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Regulamentul de Subvenţionare 
pentru 2012 a fost adoptat 
de Guvern

Cantemir (273) 2 28 53

Drochia (252) 2 70 32

Edineţ (246) 2 43 84

Făleşti (259) 2 29 51

Glodeni (249) 2 40 69

Hânceşti (269) 2 34 08

Nisporeni (264) 2 38 57

Orhei (235) 2 49 55

Peresecina (235) 47 2 67

Râşcani (256) 2 45 84

Ungheni (236) 2 34 55

Cahul (299) 2 14 13
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Din cauza lipsei de zăpadă și a tem-
peraturilor scăzute din ultima perioa-
dă, semănăturile de toamnă ar putea 
fi  compromise. Agricultorii sunt îngri-
jorați și nu exclud că la primăvara vor 
fi  nevoiți să reînsemânțeze terenurile 
agricole.

Seceta din toamna trecută a afectat 
deja o bună parte din culturile cerealie-
re, iar acum, din cauza gerului, semănă-
turile au de suferit și mai mult.  Aceas-
ta poate compromite grav roada anului 
2012. 

De câteva zile luptăm cu tempraturi 
extrem de scăzute. Mai rău e că vremea 
rece se menține și în următoarele zile, 
când temperaturile vor continua să 
scadă. Deocamdată, prejudiciul cauzat 
sectorului agricol de gerul din această 
perioadă, nu a fost calculat. Specialiș-
tii ezită să facă estimări, deoarece în 
această săptămână sunt așteptate tem-
peraturi de până la minus 20 de grade. 
Cu toate acestea, Ministerul Agricultu-

rii susține că nu va exista un defi cit de 
grâu, pe piața internă. 

Gerul a afectat mai ales culturile de 
toamnă din nordul țării. “Pericolul este 
mare, pentru că plantele sunt în faza de 
dezvoltare și nu știm cum vor reacționa 
culturile agricole la aceste geruri. Mai 
ușor suportă frigul culturile pomicule. 
Pot fi  afectate culturile de viță de vie”, a 
menționat Ilie Boian, directorul Servi-
ciului Hidrometeorologic de Stat. 

„În 2006 și 2010 s-au înregistrat 
temperaturi joase de -30 și, respectiv, 
-31 de grade, cu toate acestea, grație 
stratului sufi cient de zăpadă, grâul, or-
zul și rapița au rezistat. Acum, 90 la sută 
din semănături sunt în faza de răsărire 
și formare a frunzei a treia și doar 10% 
sunt deja înfrățite, dar slab dezvoltate. 
Pe de o parte, avem o stare critică a dez-
voltării lor, iar pe de alta, stratul de ză-
padă este neuniform”, a spus Boian.

Însă, suprafețele afectate și pagube-
lele vor putea fi  estimate abia la primă-

vară. Prognoza nu este deloc îmbucură-
toare. În raionul Ungheni, aproximativ 
50 la sută din semănături au fost deja 
compromise.

Anatol Arhire, șeful Secției Agricul-
tură și Alimentație, Ungheni, a declarat 
că de vină este stratul mic de zăpadă. 
Potrivit lui, sub un strat de 7-8 centi-
metri de zăpadă culturile agricole ar fi  
putut face față gerului de -16..-17 grade 
Celsius. „Cel mai probabil, primăvara, 
vom da jos culturile agricole și vom în-
cerca reînsemânțarea cu grâu de pri-
măvară”, a menționat Anatol Arhire.

În toamna anului 2011 în raionul Un-
gheni, au fost însămânțate doar 7 500 
de ha din totalul suprafețelor agricole.

Cu toate acestea, Ministerul Agri-
culturii dă asigurări că nu va exista 
un deficit de grâu, pe piața internă. 
“Suntem siguri că pentru consumul 
intern vom avea destul grâu și orz”, a 
conchis ministrul Agriculturii, Vasile 
Bumacov. 
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Starea culturilor agricole 
este critică

Tehnologii 
pentru producerea 
răsadurilor de legume



PREŢURI

Federaţia Agricultorilor AGROinform prezintă preţurile săptămânale angro la fructe şi legume pe 5 pieţe din Moldova

Informaţia despre preţurile săptămânale o puteţi accesa pe www.agravista.md   26.01.2012

Producătorii vând cartofi  la preț 
de 6 ori mai mic decât în 2011

Denumirea produsului
Piaţa agricolă Edineţ Piaţa angro Bălţi

Piaţa angro Chişinău 

(Albişoara)
Piaţa agricolă Ungheni Piaţa agricolă Cahul

minim maxim mediu minim maxim mediu minim maxim mediu minim maxim mediu minim maxim mediu

LEGUME

Ardei dulce  -  -  - - - - 35,00 40,00 37,00 - - -  -  -  - 
Cartofi  -  -  - 1,50 3,00 2,00 1,50 3,00 2,50 2,00 4,00 3,00 1,50 3,00 2,80
Castraveţi  -  -   - - - - 25,00 30,00 27,00 30,00 40,00 30,00 23,00 23,00 23,00
Ceapă galbenă  -  -  - 2,50 3,50 3,00 2,50 3,00 2,70 4,00 5,00 4,00 3,50 3,50 3,50
Ceapă roşie  -  -   - - - - 4,00 6,00 5,00 - - -  -  -  - 
Ceapă verde (cozi)  -  -  - - - - 30,00 35,00 30,00 - - -  -  -  - 
Ciuperci Shampinion  -  -   - -   - 32,00 38,00 32,00 35,00 38,00 35,00  -  -  - 
Morcov  -  -   - 3,00 3,00 3,00 2,00 3,50 2,50 4,00 5,00 5,00 4,00 4,00 4,00
Pătrunjel  -  -  - - - - 35,00 35,00 35,00 - - -  -  -  - 
Ridiche neagră  -  -   - 2,50 3,00 3,00 2,00 3,00 2,50 5,00 5,00 5,00 4,00 4,00 4,00
Roşii de seră  -  -  - - -  23,00 30,00 27,00 20,00 35,00 35,00 20,00 20,00 20,00
Salată  -  -   - - - - 120,00 120,00 120,00 - - -  -  -  - 
Sfeclă de masă  -  -  - 3,00 4,00 3,50 3,00 5,00 4,00 5,00 5,00 5,00 4,00 4,00 4,00
Usturoi  -  -  - 15,00 15,00 15,00 14,00 25,00 20,00 25,00 30,00 25,00 16,00 16,00 16,00
Varză  -  -   - 1,00 1,20 1,20 1,00 1,20 1,00 1,80 2,50 2,50 2,50 3,00 2,50
Varză conopidă  -  -   - - - - 25,00 25,00 25,00 - - -  -  -  - 
Varză roşie  -  -  - 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 - - -  -  -  - 

FRUCTE

Banane  -  -  - - -   - 15,00 16,00 15,00  -  -  -  -  -  - 
Lămâi  -  -   - -  - - 14,00 16,00 14,00 - - - 16,00 16,00 16,00
Mandarine  -  -  - - - - 17,00 17,00 17,00 - - - 15,00 15,00 15,00
Mere  -  -  - 6,50 6,50 6,50 6,00 6,50 6,00 4,00 6,00 4,00 6,00 6,00 6,00
Mere Golden  -  -   - - - - 7,00 8,00 7,50 7,00 9,00 6,00 8,00 8,00 8,00
Mere Idared  -  -  - - - - 6,50 8,00 7,00 5,00 8,00 6,00 7,00 7,00 7,00
Mere Rihard  -  -  - - - -  -  -  - 7,00 9,00 8,00 8,00 8,00 8,00
Portocale  -  -  - - - - 17,00 18,00 17,00 - - - 18,00 18,00 18,00
Prune uscate  -  -   - - - - 28,00 35,00 30,00 28,00 35,00 30,00  -  -  - 
Struguri albi de masă  -  -   - - - - 10,00 15,00 10,00 15,00 15,00 15,00 10,00 12,00 10,00
Struguri de masă Moldova  -  -  - 7,50 7,50 7,50 7,50 8,00 7,50 7,00 9,00 7,00 7,00 8,00 8,00
Struguri roşii de masă  -  -  - - - - 8,00 10,00 8,00 - - -  -  -  - 

Anul trecut a fost unul bun 
pentru producătorii de cartofi . 
Agricultorii din Briceni au ob-
ținut o recoltă de 25 de tone 
la hectar. Cu toate acestea, ei 
suportă pierderi de milioane. 
Asta, deoarece sunt nevoiți să-
și vândă producția la un preț de 
două ori mai mic decât cheltu-
ielile suportate. Agricultorii cer 
implicarea Guvernului în solu-
ționarea problemei.

„Este de necrezut că suntem 
nevoiți să vindem la așa preț. Să 
ne fi  spus cineva anul trecut că 
vom păți așa,nu am fi  crezut”, 
spune Nina Agapii, producător 
din satul Holohora de Sus, raio-
nul Briceni.

Aceasta a cultivat 50 de hec-
tare de cartofi . Acum îi vinde 
la un preț de șase ori mai mic 
decât anul trecut. În aceeași si-
tuație sunt majoritatea produ-
cătorilor de cartofi  din raionul 
Briceni.

„Am calculat și avem circa 
30-35 de mii de lei pierderi la 
hectar. Din 2003 ne ocupăm 
cu agricultura și nu am întâlnit 
încă așa preț”, se plânge femeia. 

Autoritățile susțin că 
această situație se datorează 
faptului că anul trecut, su-
prafețele recoltate cu cartofi 
s-au mărit cu aproximativ 30 
la sută, iar recolta la hectar a 
crescut de 1,5 ori.

„Ne-am pomenit cu facto-
rul de supraproducere. Ieșirea 
din situație o văd prin coope-
rare cu ministerul, Guvernul. 
Trebuie să avem industrie pre-
lucrătoare, care, în cazurile de 
supraproducție, ar asigura acea 
amortizare între producător și 
consumator”, menționează Va-
lerii Bobuțac, vicepreședintele 
raionului Briceni.

„Să fi e o înțelegere cu Gu-
vernul, pentru a scoate plata 
pentru devamare, sau alte taxe. 
În aceste condiții nu este renta-
bil să exportăm cartofi i în Ru-
sia. Pentru a exporta această 
producție trebuie un program”, 
subliniază Alexandru Organ, 
producător de cartofi .

Anul trecut, în raionul Bri-
ceni, 800 de hectare au fost 
cultivate cu cartofi , iar recolta 
acoperă de două ori necesitățile 
întregii țări.

Deși e miez de iarnă, și sunt 
înregistrate temperaturi de 
până la minus 15 grade, pe pie-
țele agricole din republică se 
vând struguri de origine autoh-
tonă de o calitate superioară, la 
prețuri accesibile. Prețul unui 
kilogram de struguri variază 
între 7,25 lei/kg și 12 lei/kg, cu 
circa 50 % mai puțin decât anul 
trecut.

Potrivit Bursei Agricole 
Agravista, la piața din Cahul, 
strugurii se vând cu  9,00 lei/
kg, la cele din Chișinău și Bălți - 
cu 7,25 lei/kg, iar la Edineț- cu 
12,00 lei/kg. 

Experții explică că prețul 
mic este determinat de faptul 

că în anul curent, producătorii 
autohtoni au expus spre comer-
cializare cantități mai mari de 
producție.

La moment, în Polonia, stru-
gurii de calitate superioară sunt 
comercializați la prețul mediu 
de 2,98 Euro/kg (echivalentul 
a 45,34 lei/kg), iar pe piața din 
Rusia prețul de comercializare 
a strugurilor este de 132 ruble/
kg (49,59 lei/kg). 

În anul 2011, recolta de 
struguri a fost cu aproximativ 
15 procente mai mare decât cea 
din anul precedent, constituind 
circa 550 mii tone. Din cantita-
tea totală de struguri 70 mii de 
tone au fost struguri de masă. 

Consumăm struguri 
mai ieftini 
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Viaţa nu se vinde, 
ea doar se cumpără… 
şi costă scump

Zilele din viața noastră din păca-
te nu se vând nici la o licitație, pot fi  
cumpărate doar la un preț exagerat de 
mare. 

O viata de om costa ani de grija din 
partea parintilor, de iubire din partea 
prietenilor,o multime urcușuri suri si 
coborasuri.

V-ați gândit vreodată care este cu 
adevărat prețul vieții? Cât valorează ea 
și cât cheltuim pentru a o face mereu 
mai bună? Sau mai bine zis, ce cheltu-
im? Până la urmă nu totul se rezumă la 
bani… viața ne dă zile drept mită, zile 
pe care le fură tot din “buzunarul” nos-
tru…Ne afundăm mereu în griji zilnice, 
griji despre cum să ne găsim un loc de 
muncă mai bun, cum să ne cumpărăm 
o casă și mai apoi o mașină.

Dacă stăm să ne gândim, foarte 
ușor ajungem la concluzia că absolut 
tot ceea ce facem se învârte în jurul ba-
nilor. Ne dorim să îi avem, să ne putem 
cumpăra tot ceea ce ne poftește sufl e-
tul, uneori muncim un an întreg pentru 
a ne bucura de o săptămână sau două 
de vacanță. Și tot anul muncim și trăim 
în viitor, uitând să ne bucurăm de mici-
le plăceri, uitând de prezent…

Am devenit o națiune de visători, 
de oameni care trăiesc cu deviza “așa 
e viața” și probabil de aceea viața este 
anume așa cum o avem. Toată lumea 
știe: cu cât plătești mai multe lucruri, 
cu atât trăiești mai bine. În ultima vre-
me se observă însă tot mai des și un alt 
fenomen: cu cât plătești mai mult, cu 
atât trăiești mai mult. Și astfel ne trans-
formăm din fi ințe care muncesc pentru 
a trăi mai bine în fi ințe care muncesc 
pentru a trăi mai mult. Până la urmă, 
intrăm într-un cerc vicios, luptând 
pentru titlul “Cine supraviețuiește mai 
bine”, iar atunci ce avem de pierdut? 
Nimic mai mult decât o viață...
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Banca Mondială: Prețurile la alimente 
ar putea să scadă. Se vor micșora 
prețurile și în Republica Moldova?

Pe măsură ce ritmul de 
creştere al economiei globale 
încetineşte, iar cererea scade, 
preţurile la alimente ar putea 
scădea.

Preţurile produselor ali-
mentare ar urma să continue să 
scadă în 2012 pe măsură ce în-
cetinirea economiei globale va 
reduce cererea consumatorilor 
iar oferta va creşte, a anunţat 
Banca Mondială, avertizând 
însă că tendinţa ar putea fi  
inversată de o posibilă creştere 
a preţului petrolului, transmite 
Reuters, preluată de Agerpres. 

Potrivit Băncii Mondiale, 
preţurile la alimente au scăzut 
constant însă volatilitatea a 
crescut. În pofi da declinului de 
8% înregistrat în ultimul trime-
stru al anului trecut, indexul 
anual al preţurilor alimentare 
pe 2011 arată că preţurile sunt 
cu 24% mai mari decât media 
înregistrată în 2010.

Cea mai gravă creştere a 
preţurilor la produsele ali-
mentare ar putea să fi  fost 
depăşită însă trebuie să 
rămânem vigilenţi’’, a explicat 
vice-preşedintele Băncii Mon-
diale responsabil cu reduce-

Dezvoltarea sectorul agricol autohton este 
infl uențată direct de posibilitatea de export și 
de prețurile la produsele agricole de pe piețele 
agricole regionale/conexe, deoarece capacitatea 
de absorbție a pieței interne este mică și pro-
ducția exportată concurează direct pe piețele 
din străinătate în aspect de preț și calitate.

Estimările Băncii Mondiale privind scăde-
rea consumului global al produselor alimenta-
re sunt valabile și pentru Moldova. Totuși, con-
sider că se va reduce consumul produselor ali-
mentare exotice sau celor scumpe. Produsele 
alimentare ce asigura securitatea alimentară și 
hrana zilnică a oamenilor cum sunt: cerealele, 
produsele animaliere, fructele și legumele tra-
diționale, vor continua să se bucure de cerere. 
Prețul la aceste produse se va corecta și anume 
se va micșora, deoarece în Europa tehnologiile 
avansează rapid și se constată supra-producere 
la majoritatea produselor. Republica Moldova 

are o situație deosebită în aspectul comerciali-
zării produselor, fi indcă prețul de achiziție al 
alimentelor este mai mare comparativ cu cel 
de pe piețele regionale (RM s-a plasat pe locul 
cinci în Europa la capitolul creșterii prețurilor 
la produsele alimentare cu o rată de creștere 
de 7,4% în anul 2011 din 33 de țări europene). 
Acest fapt le permite fermierilor să comercia-
lizeze producția la prețuri mai avantajoase în 
condițiile când avem tehnologii mai joase, iar 
comerțul este concentrat pe piețele din Rusia 
și Belorusia.

Situația din Iran, sancțiunile economice im-
puse și pericolul creșterii prețului la petrol este 
un pericol real pentru agricultura țării și în ge-
nere pentru lumea întreagă. Agricultura Moldo-
vei este bazată pe un consum mare de resurse 
energetice (totalmente din import) care direct 
va infl uența asupra efi cienței afacerilor fermi-
erilor.

Criza economică ce se așteaptă și reducerea 
cererii de consum a produselor alimentare îi de-
favorizează direct pe producătorii agricoli, iar ei 
trebuie să întreprindă măsuri pentru optimiza-
rea consumurilor (în special a celor neproducti-
ve), să perfecționeze tehnologiile de producere 
(în continuare avem o productivitate joasă în 
majoritatea sectoarelor agricole ce conduce la 
faptul că nu putem concura pe piețele strategice 
de comercializare).

Anul 2012 va fi un an dificil, deoarece 
am avut un an secetos în 2011, culturile de 
toamnă sunt compromise în mare măsu-
ră și nu se știe ce surprize pot interveni pe 
parcursul anului, în activitatea fermierilor. 
Este cert faptul, că fermierul autohton este 
într-o situație de imponderabilitate și va re-
uși să depășească această perioadă dificilă 
doar acel fermier care este mai pregătit și 
conectat la piață.

Diminuarea cererii faţă de produsele ali-
mentare poate afecta mai multe domenii din 
sectorul agroindustrial.

În cazul în care scade cererea la produse-
le agroalimentare din piaţa CSI, aceasta po-
ate afecta negativ încasările din exportul de 
produse agroalimentare din Moldova. Acest 
lucru poate exercita presiuni spre diminua-
rea preţurilor de achiziţie a materiei prime 
pe piaţa internă, însă nu neapărat şi asupra 
preţurilor la alimente.

Scumpirea resurselor energetice pe 
piaţa internaţională poate avea efect nega-

tiv pronunţat asupra veniturilor fermierilor, 
deoarece vor creşte inevitabil costurile de 
producţie, iar o posibilă scădere a cererii va 
amplifi ca efectul dat.

Urmările secetei din toamna anului 2011, 
lipsa stratului de zăpadă şi temperaturile fo-
arte joase de la sfârşitul lui ianuarie –începu-
tul lui februarie, curent, amplifică prognozele 
pesimiste pentru 2012, privind recoltele cul-
turilor agricole din Republica Moldova. Ne 
putem aştepta în 2012 la o creştere cu 20-30% 
a suprafeţelor ocupate cu porumb şi floarea 
soarelui faţă de 2011. Această creştere va avea 

loc din contul semănăturilor de grâu şi rapiţă 
compromise de deficitul de umiditate şi tem-
peraturile foarte joase. 

Preţurile de achiziţie la grâu pot avea 
tendinţă de creştere, pe când preţurile la po-
rumb şi fl oarea soarelui pot scădea după scena-
riul anului 2008. 

În acelaşi timp producătorii agricoli din 
Moldova se pot confrunta cu un defi cit de 
seminţe pentru culturile de primăvară. Acest 
lucru se atestă şi în Ucraina, unde se propune 
scutirea de TVA a importurilor de seminţe de 
porumb pentru perioada de până la 1 mai 2012.

rea sărăciei, Otaviano Canuto. 
‘’Preţurile la anumite produ-
se rămân periculos de mari în 
multe ţări, lăsând milioane de 
persoane în risc de malnutriţie 
şi foamete’’, a adăugat Otaviano 
Canuto. 

Banca Mondială a aver-
tizat că tendinţa de scădere 

constantă a preţurilor globale 
la alimente ar putea fi  oprită 
dacă vor apărea modifi cări cli-
matice sau dacă preţurile la pe-
trol vor creşte, la fel ca şi cere-
rea pentru biocombustibili.

Săptămâna trecută, Fon-
dul Monetar Internaţional a 
avertizat că preţul global al 

ţiţeiului ar putea să crească 
cu până la 30%, dacă Iranul 
opreşte exporturile ca urmare 
a sancţiunilor impuse de SUA 
şi Uniunea Europeană. Iranul a 
ameninţat că va bloca Strâmto-
area Ormuz, pe unde trece 20% 
din petrolul tranzacţionat la ni-
vel global. 

Iurie FALĂ, expert agrobusiness, Federația Națională AGROinform

Andrei ZBANCĂ, expert agrobusiness, Federația Națională AGROinform
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ISTORII DE SUCCES

Din anul 2005 produce le-
gume în câmp deschis cu im-
plementarea diferitor tehnologii 
avansate ca: mulcirea solului, 
utilizarea materialului protec-
tor Agril, irigarea prin picurare 
concomitent cu administrarea 
microelementelor, folosirea hi-
brizilor înalt productivi și cu o 
precocitate extra-timpurie, etc.

După o analiză minuțioasă a 
pieței de legume din Republica 
Moldova și a oportunităților de 
dezvoltare a unei afaceri proprii, 
antreprenoarea a ajuns la con-
cluzia că este posibil de a iniția 
activitatea în domeniul creșterii 
legumelor în spații protejate. 

Pe parcursul anului 2010, 
Iulia Marin a vizitat gospodă-
rii similare, analizând minuțios 
toate aspectele acestei activități 
(economice și tehnologice).

Între timp a devenit membru 
a A.O. „Fermer Agroinform”, 
Cantemir care face parte din 
rețeaua AGROinform și a bene-
fi ciat de consultanță complexă 
la lansarea și dezvoltarea pro-
ducerii legumelor în sere. Astfel, 
a avut acces la cele mai noi me-
tode privind producerea legu-
melor în sere și toate noțiunile 
despre construcțiile utilizate la 
protejarea culturilor legumico-
le. A obținut toate instrucțiunile 

privind pregătirea materialului 
pentru însămânțarea culturilor, 
precum și pregătirea spațiilor 
și terenurilor pentru înfi ințarea 
culturilor. Nu în ultimul rând, 
fermierul a fost familiarizat și 
cu elementele de efi ciență eco-
nomică, cu măsurile de prote-
jare a mediului și posibilități de 
accesare a resurselor fi nanciare 
(inclusiv subvenții).

Ulterior, Iulia Marin a în-
ceput construcția serelor. S-a 
lansat în afacere cu 100 mii lei 
capital propriu și a construit 
două sere cu carcasa de lemn și 
suprafața de 800 metri pătrați. 

Din start, și-a asigurat acce-
sul la resurse de apă, instalând 
și un sistem de irigare prin pi-
curare. În sere au fost cultivați 
castraveți și roșii. Semințele de 
calitate au fost procurate de la 
întreprinderea specializată „Va-
dalexAgro”.

În anul 2011, întreprinderea 
a obținut rezultate bune. Aces-
tea se datorează, nu în ultimul 
rând, atenției sporite acordate 
dezvoltării fi ziologice a plan-
telor, și anume: plantele erau 
irigate o dată la două zile asi-
gurând cantitățile optime de 
irigare, fertilizarea plantelor era 
efectuată atât la rădăcină, cât și 
foliară, pentru asigurarea legu-
melor cu micro și macroelemen-
tele necesare pentru sporirea 
calității și recoltei la o unitate de 
suprafață.

Toate aceste aspecte, ală-
turi de orientarea din start spre 
creșterea intensivă a legumelor, 

au permis obținerea unor recol-
te înalte. Roșiile sunt culese de 
trei ori pe săptămână, în medie, 
se recoltează câte 250 kg de le-
gume la o recoltare. Castraveții 
sunt culeși zilnic, în medie, se 
recoltează câte 200 kg de legu-
me la o recoltare. 

În prezent, adică de la înce-
putul anului 2011 prețul mediu 
de realizare a castraveților a 
constituit 12 lei/kg, majoritatea 
legumelor fi ind livrate pe piața 
angro din Comrat. Roșiile sunt 
comercializate la prețul mediu 
de 15 lei/kg. 

Tehnologia intensivă aplica-

tă de întreprindere este orienta-
tă la sporirea recoltei de legume 
la o unitate de suprafață. Pentru 
viitor, se planifi că obținerea a 
peste 6 t roșii la sezon si circa 
10-15 t de castraveți. 

Succesul acestei noi afaceri, 
obținut la numai câteva luni de 
activitate, îi permite Iuliei Marin 
să privească cu optimism spre 
viitor și să facă planuri de extin-
dere. Astfel, producătorul agri-
col deja planifi că să-și lărgească 
afacerea și să mai construiască 
pe viitor încă două sere.

OR Cantemir

Producerea legumelor în sere - 
afacere profi tabilă în agricultură
Iulia Marin activează în calitate de conducător al gospodăriei ţărăneşti 
„Marin Iulia” din anul 2005. Gospodăria  activează în satul Sadîc raionul 
Cantemir. Este energică, onestă şi corectă în business, fi ind hotărâtă să-
şi creeze ea însuşi succesul în viaţă.

75 de companii autohto-
ne au devenit învingătoare în 
Concursul „Marca comercială 
a anului 2011”. Ceremonia de 
decernare a distincțiilor câști-
gătorilor concursului, la care a 
participat și Președintele Par-
lamentului Marian Lupu, Pre-
ședinte interimar al Republicii 
Moldova, a avut loc la 2 februa-
rie, la Chișinău, 

Concursul „Marca comercia-
lă a anului” a fost inițiat de Ca-
mera de Comerț și Industrie în 
2003 și este organizat în comun 
cu Agenția de Stat pentru Pro-
prietate Intelectuală /AGEPI/”, 
informează MOLDPRES. 

În alocuțiunea adresată câș-
tigătorilor concursului, Marian 
Lupu a remarcat că ei reprezintă 
elita mediului de afaceri și, im-
plicit, elita țării. „Sunteți cei pe 
care, în cea mai mare parte, se 
ține economia țării. Atunci când 
vorbim de o marcă comercială, 
nu vorbim doar de un brand, cu 
toate că și acesta cere creativi-
tate, muncă, insistență. Mă re-
fer, întâi de toate, la conținutul 
mărcii, care de fapt, reprezintă 
produsele și serviciile pe care le 
oferiți pe piața moldovenească, 
precum și în cadrul operațiuni-
lor de export. Și această calitate 
reprezintă nu doar profesiona-

lismul Dvs., ci și cartea de vizită 
a Republicii Moldova. Ea vor-
bește despre nivelul de compe-
titivitate al economiei noastre”, 
a accentuat Președintele interi-
mar al țării. 

Marian Lupu a urat succese 
și noi realizări celor prezenți și a 
exprimat încrederea că, pe an ce 
trece, „Marca comercială a anu-
lui”, va veni „cu o nouă valoare 
adăugată și cu un nou conținut”. 

La rândul său, Gheorghe 
Cucu, președinte al CCI, a sub-
liniat că pentru titlul „Marca 
comercială a anului 2011” au 
concurat circa 90 de proiecte. 
Obiectivul principal al acestei 

manifestări este de a contribui 
la unifi carea eforturilor produ-
cătorilor naționali, în activitatea 
de antreprenoriat, precum și de 
a aprecia cele mai reușite proiec-
te în domeniul creării și promo-
vării mărcilor comerciale autoh-
tone, pe piața internă și externă. 
„Desfășurarea concursului re-
spectiv vine să confi rme că eco-
nomia autohtonă este parte inte-
grată a economiei mondiale, pe 
piața țării noastre fi ind prezente, 
atât mărci comerciale naționale, 
cât și internaționale”, a mai spus 
Gheorghe Cucu. 

Printre cîștigătorii concur-
sului se numără companiile: 

„Ionel”, „Zorile”, „Floarea-Soa-
relui”, „Viorica-Cosmetic”, „Or-
hei-Vit”, Combinatul de Vinuri 
„Cricova”, Banca de Economii 
a Moldovei, Întreprinderea de 
Stat „Poșta Moldovei”, etc. 

În perioada 2003-2010 la 
concursul „Marca comercială a 
anului” au fost prezentate circa 
800 de proiecte ale companii-
lor din 15 raioane, precum și din 
municipiile Chișinău și Bălți. La 
momentul actual, potrivit date-
lor AGEPI, sunt peste 11 mii de 
mărci comerciale internaționale, 
înregistrate în Republica Mol-
dova și circa 10 mii de mărci co-
merciale autohtone.

75 de companii au fost desemnate învingătoare în Concursul 
“Marca comercială a anului 2011”
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ACTUALITATE

Moldova se numără printre 
țările cu cel mai mic număr de 
condamnări ale CEDO pentru 
încălcări ale drepturilor omu-
lui, relevă statistica anuală a 
Curții de la Strasbourg publica-
tă pe site-ul organizației, citată 
de portalul românesc de știri, 
Agerpres. 

În aceeași linie este și Cipru, 
Armenia, Georgia, Belgia, San 
Marino și Republica Cehă.

În actualul clasament, la 
polul opus cele mai multe con-
damnări la Strasbourg le-a acu-
mulat Turcia - 159, în tot atîtea 
cazuri de încălcare a drepturilor 

omului. Turcia este urmată de 
Rusia, cu 121, Ucraina, cu 105, 
Grecia cu 69, România cu 58 și 
Polonia cu 54. În 2010, prima a 
fost tot Turcia, cu 228, urmată 
de Rusia cu 204, România cu 
135, Ucraina cu 107 și Polonia 
cu 87.

Guvernele europene tre-
buie să-și asume responsabi-
litatea comună față de apă-
rarea drepturilor omului pe 
continent, a subliniat Nicolas 
Bratza, președintele acestei 
instanțe, prezentând un rezu-
mat al activităților și statisti-
cilor acesteia pe 2011.

Zece forumuri ale oamenilor de afaceri și conferin-
țe internaționale, 8 expoziții, studii de fezabilitate, fes-
tivaluri și alte acțiuni de promovare, elaborarea ma-
terialelor promoționale și a unei baze de date  privind 
investițiile străine în Moldova, etc. vor fi  fi nanțate în 
2012 din Fondul de atragere a investițiilor și promo-
vare a exporturilor. Un Plan de acțiuni în acest sens 
a fost aprobat în ședința Consiliului de administrare 
a Fondului, prezidată de viceprim-ministrul, ministrul 
Economiei, Valeriu Lazăr. 

Din Fond vor fi  fi nanțate acțiuni orientate spre 
promovarea exportatorilor și atragerea investițiilor 
organizate de o serie de instituții, printre care Minis-
terul Economiei, Ministerul Agriculturii și Industriei 
Alimentare, Ministerul Tehnologiei Informației și Co-
municațiilor Organizația pentru Promovarea Exportu-
rilor din Moldova (OPEM), Agenția turismului, Came-
ra de Comerț și Industrie, etc.   

Viceprim-ministrul Valeriu Lazăr a cerut instituții-
lor ce vor valorifi ca mijloacele Fondului de promovare 
a exporturilor să prezinte tudii de evaluare a impactu-
lui acțiunilor întreprinse. „Dacă nu vor fi  bine țintite și 
cu un coefi cient înalt de multiplicare, acțiunile oastre 
vor avea efect marginal”, a declarat Valeriu Lazăr. Mi-
nistrul Economiei a cerut mai multă transparență în 
organizarea evenimentelor de anvergură, planifi carea 
lor din timp și cooptarea asociațiilor de profi l din di-
verse domenii ale economiei pentru mai buna infor-
mare și participare a agenților economici în activitățile 
de promovare a țării. Totodată, Valeriu Lazăr a cerut 
ca operatorii economici să fi e instruiți înainte de par-
ticiparea la expoziții și să-și facă mai bine tema pentru 
acasă, căutând potențiali parteneri încă înainte de a se 
deplasa la expoziții peste hotare. 

Cât ține de transparență, Valeriu Lazăr a cerut tu-
turor instituțiilor implicate să prezinte din timp infor-
mații despre evenimentele planifi cate și să le aducă la 
cunoștința publicului larg, iar după desfășurarea aces-
tora, în termen de două săptămâni, să prezinte rapoar-
te detaliate.   

Planul de acțiuni și devizul de cheltuieli estimativ 
al Programului Promovarea Exportului și Atragerea 
Investițiilor pentru anul 2012 poate fi  consultat pe 
site-ul Ministerului Economiei.  Viceprim-ministrul 
a recomandat o mai bună colaborare între instituțiile 
de dezvoltare, cum sunt OPEM, ODIMM, Agențiile de 
Dezvoltare Regională, etc. și organele specializate ale 
autorităților publice locale, în vederea sporirii capaci-
tăților de a atrage investiții în regiuni și de a dezvolta 
producțiile orientate spre export. 

Bugetul Fondului de promovare a exporturilor 
pentru anul 2012 este de 5,225 mil. lei, în creștere cu 2 
mil. lei față de anul trecut.

Către anul 2050 pensionarii 
vor constitui circa 30% din po-
pulația Moldovei. Acestea sunt 
datele Studiului privind îmbă-
trânirea în Moldova, elaborate 
cu suportul Secretariatului ONU 
(UNDESA), Fondului ONU pen-
tru Populație (UNFPA) și al 
Băncii Mondiale.

La lansarea studiului, minis-
trul Muncii, Protecției Sociale 
și Familiei, Valentina Buliga, a 
spus că scopul acestuia este «de 
a identifi ca particularitățile îm-
bătrânirii populației Moldovei 
și de a elabora ulterior măsuri 
pentru îmbunătățirea situației 
în acest domeniu».

«Îmbătrânirea populației 
Moldovei pune o serie de pro-

bleme importante, care se referă 
nu doar la angajarea în câmpul 
muncii, la învățarea continuă și 
la viața activă a persoanelor în 
vârstă, dar și la garantarea asi-
gurării sociale unui număr mai 
mare de persoane care vor deve-
ni pensionari», a spus ea.

Reprezentantul adjunct al 
UNFPA în RM, Boris Gîlca, a 
menționat, că în Moldova rit-
mul procesului de îmbătrânire 
demografică «este mult mai 
înalt în comparație cu țările 
UE. De aceea sunt foarte im-
portante reformele în dome-
niul securității sociale, inclusiv 
a sistemului de pensionare, 
pentru a asigura o echitate so-
cială și un trai decent tuturor».

Printre recomandările stu-
diului se numără perfecționarea 
cadrului legal, adoptarea planu-
rilor și măsurilor sectoriale și 
asigurarea coordonării politici-
lor ce țin de îmbătrânirea popu-
lației.

Potrivit studiului, venitul 
mediu al persoanelor în eta-
te constituie 1233 lei lunar. 
În mediul rural acesta este 
cu 26,7% mai mic decât în 
mediul urban. Pentru 37,7% 
dintre vârstnici principala 
sursă de venit o constituie 
pensia, pentru 30,6% - pre-
stațiile sociale, pentru 12,1% - 
transferurile de peste hotare, 
iar pentru 11,5% - activitatea 
agricolă individuală.

Studiul a fost elaborat în 
perioada februarie-decembrie 
2011 de către minister și exper-
ții Comisiei naționale pentru 
populație și dezvoltare. În baza 
rezultatelor cercetării urmează a 
fi  elaborate o serie de acte legis-
lative și planuri de acțiuni.

La 1 ianuarie 2011 popula-
ția numerică a Moldovei con-
stituia 3,56 mil. persoane sau 
cu 3,3 mii mai puțin decât în 
2009. Comparativ cu 1 ianua-
rie 2000, ponderea populați-
ei cu vârsta de până la 14 ani 
s-a redus de la 23,8% până la 
16,4%, iar ponderea vârstnici-
lor (de 65 ani și peste) a cres-
cut de la 9,4% la 10%.

Avem cele mai puține 
condamnări la CEDO în 2011

Ministerul Economiei atrage investiții 
și promovează exportul

 Către anul 2050 pensionarii 
vor constitui circa 30% din populație

Băncile și instituțiile 
fi nanciare nebancare din 
Republica Moldova nu 
vor mai avea dreptul să 
aplice comisioane și taxe 
suplimentare, decât ace-
le prevăzute în contractul 
semnat inițial între părți. 
Totodată, consumatorii 
vor avea dreptul să rezili-
eze contractul de credit în 
timp de 14 zile de la sem-
narea acestuia, fără să plă-
tească plăți, taxe sau comi-
sioane suplimentare. 

Prevederi în acest sens 
sunt incluse într-un pro-
iect de lege privind con-
tractele de credit pentru 
consumatori, elaborat de 
Ministerul Economiei. 

Proiectul interzice, în-
tre altele, perceperea unor 
comisioane din depunere 
de numerar și de la retra-
gerea pentru sumele re-
trase din credit. De ase-
menea, proiectul interzice  
comisioanele sau a tarife-
lor în cazul în care consu-
matorul dorește schimba-
rea datelor de scadență a 
creditelor. Același proiect 
stipulează că toate bănci-
le și instituțiile fi nanciare 
nebancare din republică 

vor prezenta consumato-
rilor la contractarea credi-
telor o informație precon-
tractuală standard,  care 
va diferenția doar prin rata 
dobânzii, dobânzii și a co-
misioanele aplicate. 

Octavian Calmâc, mi-
nistru-adjunct al Eco-
nomiei, a menționat la 
o conferință de presă că 
proiectul este o inițiati-
vă multașteptată de con-
sumatori, care doresc să 
acceseze lichidități, dar 
să plătească un preț echi-
tabil. ”Inițiativa va spori 
concurența între bănci. 
Va fi  o  concurență a ra-
tei dobânzilor, și nu una 
a practicilor de camufl are 
a comisioanelor”, a spus 
Octavian Calmâc. 

Proiectul a fost consul-
tat de experții BNM,  ai 
Comisiei Naționale pen-
tru Piața Financiară, ai 
Ministerului Finanțelor. 
Aplicarea acestei legi va fi  
monitorizată de Agenția 
Națională pentru Protecția 
Consumatorilor. Pentru a 
intra în vigoare proiectul 
urmează a fi  aprobat de 
Guvern și adoptat de Par-
lament.

Băncile nu vor avea dreptul 
să aplice comisioane 
și taxe suplimentare
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RECOLTA

Producția globală agricolă în Republica 
Moldova a înregistrat o creștere de 4,6 la 
sută în 2011, față de 2010. Această majora-
re a fost determinată de creșterea producției 
vegetale cu 6,7 la sută, producția animală fi -
ind în creștere moderată de 0,4 la sută, arată 
datele Biroului Național de Statistică.

Cea mai mare creștere a fost înregistrată 
la producția de struguri cu 24,6%, cartofi  cu 
15,4%, fl oarea soarelui cu 10,8%, fructe, nuci 
și pomușoare cu 15,4% și legume cu 8%.

Agricultorii moldoveni au reușit să strân-
gă în anul trecut o recoltă de 425 mii tone de 
semințe de fl oarea soarelui, cu 11% mai mult 
ca în anul 2010, dublu față de anul 1982 și 
aproape triplu față de anul 1991.

Record la fl oarea soarelui
La producția de fl oarea soarelui s-a în-

registrat chiar un record istoric, recolta de 
425 mii tone de fl oarea soarelui, fi ind cu 10% 
mai mare ca precedentul nivel record înre-
gistrat în anul 2003, de două ori mai mare 
față de anul 1982 și aproape trei ori față de 
anul 1991.

Recolta ar putea fi  chiar mai mare, anun-
ță specialiștii din cadrul Federației Naționale 
a Agricultorilor din Moldova AGROinform, 
de circa 460 mii de tone.

Prețul de achiziției a fl orii soarelui stabi-
lit la moment, de SA Floarea Soarelui, este de 
5800 lei/tona în condiții CPT-elevator Bălți.

Semințele de fl oarea soarelui 
s-au ieftinit cu 15%

Potrivit BNS, majorarea producției ve-
getale în anul 2011 față de anul precedent 
a fost generată în temei de creșterea roadei 
medii la o serie de culturi agricole. Astfel, 
producția medie la un hectar a fructelor 
sămânțoase s-a majorat cu 32%, a struguri-
lor - cu 30%, cartofi lor - cu 18%, cerealelor 
pentru boabe (fără porumb) și legumelor de 
câmp - cu câte 16%.

Sporul moderat al producției animale 

(cu 0,4%) a avut loc în exclusivitate datori-
tă majorării producției (creșterii) vitelor și 
păsărilor în gospodăriile de toate categoriile. 
Totodată, producția de lapte s-a diminuat cu 
5,5% în rezultatul micșorării volumului pro-
ducției laptelui în gospodăriile populației cu 
5,7%, iar de ouă (cu 2,8%)- urmare a redu-
cerii producției în întreprinderile agricole și 
gospodăriile țărănești (de fermier) cu 13,1%.

Gospodăriile populației 
au asigurat 49% din producție

Situația în profi l pe categorii de gospodă-
rii indică, că 32% din volumul producției glo-
bale agricole revin întreprinderilor agricole, 
19% - gospodăriilor țărănești (de fermier), 
49% - gospodăriilor populației. Ponderea 
înaltă a gospodăriilor populației în producția 
agricolă este determinată în special de cota 
importantă a producției animale în aceste 
gospodării (circa 80% din total producția zo-
otehnică pe țară).

În anul 2011, ca și în anii precedenți, 
întreprinderilor agricole le revine partea 
principală la producția de rapiță - 93%, 

sfeclă de zahăr - 91%, tutun - 79%, soia - 
78%, cereale și leguminoase pentru boabe 
(exclusiv porumb) - 69%, floarea soarelui 
- 68%. Totodată, în gospodăriile populați-
ei sunt concentrate 73% din producția de 
legume, 66% - de cartofi, câte 44% - de 
struguri și de porumb, iar în gospodăriilor 
țărănești (de fermier) - 62% de culturi bos-
tănoase.

Producătorii moldoveni au obținut recoltă record 
la fl oarea soarelui în anul 2011 

Dezvoltarea afacerilor
Elaborarea planurilor de afaceri (acreditaţi la programele IFAD şi 

proiectul ACED)
Asistenţă la elaborarea pachetului de documente pentru accesarea 

fi nanţărilor
Asistenţă la efectuarea studiilor de fezabilitate a investiţiilor şi 

identifi carea furnizorilor de echipamente
Asistenţă la pregătirea aplicaţiilor pentru accesarea subvenţiilor
Organizarea vizitelor şi misiunilor de afaceri

Dezvoltarea cooperativelor de marketing
Asistenţă la crearea şi dezvoltarea cooperativelor de marketing
Asistenţă la crearea şi dezvoltarea asociaţiilor profesionale pe 

produs
 Instruiri în dezvoltarea afacerilor şi cooperativelor de marketing

SERVICIILE OFERITE DE REŢEAUA FEDERAŢIEI NAŢIONALE 
A AGRICULTORILOR „AGROINFORM”

Servicii de marketing
 Servicii de intermediere a producţiei agricole
 Oferirea informaţiei despre preţuri şi pieţe
 Promovarea cererilor şi ofertelor comerciale
 Elaborarea studiilor şi cercetărilor de piaţă

Pentru informaţii suplimentare apelaţi 
ofi ciul naţional de coordonare 
şi organizaţiile regionale 

ale Federaţiei AGROinform

Tel.: 373 22 23 56 98

Fax: 373 22 23 78 30

www.agroinform.md

www.agravista.md 

În 2012 în rezerva 
de stat a Moldovei 
vor fi  achiziționate 
10 mii tone de cereale 

Declarația a fost făcuta de mi-
nistrul Agriculturii și Industriei 
Alimentare, Vasile Bumacov, în ca-
drul unei ședințe cu președinții de 
raioane, convocată de Prim-minis-
trul, Vladimir Filat. Vasile Bumacov 
a precizat că din cele peste 180 mii 
ha de culturi de toamnă ar putea fi  
afectate de ger 30% din suprafețe. 
Anterior s-a menționat că produc-
ția de cereale și boboase a constituit 
în 2011 - 2 mil. 495 mii tone, depă-

șind rezultatele anului 2010 cu 2,6 
la sută. Totodată, recolta de grâu a 
crescut cu 6,6 la sută – de la 744 mii 
tone, până la 793 mii tone. Bumacov 
a declarat anterior că raportul din-
tre grâul alimentar și cel furajer în 
2011 a fost de 50 la 50%. Astfel, în 
2011, în Moldova au fost recoltate 
400 mii tone de grâu alimentar cu 
un procent înalt de gluten, care sunt 
de ajuns pentru asigurarea securi-
tății alimentare a țării. Anual, Mol-
dova consumă 340 mii tone de grâu 
alimentar. Totodată, în 2010 doar 
240 mii tone de grâu a fost recu-
noscut alimentar, iar restul – fura-
jer. Pentru soluționarea problemei 
de asigurare a securității alimenta-
re a țării, Guvernul Moldovei a in-
trodus din februarie 2011 interdic-
ție pentru exportul de grâne, care a 
fost retras la începutul lunii mai, la 
insistenta FMI.
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   AGROinform oferă FINANŢAREFINANŢARE  FERMIERILORFERMIERILOR

Federaţia Naţională a Agricultorilor 
din Moldova AGROinform oferă fi nanţare 
fermierilor din linia de creditare AGROinform/
Microinvest pentru următoarele activităţi:
1. Dezvoltarea activităţilor de marketing; depozitarea/păs-

trarea producţiei; procesarea producţiei; sortarea/cali-
brarea/ambalarea producţiei şi etichetarea; marcarea 
producţiei agricole.

2. Dezvoltarea agriculturii de valoare înaltă prin crearea 
capacităţilor de producere a producţiei agricole cu va-
loare adăugată şi anume:

a. Dezvoltarea legumiculturii şi altor activităţi bazate pe 
creştere în spaţii protejate (investiţii pentru crearea şi mo-
dernizarea serelor, solariilor şi tunelelor şi infrastructura 
de asigurare a lor);

b. Dezvoltarea sectorului de fructe (inclusiv struguri de masă) 
şi pomuşoarelor bazate pe tehnologii intensive şi super-
intensive (investiţii în mijloace fi xe capitale şi o parte mij-
loace circulante).

3. Dezvoltarea capacităţilor la producerea ciupercilor şi 
plantelor medicinale (investiţii în mijloace fi xe capitale 
şi o parte mijloace circulante).

4. Dezvoltarea sectorului zootehnic prin crearea capaci-
tăţilor de producere a producţiei animaliere cu valoare 
adăugată (inclusiv mini-ferme situate în extravilan).

CREDITAREA PENTRU FERMIERI VA INCLUDE URMĂTOARELE SUME:
1. Cooperative de marketing - credite în mărime de până la 50,000 EURO.
2. Antreprenori membri ai cooperativelor de întreprinzători - credite în mărime de până la 25,000 EURO.
3. Antreprenori - credite în mărime de până la 10,000 EURO (excepţii poate fi  suma de până la 20,000 EURO când 

afacerea are un impact economico-social avansat şi este preponderent orientat în dezvoltarea activităţilor de post-re-
coltare).

4. Clienţii ce vor contracta creditul poartă deplină răspundere pentru rambursare acestuia (astfel, ei trebuie să ofere 
gajul ori să-l contracteze din fondul de garantare).

CONDIŢIILE DE CREDITARE PENTRU ÎMPRUMUTURILE ACORDATE SUNT URMĂTOARELE:
• Cooperative de marketing - rata dobânzii 15% anual la care se adaugă comisioane: 1% pentru împrumuturile pe termen 

scurt (< 12 luni) şi 2% pentru împrumuturile pe termen lung (> 12 luni)
• Antreprenori eligibili şi membri ai cooperativelor de marketing - rata dobânzii 17% anual la care se adaugă comisioa-

ne: 1% pentru împrumuturile pe termen scurt (< 12 luni) şi 2% pentru împrumuturile pe termen lung (> 12 luni)
• Rata dobânzii este fl otantă.

PROCEDURA DE ACCESARE A FINANŢĂRILOR VA FI EFECTUATĂ 
PRIN INTERMEDIUL S.R.L. MICROINVEST ŞI ESTE URMĂTOAREA:

1. Potenţialii benefi ciari trebuie să se adreseze la organizaţiile Regionale AGROinform sau la ofi ciul naţional de coordonare.
2. Specialiştii AGROinform selectează clienţii şi îi asistă în perfectarea Planului de Afaceri.
3. Specialiştii AGROinform vor acorda asistenţă benefi ciarilor la conlucrarea cu ofi ţerii de creditare ai „Microinvest” S.R.L. pentru 

pregătirea documentelor necesare Dosarului de Creditare.
4. Creditele vor fi  aprobate şi eliberate într-o lună din momentul depunerii Dosarului la Comisia de Creditare.

Informaţii suplimentare pot fi  obţinute la numărul de telefon (22) 23 77 30 
sau la reţeaua AGROinform.

COMPROMIS

Surse din cadrul ministe-
rului au relatat că, după dis-
cuții aprinse, compania de 
asigurări și producătorii de 
sfeclă au convenit să ia o pa-
uză de 15 zile.

„Se presupune că în acest 
timp compania va continua 
să achită plățile după con-
tractele care nu prezintă di-
vergențe pentru părți, iar 
peste două săptămâni va fi  
găsită o soluție pentru cazu-
rile de confl ict”, a menționat 
interlocutorul agenției.

Responsabili din cadrul 
conducerii „Moldasig” au 
confi rmat pentru INFOTAG 
că a fost găsită o soluție de 
compromis, care permite 
achitarea plăților în cazurile 
de asigurări unde asiguratul 
și asiguratorul nu au nici un 
fel de divergențe, iar în pri-
vința altor cazuri urmează a 
fi  reglementate momentele 
litigioase.

Președintele Asociației 
Producătorilor de Sfeclă de 
Zahăr, Nicolae Moraru, a re-
marcat că agricultorii sunt 
recunoscători Ministerului 
Agriculturii și Industriei Ali-
mentare și Comisiei Naționa-
le a Pieței Financiare pentru 
susținerea acordată în soluți-
onarea situației de confl ict cu 
„Moldasig”.

Exportul produselor com-
plexului agroalimentar al 
Moldovei a crescut în 2011 cu 
33,3% în comparație cu anul 
2010, ajungând la 1 miliard 
de dolari. Despre aceasta a 
declarat ministrul Agricultu-
rii și Industriei Alimentare 
al Republicii Moldova,Vasile 
Bumacov.

Ministrul a menționat că 
producția agricolă, în 2011, 
s-a majorat cu 4,6% față de 
anul 2010. El a subliniat că, 
la unele culturi, ca de exem-
plu sfecla de zahăr, din cau-
za secetei a fost înregistrată 
o scădere. În același timp, 
s-a înregistrat o majorare a 
producției de fl oarea-soare-
lui, struguri, cartofi . În 2011, 
în comparație cu 2010, pro-
ducția vegetală în Moldova a 
crescut cu 6,7%, iar cea ani-
malieră – cu 0,4%. În parti-
cular, producția de struguri 
s-a majorat cu 24,6% – până 
la 594 mii tone, cartofi  – cu 

25,4% – până la 351 mii tone, 
fl oarea-soarelui – cu 10,8% 
– până la 425 mii tone, fruc-
te, nuci și pomușoare – cu 
15,4% – până la 377 mii tone, 
legume – cu 8% – până la 
361 mii tone.

Producția de cereale și 
leguminoase în Moldova, 
în 2011, a constituit 2 mil. 
495 mii de tone, cu 2,6% 
mai mult față de anul 2010. 
Totodată, producția de grâu 
a crescut cu 6,6% – până la 
793 mii tone, porumb – cu 
1,9% – până la 1 mil. 468 
mii tone. În același timp, 
producția de sfeclă de za-
hăr a înregistrat o scăde-
re cu 29,6% – până la 590 
mii tone, tutun – cu 29,1% 
– până la 5,4 mii tone, soia 
– cu 29,1% – până la 78 mii 
tone.

Creșterea de vite și păsări 
de curte s-a majorat cu 4,3%, 
iar producția de lapte a scăzut 
cu 5,5%, de ouă – cu 2,8%.

Moldasig și producătorii de sfeclă 
au găsit o cale de compromis

„Suntem mulțumiți că 
„Moldasig” își retrage acor-
durile ultimative și începe 
să efectueze plățile fără pro-
bleme. Sperăm că în aceste 
15 zile compania va putea 
găsi o soluție legală pentru 
achitarea conform calcule-
lor propuse de asigurator la 
încheierea contractelor”, a 
menționat el.

Confl ictul între unii pro-
ducători agricoli și „Mol-
dasig” a apărut din cauza 
divergențelor la achitarea 
plăților pentru cazurile de 
asigurări în urma secetei din 

2011. Suma plăților de asigu-
rări la care speră producă-
torii ajunge la 48 mil. lei, în 
timp ce potrivit asiguratoru-
lui, suma plăților reale con-
form contractelor depășește 
22 mil. lei.

Se presupune că ultimul 
cuvânt îl va avea CNPF, care 
este organul de reglementare 
în activitatea companiilor de 
asigurări. „În cazul în care 
nici CNPF nu va satisface ce-
rințele părților, acestea vor 
dori să-și facă dreptate în in-
stanța de judecată”, a spus un 
expert al pieței asigurărilor.

Prin aportul Ministerului Agriculturii și 
Industriei Alimentare, compania de asigu-
rări „Moldasig” și Uniunea Producătorilor 
de Sfeclă de Zahăr au ajuns la un compro-
mis, privind recompensarea pierderilor re-
coltei de sfeclă provocată de seceta din 2011

Exportul de produse 
agroalimentare s-a majorat 
cu o treime – până la 
1 miliard de dolari
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Tehnologii pentru producerea
În sistemul legumicol de 

producție cultivarea legume-
lor se face și prin răsad, adică 
prin plante tinere, la începutul 
vegetației, care pot avea vârsta 
de 35-55 zile. Folosirea plan-
telor tinere asigură o prindere 
perfectă, grăbirea vegetației și 
fructifi cării, producții timpurii. 
În spațiile închise, sere și ră-
sadnițe, cultura se poate prac-
tica numai prin răsad plante 
tinere cu 2-6 frunze și cu sistem 
radicular bine dezvoltat. 

Se cultivă prin răsad salata, 
varza, conopida, tomatele, 
vinetele, ardeiul iute, cas-
travetele, pepenele galben 
pentru sere, țelina de ră-
dăcini, ceapa de apă și spa-
ranghelul. 

Producerea răsadului de le-
gume are loc în diferite tipuri 
de construcții, după cum ur-
mează: răsadnițe cu încălzire 
biologică sau apă caldă, sere 
înmulțitor cu sticlă semiîngro-
pate cu încălzire biologică, cu 
aer cald sau cu apă caldă, sere 
înmulțitor bloc cu sticlă încăl-
zite cu apă fi erbinte, sere indi-
viduale cu plastic, încălzite sau 
neîncălzite. 

Răsadnița. În practică 
sunt răspândite diferite tipuri 
de răsadnițe care se deosebesc 
după regimul de temperatură 
din interior (răsadnițe reci, se-
micalde și calde); după sursa de 
încălzire (răsadnițe cu încălzire 
biologică, apă caldă); după mo-
dul de așezare (de suprafață, 
semiîngropate și îngropate) și 
după numărul pantelor (cu una 
și cu două pante). În vederea 
economisirii gunoiului de grajd 
și a creării unui micro-climat 
favorabil plantelor, răsadnițele 
se fac îngropate și semiîngro-
pate (fi g. 5.12). În țara noastră 
mai sunt extinse încă în pro-
ducție două tipuri de răsadnițe: 
cu o pantă pentru semănături și 
cu două pante pentru repicatul 
răsadurilor și efectuarea cultu-
rilor forțate de legume. Întrucât 
răsadnițele construite la supra-
fața, încălzite cu biocombusti-
bil, necesită un consum ridicat 
de lemn pentru construirea to-
curilor, material care se deteri-
orează de altfel foarte repede, 
se recomandă construirea tocu-
lui răsadnițelor din prefabrica-
te de beton sau din plastic, care 
au o durabilitate mai mare. 

Sera înmulțitor semi-
îngropată. Se compune din-
tr-un singur compartiment și 
este prevăzută cu parapete și 
polițe (fi g. 5.13). Are o lungime 
de 24 m și înălțimea de 3 m, cu 
o suprafață constructivă de 72 
m2, iar utilă de 62m2. Pentru 
construcția ei se pot folosi plăci 
prefabricate din beton armat, 
cărămizi, panouri din lemn 
pentru acoperișuri, ferestre 
basculante acoperite cu sticlă. 
Răsadul se produce pe parapete 
care au lățimea de 100-120 cm 
și înălțimea de 80-90 cm. 

Materialele organice 
pentru pregătirea 
biocombustibilului 

Sursa principală de încălzire 
a răsadnițelor o constituie di-
ferite materiale organice care, 
în procesul de fermentare și 
descompunere, eliberează mari 
cantități de căldură. Cel mai 
bun material organic este guno-
iul de cabaline. În ultimul timp 
s-a trecut la utilizarea și a altor 
materiale organice. Gunoiul de 
cabaline se descompune repe-
de, la 7-8 zile după preîncălzi-
re realizează o temperatură de 
70°C în centrul platformei, care 
în 45-65 zile descrește treptat 
până la 30°C. Gunoiul de tauri-
ne se descompune încet și pro-
duce o temperatură mai scăzu-
tă. În amestec cu materiale de 
natură celulozică (paie, pleavă, 
rumeguș), gunoiul de taurine 
degajă căldură multă. Frunzele 
de pădure în amestec cu gunoi 
de cabaline și taurine dau rezul-
tate foarte bune. 

Frunzele se recoltează din 
toamnă uscate și se depozitează 
în platforme acoperite, pentru a 
nu se umezi. La stabilirea nece-
sarului de biocombustibil tre-
buie să se țină seama de însu-
șirile și greutatea lui, grosimea 
și lățimea patului încălzitor, 
grosimea și lățimea potecilor, 
tasarea biocombustibilului în 
pat, condițiile climatice locale 
și epoca de lucru. Astfel, pentru 
încălzirea unui m2 de răsadnițe 

trebuie să se asigure 0,25-0,35 
tone gunoi de cabaline în ames-
tec cu cel de taurine. 

Acolo unde este lipsă de paie 
se pot folosi unele deșeuri agri-
cole, forestiere și industriale, 
ca: fân alterat, pleavă, coceni 
tocați, frunze, rumeguș, puzde-
rie de in și cânepă, resturi de la 
fabricile de hârtie. Depozitarea 
și prepararea biocombustibi-
lului începe încă din vară. Gu-
noiul de grajd se adună, depo-
zitându-se în platforme așezate 
pe locuri uscate, la soare. Iarna, 
platformele de gunoi de grajd 
se organizează în incinta secto-
rului de răsadnițe. Gunoiul de 
grajd adus și pus în platforme 
se vântură bine și se așterne cât 
mai uniform. Dacă este prea us-
cat se udă cu apă sau must de 
grajd diluat, cam 20 l/m2, până 
ce gunoiul fumegă și frige dacă 
este luat în mână. 

Pe locul unde se fac răsad-
nițele, în luna ianuarie-fe-
bruarie se îndepărtează zăpa-
da și se pune un strat gros de 
paie uscate sau puzderie de in, 
cânepă, rumeguș sau gunoi us-
cat. După aceasta se trece la așe-
zarea patului. Gunoiul de grajd 
trebuie să fi e bine călcat, așezat 
în straturi alternative, subțiri și 
udat cu apă, deoarece numai în 
aceste condiții va asigura căl-
dura necesară semănăturilor. 
În răsadnițele îngropate, patul 
de gunoi va avea grosimea de 
60 cm iar la răsadnițele calde, 
de suprafață de 70-80 cm, în 
special pentru semănăturile de 
tomate, ardei și vinete timpurii. 

Pământurile 
nutritive 

Producerea răsadurilor ne-
cesită folosirea amestecurilor 
de pământuri nutritive pentru 
semănături și repicat. Pămân-
turile alese trebuie să se ca-
racterizeze printr-o structură 
bună, care să asigure o poro-
zitate și o aerație optimă și să 
conțină cantități sufi ciente de 
substanțe nutritive într-o for-
mă ușor asimilabilă de plante. 

Aceste pământuri nu trebuie 
să formeze la suprafață o scoar-
ță, care este foarte dăunătoare 
mai ales plantelor de castraveți, 
ridichi de lună și andive. Prin-
cipalele componente ale ames-
tecurilor nutritive folosite în 
sere și răsadnițe sunt în cele ce 
urmează. 

Pământul de țelină se obți-
ne prin descompunerea țelinei 
înierbate. El se procură din te-
renurile cu graminee și legumi-
noase. Pământul de grădină se 
obține din terenurile cultivate 
cu legume. Acest pământ trebu-
ie în prealabil bine dezinfectat, 
dat prin ciur și curățat de diferi-
te materiale străine, ca: pietre, 
resturi de rădăcini etc. 

Pământul de răsadniță se 
strânge vara după terminarea 
sezonului, obținându-se un 
material nutritiv foarte valo-
ros. După o dezinfecție puter-
nică, pământul de răsadniță se 
așează în platformă timp de 6 
luni pentru a se aerisi, în care 
perioada se amestecă cu îngră-
șăminte minerale sub formă de 
soluție. 

Pământul de turbă se pregă-
tește în orice perioadă a anului 
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răsadurilor de legume

și poate fi  gata după 6-12 luni. 
Se prepară din turba bine des-
compusă. Pentru a reduce aci-
ditatea se adaugă 3 kg. var la 1 
m3 de turbă proaspătă, iar în 
timpul păstrării se lopătează de 
1-2 ori. 

Nisipul de râu 
se folosește în mod 
curent la amestecu-
rile pentru semănă-
turi și repicat 

Pentru prinderea plantelor 
și grăbirea fructifi cării, produ-
cerea răsadului în ghivece din 
pământ ars este înlocuită cu o 
metodă mai economică, aceea 
a semănatului și a repicatului 
în diferite suporturi (cuburi și 
ghivece nutritive) confecțio-
nate din turbă, plastic, hârtie 
sau carton (fi g. 5.14). Ghivecele 
nutritive se execută cu ajutorul 
unor utilaje speciale. 

Pe baza rezultatelor experi-
ențelor efectuate în țara noas-
tră, pentru confecționarea ghi-
vecelor nutritive se recomandă 
un amestec format din trei părți 
mraniță și o parte pământ. În 
ultimul timp o largă răspândi-
re capătă ghivecele jiffy-pot și 
strips-pot, al cărui perete per-
mite trecerea rădăcinilor plan-
telor. Compoziția Jiffy-potului 
este următoarea: 70-75% turbă 
de Sphagnum, bogat în humus, 
20-23% material de legătură 
(celuloza din fi bre de lemn de 
pin) și 2-3% substanțe nutritive 
ușor solubile (uree). Ghivecele 
Jiffy-pot se umplu cu pământ 
la nivelul superior al pereților, 
iar udatul se execută numai în 
limita saturării pereților. În in-
teriorul pereților se formează 
un sistem radicular ramifi cat, 
iar, după plantare, rădăcinile 
străpung pereții și împânzesc 
cu ușurință solul. Patul nutritiv 

În cazul insufi cienței ghive-
celor nutritive se poate folosi 
patul nutritiv, compus dintr-o 
parte pământ de țelină, două 
părți mraniță cernută și nisip, 

sau din turbă 60%, pământ 
20% și mraniță 20%, care se 
așează deasupra patului cald de 
băligar din răsadniță. Pămân-
turile nutritive pentru semănat 
și repicat trebuie în mod obli-
gatoriu dezinfectate contra bo-
lilor criptogamice înainte de a 
fi  depozitate în locuri speciale. 
Tratarea pământului se face pe 
cale termică sau chimică. 

Semănatul. Ca regulă ge-
nerală, însămânțarea se efec-
tuează fi e în pământul din sera 
înmulțitor sau răsadniță, fi e în 
lădițe confecționate din lemn 
sau plastic. Epoca de semănat 
este în funcție de specie, tipul 
construcției, modul de cultivare 
și temperatura solului. S-a con-
statat că este difi cil de făcut o 
corelație directă între epoca de 
semănat, plantat și recoltat.

Totuși rezultatele obținute 
de unele stațiuni experimen-
tale și ferme de producție ne 
dau indicații prețioase asupra 
elementelor care intervin în 
precizarea epocilor optime de 
semănat.

Temperatura optimă pe care 
trebuie să o atingă pământul 
din răsadniță sau seră pentru 

germinarea și răsărirea semin-
țelor de legume variază între 
+23…+27°C. Se remarcă faptul 
că pe măsură ce temperatura 
pământului scade, se reduce 
energia de încolțire și răsărire, 
mai ales în cazul semințelor us-
cate, neumectate, favorizându-
se și atacul unor microorganis-
me patogene. 

De aceea, încălzirea preala-
bilă a pământului în instalații 
speciale sau în serele înmulți-
tor prin diverse mijloace pen-
tru a crea un regim teoretic 
corespunzător constituie o mă-
sură obligatorie, care asigură o 
răsărire uniformă și obținerea 
unor plăntuțe viguroase. Men-
ținerea unei ventilații mode-
rate, fără excese, și asigurarea 
unui drenaj pentru scurgerea 
apei de udat din lădițele de 

semănat reprezintă, de aseme-
nea, măsuri pentru încălzirea 
optimă a semințelor. Udarea 
pământului se face moderat, 
cu apa călduță.

În zonele sudice și vestice 
ale țării, semănatul tomatelor 
timpurii are loc în prima deca-
dă a lunii februarie, iar a verzei 
și a conopidei timpurii nu mai 
târziu de 15 ianuarie. În zonele 

mai reci și nordice, semănatul 
acestor culturii are loc cu 2-3 
săptămâni mai târziu. Ardeiul 
și vinetele timpurii se însămân-

țează cu 10-15 zile după tomate-
le timpurii.

Îngrijirea 
răsadurilor

Complexul lucrărilor de în-
grijire poate fi  rezumat la di-
rijarea factorilor de mediu, în 

sensul satisfacerii cerințelor 
plantelor cultivate și a scopu-
lui urmărit de cultivator. În 
primul rând, se are în vedere 
regimul de lumină, în concor-
danță cu el programându-se 
regimul de căldură, umiditate, 
aerisire, etc. 

Asigurarea optimă a factori-
lor care infl uențează procesele 
de creștere a răsadurilor con-
duce la obținerea unor plante 
viguroase, cu un habitus con-
venabil, cu o bună dezvoltare 
a sistemului foliar și radicular, 
pregătite și adaptate să supor-
te socul transplantării la locul 
defi nitiv în sere, solarii și mai 
ales în câmp deschis. Un rol im-
portant pentru obținerea unui 
răsad de bună calitate îl are 
dirijarea regimului de nutriție, 
care se realizează prin fertilizări 
faziale. 

Răsadurile trebuie să fi e li-
bere de boli și dăunători, fapt 
pentru care măsurile fi tosani-
tare și cele de stimulare a ger-
minării reprezintă mijloace 
principale de acțiune în vederea 
obținerii unui material sănătos 
și viguros. 

Combaterea 
buruienilor

În general în răsadnițe 
buruienele se plivesc manual 
câtă vreme sunt mici, după 
udat ca să se smulgă ușor pen-
tru a nu deranja rădăcinile 
plăntuței. Dacă avem suprafe-
țe mari de răsadniță este bine 
să se facă o erbicidare. Un rol 
important în reușita erbicidă-
rii o are doza folosită și mo-
mentul aplicării. 

Specialiștii notează trei mo-
mente de aplicare a erbicidului: 

1) erbicidele se pot aplica pe 
patul germinativ cu 3-4 zile îna-
inte de semănat – ppi;

2) erbicidele se pot aplica pe 
patul germinativ imediat după 
semănat, înainte de răsărirea 
plăntuțelor – pre (preemer-
gent);

3) erbicidele se pot aplica 
după răsărire, când răsadurile 
au 2-3 frunze normale – post 
(postemergent).
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Vinul și bomboanele moldo-
venești în scurt timp vor fi  ex-
portate în Azerbaidjan. Despre 
aceasta a anunțat miercuri în 
cadrul unei conferințe de presă 
ministrul Agriculturii și Indus-
triei Alimentare, Vasile Buma-
cov.

Ministrul a menționat că vi-
zita întreprinsă în perioada 17-
19 ianuarie în Azerbaidjan a dat 
rezultate bune.

„La nivelul conducerii s-a 
discutat despre restabilirea 
cooperării între cele două țări. 
Azerbaidjan este o piață impor-
tantă pentru Moldova, produ-
sele noastre fi ind cunoscute pe 
această piață”, a spus ministrul.

El a menționat că „după 
1986 azerii au început să aibă 
probleme la capitolul plantării 

viței de vie, iar din acest consi-
derent nu exclude că ar putea fi  
vorba și despre exportul butași-
lor”.

Potrivit lui Bumacov, „re-

zultate mai concrete cu privire 
la exportul în Azerbaidjan vor fi  
făcute în rezultatul unei noi vi-
zite în această țară, planifi cată 
pentru luna aprilie”.

 Vinul și bomboanele moldovenești 
vor fi  exportate în Azerbaidjan 

Japonia ne ajută 
să dezvoltăm 
sistemele
de încălzire 
pe bază 
de biomasă

O delegație din Japonia 
urmează să vină în Republica 
Moldova pentru a efectua un 
studiu de fezabilitate privind 
crearea în satele moldove-
nești a sistemului de încălzire 
în bază de biomasă.

Companiile japoneze 
JICA, JICS, Mitsui Consul-
tants Ltd. și Unico Internati-
onal Corporation vor analiza 
tipurile de combustibil din 
biomasă din Republica Mol-
dova, după care vor propu-
ne ce tipuri de cuptoare sunt 
cele mai efi ciente pentru țara 
noastră. 

Până în anul 2020 auto-
ritățile Republicii Moldova 
planifi că majorarea ponderii 
resurselor energiei regene-
rabile în totalul în balanței 
energetice, de la 6% cât e în 
prezent la 20%, potrivit Stra-
tegiei Naționale de Dezvolta-
re a Republicii Moldova.

Proiectele de efi ciență 
energetică urmează să fi e 
susținute cu ajutorul fi nan-
țatorilor externi, dar și a sur-
selor fi nanciare prevăzute în 
bugetul de stat.

Anterior ministrul Econo-
miei, Valeriu Lazăr a declarat 
că anul acesta din buget vor fi  
alocate de 25 milioane de lei, 
pentru proiecte de efi ciență 
energetică în instituțiile pu-
blice. Iar în urma implemen-
tării proiectelor, consumul de 
energie ar atinge echivalentul 
a 14 milioane de kW/h anu-
al sau 1,5 milioane de metri 
cubi de gaze naturale.

Schimbările climatice globa-
le constituie o provocare pentru 
agricultura mondială. Sunt tot 
mai reduse suprafețele pe care 
se poate cultiva ceva. Ministrul 
moldovean al agriculturii a par-
ticipat la un prestigios forum din 
Germania și s-a întâlnit cu 60 
de colegi din diferite colțuri ale 
planetei și s-a convins, convins, 
că este necesar de a schimba ati-
tudinea tradițională față de agri-
cultură.

Secetă, inundații, ierni fără 
zăpadă, timp imprevizibil – pe 
an ce trece agricultura devine 
mai puțin profi tabilă. Și în acest 

an două treimi din suprafețele 
de rapiță au fost compromise și 
asta în condițiile când ministe-
rul agriculturii nu recomandă ca 
această cultură să fi e cultivată în 
Moldova. De altfel, lipsa zăpezii 
și a gerurilor a permis ca cere-
alele să-și revină și specialiștii 
menționează, că dacă nu se vor 
produce alte cataclisme Moldova 
va fi  asigurată cu grâu alimentar. 
Însă, deja acum este clar, că este 
nevoie de a schimba atitudinea 
tradițională față de agricultură 
și asta cât mai urgent. Și asta 
pentru ca Moldova să nu piardă 
bogăția principală – pământul 

calitativ, care după seceta din 
2007 nu și-a restabilit echilibrul 
de umiditate.

Producătorii vor fi  informați 
în cadrul întâlnirilor speciale 
care sunt pașii efi cienți în aceas-
tă perioadă. Specialiștii vor în-
cerca să-i convingă pe agricultori 
să implementeze tehnologii noi 
de lucrare a pământului și să 
renunțe la culturile care impli-
că riscuri în favoarea celor mai 
profi tabile și rezistente în fața 
capriciilor naturii. În acest an 
guvernul prevede subvenții pen-
tru suma de 400 de milioane de 
lei. Regulamentul respectiv a fost 

adoptat de cabinetul de miniștri 
și după publicare documentului, 
vor fi  primite cererile.

În afară de aceasta, Agenția 
de Intervenție și Plăți va avea 
grijă să excludă orice posibilitate 
de corupție. Primul val de demi-
tere a persoanelor neoneste va 
urma alta, până când procesul de 
subvenționare va deveni trans-
parent. În afară de stabilirea 
ordinii în procesul de subvențio-
nare, mai adaugă ministrul, sunt 
căutate alte posibilități ca agri-
cultura noastră să fi e susținută 
fi nanciar prin intermediul gran-
turilor și creditelor ieftine.

Specialiștii vor să-i convingă pe agricultori să implementeze tehnologii noi 

Ministrul Agriculturii și In-
dustriei Alimentare, Vasile Bu-
macov a participat la Summitul 
Miniștrilor Agriculturii ce s-a 
desfășurat pe data de 21 ianua-
rie 2012, în capitala Germaniei, 
Berlin. Evenimentul constituie 
o parte componentă a Forumu-
lui Global pentru Alimentație și 
Agricultură de la Berlin 2012, ce 
reunește anual ofi ciali și experți 
din domeniu.

La întrunire au participat mi-
niștri din peste 70 de țări care au 
pus în discuție problemele asigu-
rării securității alimentare la ni-
vel global prin dezvoltarea dura-
bilă a agriculturii ținând cont de 
resurse disponibile limitate. 

La acest for a fost aprobat în 
unanimitate un Comunicat fi nal 
al Miniștrilor Agriculturii privind 
angajamentul de a întreprinde 
acțiuni comune în consolidarea 
agriculturii și dezvoltării rurale. 
Direcțiile de politici formulate 
vor contribui la desfășurarea cu 
succes a Conferinței Națiunilor 

Vasile Bumacov: În 2012, 
avem restricții la subvenționarea 
producătorilor agricoli

Potrivit ministrului Agriculturii si Industriei Alimentare, 
Vasile Bumacov, în 2012 vor fi  acordate nu mai mult de 1,5 
mil. lei pentru un agent economic, 500 mii lei – pentru o uni-
tate de tehnica mare, 400 mil. lei – pentru o unitate de tehni-
ca mica. Potrivit sursei citate, in 2012 ministerul va subvenți-
ona mai multa tehnica, deoarece în acest domeniu cheltuielile 
pot fi  verifi cate.

Bumacov a accentuat că pentru prima dată Fondul de sub-
venționare a fost adoptat fără datorii, iar mărimea acestuia 
este de 400 mii lei, iar perioada de subvenționare începe de la 
1 noiembrie 2011, pana la 31 octombrie 2012. Anterior, Info-
Market a anunțat că în 2012 numărul măsurilor de subvenți-
onare se reduce de la 11 la 8. 

Guvernul a decis sa renunțe la subvenții pentru procura-
rea îngrășămintelor și la acoperirea cheltuielilor pentru iriga-
re. Ordinea de folosire a mijloacelor din Fondul de subvențio-
nare, aprobată de Guvern, prevede îmbunătățirea procedurii 
de acceptare, examinare și autorizare a cererilor pentru sub-
venții, precum și a procedurilor de control a utilizării efi ciente 
a mijloacelor, stabilirea unor criterii clare, etc. 

La Berlin a avut loc Summitul 
Miniștrilor Agriculturii 

Unite privind dezvoltarea du-
rabilă preconizată pentru iunie 
2012 la Rio de Janeiro.

Este de remarcat relevanța 
subiectelor abordate în contextul 
priorităților Ministerului, dele-
gația Republicii Moldova luând 
parte activ în procesul luării de-
ciziilor la nivel global.

Summitul miniștrilor a fost 
precedat de întrevederi bilate-
rale cu Dacian Cioloș, Comisar 
european pentru Agricultură și 

Dezvoltare Rurală, și Dl. John 
Dalli, Comisar european pentru 
Siguranța Alimentelor  și Protec-
ția Consumatorilor.

Discuțiile cu cei doi ofi ciali 
Europeni s-au axat pe următoa-
rele subiecte prioritare: 

Facilitarea atragerii fonduri-
lor UE în domeniul dezvoltării 
regionale pentru Moldova. În 
particular s-a făcut referință la 
fondurile ENPARD, ce va per-
mite producătorilor agricoli din 

Moldova să acceseze fonduri eu-
ropene. 

Examinarea posibilității de 
export a ouălor pe piața UE. Vasi-
le Bumacov a menționat că cere-
rea pentru producția de ouă din 
Moldova este sufi cient de mare, 
și, în acest sens, suntem pregătiți 
pentru exportul pe piața UE, pre-
cum și asigurarea standardelor 
minime de siguranță alimentară 
prevăzute de standardele și nor-
mele europene. 
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Regulamentul de Subvenți-
onare a agriculturii pentru anul 
2012 a fost prezentat și adoptat 
de Guvern informează site-ul 
Ministerului Agriculturii.  

Petru Maleru, director 
general al Agenției de In-
tervenție și Plăți în Agri-
cultură consideră că un 
avantaj incontestabil al Regu-
lamentului de subvenționare 
pentru anul 2012 consta în fap-
tul că toate cele 400 mil. lei 
sunt disponibile din start 
în Legea Bugetului de Stat 
pentru 2012. Menționăm că 
în anii precedenți mijloacele 
disponibile erau de 250 mil. lei, 
ca ulterior să mai fi e suplimen-
tate prin rectifi care 150 mil.

În anul curent, în premie-
ră, direcțiile de subvenționare 
(măsurile de sprijin) sunt sta-
bilite direct în Legea bugetului 
de stat pe anul 2012, adoptată 
la data de 27 decembrie 2011. 
Menționăm, că în anii prece-
denți, măsurile de sprijin au 
fost stabilite prin Hotărâre de 
Parlament.

Conform prevederilor Regu-
lamentului de subvenționare, 
ediția 2012, anul de subvenți-
onare va cuprinde investițiile 
efectuate în perioada 1 noiem-
brie 2011 – 31 octombrie 2012.

Perioada de depunere a ce-
rerii de sprijin este: 1 februa-
rie 2012 - 31 octombrie 
2012, în dependență de intra-
rea în vigoare a Regulamentului 
de Subvenționare pentru 2012. 
Astfel, procesul de subvențio-
nare va demara cu cel puțin 3 
luni mai devreme decât în anii 
precedenți.

Regulamentul pentru anul 
2012 prevede achitarea plăților 
conform contractului în doua 
tranșe:

- 1) în mărime de 75% din 

valoarea sumei autorizate la 
momentul încheierii contrac-
tului de acordare a sprijinului 
fi nanciar;

- 2) restul sumei va fi  achita-
tă în limita celor 25%, după 01 
noiembrie 2012, pentru ajusta-
rea soldului disponibil al fon-
dului la fi nalul anului de sub-
venționare cu valoarea totală a 
dosarelor, astfel încât să nu mai 
fi e admisă crearea datoriilor la 
fond și  să fi e acoperite toate ce-
rerile de acordare a sprijinului 
fi nanciar depuse până la data 
de 31 octombrie 2012, în condi-
ții echitabile. 

Regulamentul prevede im-
plementarea a 8 măsuri de spri-
jin: 

1) stimularea creditării pro-
ducătorilor agricoli de către 
instituțiile fi nanciare. Această 
măsură vine să stimuleze sis-
temul de creditare în sectorul 
agricol. Limita valorii sprijinu-
lui acordat pentru un benefi ciar 
este de 150 mii lei, aceiași ca și 
în anul 2011, iar pentru agricul-
tura ecologica – 200 mii lei. 

2) stimularea asigurării ris-

curilor de producție în agricul-
tură, care vine să impulsioneze 
și să promoveze dezvoltarea 
sistemul de asigurare a riscuri-
lor în agricultură.

3) stimularea investițiilor 
pentru înfi ințarea plantațiilor 
multianuale și promovarea pro-
ducției vitivinicole. Mărimea 
sprijinului acordat in cadrul 
acestei masuri este majorat 
in anul 2012 față de perioada 
precedentă. Majorările vizează 
plantarea viței de vie de soiuri 
tehnice, de la 20 mii/ha la 25 
mii/ha, precum și la strugurii 
ecologici la fel cu 5mii lei/ha. 
Plantațiile de căpșun, zmeur, 
coacăză – 50 mii lei/ha, livezi 
de măr superintensive – 30 mii 
lei/ha.

Comparativ cu anul trecut, 
pentru anul 2012 la măsura 
dată se propune un nou sistem 
de acordare a sprijinului fi nan-
ciar, în dependență de densita-
tea pomilor plantați pe 1 ha.

4) stimularea investițiilor 
pentru producerea legumelor 
pe teren protejat (sere de iarnă, 
solarii, tuneluri), sub formă de 

compensație pentru procurarea 
modulelor de sere, echipamen-
tului, utilajului, materialului 
de acoperire și de construcție 
pentru sere, solarii, tuneluri, 
precum și a materialului nețe-
sut pentru acoperirea plantelor  
-  în proporție de 40 la sută din 
cost. La măsura în cauză s-au 
introdus noi prevederi privind 
acordarea sprijinului fi nanciar 
cooperativelor de intreprinza-
tor, a căror membri sunt pro-
ducători agricoli, în proporție 
de 50% din costul modulelor de 
sere, echipamentului, utilaju-
lui, materialului de acoperire și 
de construcție pentru sere, so-
larii și tuneluri.

5) stimularea investițiilor 
pentru procurarea tehnicii și 
utilajului agricol, sistemelor de 
irigare, sistemelor anti-îngheț 
și anti-grindină. S-a majorat 
cota suportului pentru siste-
mele de irigare până la 40% din 
cost fără limită. S-au introdus 
noi specifi cații privind limita 
sprijinului fi nanciar per unita-
te la cele 2 grupuri de tehnica: 
30% din cost și 25% din cost cu 

limita de 400 000 lei/unitate.
6) stimularea investițiilor în 

utilarea și renovarea tehnolo-
gică a fermelor zootehnice. La 
măsura dată s-a majorat mări-
mea sprijinului de la 40 % la 50 
% - din costul utilajului tehno-
logic destinat dotării și moder-
nizării fermelor zootehnice de 
bovine.

7) stimularea procurării ani-
malelor de prăsilă și menținerii 
fondului lor genetic. Regula-
mentul în cauză propune men-
ținerea spectrului pe specii de 
animale pasibile de subvențio-
nare sustinând acest domeniu 
în continuare fără modifi cări 
majore.

8) stimularea investițiilor 
în dezvoltarea infrastructurii 
postrecoltare și procesare. La 
măsura în cauză s-au introdus 
noi prevederi privind acorda-
rea sprijinului fi nanciar coope-
rativelor de întreprinzătorii și 
cooperativelor de producție, a 
căror membri sunt producători 
agricoli, în proporție de 50% 
din costul echipamentului teh-
nologic și a utilajului.

Fermierii pot depune cereri 
pentru a primi subvenții de la stat

Directorul general adjunct al Consiliului, Ne-
mat Shafi k, a menționat că economia Republicii 
Moldova a continuat să crească viguros în 2011, 
iar autoritățile au reușit să mențină stabilitatea 
fi nanciară și macroeconomică. De asemenea, s-a 
reușit promovarea unei creșteri economice echi-
librată și să se reducă sărăcia, cu ajutorul progra-
melor sprijinite de FMI.

Pe de altă parte, Nemat Shafi k a atras atenția 
că anul acesta creșterea economică va încetini ca 

urmare a crizelor economice pe care le vor traver-
sa principalii săi parteneri comerciali. Totodată, 
FMI a recomandat, în 2012, o mai mare fl exibi-
litate în politica monetară a Republicii Moldova.

Programul actual de creditare încheiat de 
FMI cu Republica Moldova  a fost semnat la 29 
ianuarie 2010 și prevede alocarea a unui ajutor 
în valoare de 586 milioane de dolari SUA. În pre-
zent, din suma menționată au fost alocați mai 
mult de 350 de milioane de dolari SUA.

FMI a aprobat alocarea unei noi tranșe de 77,5                                
                                milioane de dolari SUA

Consiliul director al Fondului Monetar Internațional a aprobat miercuri, 
1 februarie, eliberarea unei noi tranșe de împrumut de 77,5 milioane de 
dolari pentru Republica Moldova. 
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Consumul de gaze a crescut 
din cauza gerului

Vremea extrem rece din Moldova a 
făcut ca cererea consumatorilor de gaze 
naturale să crească. Aceasta a dus la ma-
jorarea consumului de gaze cu circa 11% 
la data de 30 ianuarie.

Din cauza temperaturilor scăzute, în 
noaptea spre 31 ianuarie a avut loc un 
incident în municipiul Bălți, în urma că-
ruia circa 2500 de familii au rămas fără 
gaze. Livrarea gazelor a putut fi  reluată 
spre dimineață.

„Moldovagaz” anunță că specialiștii 
întreprinderii sunt pregătiți să intervină 
în situațiile excepționale și dă asigurări 
că întreprinde toate măsurile pentru ca 
livrarea gazelor naturale să nu fi e între-
ruptă.

În mai multe raioane 
din Moldova 
au fost închise școlile

Din cauza gerului, în mai multe ra-
ioane din Moldova au fost închise școli-
le. Astăzi Ministerul Educației a anunțat 
că alte instituții de învățământ și-au sis-
tat activitatea.

Temperaturile din ultimele 48 de ore 
au mai închis alte câteva școli din țară. 
Astfel, în Găgăuzia, autoritățile au decis 
să sisteze activitatea pentru toată treap-
ta primară. În școlile din raionul Ștefan 
Vodă, orele de curs au fost prescurtate 
până la 35 de minute. Nici elevii claselor 
primare din Răspopeni, Șoldănești, nu 
mai merg la ore din cauza gerului. Tot 
la Șoldănești, copiii de la nouă grădinițe 
sunt nevoiți să stea acasă. Un gimnaziu 
din raionul Soroca nu mai activează, iar 
în Chișcăreni, raionul Sângerei, un liceu 
și-a sistat activitatea. 

Mai mult, elevii din patru sate din 
raionul Cimișlia fac ore de 35 de minu-
te. În același timp, în raionul Briceni, 
pe lângă elevii din Drepcăuți, și elevii 
claselor primare din satul Criva nu mai 
merg la ore. Regimul ar putea fi  menți-
nut până luni, spun reprezentanții Mi-
nisterului Educației. Și în trei licee din 

municipiul Chișinău se fac ore cu durata 
de 35 de minute.

Gerul cumplit a picat rău 
și pentru animalele 
din curțile gospodarilor

Pe un asemenea frig, nici câinele nu 
îl lași afară. Gerul cumplit a picat rău și 
pentru animalele din curțile gospoda-
rilor. Și dacă în sat, unii țărani își aduc 
vitele în casă, la oraș, cei cu fi țe își îm-
bracă prietenii patrupezi în haine aduse 
de peste Ocean. 

Gospodării se plâng că din cauza ge-
rului, găinile nu se mai ouă, iar vacile 
dau mai puțin lapte. Unii gospodari mai 
grijulii și-au adus vițeii în casă, la cald. 

Potrivit specialiștilor numărul adre-
sărilor la veterinar a crescut în aceste zile.

Specialiștii mai recomandă și o ali-
mentare mai bogată a animalelor în con-
diții de frig. 

În următoarele 7 zile 
vom avea -23 grade

Serviciul Hidrometeoroligc de Stat 
prognozează, pentru perioada 2-9 fe-
bruarie, o scădere a temperaturii aeru-
lui, noaptea, de până la 23 grade frig.

Potrivit Elinei Pleșca, prim-vicedi-
rector al Serviciului nominalizat, mâine, 
se prevede cer variabil, izolat, va ninge 
slab. Pe drumuri se va menține poleiul. 
Temperatura minimă a aerului, noap-
tea, va oscila între 18 și 23 grade frig, 
izolat, în jumătatea de nord a țării, va 
scădea până la 26 de grade frig. În orele 
diurne, temperatura maximă a aerului 
se prevede a fi  între 10 și 15 grade frig.

În intervalul 4-9 februarie, se pro-
gnozează cer noros, pe arii extinse, vor 
cădea precipitații. Pe 6 februarie, în ju-
mătatea de nord a țării, temperatura ae-
rului va oscila între 5 și 10 grade frig, iar 
în cea de sud - între 0 și 5 grade frig.

Pe 7 februarie, în orele nocturne, 
temperatura aerului se prevede a fi  în-
tre minus 10-15 grade, pe 8-9 februarie, 
în fond, între 15-20 grade frig, iar în ra-

ioanele de nord, va scădea până la 23 de 
grade frig.

Ziua, temperatura maximă a aerului, 
pe 4 februarie, va oscila între 2-7 grade 
frig, pe 5 februarie, între 0 și 5 grade 
frig, pe 6 februarie, între 1-6 grade frig, 
pe 7 februarie, între 3-8 grade frig, iar 
pe 8-9 februarie, între 10-15 grade frig.

Cele mai reci ierni 
din istoria Moldovei

Chiar dacă în noapte de 2 februarie 
am avut parte de cele mai scăzute tem-
peraturi, iar în nord acestea au coborât 
și până la minus 25 de grade, această 
iarnă nu este cea mai rece de până acum. 
De-a lungul timpului, pe teritoriul țării 
noastre s-au înregistrat și minime de 
până la minus 35 de grade.

Cea mai rece iarnă din ultimii ani a 
fost în 1963, când temperaturile au co-
borât până la minus 35,5 grade în raio-
nul Edineț. Următoarea în top este iarna 
anului 1954. Tot în nordul țării, la Băl-
ți, s-au înregistrat minus 32 de grade. 
Ceva mai aproape de noi a fost iarna din 
2010, în timpul căreia termometrele au 
indicat temperaturi de până la minus 31 
de grade Celsius.

Cu un grad mai mult s-a înregistrat 
în iarna anului 2006, adică minus 30 de 
grade în ianuarie, iar în 1985, minime-
le au coborât doar până la minus 28 de 
grade Celsius. În acest an, mercurul din 
termometre nu a coborât mai mult de 
minus 25 de grade în nordul țării. Totuși 
este destul de frig.

Gerul face victime 
în toată Europa

Cel puțin 101 persoane au murit din 
cauza valului de frig polar care s-a abă-
tut asupra Ucrainei începând cu data de 
27 ianuarie, a anunțat vineri Ministerul 
ucrainean pentru Situații de Urgență 
într-un comunicat preluat de AFP.

‚În perioada cu temperaturi extrem 

de scăzute au decedat 101 persoane’, in-
dică ministerul, specifi când că 11 dintre 
acestea au murit de hipotermie la spital, 
64 - în stradă și 26 - la domiciliu. 

Reprezentanți ai organizației interna-
ționale umanitare Crucea Roșie au aver-
tizat că mii de oameni fără adăpost sunt 
în categoria de risc în contextul celui mai 
puternic val de frig din ultimii ani. 

Bilanțul victimelor gerului în Europa 
se ridică deja la 163 de persoane, iar în 
unele țări din Europa Centrală și de Est 
ninsorile au perturbat complet trans-
porturile, transmite Euronews. 

În Rusia, cel puțin 60 de persoane 
au murit de hipotermie de la începutul 
lunii ianuarie și până în prezent, a speci-
fi cat vineri ministrul adjunct al sănătății 
Maksim Topilin, adăugând că bilanțul 
nu este complet, acoperind doar 50 de 
regiuni din Federația Rusă, potrivit RIA 
Novosti. 

Frigul a luat încă opt vieți în cursul 
ultimelor 24 de ore în Polonia, unde 
temperaturile au coborât până la minus 
35 de grade Celsius în sud-estul țării, a 
anunțat vineri poliția națională. 

În cele mai mult cazuri este vorba de 
persoane fără domiciliu stabil. În total, 
de la începutul valului de frig acum opt 
zile, 37 de persoane au murit de hipoter-
mie. Bilanțul victimelor este mult mai 
mare dacă se ia în calcul și lunile noiem-
brie și decembrie, ridicându-se la 75 de 
morți. Iarna trecută, temperaturile scă-
zute au provocat moartea a 212 persoa-
ne în Polonia. 

În Serbia, 11.000 de locuitori din 
zone rurale sunt izolați din cauza căde-
rilor masive de zăpadă. 

Mii de pasageri sunt blocați pe aero-
porturi, în gări și în propriile autoturis-
me din cauza troienelor și a temperaturi-
lor scăzute în Italia. Meteorologii italieni 
spun că o astfel de iarnă rece nu s-a mai 
întâmplat în ultimii 27 de ani. Deocam-
dată aici au murit din cauza hipotermiei 
un bărbat de vârsta a treia și un copil. 

În Franța, autoritățile din 41 de de-
partamente /din 101/ au avertizat popu-
lația în legătură cu ninsorile abundente 
și scăderea temperaturii, scrie Agerpres.

Gerul afectează Moldova, 
dar și întreaga Europă
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INTERNAŢIONAL

Chiar dacă deține o suprafa-
ță agricolă de doar 2,3 milioa-
ne hectare, Olanda reprezintă 
la ora actuală unul dintre cele 
mai de succes modele de agri-
cultură. Este practic al doilea 
exportator de produse agricole 
din lume, după SUA. 

Deoarece este o țară cu o 
mare densitate a populației, 
aici nimeni nu își permite să 
irosească pământul.

Agricultorii își fertilizea-
ză foarte bine solul, folosesc 
mașini de ultimă generație și 
reprezintă trei procente din 
populația activă a țării. Majori-
tatea fermelor sunt de mici di-
mensiuni, însă productivitatea 
este foarte ridicată. Mai mult de 
jumătate din exploatațiile agri-
cole ocupă sub 20 hectare.

Campioni 
la producția de lapte

Creșterea vacilor pentru 
producția de lapte este una din-
tre principalele îndeletniciri 
ale fermierilor olandezi. Com-
binația dintre câmpie și clima 
plăcută și umedă este ideală 
pentru acest tip de agricultură. 
Olanda înregistrează cea mai 
mare producție de lapte pe cap 
de bovină din lume. Industria 
de prelucrare a laptelui se afl ă 
la un nivel tehonlogic foarte 
ridicat. Piața lactatelor este au-
to-sufi cientă și cele mai multe 
produse derivate din lapte sunt 
exportate.

Pe lângă vaci, olandezii se 
ocupă și cu creșterea păsărilor, 
în special a puilor de găină și 
rațelor, a tineretului de ovine, 
a porcilor și curcanilor. Toto-
dată, Olanda este cea mai mare 
exportatoare de ouă pe piața 
mondială.

Un rol important în rândul 
resurselor naturale ale micului 
regat îl ocupă bancurile sezo-
niere de heringi din Atlantic. 
Peștele proaspăt și midiile se 
exportă în cantități mari, adu-
când venituri importante.

...și la exportul 
mondial 
de ceapă verde 

Astfel, dacă în 2006, 15% 
din volumul exportului mondi-
al de ceapă verde provenea din 
Olanda, în 2010 acesta a cres-
cut la 22%. Numai anul trecut, 
exportul olandez a crescut cu 
un sfert față de 2009, ajungând 
la 1,4 milioane tone de ceapă 

verde. În aceste condiții, Olan-
da a redevenit, după doi ani, cel 
mai mare exportator de ceapă 
din lume.

La nivel mondial, în 2010 
au fost exportate 6,9 milioane 
tone ceapă verde (inclusiv de 
tranzit), cu 6% mai mult față 
de 2009. În condițiile anului 
trecut, valoarea exporturilor 
de ceapă verde provenită din 
Olanda a crescut cu 63%, ajun-
gând la un nivel record de 479 
milioane euro. Olanda exportă 
ceapă verde în peste 110 țări. În 
acest an, prețul la ceapa verde, 
mai ales în prima parte a anu-
lui, a fost mult mai mic.

Teren fertil
Sistemul național de irigații 

și canalizare a favorizat ferti-
litatea deosebită a solurilor în 
Olanda. Pe de altă parte, folo-
sirea extensivă a chimicalelor a 
condus la o presiune ecologică 
și la regularizări ale acestei po-
litici, pentru a reduce amprenta 
negativă asupra mediului. Pe 
de o parte de teama poluării și 
pe de altă parte din motive de 
sănătate, consumul de produ-
se bio a crescut în ultimii ani.
În principal se cultivă cereale, 
cartofi  și sfeclă de zahăr. Olan-
da este cel mai mare furnizor 
de cartofi  și produse derivate 
acestora pe piața europeană.
O parte deosebit de importan-
tă a sectorului agricol olandez 
o ocupă legumicultura și hor-
ticultura. Culturile de fl ori, în 
special lalele, sunt apreciate în 
întreaga lume.

Expansiunea 
fermelor ecologice

Guvernul olandez, prin mă-
surile legislative pe care le-a 
promovat în ultimii ani, sti-
mulează dezvoltarea practici-
lor ecologice în agricultură. În 
prezent, aproximativ 10 pro-
cente din bugetul ministerului 
agriculturii alocate pentru cer-
cetare revin acestui sector. Pen-
tru a permite producătorilor de 
produse ecologice să concureze 
cu agricultura tradițională, au-
toritățile au semnat convenții 
cu reprezentanții companiilor 
de retail, scopul fi ind creșterea 
consumului de produse ecolo-
gice cu 10 procente pe an.

Potrivit datelor ofi ciale, în 
2010 existau în Olanda peste 
1.400 de ferme certifi cate ca 
fi ind unități de producție în 
agricultura ecologică, ocupând 

Olanda - unul dintre cele 
mai de succes modele de agricultură
Agricultura olandeză este principala furnizoare la nivel mondial de produse horticole 
și un exportator important de carne și de produse lactate.

aproximativ 50.000 ha, ceea 
ce reprezintă 2,6% din întreaga 
suprafață agricolă a țării. Două 
treimi din aceasta este acoperi-
tă de pășuni permanente. Mai 
mult de 10 la sută din suprafață 
este utilizată pentru a cultiva 
fructe, legume, cartofi  și alte 10 
procente pentru cereale.

Suprafețe mai mici sunt uti-
lizate pentru furaje și alte cul-
turi, iar aproape 740 ha sunt 
arii protejate. Suprafața medie 
a unei exploatații ecologice este 
de 36,2 ha, cu 40 la sută mai 
mare decât cea a unei ferme 
tradiționale. Mai mult de ju-
mătate din producția ecologică 
de fructe, legume, carne de vită 
și de pasăre, lactate și ouă este 
exportată, în special, pe piețele 
din Europa.

Consumatorii olandezi au 
cheltuit anul trecut 583 mil. 
euro pe produsele ecologice, o 
cotă de 2% din piața agro-ali-
mentară. Supermarket-urile au 
generat creșteri de peste 11% pe 
acest segment, cu vânzări totale 
de 257 mil. euro. Vânzările în 
magazinele de specialitate au 
crescut cu aproape 9%, la 235 
de mil. euro.

Producția de fl ori
Olanda, cel mai mare expor-

tator mondial de fl ori, a vândut 
anul trecut pe piețele externe 
3,6 miliarde bulbi de fl ori, în 
valoare totală de 313 miliar-
de euro. SUA a rămas cea mai 
mare piață individuală pentru 
fl orile olandeze, iar aproxima-
tiv 60% din exporturi au fost 
destinate Europei. În 2010, cir-
ca 23.200 ha au fost rezervate 
pentru cultivarea fl orilor, fi ind 
înregistrați 1.700 cultivatori. 
Suprafața medie a unei explo-
atații specializate în cultivarea 
fl orilor a fost de 14 ha.

Pro reformă
Autoritățile olandeze se 

opun vehement plafonării plă-
ților către marii fermieri. Olan-
da recunoaște rolul agriculturii 
UE pe piețele globale și consi-
deră că este importantă o mo-
nitorizare atentă a impactului 
schimbărilor de politică agrico-
lă comună asupra piețelor ter-
țe, pe care Comisia ar trebui să 
o includă în Analiza de Impact 
privind viitorul PAC.

Sprijin de 460 
euro/ha

Fermierii olandezi benefi -
ciază, în medie, de o subvenție 
de 460 euro/hectar. În 2010, 
plățile de sprijin în cadrul PAC 
au totalizat aproape 1,27 mili-
arde euro, din care aproximativ 
823 milioane au constituit plăți 
directe (64,9%), 73 milioane au 
fost alocate prin programul de 
dezvoltare rurală (5,8%) și circa 
372 milioane euro, pentru sti-
mularea exporturilor (29,3%).

Valoarea producției
Conform rapoartelor ofi ci-

ale, valoarea totală a producți-
ei agricole obținută în 2010 a 
fost evaluată la 21,711 miliarde 
euro, ceea ce reprezintă 6,7 la 
sută din totalul înregistrat pe 
teritoriul Uniunii Europene. 
Sectorul vegetal a contribuit cu 
aproximativ 56,6 la sută, dintre 
care 39,5% a însemnat valoarea 
producției de legume și produ-
se horticole. Valoarea econo-
mică a sectorului zootehnic a 
reprezentat 43,4 procente din 
totalul producției agricole.

Regatul Țărilor 
de Jos, în cifre

• Teren agricol: 2,3 mil. 
ha (cca. 55,4% din suprafa-
ţa totală a ţării)

• Teren arabil: 0,9 mil. 
ha (cca. 39% din totalul te-
renului agricol)

• Păduri: 0,37 mil. ha
• Păşuni: 1,1 mil. ha
• Populaţia: 16,5 milioa-

ne locuitori
• Membru fondator al UE
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Cereri și Oferte – perioada 15 - 30 ianuarie 2012 (www. agravista.md)

CERERI ŞI OFERTE

OFERTE
Nume 
produs Descriere produsului Cantitate Regiune

FRUCTE

Struguri Struguri Moldova 10 tone Ungheni, s. Morenii Noi, Telefon: (236) 35747, 
Telefon mobil: 069171859   

Mere Mere Idared de la frigider 
(+70mm, culoare roşie, 
calitate înalta, ambalate 
lăzi euro-standard) 

100 tone Falesti, s. Navarnet, Telefon mobil: 
069213297, Email: victor_agheni1959@
rambler.ru   

Mere Soiul Florina, Simerenco, 
Idared 

200 tone Hincesti, Telefon mobil: 068083841   

Mere Mere  20 tone Ungheni, s. Napadeni, Manager: Jantovan 
Anatol, Telefon: (236) 47389, Telefon mobil: 
069259228   

Mere Mere soiul Idared, Florina, 
Simirenco 

5 tone Ungheni, s.Cetireni, Telefon: (236) 41382, 
Telefon mobil: 079171730   

Mere Mere Idared, Golden 15 tone Ungheni, s. Manoilesti, Telefon mobil: 
069947447   

Struguri Struguri de masă Moldova 
din frigider 

10 tone  Nisporeni, s.Varzaresti, Telefon: (264) 2 38 
57, Telefon mobil: (795) 25358   

Struguri Soi Alb de Suruceni din 
frigider 

20 tone Nisporeni, str. Ion Creanga 73, Telefon: (264) 
24432   

Struguri Struguri Moldova din 
frigider 

30 tone Nisporeni, str. Lăpuşneanu 30, Telefon: (264) 
22324, Telefon mobil: 79575117   

Struguri Struguri Moldova din 
frigider 

10 tone Nisporeni, str. Chisinaului 2G, nr.4, Telefon: 
(264) 2-56-06, Email: nastasiuoleg@mail.ru   

Struguri Struguri Moldova din 
frigider 

25 tone Ungheni, s. Sculeni, Manager: Rusu Pa-
vel, Telefon: (236) 63247, Telefon mobil: 
0692168701   

LEGUME

Varză Varză nelimitat Ungheni, s. Chirileni, Manager: Soroceanu 
Grigore, Telefon mobil: 060074973   

Varză Varză din frigider 20 tone Hincesti, Ciuciuleni, Telefon: (269) 23408, 
Telefon mobil: 068083841   

Ceapă  Ceapă 2 tone Hincesti, Telefon: (269) 23408, Telefon mo-
bil: 068083841   

Usturoi Usturoi 500 kg Ungheni, s. Cetireni, manager: Lapteanu Vasi-
le, Telefon: (236) 41475   

PRODUSE CEREALIERE

Porumb Porumb alimentar 5 tone Ungheni, s. Chirileni, Manager: Vultur Grigore, 
Telefon: (236) 75329   

Porumb Porumb alimentar 50 tone Ungheni, s. Bumbăta, Telefon: (236) 44236   

Porumb Porumb pentru furaj 1000 
tone

Făleşti, s. Putineşti, Director: Antoci Valerii, 
Telefon mobil: 69339397   

Porumb Porumb 150 tone Ungheni, s. Chirileni, Manager: Borta Ecate-
rina, Telefon: (236) 75230, Telefon mobil: 
069132625   

Porumb Porumb boabe din roada anu-
lui 2011 

10 tone Nisporeni, or. Nisporeni, str. V.Micle 10, Tele-
fon: (264) 23355, Telefon mobil: (795)45586   

Porumb Porumb boabe de calitate 
bună 

20 tone Nisporeni, str. Lăpuşneanu 30, Telefon: (264) 
22324, Telefon mobil: 79575117   

Porumb Porumb alimentar 300 tone Ungheni, s. Valea Mare, Manager: Vrabie 
Iurie, Telefon: (236) 43217, Telefon mobil: 
069114254   

Porumb Porumb pentru furaj 600 tone Făleşti, s. Izvoare, Director: Ursachi Con-
stantin, Telefon: (259) 69133, Telefon mobil: 
079223655   

Porumb Porumb pentru furaj 70 tone Făleşti, Gara Catranic, Director: Zubic Ion, 
Telefon: (259) 75311, Telefon mobil: 
067265255   

Floarea-
soarelui

Floarea soarelui 50 tone Glodeni, s. Limbenii Noi, Telefon: (249) 70307, 
(249) 068717124   

Floarea-
soarelui

Floarea soarelui de calitate 
înaltă 

150 tone Făleşti, s. Izvoare, Director: Ursachi Con-
stantin, Telefon: (259) 69133, Telefon mobil: 
079223655   

Orz Seminţe de orz, soiul Odeschi 
115, prima reproducţie 

10 tone Făleşti, s. Hiliuţi, Director: Caraman Vale-
rii, Telefon: (259) 74535, Telefon mobil: 
067123469   

Orz Seminţe de orz, soiul SONOR, 
prima reproducţie 

20 tone Făleşti, s. Hiliuţi, Director: Caraman Vale-
rii, Telefon: (259) 74535, Telefon mobil: 
067123469   

Soia Soia de calitate bună 100 tone Făleşti, s. Navirnet, Director: Semeniuc Lidia, 
Telefon mobil: 069194851   

Soia Seminţe de soia, soiul AURA, 
Elită 

11 tone Făleşti, s. Hiliuţi, Director: Caraman Vale-
rii, Telefon: (259) 74535, Telefon mobil: 
067123469   

Soia Vând soia 20 tone Glodeni, s. Limbenii Noi, Telefon: (249) 70307, 
(249) 068717124   

Soia Soia de calitate bună 60 tone Făleşti, s. Logost eni, Director: Cires Vasi-
le, Telefon: (259) 60138, Telefon mobil: 
069640708   

Grâu Grâu alimentar, conţinutul de 
gluten-21% 

200 tone Făleşti, s. Logost eni, Director: Cires Vasi-
le, Telefon: (259) 60138, Telefon mobil: 
069640708   

Grâu Grâu alimentar, conţinutul de 
gluten-22% 

150 tone Făleşti, s. Izvoare, Director: Ursachi Con-
stantin, Telefon: (259) 69133, Telefon mobil: 
079223655   

Grâu Grâu alimentar 23% gluten, 
90% IDC 

200 tone Ungheni, s.Petresti, manager: Nisteriuc Ser-
ghei, Telefon: (236) 42276, Telefon mobil: 
79041155   

Grâu Grâu alimentar 22% gluten, 
85% IDC 

5 tone Ungheni, s. Macaresti, manager: Tigulea 
Sergiu, Telefon: (236) 45213, Telefon mobil: 
069008599   

Grâu Grâu alimentar 22% gluten, 
90% IDC 

5 tone Ungheni, s. Cetireni, Manager: Lozovanu Ana-
tolie, Telefon: (236) 24877, Telefon mobil: 
069924051   

Grâu Grâu alimentar gluten 23%, 
IDC 90 % 

200 tone Ungheni, s. Valea Mare, Manager: Vrabie 
Iurie, Telefon: (236) 43217, Telefon mobil: 
069114254   

Grâu Grâu alimentar, gluten-21% 100 tone Făleşti, s. Navirnet, Director: Semeniuc Lidia, 
Telefon mobil: 069194851   

Grâu Grâu alimentar, gluten-22% 80 tone Făleşti, s. Hiliuţi, Director: Caraman Vale-
rii, Telefon: (259) 74535, Telefon mobil: 
067123469   

Grâu Grâu alimentar, gluten-21% 800 tone Făleşti, s. Putineşti, Director: Antoci Valerii, 
Telefon mobil: 69339397   

Grâu Grâu alimentar 23% gluten, 
85% IDC 

100 tone Ungheni, s. Boghenii Noi, Manager: Gherman 
Ion, Telefon: (236) 48230, Telefon mobil: 
079501481   

PRODUSE APICOLE

Produse 
apicole

Vând ceară de albină, calitate 
înaltă 

50 kg Glodeni, str. Suveranităţii 4, Telefon: (249) 
24069   

Produse 
apicole

Miere de albină calitativă 200 kg Nisporeni, s. Boldureşti, Telefon: (264) 64387   

PEPINIERE VITICOLE ŞI POMICOLE

Pepiniere 
viticole si 
pomicole

Butaşi viţă de vie sort 
“Isabella” 

5000 bucăţi Telenesti, s. Budăi, Telefon: (258) 63518, 
Telefon mobil: 069260378, Email: svesca@
rambler.ru   

Pepiniere 
viticole si 
pomicole

Butaşi viţă vie “Shardone” 10000 bu-
căţi

Telenesti, s. Budăi, Telefon: (258) 63518, 
Telefon mobil: 069260378, Email: svesca@
rambler.ru   

Pepiniere 
viticole si 
pomicole

Puieţi de cireşi 4000 bucăţi Falesti, s. Rediu de Sus, Telefon: (259) 259 
70192, Telefon mobil: 067253017, Fax: (259) 
259 70192, Email: kiktenko-nats@mail.ru   

Pepiniere 
viticole si 
pomicole

Puieţi de nuci, soiurile 
Cazacu, Costiujanschi, De 
Făleşti 

5000 bucăţi Falesti, s. Rediu de Sus, Telefon: (259) 70192, 
Telefon mobil: 067253017, Fax: (259) 70192, 
Email: kiktenko-nats@mail.ru   

Pepiniere 
viticole si 
pomicole

Puieţi de mere, soiurile 
Florina, Mitsu 

8000 bucăţi Falesti, s. Rediu de Sus, Telefon: (259) 70192, 
Telefon mobil: 067253017, Fax: (259) 70192, 
Email: kiktenko-nats@mail.ru   

ANIMALE VII ŞI PRODUSE ANIMALIERE

Porci Porci  - greutatea de 110-
120 kg Preţul 26,00 lei/kg 
masa vie 

nelimitat Ungheni, s. Petresti, Telefon: (236) 42561, 
Telefon mobil: 079045980   

Hrana 
pentru 
animale 
de casă

Baloate de lucernă . 200 bucăţi Nisporeni, str. V.Micle 10, Telefon: (264) 
23355, Telefon mobil: (795)45586   

Produse 
animali-
ere

Ouă de găină 30000 bu-
căţi

Ungheni, s. Pârlita, Manager: Fervetchii Du-
mitru, Telefon: (236) 92373, Telefon mobil: 
069108128   
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CERERI ŞI OFERTE

cel mai complet portal 
agricol din Moldova, 
 ştiri din agricultură, 

 preţuri zilnice 
        la produsele agricole, 

 cereri şi oferte, 

 studii pe produse, 

 tehnologii şi legislaţie, 

 istorii de succes. 

MONITORIZAREA PIEŢEI ANGRO 
DE FRUCTE ŞI LEGUME 

 Evoluţia săptămînală a preţurilor pe pieţele 
angro din Bălţi, Cahul, Chişinău, Edineţ şi 
Chişinău 

 Evoluţia preţurilor pe pieţele angro din Polo-
nia, Rusia şi Ucraina 

ŞTIRI AGRICOLE ONLINE 

 Cele mai importante ştiri din agricultură 
 Preţuri, evoluţii, evenimente 
 Actualizare zilnică 

CERERI ŞI OFERTE 
DE PRODUSE AGRICOLE 

 Cea mai mare bază de oferte şi cereri de 
produse agricole din Moldova 

 O bază online de oferte de input-uri agricole: 
seminţe şi material săditor, produse de 
uz fi tosanitar şi fertilizanţi, echipament şi 
tehnică agricolă 

STUDII PE PRODUSE AGRICOLE 

TEHNOLOGII AGRICOLE 
PERFORMANTE 

 Noi tehnologii agricole 
 Istorii de succes 

ALTĂ INFORMAŢIE UTILĂ 

ă

Mai multe informații găsiți pe www.agravista.md

ALTELE

Seminţe 
de legu-
me

Seminţe de tomate (hi-
brizi si soiuri), castraveţi 
(hibrizi entomofi li şi par-
tenocarpici), ardei dulci, 
gogoşari si vinete. Semin-
ţe de legume de import 
RACI Italia 

nelimitat Orhei, s. Ratus, Telefon: (235) 248 35342, 
Telefon mobil: 69241737   

Produse 
de morărit

Făină de porumb ambala-
tă 1kg, saci de 25 kg  

nelimitat Chisinau, Telefon: 069163841, (22) 47 62-29, 
Email: agromalaies@mail.ru   

Ulei Ulei vegetal 15 tone Făleşti, satul Horeşti, Telefon: (259) 77174, 
(259) 77012, Telefon mobil: 079850249   

Lucerna Lucernă uscată 1000 bucăţi Nisporeni, Nisporeni, Telefon mobil: 
069092617   

Lucerna Seminţe de lucernă, Elita 2 tone Făleşti, s. Hiliuţi, Director: Caraman Vale-
rii, Telefon: (259) 74535, Telefon mobil: 
067123469   

Lucerna Seminţe de lucernă 1 tonă Glodeni, s. Balatina, Telefon: (249) 41656, 
Email: bandalacion@gmail.com   

Lucerna Lucerna înbalotată 1000 bucăţi Orhei, Clisova, Telefon mobil: 69875242   

Terenuri 
si con-
strucţii

Depozit cu suprafaţa de 
2300 m2, frigider cu 3 
camere pentru fructe si 
legume 

2 unităţi Orhei, s. Peresecina, Preşedinte: Moisei 
Pavel, Telefon: (235) 93560, Telefon mobil: 
069346320   

Terenuri 
si con-
strucţii

Urgent 4,5 ha teren agri-
col situat in r-nul Anenii-
Noi s. Berezchi.

4 ha Nisporeni, Telefon mobil: 69002765   

CERERI
Nume 
produs Descrierea produsului Cantitate Regiune

Produse 
de morărit

Cumpără făină de grâu 30 tone Nisporeni, Telefon mobil: 069092617   

Produse 
de morărit

Tărâţe de grâu, vrac şi în 
saci 

100 tone Telefon mobil: 078300186, Email: eni-ale-
xandru@hotmail.com   

Grâu Grâu alimentar glutenul 
19-22%, calitatea glute-
nului 70-90 un. 

200 tone Telefon mobil: 078300186, Email: eni-ale-
xandru@hotmail.com   

Grâu Cumpăr grâu prin transfer 
şi numerar

500 tone Telefon mobil: 068083841   

Grâu Grâu furajer 500 tone Ungheni, s. Petresti, Telefon mobil: 
079045980   

Grâu Grâu alimentar Conţinutul 
de gluten 23%, IDC 85% 

500 tone Ungheni, s. Valea Mare, Director Exe-
cutiv: Pelipetchi Nicolae, Telefon mobil: 
069709509   

Grâu Grâu alimentar 23% glu-
ten, 85% IDC 

500 tone Ungheni, s. Sculeni, str. D. Cantemir 1, Ma-
nager: Calin Rica Telefon mobil: 069121750   

Floarea-
soarelui

Floarea-soarelui 1000 tone Telefon mobil: 068083841   

Soia Soia 200 tone Telefon mobil: 068083841   

Orz Orz 2000 tone Telefon mobil: 068083841   

Porumb Porumb 500 tone Telefon mobil: 068083841   

Pepiniere 
viticole si 
pomicole

Portaltoi de măr 10000 bucăţi Telenesti, s. Budai, Proprietar: Vesca Sergiu, 
Telefon: 63518, Telefon mobil: 069260378, 
Email: svesca@rambler.ru   

Pepiniere 
viticole si 
pomicole

Pomi de păr 1000 bucăţi Telefon mobil: 068083841   

Mere Mere Idared, Golden De-
licous 

20 tone Telefon mobil: 068083841   

Zmeura Stoloni de zmeură 8000 bucăţi Hincesti, s. Dragusenii Noi, Telefon mobil: 
068083841   

Căpşuna Stoloni de căpşuni 90000 bucăţi Hincesti, s. Dragusenii Noi, Telefon mobil: 
068083841  

Nutreţuri 
grosiere

Paie 200 bucăţi Telefon mobil: 079737673   

Echipa-
mente 
agricole

Utilaj PPK-4. 1 unitate Telefon: 25975311, Telefon mobil: 
067265255   

Cereale 
furajere

Porumb, grâu nelimitat Telefon: 069163841, Email: agromalaies@
mail.ru   
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ABONAREA 2012

ABONAŢIVĂ LA ZIARUL

 INFORMAŢII DESPRE PREŢURI PE DIFERITE PIEŢE AGRICOLE DIN ŢARĂ;
 CERERI ŞI OFERTE DE PRODUCŢIE AGROALIMENTARĂ;
 RECOMANDĂRI ALE SPECIALIŞTILOR ÎN AGRICULTURĂ DESPRE:
      creşterea legumelor în seră şi cîmp deschis,
      îngrijirea livezilor şi viilor,
      creşterea animalelor,
      idei de afaceri profi tabile argumentate economic. 

Abonamente la ziarul AGROMEDIAINFORM 
pot fi  perfectate în toate ofi ciile poştale.

Preţuri de abonare (lei)

1 lună 3 luni 6 luni 9 luni 12 luni*

12 36 72 108 132
* august vacanţă

SĂ ÎNCEPEŢI O AFACERE
ŞI NU ŞTIŢI ÎN CE DOMENIU SĂ INVESTIŢI?

SĂ LUAŢI PREŢ BUN
PE PRODUCŢIA CRESCUTĂ CU MULTĂ MUNCĂ? 

DORITI

Index de abonare: PM 21948

Toate acestea la un preţ rezonabil de numai 132 de lei pentru abonament anual.

MEDIA
Publicaţie periodică a Federaţiei Naţionale
a Agricultorilor din Moldova “AGROinform”ŞI VEŢI PRIMI:

 Aici e loc pentru publicitatea ta. tel. 23-56-98
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