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Preţul terenurilor agricole a crescut 
în anul 2011 până la o medie 
de 8 000-9000 euro pe hectar 

Franţa – motorul agriculturii 
europene

Femeile de la Hânceşti doresc 
să se implice în procesul decizional
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CITIŢI ÎN NUMĂRUL CURENT:
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Recolta de grâu alimentar, în anul 
2012,  se va reduce cu 30%

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

Organizaţiile regionale ale Federaţiei AGROinform:

6

Abia am scăpat de ninsori că ar putea 
apărea noi probleme pentru Moldova: in-
undațiile. Pentru a evita un posibil potop în 
cazul în care zăpada se va topi brusc, spe-
cialiștii moldoveni și români au aprobat un 
plan comun de acțiuni. La barajul Costești-
Stânca de pe râul Prut a început deja proce-
sul de evacuare a apei. În anul 2010, pagu-
bele materiale, precum și pierderile econo-
mice cauzate de inundații au atins suma de 
77 de milioane de dolari. 

Specialiștii spun că odată cu încălzirea 
timpului se vor confrunta cu două viituri. 
Prima va avea loc după ce se vor topi nă-
meții din zonă, cealaltă este așteptată mai 
târziu ca urmare a topirii zăpezii din munții 
Carpați. 

În satul Duruiutoarea Veche stratul de 
zăpadă pe alocuri este de circa 70 de centi-
mentri. Oamenii se tem că odată cu topirea 
zăpezii, apa le va inunda casele.

Autoritățile au luat primele măsuri pen-

tru a evita inundațiile. “Am mărit debitul 
de la ora 10.00 cu 38 – 40 de metri cubi pe 
secundă, peste trei zile o să trecem la 55 de 
metri cubi și peste încă trei zile o să trecem 
la 65 pe secundă, ca să nu să se formeze 
pragurile de gheață pe râul Prut”, a spus șe-
ful Punctului Hidrotehnic Costești-Stânca, 
Vasile Cojocaru.

“Stratul de zăpadă care s-a format acum 
în Carpați este de circa 40 de centimetri, 
ceea ce nu depășește cifra medie multianu-
ală pentru perioada aceasta. Noi nu avem 
temei de a ne deranja”, a menționat direc-
torul-adjunct al Agenției “Apele Moldovei”, 
Mihai Pencov.

Guvernul a format un grup de lucru 
care să monitorizeze situația de la Barajul 
Costești-Stânca. Ministerul român de In-
terne a cerut deja supravegherea puncte-
lor de risc din fi ecare județ, asta deoarece 
există posibilitatea instituirii situației de 
urgență legată de inundații.

Directorul Serviciului Hidrometeorolo-
gic de Stat, Ilie Boian, susține că nu există 
pericol de inundații după topirea zăpezilor 
căzute în această iarnă. 

„Timpul se încălzește lent, ziua zăpada 
se topește, însă noaptea este rece și înghea-
ță la loc. Zăpada se va topi treptat, și aceas-
ta e bine, astfel nu vom avea inundații”, a 
declarat Ilie Boian pentru Info-Prim Neo. 

Directorul Serviciului admite că în râu-
lețele mici ar putea să se adune mai multă 
apă decât de obicei, dar aceasta nu va afec-
ta localitățile. În Carpați, unde se formea-
ză 90% din debitul râurilor Prut și Nistru, 
stratul de zăpadă este în limitele normei, 
iar pe alocuri chiar mai mic. 

„În albia râurilor mari acum nivelul apei 
este scăzut, iar în lacurile de acumulare 
este loc rezervă pentru apa provenită de la 
topitul zăpezilor. În Costești-Stânca nivelul 
apei este cu aproape 6 metri mai puțin de-
cât norma”, a comunicat Ilie Boian. 

8-9

Nu avem pericol de inundații

I. Tagadiuc: „Doar cu eforturi 
comune reuşim să obţinem 
rezultate”

Interviu 
cu Igor Tagadiuc, 
preşedinte al Cooperativei 
de Întreprinzător 
Agrostoc



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   16.02.2012

Gerul a scumpit alimentele

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  -  -  - - - - 40,00 40,00 40,00 - - -  -  -  - 
Cartofi 1,00 1,50 1,00 1,80 4,00 2,00 2,00 4,20 3,50 3,00 5,00 4,00 2,00 3,00 3,00
Castraveţi  -  -   - - - - 20,00 20,00 20,00 35,00 35,00 35,00  -  -  - 
Ceapă galbenă 3,00 3,50 3,50 2,70 3,00 3,00 2,70 3,50 3,00 5,00 5,00 5,00 3,00 3,50 3,00
Ceapă verde (cozi)  -  -  - - - - 40,00 40,00 40,00 - - -  -  -  - 
Ciuperci Păstrăv/Veşenca  -  -  - - - -  -  -  - 25,00 25,00 25,00  -  -  - 
Ciuperci Shampinion  -  -   - -   - 30,00 30,00 30,00 35,00 38,00 35,00  -  -  - 
Dovlecei  -  -  - - - - 35,00 35,00 35,00 - - -  -  -  - 
Morcov 4,00 4,50 4,50 4,00 4,00 4,00 2,70 3,50 3,00 7,00 7,00 7,00 4,00 4,00 4,00
Pătrunjel  -  -  - - - - 65,00 65,00 65,00 - - -  -  -  - 
Praz  -  -  - -  - 14,00 14,00 14,00 - - -  -  -  - 
Ridiche neagră 4,50 5,00 5,00 - - - 3,50 5,00 4,00 5,00 5,00 5,00  -  -  - 
Roşii de seră  -  -  - - - - 20,00 28,00 25,00 35,00 35,00 35,00  -  -  - 
Sfeclă de masă 3,50 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 5,00 5,00 5,00 6,00 6,00 6,00 4,00 4,00 4,00
Usturoi 25,00 30,00 30,00 16,00 17,00 17,00 14,00 17,00 14,00 30,00 30,00 30,00 17,00 17,00 17,00
Varză 2,00 2,50 2,00 1,00 1,50 1,00 2,00 2,50 2,00 2,50 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
Varză conopidă  -  -   - - - - 23,00 25,00 23,00 - - -  -  -  - 
Varză de pechin  -  -  - - - - 8,00 8,00 8,00 - - -  -  -  - 
Varză roşie  -  -  - - - - 5,00 5,00 5,00 - - -  -  -  - 

FRUCTE

Banane  -  -  - - -   - 13,30 13,30 13,30  -  -  - 18,00 18,00 18,00
Lămâi  -  -   - - - - 13,00 15,00 14,00 - - - 16,00 16,00 16,00
Mandarine  -  -  - - - - 15,00 19,00 18,00 - - - 18,00 18,00 18,00
Mere 6,00 8,00 6,00 6,00 6,00 6,00 7,00 9,00 8,00 5,00 6,00 5,00 7,00 7,00 7,00
Mere Golden 10,00 10,00 10,00 9,00 9,50 9,00 9,00 9,00 9,00 10,00 12,00 10,00 8,00 9,00 8,00
Mere Idared  -  -  - 7,00 7,00 7,00 8,00 8,00 8,00 8,00 10,00 8,00  -  -  - 
Mere Rihard  -  -  - - - - 7,50 8,00 7,50 8,00 10,00 8,00  -  -  - 
Miez de nucă 50,00 55,00 50,00 - - -  -  -   - - - - 35,00 40,00 35,00
Portocale  -  -  - - - - 15,00 17,00 16,00 - - - 18,00 18,00 18,00
Prune uscate  -  -   - - - - 28,00 30,00 28,00 35,00 35,00 35,00  -  -  - 
Struguri albi de masă 16,00 18,00 18,00 - - -  -  -   - - - -  -  -  - 
Struguri de masă Moldova 13,00 14,00 14,00 7,50 7,50 7,50 10,00 10,00 10,00 7,00 9,00 7,00  -  -  - 

Creșterea prețurilor pentru 
cereale, dar și pentru unele fructe 
este inevitabilă. Asta în condiții-
le în care gerul a afectat culturile 
cerealiere, unii pomi fructiferi și 
vița de vie. Banca Națională pro-
gnozează creșteri de cel mult 5 la 
sută. Șeful Asociației Producăto-
rilor Agricoli susține, însă, că nu 
se știe cu cât se vor scumpi aceste 
alimente.

Președintele Asociației “Uni-
AgroProtect” spune că, deocam-
dată, nu se cunoaște cu cât ar pu-
tea crește prețurile, pentru că nu 
au fost evaluate pierderile provo-
cate de ger.

“Dacă procesele similare vor 
fi  fi xate și în țara vecină Ucraina, 
care este al patrulea sau al cinci-
lea exportator de grâu alimentar, 
prețurile la culturile cerealiere 
din prima grupă vor crește trep-
tat, dar această creștere este in-
evitabilă. Au fost afectate de ge-
ruri plantațiile pomicole de caiși 
și piersici, precum și strugurii de 
soiuri de masă. Noi vom avea de-
fi cit de piersici și caise, iar defi -
citul infl uențează asupra creșterii 
prețurilor. Cu cât vor crește? Este 
greu de prognozat, tabolul defi ni-
tiv îl vom avea în martie”, a de-
clarat Alexandru Slusari. 

Pentru acest an, Banca Nați-
onală prognozează că scumpirile 
nu vor depăși 4,5 la sută. Totuși, 
există riscuri ca prețurile produ-
selor alimentare să crească, în 
cazul unor condiții meteo nefa-
vorabile.

“Riscul major îl prezintă con-
dițiile climaterice. În cazul în care 
vor exista anumite difi cultăți, din 
cauza condițiilor climaterice, la 
marii producători, în special de 
cereale, atunci scenariul nostru 
de bază nu va mai fi  valabil și 
atunci va trebui să elaborăm un 
alt scenariu”, a menționat guver-
natorul BNM, Dorin Drăguțanu. 

Pâinea s-ar putea scumpi în 
acest an! Condițiile climaterice 
nefavorabile au afectat o treime 
din semănăturile de grâu din 
țară. Despre aceasta a declarat 
astăzi ministrul Agriculturii și 
Industriei Alimentare, Vasile Bu-
macov. 

„Se va scumpi neesențial. 
Dar aceste întrebări nu ar trebui 
să le puneți celor care cresc pâi-
nea, dar să întrebați pe cei care 
scumpesc motorina, scumpesc 
îngrășămintele, chimicalele, teh-
nica. Dacă totul se scumpește 

și produsul fi nal ar trebui să se 
scumpească”, a declarat Vasile 
Bumacov.

Victor Cojocaru, directorul 
general al Combinatului de pani-
fi cație „Franzeluța”, a declarat că 
prețurile la pâine vor fi  infl uența-
te de cele ale grâului. 

„Suntem în așteptare, iar si-
tuația va fi  clară în luna martie, 
după ce vom face evaluările ne-
cesare împreună cu Ministerul 
Agriculturii”, a spus Cojocaru.

În prezent, cea mai ieftină 
pâine costă 1 leu și 30 de bani.

Pâinea s-ar putea scumpi 
din cauza secetei
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Visaţi, visele 
sunt încă 
gratis!

În cutia sufl etului am niș-
te vise. Uneori o mai deschid, 
dar nu prea des, căci mă tem 
să le irosesc în zadar. Le păs-
trez pentru anii în care vor 
avea șanse reale să se înde-
plinească. Visez ca într-o zi 
să nu mai întâlnesc fețe triste 
în stradă, să nu măi văd copii 
cerșind la colț de drum, să nu 
mai fi e atâta sărăcie într-o 
țară cu atâția oameni bogați 
sufl etește. 

Am învățat că poți pierde 
orice în viață, visele însă nu ți 
le poate lua nimeni. Continui 
să visez, așa și timpul parcă 
îmi mai dă câte un pic de ră-
gaz. Apoi după anotimpuri, 
ani, visele se cer împlinite, 
iar eu le promit în gând că voi 
reveni la ele mâine sau săptă-
mâna viitoare. 

Altfel, nu se poate. Altfel aș 
deveni prea săracă și pesimis-
tă. În alt mod, mi-ași pierde 
totalmente încrederea că mâi-
ne va fi  soare, că viața merge 
înainte, chiar dacă uneori aș 
face orice ca ea să se oprească. 
Visele din cutie îmi dau forțe 
să cred că într-o zi pe strada 
țării mele va ieși soarele, un 
soare care va topi orice umbră 
de neîncredere. Și tot așa, în 
fi ecare zi îmi pregătesc visele 
de zbor, iar circumstanțele 
îmi pun câte o pânză pe ochi 
ca visele mele să capete cu-
loarea roză, să devină și mai 
frumoase în timp. Aștept cu 
nerăbdare ziua în care voi eli-
bera visele din cutie...

Visați, visele sunt încă gra-
tis!

 EDITORIAL

Liliana BEREGOI
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Prețul ofertei terenurilor agri-
cole a crescut în anul 2011 până la 
o medie pe țară de 8000 - 9000 
de euro, potrivit analizei pieței 
imobiliare pentru anul trecut, re-
alizată de Agenția Relații Funciare 
și Cadastru.

„Este necesar de menționat că 
prețul ofertei se deosebește de pre-
țul real al tranzacției. El poate varia 
în limitele de 10-50%, în funcție de 
condițiile tranzacției, și de abilita-
tea cumpărătorului de a negocia 
prețul”, menționează Agenția Rela-
ții Funciare și Cadastru.

În raportul pentru anul 2010, 
Agenția constata că oferta de preț 
pentru loturile de pământ cu des-
tinație agricolă era în medie de 35 
de euro pe ar sau 3500 de euro pe 
hectar. Prețul variază în funcție de 
tipul solului, calitatea solului și 
relief, regiune. Terenurile consoli-
date de la 20 de hectare în sus sunt 
mai scumpe cu 20-30%.

Potrivit Agenției Relații Funci-
are și Cadastru, terenurile agricole 
în municipiul Chișinău erau pro-
puse spre vânzare în anul 2011 la 

preț de 18 000-20 000 de euro pe 
hectar.

Experții afi rmă că în ultimii 
doi-trei ani au fost destul de pu-
ține cereri pentru loturile de pă-
mânt cu destinație agricolă.

Pământul se scumpește pentru 
că oferta este mică. „Încercați să 
cumpărați terenuri agricole și o să 
vedeți dacă mai este pământ liber 
în Republica Moldova”, a declarat 
acum câteva zile ministrul Agri-
culturii, Vasile Bumacov. El a spus 
că, deși legea nu permite străini-
lor să cumpere terenuri agricole în 
Moldova, mulți străini au cumpă-
rat pământ, care însă este înregis-
trat pe numele unor cetățeni din 
Republica Moldova.

Ministrul a menționat că nu 
deține date privind persoanele 
care au în proprietate mari su-
prafețe, însă știe un latifundiar, 
căruia nu i-a dat numele, care ar 
avea vreo 20 mii de hectare. „Dacă 
acest pământ va fi  lucrat efi cient și 
va aduce plusvaloare, va crea lo-
curi de muncă, nu este nici o pro-
blemă, grav este că unii cumpără 

pământ ce stă ani în șir pârloagă 
și așteaptă momentul să-l vândă”, 
adaugă Vasile Bumacov. Potrivit 
ministrului, atunci când Republi-
ca Moldova va semna acordul de 
asociere cu Uniunea Europeană, 
prețul la terenurile agricole „vor 
crește de trei ori, iar când va de-
veni membru - de cinci ori”. Prețul 
la terenurile cu destinație agricolă 
s-au majorat în 2011, iar în unele 
regiuni chiar s-a dublat, confi rmă 
ministrul Agriculturii. În unele 
localități din centrul Moldovei te-
renurile agricole au ajuns să coste 
120 000 de lei pe hectar sau chiar 
200 000 de lei, însă în unele re-
giuni există și oferte de preț de 6 
000 de lei.

Continuă consolidarea tere-
nurilor pentru inițierea unor pro-
ducții agricole, sădirea viilor și 
livezilor, se arată în raportul anual 
al Agenției Imobiliare Nika-Imo-
bil. Prețul unui hectar de pământ 
în raza de 25-35 kilometri a ora-
șului Chișinău este în medie de 
10 000 - 15 000 lei pe hectar, în 
funcție de tipul solului, bonitate, 

relief. Pe piață există multe oferte 
de vânzare a terenurilor cu desti-
nație agricolă în suburbiile orașu-
lui, cumpărate anterior pentru a 
le schimba destinația și a construi 
pe aceste terenuri, mai constată 
agenții imobiliari. Oferta de preț la 
aceste terenuri este de 10 000 - 60 
000 de euro pe hectar.

Și Bursa Imobiliară LARA con-
stată că există un număr mare de 
oferte de terenuri agricole conso-
lidate, însă cererea pentru acestea 
este mică, iar potențialii cumpă-
rători sunt pasivi. Experții Bursei 
Imobiliare subliniază că practic nu 
există o cerere speculativă pentru 
terenurile agricole pentru a le re-
vinde ulterior. „Astăzi, pământul 
trebuie de privit doar din punctul 
de vedere al investițiilor de lungă 
durată, însă există puțini doritori 
de a cumpăra terenuri agricole, in-
vestitorii nu sunt gata să plătească 
prețurile solicitate de proprietarii 
de pământ”, se arată în raportul 
anual al Bursei LARA.

Sursa: Moldpres

Prețul terenurilor agricole a crescut în anul 2011 
până la o medie de 8 000-9000 euro pe hectar 

Anual în Moldova sunt iriga-
te cel mult 40.000 de hectare de 
terenuri agricole. Doar că pentru 
asigurarea securității alimentare 
țara noastră ar avea nevoie de sis-
teme de irigare funcționale pentru 
300.000 de hectare de pământ. 
Autoritățile au planuri... pe hârtie 
și se bazează cel mai mult pe in-
vestiții străine.

Pentru reabilitarea celor 78 de 
stații de pompare a apelor din țară 
sunt necesare aproape 10 miliar-
de de lei. Anual, statul fi nanțează 
doar cu 12 milioane de lei întreți-
nerea sistemelor de irigare.

“Noi am ajuns la aceea că din 
250.000 de hectare care au fost 
anual irigate, în ultimii ani, pe 
sistemele centralizate, noi irigăm 
undeva la 30.000 de hectare. 
Pentru atingerea suprafeței de 
300.000 de hectare care poate 
asigura siguranța alimentară a 

Republicii Moldova sunt nece-
sare sume mari de bani, circa 10 
miliarde de lei”, spune un șef de 
direcție al Agenției “Apele Moldo-
vei”, Ion Cuceinic. 

În opinia savanților, amplasa-
rea geografi că a Moldovei nu oferă 

condiții prielnice pentru agricul-
tură. Peste 200.000 de agricultori 
ar putea fi  benefi ciari în cadrul 
proiectului “Nistru-Cubolta-Ciu-
gur”, care a fost inițiat pentru a 
alimenta cu resurse de apă zona 
de Centru a țării.

“Atragerea apelor din râurile 
Nistru și Prut poate fi  canalizată 
în râurile interne ale Republicii 
Moldova și în baza aceasta se for-
mează o rețea de canale interne 
pe văile râurilor, peste 1.200 de 
kilometri. Nu trebuie să o săpăm. 
E de ajuns apa să o redirecționăm 
și gata, apropiem apa de benefi ci-
ari”, este de părere academicianul 
Vasile Micu. 

În prezent, cele mai multe te-
renuri agricole sunt irigate în raio-
nul Anenii Noi, peste o mie de hec-
tare. Pe locul doi se situează Ște-
fan Vodă cu aproape 900 de hecta-
re și raionul Criuleni, cu peste 700 
de hectare de terenuri irigate. La 
celălalt pol se afl ă Strășeni cu 12 
hectare de terenuri agricole iriga-
te, raionul Leova, cu 6,3 hectare și 
Unitatea Teritorial Administrativă 
Găgăuzia, unde sunt irigate doar 4 
hectare de pământ.

În Moldova sunt irigate anual 30 mii de hectare 
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SOCIAL

Femeile din raionul 
Hâncești doresc să 
participe în procesul de 
luare a deciziilor. Despre 
aceasta au menționat 
membrele Cercului de 
Studiu (CS) de femei din 
regiunea Hâncești la 31 
ianuarie, curent, în cadrul 
sesiunii de studiu la tema: 
„Implicarea femeilor în 
procesul decizional la 
nivel local, regional și 
republican”. 

Participantele la întrunire 
sunt femei active din localități 
rurale care se implică în viața 
socială, dar și politică, a comu-
nității din care fac parte, vin cu 
inițiative și propuneri în adresa 
consiliilor locale, participă la 
luarea deciziilor alături de băr-
bați și caută alături de ei soluții 
pentru problemele din satele 
lor. Sunt create grupuri de ini-
țiativă care fac donații pentru 
casele de bătrâni din regiune, 
participă la salubrizarea locali-
tăților, etc.

În cadrul ședinței de studiu 
membrele CS au încercat să gă-
sească răspuns la întrebări de 
genul: de ce bărbații se implică 
în politică și business și mai pu-
țin în viața socială? De ce feme-
ile se implică mai mult în viața 
socială și mai puțin în cea poli-
tică și în business? 

Doamnele consideră că 
bărbații se implică în politică 
și afaceri pentru că dispun de 
mai mult timp liber, au ambiție 
și doresc să se afi rme, femeile, 

în schimb, trebuie să facă față 
mai multor cerințe: să fi e mame 
bune, să aibă grijă de casă, să-și 
aștepte soții de la muncă. To-
tuși, femeile reușesc să partici-
pe în procesul de luare a deci-
ziilor alături de bărbați, deși nu 
au aceiași putere fi nanciară pe 
care o au ei, ele vin cu inițiative 
constructive. 

Valentina Gak, lider al Cer-
cului de Studiu a menționat: 
„Noi, suntem totuși efectele 
unei societăți unde femeia era 
mai mult percepută ca având 
rol de mamă, de persoană care 
ține mai mult de familie și mai 
puțin de implicare în alte sfere 
ale vieții. Iar pentru a schimba 

un pic acest dezechilibru este 
nevoie de timp, este nevoie de 
mulți ani și nu doar de timp, 
dar este nevoie de implicare 
constructivă și sistematică”.

În societatea moldoveneas-
că, până în prezent, sunt activi-
tăți considerate pur bărbătești 
și activități de care se ocupă 
doar femeile. Doamnele de la 
Hâncești constată că, din pă-
cate, femeile sunt discriminate 
atunci când vine vorba despre 
politică: numărul de femei in-
clus în listele electorale este 
mic, femeile sunt promovate în 
funcții care nu presupun luarea 
de decizii importante.

Pentru soluționarea acestei 

probleme femeile din spațiul 
rural se implică în viața politică 
a comunității din care fac par-
te, participă la alegeri corecte, 
se informează, își promovează 
candidaturile la funcții de pri-
mar, consilier, pentru a putea să 
infl uențeze politicile. Membrele 
CS de la Hâncești învață în ca-
drul sesiunilor de studiu să co-
munice efi cient, să-și dezvolta 
capacitățile de negociere pentru 
a se implica în business, politică, 
viață socială alături de bărbați. 

S-a constatat că femeile sunt 
mai active la alegeri, totuși în 
cele mai dese cazuri ele vor ale-
ge la conducere un bărbat. 

Doamnele de la Hâncești 

consideră că o mare parte din 
succesele bărbaților, aparțin, 
de fapt, femeilor care le sunt 
alături. La moment, femeile nu 
au curajul necesar pentru a se 
implica masiv în politică, dar 
consideră că instruirile sunt 
binevenite și le sunt de un real 
folos, oferindu-le posibilitatea 
de a comunica și de a găsi so-
luții pentru anumite probleme 
împreună. 

Evenimentul s-a desfășurat 
în cadrul proiectului fi nanțat 
de către Ambasada SUA „În-
curajarea participării civice a 
femeilor în dezvoltarea comu-
nitară”.

Femeile de la Hâncești doresc să se implice 
în procesul decizional

Banca Mondială va acorda 
Moldovei un credit suplimen-
tar în valoare de 10,2 milioane 
dolari pentru fi nanțarea pro-
iectului ”Sănătate și asistență 
socială”. Eliberarea acestor fon-
duri este prevăzută de Acordul, 
semnat pe 20 decembrie 2011 
la Chișinău.

Conform acordului, Repu-
blica Moldova va primi bani de 
la Asociația Internațională pen-
tru Dezvoltare, membră a Gru-
pului Băncii Mondiale, în con-
diții standard – pe 25 de ani, cu 
o perioadă de grație de 5 ani și o 
rată a dobînzii de 1,25%.

Proiectul ”Servicii de sănă-
tate și asistență socială” constă 
din trei componente: moder-
nizarea sistemului de sănătate, 
asistență socială și protecție 
socială, acordarea sprijinului 

pentru managementul proiec-
tului. Scopul proiectului este 
creșterea accesului la serviciile 
de sănătate, efi ciente și de ca-
litate, pentru reducerea nive-
lului mortalității și invalidității 
premature, îmbunătățirea ser-
viciilor sociale pentru cei mai 
săraci.

Circa 40 de oameni în etate sin-
guratici sau aflați în dificultate din 
satul Calfa, Anenii Noi, vor benefi-
cia de condiții mai bune de viață, 
grație inaugurării în localitate a 
Centrului de plasament temporar 
al bătrînilor. Centrul a fost deschis 
cu susținerea Uniunii Europene și a 
PNUD Moldova.

Acesta are o capacitate de 25 de 
locuri și va oferi bătrînilor condiții 
de cazare apropiate de cele familiale, 
hrană, asistență medicală și consili-
ere psiho-socială în condiții de pla-
sament, dar și asistență la domiciliu 
pentru cei circa 15 bătrîni care nu se 
pot deplasa.

„Din cei aproape 2 mii de locui-
tori a comunei, aproximativ 400 sînt 
bătrîni neajutorați sau singuratici”, a 
spus primarul localității Calfa, Lud-
mila Ceaglic.

Costul total al lucrărilor de repa-
rație și de amenajare a Centrului se 
estimează la circa 100 de mii de euro.

În Anenii Noi a fost deschis 
un Centru de plasament pentru bătrîni

Banca Mondială va oferi Moldovei 
un credit de 10,2 milioane dolari 
pentru îmbunătățirea calității 
serviciilor medicale
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ACTUALITATE

Procedura de documentare a 
populației va fi  simplifi cată. Guver-
nul a avizat pozitiv inițiativa legis-
lativă ce se referă la modifi carea și 
completarea mai multor acte legis-
lative ce reglementează domeniul 
perfectării și eliberării actelor de 
identitate.

Ministrul Tehnologiei Informa-
ției și Comunicațiilor, Pavel Filip, 
a menționat miercuri în cadrul șe-
dinței că printre modifi cările pro-

puse se numără excluderea docu-
mentelor ce atestă evidența milita-
ră din lista actelor necesare pentru 
prezentare la perfectarea actelor de 
identitate.

„De asemenea, modifi cările 
mai prevăd și optimizarea proce-

durii de depunere a cererii pentru 
obținerea actelor de identitate prin 
oferirea posibilității de a depune 
cerere prin reprezentant. Totodată, 

documentele vor putea fi  ridicate 
de către reprezentant sau prin scri-
soare recomandată”, a spus minis-
trul.

Potrivit lui Pavel Filip, în re-
zultatul modifi cărilor, buletinul de 
identitate provizoriu va fi  introdus 
în categoria actelor de identitate.

„La moment formularul Nr. 
9, este reglementat doar la nivel 
de hotărâre de Guvern, fapt care 
creează anumite impedimente ce-
tățenilor. Deseori acesta nu este 
recunoscut ca act de identitate pro-
vizoriu”, a spus ministrul.

Proiectul de lege mai prevede 
utilizarea formatului ID-I pentru 
eliberarea actelor de identitate de 
uz intern cu excluderea fi șei de în-
soțire și optimizarea conținutului 
informațional al acestora.

Benzina și motorina se vor 
scumpi cu aproximativ 50 de 
bani pentru un litru. Săptămâna 
trecută, companiile petroliere au 
anunțat Agenția Națională pen-
tru Reglementare în Energetică 
despre intenția de a majora tari-
fele. Astfel, noile prețuri pot in-
tra în vigoare în următoarele zile. 

Petroliștii argumentează 
scumpirile prin creșterea, de la 
1 ianuarie, cu aproape șapte la 
sută, a accizului la importul pro-
duselor petroliere. De asemenea, 
la baza majorării prețurilor stă și 
aprecierea dolarului față de leu.

Pentru unele tipuri de com-

bustibil, prețurile vor depă-
și pragul psihologic de 17 lei. 
Benzina cu cifra octanică 98 va 
costa 17 lei și 35 de bani, iar cea 
cu cifra octanică 95 va ajunge la 
16 lei și 95 de bani. Prețul mo-
torinei va depăși 16 lei pentru 
un litru, iar gazul lichefiat se va 
scumpi cu, cel puțin, 1,2 lei per 
litru. În 2012, Guvernul a intro-
dus accizul de 1.800 de lei pen-
tru o tonă de gaz lichefiat.

Oamenii sunt revoltați de noi-
le scumpiri. „Ca de obicei, se face 
totul împotriva omului. Suntem 
profund indignați de acest fapt”, 
a spus un șofer.

Precedenta scumpire a ben-
zinei și motorinei a avut loc în 
luna mai a anului trecut. Atunci, 
prețul carburanților a crescut cu 
50 de bani și, respectiv, cu 40 
de bani. Prețul gazului lichefi at 
a fost majorat cu 30 de bani, în 
septembrie 2011.

Banca Mondială va oferi 
Moldovei un grant în valoare de 
1 mil. dolari pentru realizarea 
proiectului “Educație de calitate 
în mediul rural”.

Ministrul Educației, Mihail 
Șleahtițchi, a menționat, în ca-
drul unei conferințe de presă, că 
în 1991 în Moldova erau 1,6 mii 
școli în care învățau circa 620 
mii de elevi. În prezent, funcțio-
nează 1,4 mii școli în care își fac 
studiile circa 378 mii de copii.

“Scopul proiectului nostru 
a fost și este îmbunătățirea în-
vățămîntului în țară. Acesta a 
fost inițiat încă în 2006 și este 
format din patru componente: 
sporirea calității predării și in-
struirii în școlile rurale, asigu-
rarea posibilităților egale pentru 
elevi, sporirea efi cienței în uti-
lizarea resurselor, consolidarea 
planifi cării și controlului în do-
meniul învățămîntului”, a spus 
ministrul.

Potrivit lui, Banca Mondială 
întotdeauna a susținut proiecte-
le ministerului.

Proiectul “Educație de calita-
te în mediul rural” are un buget 
de 10,17 mil., dolari dintre care 5 
mil. au fost alocați de Asociația 
Internațională pentru Dezvoltare 
(IDA).

Viceministrul Educației, Ta-
tiana Potîng, a spus că “perioada 
de implementare a proiectului 
este de 18 luni”.

“În 2011 am planifi cat refor-
ma structurilor instituțiilor pre-
universitare, iar pentru a o con-
tinua am elaborat acest proiect 
pentru care BM ne-a acordat un 
grant de 1 mil. dolari”, a remar-
cat ea.

Potrivit ei, din aceste mijloa-
ce vor fi  procurate autobuze șco-
lare, echipamente pentru clase.

Managerul regional al Băncii 
Mondiale în Moldova, Abdoula-
ye Seck, și-a exprimat speranța 
că ajutorul acordat și reforma 
procesului de învățămînt va spo-
ri nivelul de cunoștințe al elevi-
lor moldoveni, care deocamdată 
este mai mic decît, de exemplu, 
al colegilor germani.

Începând cu 15 februarie, doritorii de a 
participa la programul de atragere a remi-
tențelor de peste hotare PARE 1+1 pot depu-
ne cereri la Organizația pentru Dezvoltarea 
sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii 
(ODIMM).

Surse din cadrul Organizației au relatat 
că la program pot participa lucrătorii mi-
granți și rudele de gradul întâi ale acesto-
ra. Ei pot obține un grant pentru lansarea 
sau dezvoltarea afacerii proprii, încă nu mai 
mult de 200 mii lei.

Documentele pot fi  depuse până la 15 mar-
tie. Detalii afl ați pe site-ul www.odimm.md.

Directorul ODIMM, Iulia Iabanji, a menți-
onat că „din 2012 pentru doritorii de a obține 
granturi și de a lansa o afacere vor fi  aplicate 
cerințe mai dure referitor la calitatea proiec-
telor investiționale și infl uența lor asupra dez-
voltării sociale și economice a regiunii”.

În 2011 ODIMM a semnat 73 de contracte 
cu muncitorii migranți sau cu rudele acesto-
ra. Din suma totală a proiectelor, în valoare 
de 35 mil. lei, aportul personal al participanți-

lor a constituit 22 mil. lei, iar restul reprezin-
tă grantul din partea statului. În anul trecut 
în cadrul programului au fost organizate 14 
cursuri de instruire, la care au participat 256 
de persoane, și au fost oferite peste 3 mii de 
consultări. Potrivit calculelor Organizației, fi -
ecare leu alocat în cadrul programului PARE 
1+1 atrage investiții în economia națională în 
mărime de 2,7 lei.

Programul PARE 1+1 a fost lansat în no-
iembrie 2010 și are drept scop redirecționarea 
mijloacelor de persoanele care muncesc peste 
hotare, dinspre consum spre investiții pentru 
dezvoltarea businessului, pentru crearea locu-
rilor de muncă, în special în spațiul rural. Pro-
gramul prevede ca pentru fi ecare leu investit 
din banii câștigați în străinătate cetățenii Mol-
dovei să obțină 1 leu din partea Guvernului. 

Potrivit datelor Băncii Naționale a Mol-
dovei, în 2011 transferurile bănești de peste 
hotare au constituit 1,454 mld. Dolari, cu 
16,8% mai mult decât în 2010. Însă majo-
ritatea absolută a mijloacelor sunt folosite 
pentru consum.

În perioada 1-14 aprilie 
2014, în Moldova va avea 
loc un nou recensământ 
general al populației și lo-
cuințelor. În acest sens, Gu-
vernul a aprobat un proiect 
de lege.

Directorul general al 
Biroului Național de Sta-
tistică, Lucia Spoială, a 
precizat în cadrul ședinței 
Guvernului că în cadrul 
recensământului vor fi  ob-
ținute informații cu privire 
la numărul populației țării, 
structura demografi că și 
socio-economică, naționa-
lă și lingvistică, nivelul de 
instruire, precum și numă-
rul gospodăriilor casnice și 
condițiilor de trai ale popu-
lației. 

Ea a precizat că recensă-

mântul general al populați-
ei și al locuințelor va fi  anti-
cipat de un recensământ de 
probă. 

Potrivit proiectului de 
lege, respondenții vor fi  
obligați să furnizeze, în mod 
gratuit și pe deplin, date-
le individuale prevăzute în 
chestionarele recensămân-
tului.

Costurile preliminare 
pentru organizarea și efec-
tuarea recensământului 
populației și al locuințelor 
se estimează la 89,8 mil. 
lei. Finanțarea lucrărilor de 
desfășurare a recensămân-
tului vor fi  acoperite din bu-
getul de stat, precum și din 
surse externe. 

Potrivit normelor inter-
naționale, recensămintele 

se efectuează o dată la zece 
ani. Primul recensământ 
independent în Republica 
Moldova a fost efectuat în 
2004. Inițial, s-a planifi cat 
de a efectua următorul re-
censământ al populației în 
luna octombrie 2013, dar 
din lipsă de mijloace fi nan-
ciare, s-a convenit ca acesta 
să fi e transferat pentru luna 
aprilie 2014.

 Procedura de documentare a populației 
va fi  simplifi cată 

Învățământul moldovenesc 
este susținut de Banca Mondială

Benzina și motorina se vor scumpi 
în următoarele zile

 În anul 2014 va avea loc 

un nou recensământ 
al populației și locuințelor 

 Doritorii de a participa la programul 
Pare 1+1 pot depune cereri 
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ECONOMIE

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 

Centrul pentru Combaterea 
Crimelor Economice și Corup-
ției îi verifi că pe producătorii 
de sfeclă de zahăr care solicită 
despăgubiri și subvenții. Re-
prezentanții Centrului îi sus-
pectează pe fermieri că ar fi  
arătat o recoltă mai mică decât 
cea reală, pentru a primi despă-
gubiri mai mari de la compania 
de asigurări „Moldasig”.

După încheierea verifi că-
rilor, Centrul Anticorupție va 
decide ce pedepse vor fi  aplica-
te fermierilor care au prezentat 
date eronate.

„La moment, avem 11 gos-
podării agricole verifi cate, 
dar  controalele continuă. În 
perioada verifi cărilor s-au de-
pistat diferențe între datele 
statistice și cele contabile care 
fi gurau în registrele producăto-
rilor agricoli și ale companiilor 
de asigurare”, a spus șefa servi-
ciului de presă a CCCEC, Anast-
asia Mihălceanu.  

Într-un comunicat de presă, 
agricultorii acuză Compania de 
asigurări că ar fi  sesizat Centrul 
Anticorupție, pentru a scăpa de 

plata despăgubirilor.
„Noi ne-am trezit cu orga-

nele de control ale statului în 
gospodării. S-au prezentat, noi 
le-am arătat toată documenta-
ția și e regretabil că Moldasig 
putea să ne contacteze pe noi și 
să vină cu lucrătorii lor și să lu-
crăm ca doi parteneri”, a men-
ționat președintele Asociației 
producătorilor de Sfecă de Za-
hăr, Nicolae Morari. 

Reprezentanții Moldasig 
spun că nu au făcut nicio sesi-
zare.

„În cererile prezentate an-
terior, care au fost prezentate 
prin confi rmări și certifi cate 

de la compania Sudzuker, au 
fost anumite abateri și erori, 
în comparație cu datele din 
facturile originale, pe unele ca-
zuri suma putea să depășească 
și 700 de mii de lei”, a decla-
rat directorul general-adjunct 
al „Moldasig”, Vitalie Banaru. 

Moldasig a transferat până 
acum peste 17 milioane de lei 
pentru 32 de producători de 
sfeclă de zahăr. Compania in-
tenționează să mai plătească 7 
milioane de lei pentru alte 14 
dosare. Anterior, 46 de compa-
nii agricole au solicitat, în total, 
despăgubiri în mărime de 47 de 
milioane de lei.

Producărorii agricoli care au primit subvenții 
de la stat vor fi  verifi cați de către CCCEC

Ritmul de creștere a econo-
miei moldovenești va înceti-
ni în acest an. Atât Ministerul 
Economiei, cât și Fondul Mo-
netar Internațional afi rmă că 
Moldova ar putea fi  afectată 
de o eventuală criză în Europa. 
Totuși, experții cred că efectele 
unei posibile recesiuni nu vor fi  
atât de grave ca în 2009. 

Europa este în așteptarea 
unui nou val al recesiunii în 
acest an, care ar putea afecta 

și Moldova. Chiar dacă spun că 
nu putem vorbi despre o criză 
propriu zisă, autoritățile admit 
totuși că ritmul dezvoltării eco-
nomice va scădea.  

Ministrul Economiei cre-
de că o eventuală criză în 
Europa ar ajunge în Moldova 
prin mai puțini bani trimiși 
de către muncitorii migranți. 
Totuși, oficialul asigură că 
Chișinăul s-a înarmat împo-
triva crizei.

În ultima perioadă, și Banca 
Națională a lăsat în piață mai 
mulți bani, semn că nu exclude 
riscurile unei recesiuni. Totuși, 
experții spun că nu de Moldova 
depinde acum dacă va fi  sau nu 
un nou val de criză. 

Ultima dată, Republica Mol-
dova a trecut printr-o criză eco-
nomică în 2009, când după un 
trend ascendent îndelungat, 
economia intrase din nou pe 
minus. 

Ritmul de creștere a economiei moldovenești va încetini

Produsele întreprinderilor 
din Republica Moldova, care 
au participat cu stand colec-
tiv, la Expoziția Internațională 
„Prodexpo”, ediția a XIX-a, ce 
s-a desfășurat la Moscova, Fe-
derația Rusă, în perioada 13-17 
februarie curent, au fost apre-
ciate cu medalii, informează 
MOLDPRES. 

Potrivit Marinei Petrov, șefa 
Direcției Expoziții și Târguri a 
Camerei de Comerț și Indus-
trie, la „Concursul Internațio-
nal de Băuturi Alcoolice” și la 
diferite categorii ale concursu-
lui „Cel mai bun produs al anu-

lui 2012”, desfășurate în cadrul 
expoziției, produsele moldove-
nești au obținut 13 medalii de 
aur, 5 de argint, 3 de bronz și 
diplome de onoare. 

„Printre întreprinderile 
premiante se numără: „Crico-
va” SA, „Renaissance Perfect” 
SRL, „Vinuri de Comrat” SA, 
„Maurt” SRL, „Enteh” SA, SRL 
„Jemciujina”, „Bucuria” SA 
și SRL Casa de Comerț „Gar-

ling”. Concurența a fost dură, 
dat fi ind că la ediția curentă a 
„Prodexpo”, pe o suprafață de 
peste 85.000 de metri pătrați, 
și-au prezentat mărfurile pes-
te 2500 de expozanți din 55 de 
state. Mențiunile obținute ac-
centuează încă o dată calitatea 
și competitivitatea produselor 
fabricate în Moldova care, în 
pofi da mai multor speculații, 
oricum rămân apreciate și soli-
citate de către consumatorii de 
pe piața estică. Aducem since-
re felicitări învingătorilor și le 
dorim noi succese”, a remarcat 
Marina Petrov. 

Organizatorul standului na-
țional al Republicii Moldova la 
„Prodexpo” a fost Camera de 
Comerț și Industrie, în comun 
cu Ambasada Republicii Mol-
dova în Federația Rusă. Țara 
noastră a luat parte la această 
expoziție pentru a șaptea oară, 
cu scopul de a promova produ-
sele autohtone pe piețele state-
lor membre ale CSI, precum și 
din alte țări participante.

Produsele moldovenești 
au fost apreciate cu medalii 
la Expoziția “Prodexpo”, 
care a avut loc la Moscova
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Federaţia Naţională a Agricultorilor din Moldova 
   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.

COLABORARE

Acreditați de ACED
Proiectul Competitivitatea Agricolă și 

Dezvoltarea Întreprinderilor (ACED) a acre-
ditat Federația Națională AGROinform pen-
tru a presta pe toată durata proiectului, ser-
vicii în domeniul:

Dezvoltarea investițiilor

Marketing

Consultanță în domeniul tehnolo-
giilor de producere

În calitate de prestator de servicii AGRO-
inform va îndeplini un șir de sarcini concre-
te, inclusiv sondaje în teren, elaborarea și or-
ganizarea instruirilor, analiza politicilor, etc.

ACED caracterizează Federația ca pe o or-
ganizație care se bucură de un grad înalt de 
vizibilitate și respect în comunitățile  rurale 
datorită studiilor și cercetărilor publicate, 
precum și cursurilor de  instruire practică  și  
altor  forme  de  susținere  acordată fermieri-
lor și antreprenorilor agricoli.    

 AGROinform  a  devenit  un  partener  
important în  implementarea  proiectului 
ACED. Pe  lângă faptul că servește drept 
sursă prețioasă a informațiilor utile pentru 
ACED, AGROinform a cercetat  și  a  alcătuit  
profi lurile  ale  16  comunități rurale pentru 
a ajuta echipa ACED să  înțeleagă dinamica 
economică și socială a comunităților  date,  
precum  și  să  planifi ce  activitățile în dezvol-
tarea agriculturii de valoare înaltă.  

AGROinform  a  participat,  de  asemenea,  
la evaluarea rolului  femeilor  în agricultura 
Moldovei, care a servit drept bază pentru ela-
borarea strategiei de gen a ACED. 

Proiectul ACED este un program cu o 
durată de 5 ani, cofi nanțat de Agenția SUA 
pentru Dezvoltare Internațională (USAID) și 
Corporația Provocările Mileniului (MCA).

AGROinform va presta servicii benefi ciarilor IFAD
Federația AGROinform prestează, în anul 2012, servicii de consultanță 
pentru benefi ciarii de credite eligibili în cadrul programelor IFAD.

Serviciile de consultanță, asistență tehnică și suport, care urmează a fi  acordate antreprenorilor ru-
rali vor cuprinde:

 identifi carea întreprinzătorilor din mediul rural cu interes potențial pentru a parti-
cipa la Programele implementate de UCIP- IFAD; 

 asistență benefi ciarilor potențiali la identifi carea posibilităților de ajustare a inte-
reselor lor de afaceri la obiectivele de dezvoltare ale Programelor IFAD;

 asistență antreprenorilor rurali la elaborarea planului de afaceri pentru obține-
rea creditelor la instituțiile fi nanciare din sursele Programelor implementate de UCIP- 
IFAD;

 servicii de consultanță antreprenorilor rurali pe parcursul pregătirii, evaluării pla-
nului de afaceri și a proiectului investițional, pentru inițierea/dezvoltarea afacerii;

 asistență la prezentarea dosarului de credit la Instituțiile Financiare Participante 
pentru obținerea unui credit din sursele Programelor implementate de UCIP-IFAD.

Programele  IFAD au drept scop reducerea sărăciei  în mediul rural, prin crearea condițiilor favo-
rabile la generarea veniturilor populației, prin acces sporit la piețe și crearea locurilor noi de muncă. 
De menționat faptul că AGROinform are o istorie reușită de colaborare cu IFAD în domeniul prestării 
serviciilor, fi ind acreditată pentru al treilea an consecutiv la prestarea serviciilor.
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INTERVIU

- Care este secretul succe-
sului Cooperativei de Între-
prinzător Agrostoc?

- Nu cred că există un secret 
căruia se datorează rezultatele pe 
care am reușit să le obținem pe 
parcursul a 10 ani de activitate. 
În această perioadă, s-a muncit 
foarte mult, au fost depuse efor-
turi și sufl et în fi ecare activitate. 
Toate acțiunile întreprinse au 
fost plasate în cadrul carcasei de 
business, în acest sens, am lucrat 
cot la cot cu responsabilitate, fi -
delitate, respect și transparență. 
În cadrul Agrostoc accentul a fost 
pus întotdeauna pe oameni: per-
soane care corespund cerințelor, 
au atitudine respectuoasă și ata-
șament față de munca pe care o 
fac și se implică conștient în orice 
activitate pe care o realizează. 

- De ce alte cooperative 
din Moldova nu reușesc să 
atingă nici pe departe nive-
lul Agrostoc?

- Sunt mai multe aspecte care 
ar trebui analizate în acest sens. 
Nu vreau să par arogant, dar este 
necesar ca dimensiunea mora-
lă a oamenilor care inițiază în 
comun o afacere, de orice fel, să 
fi e de un nivel înalt. Trăim într-o 
societatea în care nu putem de-
păși anumite lucruri care țin de: 
nivelul nostru de dezvoltare, de 
aspirațiile și interesele diferite 
pe care le avem. Atunci când ne 
angajăm să formăm o instituție, 
lucrul care trebuie pus la bază, 
este responsabilitatea față de 
toate angajamentele și față de tot 
ceea ce ne propunem să realizăm 
prin munca noastră. Un alt factor 

este încrederea. Atunci când lu-
crăm într-o echipă trebuie să fi m 
responsabili și să avem încredere 
unul în altul, să putem conta pe 
promisiunile și angajamentele 
asumate. Nu trebuie să apară ni-
ciodată dubii față de un membru 
al cooperativei, sau față de un 
coleg al echipei, pentru că con-
secințele sunt inevitabil negative. 

Un alt aspect la fel de impor-
tant, ține de  injecția fi nanciară 
necesară fi ecărei cooperative la 
etapa inițială, care are un impact 
semnifi cativ și servește drept sti-
mulent de dezvoltare a întreprin-
derii mai departe. 

În prezent, majoritatea pro-
ducătorilor accesează doar con-
sultanță, instruiri și alt gen de 
suport informațional.

Nu pot să afi rm că nu este 

bine, sau că ne putem dezvolta 
și fără aceste lucruri. Totuși, în 
paralel este nevoie de niște surse 
fi nanciare condiționate, dar reale 
și concret direcționate. 

Cooperativa de Întreprinzător 
Agrostoc, a primit bani în capita-
lul circulant care i-au permis la 
etapa inițială să se poziționeze pe 
piață, în același timp, reprezen-
tând și o motivare pentru mem-
brii cooperativei. Din păcate, 
acest suport lipsește de cele mai 
multe ori în alte proiecte. 

- Care este șansa ca în ur-
mătorii ani fermierii moldo-
veni să se coopereze?

- Cooperarea este o formă or-
ganizatorică viabilă, motivantă 
și necesară. Cred că peste o anu-
mită perioadă oricum vom ajun-
ge la concluzia că aceasta este o 
metodă efi cientă de conlucrare 
care ne permite să creștem și să 
ne dezvoltăm. Producătorii se 
vor coopera doar atunci când vor 
conștientiza această necesitate. 
Atunci când vine în cooperativă, 

fermierul trebuie să înțeleagă că 
într-o astfel de unitate economi-
că nu este loc pentru atitudine 
neprofesionistă, lipsă de trans-
parență și momente dubioase. 
În momentul în care vor apărea 
aceste lucruri cooperativa nu va 
avea nici o șansă de succes. Este 
necesar ca activitatea să fi e pe-
trecută transparent, responsabil 
și în mod democratic, în același 
timp nu trebuie să fi e neglijate 
regulile noțiunii de business. 

- Cum au fost cei 10 ani de 
activitate ai CÎ Agrostoc?

- Îi putem numi 10 ani de 
muncă asiduă în sectorul agri-
col, 10 ani de succese și progrese 
urmate uneori și de mici eșecuri. 
Au fost ani foarte interesanți în 
care am reușit să realizăm un șir 
de lucruri, să stabilim relații cu 
fermierii și cu diferite structuri 
internaționale care activează în 
acest domeniu de business. Ne-
am consolidat eforturile, împre-
ună cu membrii cooperativei, 
pentru a obține rezultate de care 
astăzi suntem mândri. La fi nele 
anului 2011, am constatat o cifră 
de vânzări totale care se apropie 
de 200 mil. lei, corespunzător și 
profi tul este destul de mare. Este 
un succes pe care l-am obținut 
doar prin muncă și în comun cu: 
membrii, echipa, partenerii, fur-
nizorii, etc.

Am crescut în acești ani un 
număr de membri, agenți econo-
mici cu autoritate, care înregis-
trează rezultate bune în sectorul 
agricol. Împreună am inițiat un 
șir de programe noi pentru dez-
voltarea sectorului agricol cum ar 
fi : programul de analiză și testare 
a solului, programul de produ-
cere a seminței Marca Agros-
toc, programul de producere în 
comun, etc. Dacă  la momentul 
înfi ințării ne-am axat mai mult 
pe import, acum în cadrul coo-
perativei avem o direcție export 
a producției agricole care are o 
perspectivă de dezvoltare foarte 
bună. Nu ne vom opri aici, avem 
mai multe obiective pentru viitor 
și vom accesa si dezvolta și alte 
domenii de activitate in cadrul 
CI,,Agrostoc,,. 

- Ce însemna să devii 
membru al Agrostoc în 2001 
și ce ar însemna să devii 
membru în 2012?

- Membrii care sunt astăzi în 
cooperativă ne reprezintă, exact la 
fel cum și cooperativa își reprezin-
tă membrii. Este important, pen-
tru noi ca în rândul membrilor să 
adere oameni corecți, agenți eco-
nomici cu autoritate, responsabili, 
cu abordări și viziuni moderne. Și 
dacă în 2001, fi ind la o etapă ini-
țială de dezvoltare, noi acceptam 
în rândul membrilor pe oricine, 

I. Tagadiuc: „Doar cu eforturi comune 

Politica şi principiile de lucru ale CÎ ,,Agrostoc,, 
s-au bazat întotdeauna pe 4 valori puternice: 
angajament, calitate, performanţă şi încredere, 
aceştia sunt pilonii datorită cărora am reuşit

Cooperativa de Întreprinzător Agrostoc a devenit pe parcursul anilor unul din cei mai mari furnizori de mijloace agricole de producere pe piaţa 
locala şi un exemplu viu de cooperativă comercială profi tabilă. La 24 februarie, curent Agrostoc organizează cea de-a X-a Adunare Anuală a 
Membrilor. Despre succesele şi realizările obţinute în cei 10 ani de activitate am discutat cu preşedintele cooperativei Agrostoc, Igor Tagadiuc 
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fără careva preselecții, acum, deși 
ușile cooperativei sunt deschise 
tuturor, există niște criterii si ce-
rințe care sunt înaintate față de 
potențialii membri. Ele se referă 
atit la aspectul economic, cât și 
la alte aspecte inclusiv și morale, 
pentru că este important să fi m o 
întreprindere cu pondere și statut 
respectuos, atât în teritoriu unde 
activează membrii noștri, cât și în 
general pe țară. Dacă vorbim des-
pre condițiile fi nanciare de adera-
re acestea nu s-au schimbat, cota 
de participare a rămas de 1000 
dolari. 

- Ce lecții a învățat Agros-
toc în 10 ani de existență pe 
care ar trebui să le învețe și 
alte cooperative?

Ceea ce e foarte greu să rea-
lizezi de unul singur este mult 
mai simplu și mai accesibil de a fi  
realizat în comun. Este o lege pe 

care nu am alcătuit-o noi, doar 
am constatat-o încă odată. 

În condițiile de instabilita-
te economică, juridică, politică 
și socială în care activăm azi și 
care este prezentă nu doar în țara 
noastră, dar în întreaga lume, 
este important să putem reacțio-
na prompt și să putem prognoza 
anumite acțiuni care ar diminua 
efectul acestor schimbări bruște. 
Pentru aceasta, toată lumea care 

este implicată în activitatea co-
operativei trebuie să manifeste 
responsabilitate deosebită față de 
sarcinile și obiectivele asumate. 
Carcasa legilor de business este 
aceeași în toată lumea. Umplutu-
ra poate fi  diferită. Atâta timp cât 
noi nu vom percepe această nece-
sitate: că legile businessului tre-
buie să fi e respectate și cunoscu-
te de toata lumea, care participă 
într-o activitate sau alta, nu vom 
reuși să atingem nivelul dorit. 

Politica și principiile de lucru 
ale CÎ ,,Agrostoc,, s-au bazat în-
totdeauna pe 4 valori puternice: 
angajament, calitate, performan-
ță și încredere, aceștia sunt pilo-
nii datorită cărora am reușit.

- Greu de presupus că nu 
vă confruntați și cu anumite 
probleme…

- Într-o cooperativă cu genuri 
diverse de activitate există și un 

șir de probleme, difi cultăți cu 
care ne confruntăm practic zilnic. 
Problemele le separăm pe două 
direcții: de ordin intern și extern.

Partea de probleme care apar 
din interior țin de anumite omi-
teri, lipsă de experiență, lipsă de 
profesionalism – există de toate 
ca și în oricare altă activitate, nu 
greșește numai acel care nu face 
nimic. Este un aspect important, 
dar el depinde de noi, de capa-

citățile noaste. Problemele de 
proveniență exterioară sunt foar-
te multe, ele țin de cadrul legal, 
condițiile de piață sau alți factori 
care nu depind de noi. Aici e mult 
mai complicat. Sectorul agricol 
este unul de risc, iar noi activând 
în condițiile acestui sector acor-
dăm anumite produse cu vacanță 
de plată. Deja suntem implicați 
în această arie cu riscuri sporite. 
Foarte des avem probleme de or-
din judiciar, fi ind un creditor de 

bună credință nu putem recupera 
o perioadă foarte lungă investiți-
ile făcute. 

Din câte cunosc, este inițiată 
o reformă a sistemului judecă-
toresc, care este foarte necesa-
ră, sper că acest sector va fi  re-
format și va asigura investițiile 
agenților economici. În ceea ce 
privește direcția de activitate 
export(cereale) avem și aici un 
șir de probleme: infrastructura 

de marketing (postrecoltare) este 
slab dezvoltată în țara noastră, 
iar condițiile oferite de eleva-
toare sunt neavantajoase. Avem 
probleme uneori și cu Calea Fe-
rată care nu ne poate asigura cu 
vagoane la timp, pentru a exporta 
producția calitativă și în cantități 
preconizate. 

Dacă vorbim despre dome-
niul de producere aici sunt ne-
cesare investiții, trebuie schim-
bate tehnologiile, achiziționată 

tehnică agricolă. Toate acestea 
nu pot fi  efectuate pe parcursul 
unei luni sau jumătate de an, este 
un proces care trebuie  să fi e im-
plementat pe o durată de 3-5 ani. 
Activăm într-o regiune unde în 
fi ecare an trebuie să facem față 
calamităților naturale: seceta, ar-
șița. Aceste situații nu pot fi  solu-
ționate doar prin faptul că se asi-
gură accesul la apă, ar fi  ideal, dar 
trebuie să ne învățăm să păstrăm 

rezervele de apă în sol pentru a 
asigura o recolta planifi cată. 

Sper că în comun cu organele 
abilitate ale statului, cu structu-
rile comerciale și cu producătorii 
vom reuși să schimbăm tot ceea 
ce ține de modul de percepție a 
businessului agricol. 

- Simțiți suport din partea 
statului? 

- Este important atunci când 
statul nu ne pune bariere, este 
deja o apreciere pentru noi. 

Avem viziuni comune în mai 
multe aspecte, ideile însă trebuie 
să fi e duse la bun sfârșit, în multe 
cazuri ele rămân doar la nivel de 
idei nerealizate pentru că nu sunt 
surse fi nanciare, timp, sau pen-
tru că au intervenit schimbări în 
cadrul legal.

- Unde vedeți Agrostocul 
peste 10 ani?

- Pentru anii următori ne pro-
punem să menținem dezvoltarea 
dinamică a cooperativei. Nu mă 
refer aici doar la cifra de business, 
dar și la activități care vor fi  direc-
ționate în dezvoltarea infrastruc-
turii de marketing, achiziționarea 
câtorva elevatoare moderne care 
ar corespunde tuturor cerințelor 
și care ar diminua neîncrederea 
producătorilor față de aceste di-
viziuni existente în Republica 
Moldova, dar fără care nu putem 
efectua operațiunile de export. La 
capitolul servicii, nu ne vom baza 
doar pe cele comerciale. Vom dez-
volta portofoliul de servicii care 
ar motiva și ar stimula conlucra-
rea cu cooperativa: înfi ințarea 
unui laborator modern de testare 
a analizei agrochimice, atât a so-
lului, cât și a plantelor pentru a 
putea interveni prin moderniza-
rea sistemului de nutriție. Avem 
probleme la capitolul respectării 
cerințelor față de calitatea pro-
ducției și în acest sector trebuie 
să avansăm mult. Avem un șir de 
alte idei și viziuni, ele necesită in-
vestiții și muncă, dar cu eforturi 
comune, vom reuși să atingem 
toate obiectivele propuse. 

A dialogat 
Liliana BEREGOI

reușim să obținem rezultate”

Membrii care sunt astăzi în cooperativă ne re-
prezintă, exact la fel cum şi cooperativa îşi re-
prezintă membrii. Este important, pentru noi ca 
în rândul membrilor să adere oameni corecţi, 
agenţi economici cu autoritate, responsabili, cu 
abordări şi viziuni moderne
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PAGINA MINISTERULUI AGRICULTURII

În Moldova există două agri-
culturi, susține ministrul de ra-
mură, Vasile Bumacov. Una este 
o agricultură competitivă, cu teh-
nică și echipamente performante, 
comparabile cu cele din țări occi-
dentale, și alta – o agricultură în 
care prelucrarea solului se face 
cu sapa. Constatarea a fost făcută 
la Clubul de presă din Chișinău. 

Potrivit ministrului, Moldo-
va nu are deocamdată altceva 
mai bun decât agricultura. Țara 
a devenit cunoscută peste hotare 

prin brandurile Cricova, Purcari, 
Bucuria, Aroma și altele. Nu este 
de neglijat nici factorul cantitativ 
- circa 50 la sută din exporturile 
moldovenești sunt produse agro-
alimentare. 

Business-ul agricol este foarte 
difi cil, susține Vasile Bumacov. 
Ca să devii competitiv, trebuie să 
lucrezi mulți ani la rând. „Cum 
poți să compari fermierul nos-
tru cu cel din țările cu economii 
dezvoltate, care lucrează din tată 
în fi u în sectorul agricol, are cu-

noștințe. La noi spiritul acesta a 
fost extirpat la generații întregi și 
am luat totul de la început. Acum 
mergem printr-un proces de se-
lectare, pe unde pe cale naturală, 
pe unde artifi cială. Unele gospo-
dării apar, altele falimentează, 
nu pot toți să facă agricultură. 
Peste o perioadă lucrurile se vor 
schima, vor rămâne cei care pot 
face agricultură, a menționat mi-
nistrul. 

Potrivit lui Vasile Bumacov, 
o cauză care face îndelungat și 

anevoios acest proces de selec-
tare este faptul că nu există o 
continuitate în reformarea agri-
culturii. „Trebuie să ne axăm pe 
o perioadă concretă și să deter-
minăm câteva direcții unde am 
putea realiza ceva. Pentru aceas-
ta trebuie să promovăm poli-
tici, insistând pe ele mulți ani la 
rând. Chiar dacă am admite că 
ne vor ajuta toți donatorii, nu 
este posibil să schimbi lucrurile 
în doi-trei ani. Aceasta durează, 
a conchis ofi cialul. 

Moldova are două tipuri de agriculturi Moldova va primi 
tehnică agricolă 
de două milioane 
de dolari

Guvernul japonez va 
acorda Republicii Moldova 
tehnică agricolă în valoare 
aproape 2 milioane de do-
lari. Este vorba de cea de-a 
9-a tranșă a grantului care 
prevede asistență tehnică 
pentru fermierii neprivile-
giați cunoscut drept pro-
iectul 2KR.

Donația constă din teh-
nică agricolă, în special 
combine pentru recoltarea 
cerealelor, tractoare, plu-
guri, dar și piese de schimb 
pentru reparația și deservi-
rea acestora.

Prin intermediul proiec-
tului 2KR, agricultorii pot 
procura tehnica agricolă, 
achitând, inițial, jumătate 
de preț, iar restul banilor - 
pe parcursul a doi ani.

 Investitorii din Lituania 
vor să construiască 
o fabrică de utilizare 
a deșeurilor 
de origine animală 

Reprezentanții companiei 
lituaniene „ARVI Enterprises 
Group” doresc să construias-
că în Moldova o fabrică de 
utilizare a deșeurilor de ori-
gine animală. Despre aceasta 
ei au anunțat în cadrul unei 
întrevederi cu ministrul Agri-
culturii și Industriei Alimen-
tare, Vasile Bumacov.

Șeful Direcției marketing 
și relații internaționale, Tudor 
Robu, a spus că părțile au discu-
tat posibilitățile de investire în 
Moldova în construcția fabricii, 
precum și în construcția unei fa-
brici de creștere și prelucrare a 
cărnii de curcan.

Proiectul este prevăzut pe o 
perioadă de 18 luni și va fi  imple-
mentat în cadrul Programului de 
Bună Guvernare.

„Peste o lună în Moldova vor 
veni mai mulți experți din Leto-
nia, care vor studia caracteristi-
cile tehnice ale acestui proiect. 
Abia după aceasta vom putea 
vorbi despre costul aproximativ 
al acestuia”, a menționat Robu.

Compania „ARVI Enterpri-
ses Group” activează în sfera de 
producție a îngrășămintelor de 
mai mult de 15 ani. Jumătate din 
îngrășămintele produse de între-
prindere sînt exportate în Leto-
nia, Estonia, Polonia, Germania, 
Slovenia și România. Compania 
mai activează în domeniul ges-
tionarii deșeurilor, a producerii 
zahărului și oferă servicii de con-
sultanță și cercetare.

Gerul a compromis recolta de 
grâu din acest an. O recunoaște 
chiar ministrul Agriculturii, Va-
sile Bumacov. Potrivit acestuia, 
vom strânge cu 100 de mii de tone 
mai puțin decât necesitățile inter-
ne ale țării. Demnitarul dă asigu-
rări că securitatea alimentară nu 
va fi  afectată.

„Nu aș vrea să dramatizez si-
tuația, dar tot timpul percepem 
că securitatea alimentară a țării 
depinde de cât grâu noi am cres-
cut. Nu este adevărat, e o abor-
dare primitivă. Vom avea grâu, 
dar anul va fi  complicat, deoarece 
pentru țăran e important nu doar 
să aibă grâu care să îl vândă la pa-
nifi cație, ci să-l poată exporta”, a 
precizat Bumacov.

Deficitul de cereale urmea-
ză să fie suplinit din rezerva de 
stat, care în prezent constituie 
aproximativ 50 de mii de tone. 

Alte 10 mii vor fi procurate până 
la sfârșitul lui februarie. Pe de 
altă parte, meteorologii spun că 
și unele specii de pomi fructiferi 
vor îngheța.

Înghețurile au distrus mai 
mult de două treimi din culturile 
de rapiță și au afectat cel puțin o 
treime din suprafațele semănate 

cu grâu și orz. Sunt primele date 
ale Ministerului Agriculturii, 
care încă nu a fi nalizat evaluarea 
eventualelor pierderi. Autoritățile 
spun că informațiile exacte vor fi  
disponibile după îmbunătățirea 
stării vremii și primirea datelor 
statistice din întreaga țară.

Potrivit prognozelor Ministe-

rului Agriculturii, se vor recolta în 
jur de 240 de mii de tone de grâu, 
mai mult, autoritățile nu exclud 
că înghețurile au afectat culturile 
multianuale, inclusiv livezile de 
mere și piersici. Este posibil ca 
gerurile să aibă un impact negativ 
și asupra viței de vie.

„Cred că poate fi  supus peri-
colului caisul, piersicul. Cât pri-
vește vița de vie,  eu cred că sunt 
deja afectate soiurile de masă, 
care sunt cele mai slab rezistente. 
Culturile de toamnă, cred că deja 
au fost afectate în jumătatea de 
nord a țării. Stratul de zăpadă în 
jumătatea de nord era foarte mic, 
de 2-3 centimetri, în unele locuri 
chiar lipsea”, a menționat Ilie Bo-
ian, directorul Serviciului Hidro-
meteorologic de Stat.

Meteorologii spun că tempe-
raturi la fel de joase s-au înregis-
trat acum 50 de ani.

Recolta de grâu alimentar, în anul 2012, 
se va reduce cu 30%

Înghețurile severe au avut un impact ex-
trem de negativ asupra stării viilor din Re-
publica Moldova. Experții de la Institutul 
științifi co-practic de Horticultură și Tehno-
logii Alimentare au constatat că la soiurile 
de struguri de masă, cele mai rezistente la 
îngheț, cum ar fi  „Prezentabil”, „Alb de Su-
ruceni”, „Guzun”, au înghețat până la 60% 
din mugurii centrali.

Potrivit experților, aceste soiuri de stru-
guri sunt capabile să reziste până la 21-22 
de grade sub zero, dar temperaturile au fost 
mai scăzute.

Cele mai vătămate sunt soiurile europe-
ne de struguri „Cardinal”, „Regina viilor” 

etc. Se estimează că la aceste soiuri procen-
tul de muguri morți este mai mare – de până 
la 90 %, deoarece soiurile respective de viță 
de vie sunt capabile să reziste până la 17 gra-
de sub zero.

Situația este ceva mai bună la soiurile 
tehnice de struguri, la care au înghețat 65% 
din muguri centrali.

Colaboratorul Institutului, Tudor Caza-
cu, a relatat că aceste cifre variază în funcție 
de regiunea țării. În opinia sa, există speran-
ța ca pierderile mari pot fi  evitate, întrucât 
podgoriile au capacitatea de a regenera din 
muguri latenți, astfel că un anumit procent 
din recoltă poate fi  restabilit.

În 2012, Moldova ar putea rămâne fără struguri
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PUBLICITATE

la cele mai avantajoase prețuri:

S.C Magicsem S.R.L 

De asemenea dispunem de inventar agricol , 
pelicula, plasa, pelicula pentru mulcire, agril 
și sisteme de irigare. 
Oferim consultații agricole

VA PROPUNE UN SPECTRU LARG DE 

material semincier, inventar agricol și fertilizanţi material semincier, inventar agricol și fertilizanţi 

• OFERIM REDUCERI, PROMOTII ÎN DEPENDENȚĂ DE SUMĂ

Vă așteptam la adresa noastră: 
Str. Sfîntul Gheorghe 3, Chișinau .
Tel: +373(22)541088 
Fax: +373(22)541998
Mob: 069380801/069374634
E-mail: magicsem@yahoo.com

1. Seminţe de legume calitative, calibrate și 
tratate cu thiram de import în ambalajul pro-
ducatorului, Bakker Brothers Olanda, 1928

2. Seminţe de legume și fl ori la plic autohto-
ne și de import Polonia, angro și cu amănun-
tul.

3. Seminţe de legume (soiuri și hibrizi) au-
tohtone și de import la kg

4. Hibrizi autohtoni de porumb M-295,  
M-411, M-450, M-457 în ambalajul produca-
torului și de import.  

5. Material semincier de fl oarea soarelui: 
Soiuri și hibrizi autohtoni și de import.

6. Material semincier de lucernă tratată. Pro-
ducţie autohtonă 

7. Turba și substrat in ambalaje de 20l, 50l, 
70l, 140l, 225l, 275 hobby și profesional Im-
portat Estonia

ș
nia

8. Palete rigide și fl exibile, claiete și ghive-
ciuri de diferite dimensiuni pentru creșterea 
răsadului. Produse in Olanda, Marea Britanie 
asigură un drenaj uniform și garanţie de ex-
ploatare pe termen lung.

9. Produse de uz fi tosanitar și îngrășăminte 
minerale in ambalajul producatorului.
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TEHNOLOGII AGRICOLE

Pregătirea terenului
Terenul, bine arat din toamnă, even-

tual pregătit și chiar cu biloane prefor-
mate, trebuie să fi e zvântat, reavăn și 
bine mărunțit.

Fertilizarea de bază, dacă nu s-a efec-
tuat din toamnă, trebuie să fi e compu-
să dintr-un sortiment NPK echilibrat, 
ținând cont că pentru obținerea unei 
tone de cartof avem nevoie de 8-10 kg 
azot substanță activă, 3 kg de fosfor și 
12-15 kg de potasiu. Dar, în funcție de 
conținutul natural în elemente nutritive 
și în baza cartării agrochimice se aplică 
numai diferența până la necesar.

De regulă, un sol mediu aprovizionat 
în elemente nutritive poate asigura, fără 
fertilizare o producție de 8-14 tone de 
cartof timpuriu. Nivelul fosforului este 
mai redus decât la cartoful de toamnă 
sau de sămânță, întrucât o fertilizare 
mai consistentă cu fosfor determină 
formarea unui număr mai mare de tu-
berculi în cuib cu o creștere mai lentă și, 
deci, o producție mai târzie.

Îngrășămintele se aplică o singură 
dată înainte de plantare. Fertilizarea 
cu cantități mari, concomitent cu plan-
tarea, nu se recomandă la cartoful pre-
încolțit, întrucât după solubilizare, în-
grășămintele chimice aplicate local vor 
forma o soluție concentrată care poate 
afecta colți formați prin iarovizare.

Fertilizarea cu gunoi de grajd ar fi  
trebuit aplicată în toamnă. Se poate 
executa și în primăvară, dar cu gunoi de 
grajd foarte bine fermentat (mraniță) cu 
aplicare generală înaintea pregătirii pa-
tului germinativ, sau cu aplicare locală 
în cuiburi, în cantități ce pot varia între 
10 și 30 tone/ha, în funcție de tipul și 
conținutul solului în humus, de regimul 
pluviometric și de metoda de aplicare.

Plantarea efectivă 
Tuberculii preîncolțiți se pot plan-

ta manual, semimecanizat sau integral 
mecanizat. Pe suprafețe mici este de 
preferat plantatul manual după ce în 
prealabil s-au deschis rigolele cu aju-
torul unui cultivator prevăzut cu rarițe. 
Prin această metodă, colții abia formați 
sunt mai bine protejați iar poziționarea 
tuberculilor în cuib este mai corectă.

Plantarea semimecanizată se poate 
face cu mașini asemănătoare cu cele de 
plantat răsaduri. Muncitorii poziționea-
ză, de pe cadrul mașinii, tuberculii în 
fundul bilonului deschis de mașină iar 
utilajul acoperă cartoful și defi nitivea-
ză profi lul bilonului. La plantarea me-
canizată există mașini cu distribuitori 
cu bandă de cauciuc care realizează un 
plantat de calitate.

Distanța dintre rânduri nu tre-
buie să depășească 60 cm, deoarece pe-
rioada de vegetație este scurtă și acest 
spațiu de nutriție este sufi cient. Distan-

ța între tuberculi pe rând este de 25-33 
cm când folosim cartofi  de calibru mare 
(peste 45-50 mm în diametru) și de 20-
25 cm când folosim tuberculi sub cali-
brul respectiv sau cartofi  secționați. Sec-
ționarea nu se face decât la cartofi i mari, 
cu colți bine dezvoltați din majoritatea 
ochilor. Secționarea se face longitudinal 
iar cicatrizarea tăieturii este obligatorie 
înainte de plantare.

Adâncimea de plantare este de 
4-8 cm. Practic tuberculul de sămânță 
trebuie poziționat cu partea superioa-
ră la nivelul solului înainte de bilona-
re; astfel un tubercul mic cu diametrul 
de 4 cm se va planta la 4 cm adâncime 
s.a.m.d..

Bilonarea cartofului se face în 
două faze: odată cu plantarea se con-
stituie un bilon de 10-12 cm deasupra 
tuberculului, urmând ca după înrădă-
cinare să se completeze bilonul până la 
25-30 cm. Bilonul superfi cial favorizea-
ză încălzirea cuibului și implicit dezvol-
tarea noii plante, iar bilonul fi nal, bine 
consolidat, favorizează dezvoltarea sto-
lonilor și a tuberculilor; se știe că sub ni-
velul seminței se formează doar 10-15% 
din producție.

Înainte de răsărirea cartofului, se 
face erbicidarea preemergentă preceda-
tă cu câteva zeci de minute de o lucrarea 
de rebilonare. Acest aspect este foarte 
important având în vedere că se folosesc 
produse peliculare de tip metribuzin și 
linuron care trebuie așezate uniform 
pe un strat reavăn și mărunțit. În acest 
caz, până la recoltare, nu mai trebuie să 
avem probleme cu buruienile.

În lipsa erbicidelor, combaterea bu-
ruienilor se poate face mecanic, prin 
lucrări ușoare, fără a deranja poziția tu-
berculilor și a stolonilor în formare.

Forțarea înrădăcinării
Metoda preincolțirii se poate îmbună-

tăți prin forțarea înrădăcinării, realizată 

Înfi ințarea culturii de cartof extratimpuriu
Plantarea cartofului (extra)timpuriu se efectuează în funcție de data 

estimativă a ultimului îngheț de primăvară, dacă se face direct în câmp, 
fără alte metode de protecție. Perioada de la plantat la răsărire este de 
18-25 de zile.

Pentru călirea tuberculilor, cu 2 săptămâni înainte de data declan-
șării plantatului, în spațiile de depozitare se creează treptat o tempera-
tură apropiată de cea din câmp, prin deschiderea ușilor și ferestrelor, 
eventual a ventilatoarelor sau prin aer condiționat.

în lădițele de iarovizare, după încolțirea 
tuberculilor, unde se pune în straturi suc-
cesive amestec de pământ, mraniță, nisip 
și turbă, cu grosimea de 5 cm.

Amestecul nutritiv se umectează cu o 
soluție formată din 60 gr superfosfat și 
30 gr sare potasică la 10 litri apă. Tim-
pul de înrădăcinare este de 6-10 zile; în 
acest caz, răsărirea are loc în 12-15 zile 
de la plantare, iar la circa 25-30 de zile 
începe recoltarea primelor trufandale.

Cultura protejată 
a cartofului 

Cultura în solarii este cea mai inten-
sivă metodă de producere a cartofului 
extratimpuriu.

Efectul de seră mărește timpurieta-
tea cartofului, iar recoltarea se face la 
începutul lunii mai. Plantarea poate de-
buta la sfârșitul lunii februarie, cu car-
tofi i preîncolțiți. Recomandările pentru 
cultura în câmp rămân valabile. Irigarea 
este o măsură specifi că în spații acope-
rite.

În tuneluri. O altă metodă de forța-
re a timpurietății este cultura cartofului 
preîncolțit în tunele de folie. Înainte de 
fi xare, folia de 140 cm lățime se perfo-
rează pe întreaga suprafață cu orifi cii de 
1-1,5 cm distanțate la 10 cm, pentru a 
asigura o aerație bună.

Înainte de plantare, se fi xează schele-
tul tunelului format din arcuri de fi er be-
ton, plastic sau nuiele, lungimea acesto-
ra fi ind de 180-200 cm. Apoi, sub fi ecare 
arc se plantează 2 rânduri de cartofi  la 
distanța de 40 cm între rânduri și 22-25 
cm pe rând sau 3 rânduri la 30 cm și 30 
cm între cuiburi.

Adâncimea de plantare în strat mă-
runțit și fertilizat este determinată de 
mărimea colților de pe tuberculi, astfel 
încât cel mai înalt colț să fi e acoperit cu 
5-10 cm de pământ mărunțit.

Apoi peste schelet se așeză folia și 
se asigură opturarea capetelor. Peste 
marginile exterioare ale foliei se pune 
pământ pentru fi xare și pentru crearea 
microclimatului propice din interior. 
Protejarea plantelor cu folie se face până 
trece pericolul înghețurilor târzii, după 
care tunelurile se desfac.

Fără adăposturi fi xe. O metodă 
mai ușoară dar cu efect asemănător este 
folosirea foliei de polietilenă, perforată, 
direct în câmp. Perforarea nu se face 
complet, astfel încât bucata de folie dis-
locată să rămână fi xată într-o parte ca o 
clapetă. Plantarea se face între biloane 
înalte de 30 cm într-un strat bine mă-
runțit.

Cartoful este acoperit superfi cial 
cu pământ până la acoperirea colților. 
Apoi, folia se întinde foarte bine și se fi -
xează lateral pentru a păstra un spațiu 
maxim între nivelul superior al bilonului 
și fundul intervalului unde este plantat 
cartoful. În acest fel se creează un spațiu 
vertical de 15-20 cm în care planta poate 
crește până la trecerea pericolului de în-
gheț sau brumelor târzii.

Când folia e ridicată de noile plante, 
aceasta se poate îndepărta. Din biloane-
le rămase se reface stratul de sol în jurul 
cuibului în formare și se aplică celelate 
măsuri tehnologice: irigare, tratamente 
fi tosanitare, fertilizare foliară.

Vasile POP-SILAGHI
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INTERNAŢIONAL

Franța deține o suprafață 
agricolă de aproape 30 milioa-
ne hectare, ceea ce reprezintă 
mai mult de jumătate din su-
prafața totală a teritoriului. 
Terenurile situate de o parte și 
de cealaltă a paralelei 45 lati-
tudine nordică permit o mare 
diversitate a producției. Circa 
61% din suprafața agricolă a 
țării este ocupată de culturi, 
35% de pășuni și 4% de vii.

Dacă în 1960 Franța importa 
de două ori mai multe produse 
agroalimentare decât exporta, 
la sfârșitul anilor 70, investiții-
le masive la nivel tehnologic au 
schimbat total această situație. 
În 2010, soldul pozitiv al ba-
lanței comerciale în cazul pro-
duselor agroalimentare a atins 
11,639 miliarde de euro.

În prezent, fermele france-
ze exportă mai multe produse 
agricole decât orice altă națiu-
ne europeană (respectiv 22% 
din producția agricolă totală a 
UE), Franța urmând să devi-
nă prima țară de pe continent 
complet auto-sufi cientă în ceea 
ce privește alimentele de bază. 
Chiar dacă activitatea economi-
că se concentrează în jurul unui 
număr redus de întreprinderi 
de mari dimensiuni, agricultu-
ra rămâne de domeniul micilor 
exploatații de tip familial.

Motorul agriculturii 
europene

Cele mai productive ferme 
vegetale se afl ă în nordul țării, în 
timp ce producția de lactate, car-
ne de porc și păsări de curte este 
concentrată în vest. Pe de altă 
parte, cei mai mulți crescători de 
vită se găsesc în centru, iar pro-
ducția de porumb, legume, fructe 
și vin este realizată în special în 
regiunile centrale și de sud.

Potrivit datelor publicate de 
Ofi ciul European de Statistică 
(Eurostat), Franța este cel mai 
mare cultivator de cereale de pe 
continent și lider la producția 
de grâu, orz și porumb dintre 

Franța – motorul agriculturii europene
Agricultura rămâne un sector vital al economiei franceze, chiar dacă angajează doar aproximativ 
3,2% din forța de muncă și contribuie cu circa 2,7 procente la formarea PIB

statele UE. De asemenea, în 
2010, Franța a ocupat primul 
loc în ceea ce privește producția 
de carne de pasăre (1,7 milioa-
ne tone) și, respectiv, carne de 
vită (1,5 milioane tone).

Scade numărul explo-
atațiilor agricole

Sectorul agricol al Franței 
a cunoscut un ușor declin în 
ultimul deceniu. Numărul ex-
ploatațiilor a scăzut cu 26 la 
sută în intervalul 2000-2010, 
iar locurile de muncă cu normă 
întreagă în acest sector s-au di-
minuat cu aproape același pro-
cent, până la 750.000. În 2010, 
Franța avea 490.000 de ferme, 
față de 663.000 în 2000. Cau-
zele acestui regres sunt reduce-
rea numărului de ferme clasice 
funcționând după modelul „po-
licultură - creșterea animalelor” 
și producerea unei concentrări 
în favoarea exploatațiilor foarte 
mari.

Republica Franceză, în cifre
• Teren agricol: 29,4 milioane ha (cca. 53,4% din su-

prafața totală a țării)
• Teren arabil: 18,4 mil. ha (cca. 62,5% din totalul te-

renului agricol)
• Păduri: 15,9 mil. ha
• Pășuni și pajiști permanente: 10,7 mil. ha
• Populația: 65 milioane locuitori
• Membru fondator al UE

Tipul de exploatații al căror 
număr a crescut ușor din 2010 
sunt cele care cultivă cereale și 
plante oleoproteaginoase (rapi-
ță, fl oarea soarelui). Toate cele-
lalte categorii de exploatații sunt 
însă în regres, mai ales fermele 
de creștere a animalelor. „Micile 
ferme de bovine de lapte aproa-
pe că au dispărut, iar marile fer-
me de animale s-au dezvoltat”, 
constată autoritățile franceze.

Consecința acestei situații 
este faptul că, în ultimii zece 
ani, suprafața medie a exploa-
tațiilor a crescut cu 13 hectare, 
ajungând la 55 hectare în 2010. 
Un sfert din fermele franceze 
au mai puțin de șase hectare și 
alte 25% au peste 82 hectare. 
Un procent de 10% din cele mai 
mari exploatații au peste 143 de 
hectare.

Pericolul urbanizării
Cele 490.000 de exploatații 

franceze generează 750.000 de 
locuri de muncă cu normă întrea-
gă, ceea ce reprezintă o scădere 
de 22%. Aceste locuri de muncă 
sunt ocupate de mai puțin de 
un milion de persoane. În total, 
970.000 de persoane participă 
„în mod regulat”, potrivit minis-
terului, la activitatea agricolă.

Conform unei analize a Sin-
dicatului Tinerilor Agricultori, 
între 2006 și 2010, Franța a 
pierdut 82.000 hectare de te-
ren agricol, ceea ce înseamnă 
că în numai cinci ani suprafața 
agricolă utilă a Franței s-a re-
dus cu aproape 20 la sută. Prin-
cipala cauză este urbanizarea. 
Falimentele, ieșirea la pensie a 
agricultorilor sau difi cultatea de 
a găsi un moștenitor care să pre-
ia activitatea în fermă, sunt tot 

atâtea motive care favorizează 
vânzarea terenurilor agricole.

Peste 5.000 euro/ha 
Deși recesiunea economică a 

adus cu sine o scădere a prețu-
rilor la terenurile din Franța, un 
hectar de pământ inclus în cir-
cuitul agricol se vinde în medie 
cu 5090 euro. Desigur, există di-
ferențe majore între regiuni.

Astfel, cele mai ieftine te-
renuri se găsesc în provincii-

le Pays de Loire (3.120 euro/
ha) și Limousin (3.310 euro/
ha), iar cele mai scumpe în 
Corsica (19.290 euro/ha) și 
pe Coasta de Azur (13.480 
euro/ha). Chiar și așa, prețu-
rile sunt la doar 53% din nive-
lul record înregistrat în 1974.

Împotriva reformei
De departe cel mai mare be-

nefi ciar al actualului sistem de 
subvenții, Franța s-a pronunțat 
în favoarea unei Politici Agri-
cole Comune (PAC) puternic 
reglementate și împotriva unei 
rate de repartizare unice a aju-
toarelor, care să reformeze ac-

tualul sistem bazat pe nivelurile 
de producție istorice. În 2010, 
plățile de sprijin în cadrul PAC 
au totalizat peste 10 miliarde 
euro, dintre care aproximativ 
8,78 miliarde au constituit plăți 
directe, 1,091 miliarde au fost 
alocate prin programul de dez-
voltare rurală și circa 847 mili-
oane euro pentru măsurile de 
intervenție pe piață.

Valoarea producției
Conform rapoartelor preli-

minare, valoarea totală a pro-
ducției agricole obținută în 2011 
a fost evaluată la 63,398 miliar-
de euro, ceea ce reprezintă 17,7 
la sută din totalul înregistrat pe 
teritoriul Uniunii Europene. 

Sectorul vegetal a contribuit 
cu 61 la sută dintre care 16,1 a 
însemnat valoarea producției de 
cereale, iar 8,3% producția de 
legume și produse horticole. Va-
loarea economică a sectorului zo-
otehnic a reprezentat 39 procen-
te din totalul producției agricole.

Lider mondial
Franța este cel mai mare 

producător de vin din lume, 
însă ocupă locul doi în Uniu-
nea Europeană, după Spania în 
ceea ce privește suprafața cul-
tivată cu viță de vie. Conform 
Eurostat, anul trecut Franța a 
obținut 45,669 milioane hecto-
litri de vin, de pe o suprafață de 
854 000 hectare. 

În 2010, exporturile de vin 
și băuturi spirtoase au adus 
Franței venituri de 9,09 mili-
arde euro, în creștere cu 18,3 
comparativ cu anul precedent. 

Sursa: Ferma
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Cereri și Oferte – perioada 1 - 14 februarie 2012 (www. agravista.md)

CERERI ŞI OFERTE

OFERTE
Nume 
produs

Descriere 
produsului

Canti-
tate Regiune

PRODUSE CEREALIERE

Grâu
Grâu alimentar 23% glu-
ten, 90% IDC 

100 
tone

Ungheni, s.Valea Mare  ma-
nager: Vrabie Iurie, Telefon: 
(236) 43217, Telefon mobil: 
069114254   

Grâu
Grâu, 22% gluten, 85% 
IDC 

15 tone
Ungheni, s. Minzatesti, Telefon: 
(236) 68281   

Grâu
Grâu, 21% gluten, 90% 
IDC 

100 
tone

Ungheni, s.Cetireni, Telefon: () 
613223, Email: olgutza.g@gmail.
com   

Grâu
Grâu alimentar, conţinu-
tul de gluten-22%

100 
tone

Falesti, s. Marandeni, Director: 
Girstega Vasile, Telefon: (259) 
72337, Telefon mobil: 69212681   

Porumb Porumb 50 tone
Cantemir, s.Toceni, Telefon mo-
bil: 69543622   

Porumb
Porumb alimentar de 
calitate 

150 
tone

Falesti, s. Rautel, Direc-
tor: Ivanov Mihail, Telefon: 
(259) 54232, Telefon mobil: 
079531814   

Porumb Porumb boabe 50 tone
Nisporeni, str. lapusneanu 30, 
Telefon: (264) 22324, Telefon 
mobil: 79575117   

Porumb
Porumb boabe din roada 
anului 2012, de calitate 

40 tone
Nisporeni, s. Bolduresti, Telefon: 
(264) 64 3 36, (264) 64 2 38   

Porumb
Porumb alimentar, de 
calitate 

80 tone
Falesti, s. Marandeni, Director: 
Girstega Vasile, Telefon: (259) 
72337, Telefon mobil: 69212681   

Porumb Porumb pentru furaj
120 
tone

Falesti, s. Rautel, Direc-
tor: Ivanov Mihail, Telefon: 
(259) 54232, Telefon mobil: 
079531814   

Porumb Comercializez porumb 5 tone
Cantemir, s. Baimaclia, Telefon: 
(273) 43-2-09, Telefon mobil: 
79393654   

Porumb Comercializez porumb 
100 
tone

Cantemir, s. Larguta, Telefon: 
(273) 76263   

Porumb Porumb pentru furaj
120 
tone

Falesti, s. Marandeni, Director: 
Girstega Vasile, Telefon: (259) 
72337, Telefon mobil: 69212681   

Porumb Porumb pentru furaj 
150 
tone

Falesti, satul Pompa, Director: 
Goreacioc Victor, Telefon mobil: 
079559232   

Orz Orz de calitate 10 tone
Nisporeni, s. Bolduresti, Telefon: 
(264) 64 3 36, (264) 64 2 38   

Orz Comercializez orz 5 tone
Cantemir, s.Baimanlia, Telefon: 
(273) 43-2-60   

Orz
Seminţe de orz, soiul 
VACULA, prima repro-
ducţie

14 tone

Falesti, str. Pietei 7, Direc-
tor: Turtureanu Ion, Telefon: 
(259) 23195, Telefon mobil: 
078011066   

Orz
Seminţe de orz, soiul 
GHETMAN, prima repro-
ducţie 

16 tone

Falesti, str. Pietei 7, Direc-
tor: Turtureanu Ion, Telefon: 
(259) 23195, Telefon mobil: 
078011066   

Orz Orz de calitate 40 tone

Falesti, s. Navirnet, Direc-
tor: Angheni Victor, Telefon: 
(259) 73431, Telefon mobil: 
069213297   

Floarea-
soarelui

Comercializez fl oarea-
soarelui 

5 tone
Cantemir, s, Larguta, Telefon: 
(273) 92-9-00   

Floarea-
soarelui

Floarea soarelui de ca-
litate 

150 
tone

Falesti, s. Marandeni, Director: 
Girstega Vasile, Telefon: (259) 
72337, Telefon mobil: 69212681   

Floarea-
soarelui

Comercializez fl oarea-
soarelui 

12 tone
Cantemir, s. Cirpesti, Telefon: 
(273) 78-2-73, Telefon mobil: 
79383145   

Soia
Seminţe de soia, AURA, 
prima reproducţie

10 tone

Falesti, str. Pietei 7, Direc-
tor: Turtureanu Ion, Telefon: 
(259) 23195, Telefon mobil: 
078011066   

Hrişcă
Seminţe de hrişcă, 
CAZANCA, prima repro-
ducţie 

1 tonă

Falesti, str. Pietei 7, Direc-
tor: Turtureanu Ion, Telefon: 
(259) 23195, Telefon mobil: 
078011066   

Produse de 
morărit

Comercializez făină de 
grâu calitate superioară 

2 tone
Cantemir, s.Ciietu, Telefon: (273) 
2-30-66, 067192417   

LEGUME

Cartofi Cartofi   3 tone
Cantemir, s.Baimaclia, Telefon 
mobil: 79109308   

Răsad
Produc răsad de legume 
la comandă 

nelimi-
tat

Cantemir, Vadul lui Isac, Telefon: 
(273) 2-30-66, Telefon mobil: 
79775399, Fax: 067303556   

Varză Comercializez varză 15 tone
Cantemir, s.Tarancuta, Telefon: 
(273) 54661, Email: curcenco@
mail.md   

Varză Varză de China 10 tone

Ungheni, s. Manoilesti, Director: 
Anatolie Glodeanu, Telefon: 
(236) 73253, Telefon mobil: 
0795 50647   

FRUCTE

Struguri
Struguri Moldova din 
frigider 

6 tone
Nisporeni, str. 1 Mai, Telefon: 
(264) 2-27-14   

Struguri
Struguri Moldova din 
frigider 

15 tone

Nisporeni, str. Cristestilor nr. 73 
a, Telefon: (264) 22470, Telefon 
mobil: 067265560, Email: co-
ciu_irene@yahoo.com   

Struguri
Comercializez struguri 
de masă Moldova, din 
frigider 

30 tone
Cantemir, s.Toceni, Telefon: 
(273) 94033   

Mere Comercializez mere 5 tone
Cantemir, s. Baimaclia, Telefon: 
(273) 43-2-03   

ANIMALE VII SI PRODUSE ANIMALIERE

Porci Porci 10 capete, 150kg 
10 bu-
căţi

Cantemir, s.Toceni, Telefon mo-
bil: 69543622   

Porci Purcei 14 capete, 20kg 
14 bu-
căţi

Cantemir, s.Toceni, Telefon mo-
bil: 69543622   

Porci
Comercializez purcei 10 
capete/12kg – 40lei/kg 

10 bu-
căţi

Cantemir, s.Ciietu, Telefon mo-
bil: 67303546   

Porci
Comercializez porc 
120kg 

1 bucăţi
Cantemir, s.Ciietu, Telefon mo-
bil: 67303546   

Porci
Comercializez porci 150-
170kg 

2 bucăţi
Cantemir, s.Dimitrova, Telefon 
mobil: 67303546   

Bovine
Comercializez viţică, 
150kg 

1 buca-
tă

Cantemir, s.Dimitrova, Telefon 
mobil: 67303546   

Ovine Comercializez ovine 5 bucăţi
Cantemir, s.Antonesti, Telefon: 
(273) 73-2-58   

Produse 
apicole

Miere de albine de ca-
litate  

1 tonă
Falesti, satul Glingeni, Conduca-
tor: Bujag Anatol, Telefon: (259) 
71442   

Produse 
apicole

Miere de albine de ca-
litate 

1 tonă
Falesti, s. Bocani, Conducator: 
Susu Tudor, Telefon: (259) 92214   

Produse 
apicole

Miere de albine de ca-
litate 

500 kg
Falesti, str. 31 august 25, Direc-
tor: Adajuc Vasile, Telefon: (259) 
2 32 87   
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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

Produse 
apicole

Mire de albine de calitate 1 tonă
Falesti, str. Baltului 1, Director: 
Batarovschi Vladimir, Telefon: 
(259) 21249   

Produse 
apicole

Comercializez miere de 
albină 

2 tone
Cantemir, s.Tarancuta, Telefon: 
(273) 54661, Email: curcenco@
mail.md   

Produse 
apicole

Comercializez miere de 
albină 

100 kg
Cantemir, s.Antonesti, Telefon: 
(273) 73-3-88   

Produse 
animaliere

Carne de găină 5 tone

Ungheni, str. Balteni 13, Mana-
ger: Halca Gheorghe, Telefon: 
(236) 94218, Telefon mobil: 
079523082, Email: ghalca@mail.
ru   

ALTELE

Echipa-
mente 
agricole

Tractor IUMZ – 6, cu plug 1 bucăţi
Cantemir, s. Baimaclia, Telefon: 
(273) 43-2-09, Telefon mobil: 
79393654   

Echipa-
mente 
agricole

Comercializez ştiubeie 
30 bu-
căţi

Cantemir, s.Larguta, Telefon: 
(273) 94-0-04   

Echipa-
mente 
agricole

Tractor K-701, anul 
fabricării 1985, starea 
tehnică bună

1 uni-
tate

Falesti, satul Pompa, Director: 
Goreacioc Victor, Telefon mobil: 
079559232   

Echipa-
mente 
agricole

Seră de sticlă cu tot cu 
utilaj pentru încălzire si 
creşterea răsadului,  su-
prafaţa 11m/22m 

1 buca-
tă

Nisporeni, Telefon: (264) 22144, 
Telefon mobil: 69083695, 
Email: vrobu@mail.ru   

Echipa-
mente 
agricole

DT-75 buldozer, plug, 
ZIL-130, Freză de 3 
metri

1 buca-
tă

Nisporeni, Telefon: (264) 22144, 
Telefon mobil: 69083695, 
Email: vrobu@mail.ru   

Lucernă
Seminţe de lucernă de 
calitate bună 

300 kg

Falesti, str. Pietei 7, Direc-
tor: Turtureanu Ion, Telefon: 
(259) 23195, Telefon mobil: 
078011066   

Ulei
Comercializează ulei de 
fl oarea soarelui  

500 kg
Nisporeni, Telefon mobil: 
079928080   

Fasole us-
cată

Comercializez fasole 2 tone
Cantemir, s. Cirpesti, Telefon: 
(273) 78-2-36, (273) 78-6-54   

CERERI
Nume 
produs

Descriere 
produsului Cantitate Regiune

Grâu Grâu furajer 500 tone

Ungheni, s. Petresti, Adminis-
trator: Bernevec Serafi m, Tele-
fon: (236) 42561, Telefon mobil: 
079045980   

Cartofi 
Cumpăr cartofi  seminceri 
de soiul Agata 

3 tone
Cantemir, s.Cania, Telefon mo-
bil: 69939877   

Iepuri
Cumpăr iepuri de casă, de 
prăsilă 

10 bucăţi
Cantemir, s.Sadic, Telefon mo-
bil: 79506871   

Grâu
Grâu alimentar: 23% gluten, 
85% IDC 

500 tone
Ungheni , s. Valea Mare, Direc-
tor executiv: Pelipetchi Nicolae, 
Telefon mobil: 069709309   

Cereale fura-
jere

Grâu nelimitat
Chisinau, Telefon: 069163841, 
(22) 47 62-29, Email: agromala-
ies@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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