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Guvernul Moldovei nu a găsit grâu
pentru rezerva de stat
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Guvernul Moldovei nu a găsit grâu
alimentar ieftin pentru rezerva de stat.
Solicitat de corespondentul INFOTAG, șeful de Direcție în cadrul Agenției Naționale Achiziții Materiale,
Mihail Sterpu, a spus că, „potrivit rezultatelor tenderului din 29 februarie,
s-a decis să nu acceptăm oferta potențialilor furnizori din cauza prețului ridicat la cereale”.
La tender au participat doar trei
companii moldovenești: „Glavmorex”
și „Taras-SkopAgrо” din raionul Fălești, precum și „Manubeevka” din raionul Leova. În total ei au propus doar
1,1 mii tone - de 10 ori mai puțin decât
cererea.
„Prețurile propuse variau în limita 3,2-3,7 lei/kg. Considerăm că
aceste prețuri sînt exagerate. Pe piaFederaţia Naţională a Agricultorilor
din Moldova AGROinform
Bd. Ştefan cel Mare 123V
MD – 2004, Chişinău, Moldova
Tel (+373 22) 23 56 01, fax (+373 22) 23 78 30

ță poți găsi grâu la prețul de 2,8-3
lei/kg și nu doar în Moldova, dar și
în Ucraina, Rusia. De aceea am decis
să desfășurat un tender repetat peste vreo 20 de zile, la care să participe
și furnizori străini”, a spus Sterpu.
Pe data de 3 februarie curent, ministrul agriculturii și industriei alimentare, Vasile Bumacov, a comunicat că
din buget s-au alocat peste 20 de milioane de lei pentru achiziționarea a 10
mii tone de grâu în rezerva statului.
Ministrul Bumacov a comunicat
anterior, la o ședință de lucru la Guvern, că circa 30% din culturile de
toamnă ar putea să fie afectate de ger.
„Aceste semănături sunt slabe, nu
s-au dezvoltat suficient pentru că a
fost secetă și ar putea să sufere acum
din cauza frigului. 30% nu este puțin

pentru Republica Moldova, dar nu se
știe sigur că ele vor fi pierdute”, a declarat ministrul. Dacă nu vor rezista
culturile de toamnă, vor fi semănate
mai multe culturi de primăvară sau
porumb. Oficialul spune că situația nu
este nouă pentru Republica Moldova,
iar fermierii se vor descurca.
În 2011 recolta de grâu în Moldova
a constituit 833 mii tone, dintre care
200 mii tone au fost exportate. Necesarul intern al republicii este de 350
mii tone. Anterior Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare susținea
că recolta de grâu este suficientă pentru a asigura securitatea alimentară a
țării. Însă acum nu este exclus că, la
fel ca și în anul trecut, Moldova va fi
nevoită să interzisă exportul de grâu
din țară.

Organizaţiile regionale ale Federaţiei AGROinform:
Cantemir (273) 2 28 53

Făleşti

(259) 2 29 51

Nisporeni (264) 2 38 57

Râşcani

Drochia

(252) 2 70 32

Glodeni

(249) 2 40 69

Orhei

Ungheni (236) 2 34 55

Edineţ

(246) 2 43 84

Hânceşti (269) 2 34 08

(235) 2 49 55

Peresecina (235) 47 2 67

Cahul

(256) 2 45 84

(299) 2 14 13

Standardele europene de calitate
a produselor trebuie să devină
standarde naţionale
pentru Republica Moldova
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S-au scumpit ciupercile
Primele zile ale postului aduc și primele scumpiri. Ciupercile, unul dintre cele mai solicitate produse în această perioadă, au un preț dublu față de
acum o lună. Chiar dacă prețurile au săltat simțitor,
vânzătorii spun că acestea nu sunt influențate de
postul Paștelui.
Vânzătorii susțin că de vină sunt gerurile de
acum două săptămâni. În această perioadă, oameni
spun că nu cumpără cât ar vrea, ci cât își permit.
Alte produse își păstrează, deocamdată, prețul.
La Piața Centrală din Chișinău kilogramul de roșii
costă în medie 30 de lei, castraveții - 25, iar cartofii
- 3 lei pentru un kilogram. Un litru de lapte din soia
costă 9lei, iar brânza ajunge până la 40 de lei kilogramul. Pentru salamul de post va trebui să scoateți
din buzunare circa 45 de lei.

Prețul la floarea soarelui
este în creștere
Pe parcursul lunii februarie a anului curent, prețurile
la floarea soarelui au continuat să crească pe toate piețele din regiune. În Ucraina, potrivit sursei APK-Inform
prețul de achiziție la floarea soarelui la întreprinderile
de prelucrare a ajuns să fie 514 dolari/tona (6.090 lei),
condiții CPT. Prețurile ofertei companiilor (în condiții
EXW) la acest produs sunt indicate la nivelul de circa
520 dolari/tona.
Potrivit sursei www.recolta.eu preturile la floarea
soarelui in Constanta, in condiții FOB au ajuns săptămâna trecuta la nivelul de 390 Euro/tona (6.200 lei).
Cea mai mare cotație s-a înregistrat la finele lunii ianuarie - 394 EUR/tonă.
Procesatorii de floarea soarelui din Moldova și-au
revăzut și ei preturile de achiziție. Astfel, în prezent,
SA Floarea Soarelui a stabilit prețul de achiziție pentru
acest produs la nivelul de 6000 lei/tona în condiții CPT
- elevator Bălti. În Nordul țării sunt companii care achiziționează floarea soarelui și la prețul de 6100 lei/tona,
în condiții CPT.

A crescut prețul grâului
După temperaturile din această iarnă care s-au abătut asupra
întregului teritoriu european, s-a înviorat brusc și piața grâului pe
piețele internaționale, informează bursa Agravista. În prima decadă
a lunii februarie, prețul grâului a urcat spectaculos. La Bursa de la
Paris tona de grâu se tranzacționa cu 220,5 euro, în timp ce la Londra prețul era de circa 200 euro.
Potrivit APK-inform, în Ucraina oferta grâului alimentar de clasa 1 a ajuns săptămâna trecută la 249 dolari/tonă. În regiunea de
centru a Rusiei, cererea la grâul alimentar de clasa 3, în condiții
CPT, a ajuns la 215 dolari/tonă.
S-a înviorat piața grâului și în Republica Moldova. Conform specialiștilor AGROinform Edineț, producătorii locali susțin că cererea
la grâul alimentar a ajuns până la 3.000 lei/tonă. Prețurile vor fi
corectate după ce se va cunoaște situația reală cu semănăturile de
grâu sub roada anului curent. Mulți producători nu se grăbesc cu
tranzacțiile la grâu.

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 01.03.2012
Denumirea produsului

Piaţa agricolă Edineţ
minim

maxim

mediu

Piaţa angro Chişinău
Piaţa agricolă Ungheni
Piaţa agricolă Cahul
(Albişoara)
mediu minim maxim mediu minim maxim mediu minim maxim mediu
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Cartofi
Castraveţi
Ceapă galbenă
Ceapă verde (cozi)
Ciuperci Shampinion
Dovlecei
Morcov
Ridiche neagră
Roşii de seră
Sfeclă de masă
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Membrii Centrului de Extensiune în Agricultură,
Hîncești consideră că

 EDITORIAL

anul 2012 va fi unul complicat
Liliana BEREGOI

Să aveţi
o primăvară
optimistă
A venit primăvara. Am
așteptat-o cu toții. Au așteptat-o și producătorii agricoli
care și-au semănat speranțele
într-un pământ secătuit încă
din toamnă. Au semănat speranța, iar ea încăpăținată din
fire a refuzat să mai răsară și
să mai crească. A refuzat și i-a
lăsat pe agricultori să iasă goi
în primăvară: fără bani pentru
semințe, motorină și îngrășăminte. Și parcă într-adins se
mai anunță și o creștere de
preț la combustibil, neapărat
va crește și prețul semințelor.
Anul agricol 2012 va fi dificil. Important este ca producătorii agricoli să nu-și piardă
credința, să accepte suportul
din partea statului, așa cum
este el, nesemnificativ și neînsemnat. Greutățile de obicei unesc oamenii și cine știe
poate prin lecția pe care o
vom învăța anul acesta se va
schimba atitudinea statului
față de țăran.
Noi vă dorim o primăvară
frumoasă, care să aducă căldură în sufletele și în casele
voastre, să fie o primăvară așa
cum v-o doriți, cu ploi și cu
soare, cu speranțe și credință și cu dragoste. Pentru că
atunci când depui dragoste în
tot ceea ce faci obții rezultatele dorite. În pofida timpului
rece de afară și a greutăților
nu vă pierdeți optimismul și
încrederea că lucrurile vor
merge mai bine.
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A FEDERAȚIEI NAȚIONALE
A AGRICULTORILOR DIN MOLDOVA
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Tel.: 23-56-98
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Comanda nr. 404
Tiparul executat
la tipografia «PRAG-3»
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- consultații marketing
- planuri de afaceri pentru
accesarea creditelor
- ședințe de studiu pentru
Cercurile de Femei
- organizarea schimburilor
de experiență
- suport în negocierea și comercializarea producției agricole, etc. pentru anul 2012 vom
lucra și cu un Cerc de studiu
pentru tinerii fermieri”, afirmă
Maria Rotaru.
Directorul adjunct al Federației Naționale a Agricultorilor

L

a Adunarea Generală a membrilor Centrului de Extensiunea
în Agricultură (CEA) Hîncești,
membră a Federației Naționale a Agricultorilor din Moldova AGROinform, au participat
mai mult de 60 de producători
agricoli. Au venit să-și împărtășească problemele și să găsească
răspuns la un șir de întrebări
care îi preocupă la început de an
agricol, dar și să analizeze rezultatele obținute de organizație în
anul 2011, au ales președintele și
Consiliul de Administrare al organizației și au desemnat participanții la Adunarea Generală a
Federației AGROinform.
„Este important să avem astfel de organizații obștești în regiuni. Chiar dacă ele nu pot să
emită legi, dar ne ajută să soluționăm un șir de probleme pe care
le avem”, afirmă Lupu Nadejda.
„Prin intermediul CEA noi
obținem un șir de servicii calitative: elaborarea business planurilor, pregătirea actelor pentru
subvenționare, plasarea ofertelor pe site-ul www.agravista.md,
ne sunt apărate interesele”, afirmă femeia.

Creată în anul 2006, organizația a reușit să adune peste 160
de membri, producători agricoli,
nu doar din raionul Hâncești,
dar și din Leova, Strășeni, Nisporeni și Cimișlia.
Maria Rotaru, Director executiv al CEA Hâncești caracterizează 2011 ca pe un an plin
de evenimente în care angajații
instituției au încercat să soluționeze problemele prin prestarea
serviciilor fermierilor.
„Activitățile majore și serviciile prestate membrilor au fost:
- instruiri teoretice și practice
- colectarea prețurilor
- organizarea adunărilor locale

din Moldova AGROinform, Iurie Hurmuzachi a menționat că
în ultima perioadă OR Hâncești
s-a dezvoltat vizibil, a crescut
numărul membrilor, dar și calitatea serviciilor prestate.
Organizația este apreciată
și de membrii ei, care apelează la diverse servicii, în special de cele ce țin de accesarea
subvențiilor. În anul 2011 CEA
Hîncești a elaborat și depus la
Agenția de Intervenție și Plăți
în Agricultură 32 de pachete
pentru subvenții.
În cadrul adunării membrii
au discutat activ despre problemele cu care se confruntă: consolidarea terenurilor, accesarea
subvențiilor, accesul la piață,

prețurile la motorină și la producția agro-alimentară.
O altă mare problemă sunt
intermediarii din cauza cărora
producătorii sunt nevoiți să-și
vândă producția la prețuri mici
și nu au acces la piață.
Membrii CEA Hîncești
consideră că anul 2012 va fi
unul complicat pentru agricultură. “Via care ar fi trebuit
să intre anul acesta în rod, a
înghețat. Am și o livadă, dar
nu știu încă dacă a fost sau nu
afectată de îngheț. Anul acesta
cred că vom suporta pierderi,
dar mergem înainte. Așa este
agricultura. Statul nu ne poate
ajuta pentru că nu ne-am asigurat. Anul acesta a fost o lecție pentru noi, pentru viitor ne
vom asigura neapărat”, afirmă
Lupu Nadejda.
Maria Pașcaneanu, din satul
Obileni spune că a semănat în
toamnă 18 ha cu grâu. „Nu știu
în ce stare sunt semănăturile,
pentru că sunt acoperite cu zăpadă. Este vina noastră că nu neam asigurat contra înghețurilor.
Statul nu ne poate ajuta în asemenea caz. Personal, nu m-am
asigurat pentru că e prea scump
și nu-mi pot permite. Cred că
vom avea un an dificil.
Cu 2 ani în urmă, 20 de ha
din terenurile pe care le dețin au
fost inundate. Anul acesta le-am
arat, dar nu știu dacă să semăn
ceva pe el sau nu, pentru că există din nou riscul să fim inundați.
Mai dețin și o livadă de nuci pe
12 ha, nu este încă toată în rod.
Miezul anul acesta e ieftin și nici
nu am unde să-l vând.
Sperăm totuși că va fi un an
bun și vom face față tuturor încercărilor. Omul cât trăiește speră, sperăm și noi”, spune producătoarea.
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Renunțăm sau nu la comerțul stradal?
area la un moment a unei companii mixte internațional-moldovenească, care poate combina instituțiile internaționale și
investitorii privați.
Proiectul privind înființarea
la marginea Capitalei a unei
mega-piețe de comercializare
angro a produselor agricole,
pe o suprafață de circa 33 de
hectare, este blocat de aproape
doi ani în Legislativ. Pentru ca
acesta să fie realizat, deputații
trebuie să aprobe ca această bucată de pământ, amplasată de-a
lungul șoselii Balcani, în apropierea Universității Agrare, să
fie scoasă din lista terenurilor
agricole ce aparțin statului.
La data de 23 februarie, curent proiectul de lege urma să
fie examinat în ședința plenară
a Parlamentului, dar în ultimul
moment a fost retras de pe ordinea de zi. „S-a negociat cu toate
fracțiunile și s-a ajuns la înțelegerea că acesta să fie adoptat.
Nu știu ce a intervenit, dar în
ajunul ședinței o fracțiune a

Comerțul stradal a
devenit o normalitate
pentru producătorii
moldoveni. Și
consumatorii s-au
deprins să steie la
coadă la marginea
drumului după roșii,
mere și chiar carne.
Problema piețelor de
desfacere devine tot
mai stringentă de la
an la an, în special
pentru producătorii
mici și mijlocii. Soluții
sunt puține atâta timp
cât producția nu are
calitatea necesară,
nu este sortată și
ambalată.

L

a moment nu există o
piață formală de vânzare
cu ridicata în Moldova. Există
mari probleme în organizarea
producătorilor și nu există un
mecanism prin care producătorii mici ar putea să intre în
piață, să-și vândă produsele lor
și totodată să le exporte. În același timp, apare problema accesului producătorilor la lanțurile
profesionale. Din mai multe
motive, pentru că loturile sunt
mici, pentru că producția nu
este omogenă, că nu sunt promovate produsele. Producătorii
mici nu pot să asigure loturi mai
mari ce ar permite livrări într-o
perioadă mai lungă de timp, pe
parcursul a câtorva luni, dar nu
săptămâni. Aceste probleme ar
putea fi soluționate pe platforma logistică, pe care o propune
Ministerul Agriculturii: crearea unui Centru Agroalimentar
modern cu centre staționare
de produse agro-alimentare cu spații de răcire; spații și
echipament pentru ambalare
cu capacitate de triere; centre
de logistică; servicii auxiliare

de suport (parcare, securitate,
bănci, schimb valutar, cantină,
etc.); centre de management și
control al calității; ghișeu unic
pentru perfectarea documentelor de import/export..
În plus, odată cu crearea
acestui centru, ei vor avea acces
la alte structuri, la alte facilități
profesionale, cum ar fi sortarea,
ambalarea, înpachetarea, formarea loturilor pentru export și
totodată la cele mai bune practici în ceea ce privește acțiunea
post-recoltă.
Astăzi fermierii practic nu
au acces direct la piață. Produsele trec prin mâinile a zeci de
intermediari, ca într-un final,
să fie de dou-trei ori mai scumpe decât le vinde producătorul.
Exemplul cărnii nu este unicul.
În fine, intermediarul este acel
care câștigă, iar cel care produce se alege cu bănuți.
„Piața de vânzare cu ridicata din Chișinău ar trebui să
servească, atât în calitate de
terminal pentru aprovizionări
regulate a orașului, cât și de

platformă de distribuție pentru
exporturi, așa cum se întâmplă
în mai multe piețe de vânzare
cu ridicata avansate din Europa: Paris-Rungis (Franța),
Verona (Italia), Padova (Italia)
sunt doar câteva exemple de
piețe de vânzare cu ridicata,
care reușesc să combine aprovizionarea comerțului intern cu
activitățile de export pe termen
lung, datorită organizării eficiente a comerțului și a operațiunilor de logistică. Rungis este,
în prezent, cea mai mare piață
de vânzare cu ridicata din Europa, cu un rulaj de peste 7 miliarde de euro pe an, generat de
un număr mare de pavilioane
pentru comercializare și platforme de servicii care acoperă
o gamă întreagă de produse
agricole și alimentare”, afirmă
experții companiei Studiocom
din Italia, care au efectuat studiul de prefezabilitate a Programului: Alte piețe europene
mari de vânzare cu ridicata nu
se concentrează prea mult pe
exporturi,
concentrându-se

Federaţia Naţională a Agricultorilor din Moldova AGROinform
anunţă selectarea grupurilor de fermieri pentru

CREAREA COOPERATIVELOR DE COLECTARE
ŞI COMERCIALIZARE A LAPTELUI
Pot participa grupurile de fermieri care doresc să se asocieze şi să investească în sistemul de
colectare şi comercializare a laptelui.
Grupul de fermieri trebuie să fie format din cel puţin 10 persoane care sunt din aceeaşi localitate,
să aibă în gestiune una sau mai multe vaci şi să să fie gata să contribuie cu mijloace financiare.
În cadrul proiectului, partenerii selectaţi vor beneficia de asistenţă la crearea şi dezvoltarea
cooperativei. AGROinform va contribui cu o parte a finanţării.
Cererile de participare pot fi depuse prin e-mail: gdaraban@agroinform.md,
Detalii la telefonul: 0 22 21 02 26
Fax: 0 22 23 78 30.

asupra livrărilor către rețeaua
regională de vânzare cu amănuntul și cu ridicata. Este cazul
Florenței din Italia, Hamburg
din Germania, Mercamadrid și
parțial Mercabarna din Spania,
acestea din urmă fiind două
dintre cele mai mari și cele mai
avansate piețe de vânzare cu ridicata din Europa.
Desigur există un anumit
risc. Mai ales că investițiile se
preconizează să fie recuperate în 20-30 de ani. Dar statul
speră să obțină veniturile care
ar permite recuperarea mijloacelor investite, precum și
a creditelor și acoperirea costurilor legate de operaționalitatea Centrului. Este, însă, un
cost estimativ. Pe de altă parte,
edificarea Centrului se va face
în trei etape. La prima etapă
costurile vor fi mai mici. Asta,
în timp ce în cinci ani, potrivit
investițiilor în sector și ritmului de extindere a plantațiilor,
producția se va dubla. În acel
moment va apărea necesitatea
de a extinde Centrul (suprafața de comerț, de procesare).
Programul va intra în cea de-a
doua etapă. Nu se exclude cre-

anunțat că nu va susține inițiativa”, a declarat revoltat Vasile
Bumacov, ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare.
Oficialul a precizat că proiectul va fi realizat oricum, în
pofida opoziției unor grupuri
ce vor, potrivit ministrului, să
mențină situația anormală de
pe piață. „Fără crearea unei
infrastructuri moderne de comercializare a producției agricole nu putem merge în Europa. Trebuie să terminăm cu
vânzările primitive direct de la
«taraba» de pe jos, de pe marginea drumului”, a mai spus
Bumacov.
Ideea de a construi centrul
agroalimentar a fost propusă
de ministerul Agriculturii în
anul 2010, dar din diverse cauze rămână și în prezent la nivel
de idee.
”Polonia are 35 astfel de piețe, iar Ucraina 3. Nu există altă
soluție în cazul în care dorim să
avem producție sortată și ambalată care să fie comercializată
în condiții normale și la un preț
convenabil, atât pentru producători, cât și pentru consumatori.”, afirmă ministrul.

ACTUALITATE
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Persoanele care nu vor depune declarațiile
pe venit până la 31 martie vor fi amendate

Fiscul va aplica amenzi de
1.000 de lei pentru cei care nu
vor depune declarațiile pe venit
până la 31 martie. Este pentru
prima dată când se recurge la o
astfel de penalitate. Cei care vor
depune declarațiile cu întârziere vor plăti o amendă de 200
de lei.
Declarațiile privind impozi-

tul pe venit se depun la oficiile
fiscale teritoriale conform vizei
de reședință. Totuși, cei care lucrează în alte localități pot opta
pentru declarația electronică.
Pentru asta, este nevoie de a
completa formularul plasat pe
site-ul www.fisc.md.
„După îndeplinirea tuturor
acestor proceduri, utilizând

cheia, apasă tasta de transmitere și declarația este transmisă în baza de date, pe serverul
Inspectoratului Fiscal Principal
de Stat și nu are nevoie să se
prezinte la Inspectoratul Fiscal”, a explicat George Cojocari,
director-adjunct Serviciul Fiscal de Stat.
Semnătura electronică poate fi obținută la oficiile Fiscservinform din Chișinău, Bălți și
Comrat.
„Această abonare este totalmente gratuită. Se completează acest acord, primiți un
instructaj, cum să folosiți acest
serviciu, apoi generați și primiți
cheia de autentificare”, a precizat Vitalie Coceban, director
„Fiscservinform”.
Mai mulți contribuabili optează pentru declarația pe venit electronică. În 2010 au fost
depuse aproape 120 de mii de
declarații privind impozitul pe
venit, dintre care doar 3.000 au
fost depuse on-line.

Scumpirea carburanților se amână

Operatorii de pe piața produselor petroliere din Moldova nu pot majora acum prețurile
la benzină și motorină, comercializate la stațiile
de alimentare. Aceste informații au fost acordate
de către Agenția Națională pentru Reglementare
în Energetică. Potrivit acestei surse, companiile petroliere, în conformitate cu legislația în vigoare, au trebuit să informeze ANRE cu privire
la majorarea iminentă a prețurilor la produsele
petroliere cu trei zile înainte. Însă, informațiile
respective nu au parvenit.
Reprezentanții ANRE au explicat că despre
intenția de a majora prețul la produsele petro-

liere comercializate cu circa 50 bani/litru au
anunțat acum două săptămîni cinci operatori
de pe piață, inclusiv companiile ”Tirex-Petrol”,
”Rompetrol”, ”Petrom” și ”Valiexchimp”. Cu toate acestea, pînă în prezent, operatorii în cauză nu
au majorat prețurile la produsele petroliere.
ANRE menționează că, în cazul în care companiile sus-menționate ar intenționa să ridice
prețurile la benzină și motorină cu 50 de bani
pe litru, acestea trebuie să informeze agenția din
nou în termen de trei zile.
De remarcat că operatorii de pe piață motivează necesitatea ridicării prețurilor prin majorarea, în anul 2012, a accizelor la produsele petroliere cu circa 7%, precum și prin deprecierea
valutei naționale față de dolarul SUA.
Operatorii de pe piață vor să majoreze prețurile la benzină și motorină cu circa 60-80 de
bani, unul dintre principalele motive ale creșterii
acestora fiind scumpirea produselor petroliere
pe piețele mondiale.
În prezent, costul benzinei populare AI-95
variază la operatorii mari de pe piața petrolieră
între 16,43 și 16,49 lei pe litru, iar prețul la motorină – între 15,65 și 15,69 lei pe litru.

Comercializarea alcoolului
după ora 22:00
a fost interzisă
Nu vom mai putea procura produse alcoolice din
magazinele alimentare pe
parcursul nopții. Între ora
22:00 și 09:00 dimineața va
fi interzisă comercializarea
băuturilor spirtoase de către
întreprinderile de alimentație publică și în punctele
de comerț. Legea nu se răsfrânge asupra locurilor de
agrement - baruri, cluburi de
noapte, etc. O decizie în acest
sens a fost aprobată la 1 martie în a doua lectură de către
deputați. Totodată, a fost interzisă și vânzarea alcoolului
și tutunului persoanelor care
nu au împlinit vârsta de 18
ani. În prezent, în Republica
Moldova procurarea alcoolului se permite de la 16 ani, iar
a țigărilor de la 18 ani.
Noua lege prevede totodată și condițiile de comercializare a produselor de tutunge-

rie. Înainte de a comercializa
produse din tutun și băuturi
alcoolice către tineri, vânzătorul este obligat să verifice actele de identitate ale cumpărătorului, pentru a se convinge
că acesta din urmă a împlinit
vârsta de 18 ani. În context, au
fost majorate amenzile pentru
comercializarea produselor
din tutun și băuturi alcoolice. Astfel, sancțiunile pentru
persoanele fizice au o valoare
de la 1600 la 2400 lei, iar pentru persoanele juridice - de la
4000 la 7000 lei. În ambele
cazuri, agenții economici riscă să rămână fără dreptul de
a exercita o anumită activitate
pe un termen de la 3 luni până
la un an.
În același timp, prin această lege a fost interzis fumatul
în încăperile și în mijloacele
de transport private unde se
află minori.

Pesticidele din Moldova vor fi lichidate când vor fi găsite fonduri
Pentru lichidarea pesticidelor de pe
teritoriul Republicii Moldova este nevoie de 12 mil. lei. La această concluzie
au ajuns experții în domeniu în cadrul
clubului de presă „Pericolul pesticidelor inutilizabile pentru sănătatea publică”.
Pesticidele vechi pun în pericol viețile a aproape șapte milioane de cetățeni ai R. Moldova, Ucrainei și României.
„În Moldova avem aproximativ șase
mii tone de pesticide și substanțe chimice periculoase, dintre acestea două

mii de tone vor fi lichidate cu ajutorul
NATO. În acest scop se vor cheltui 2,7
mil. lei”, a spus responsabilul privind
proiectului de evacuare a pesticidelor
din cadrul Ministerului Apărării, Mariana Grama.
Potrivit ei, „cele patru mii tone de
pesticide îngropate la depozitul de deșeuri din satul Cișmichioi sunt periculoase pentru mediu și sănătate”.
„Este greu de spus de cât timp este
nevoie pentru a distruge toate pesticidele din R. Moldova. Totul depinde
dacă vom găsi fondurile necesare, apoi

acest proces e de lungă durată”, a completat Grama.
Reprezentantul Ministerului Agri-

culturii și Industriei Alimentare, Veronica Tertea, a menționat că „în acest an
au fost localizate încă 24 tone de pesticide inutilizabile, dintre care 17 tone în
raza raionului Anenii Noi”.
În timpul URSS, pe teritoriul RM
au fost folosite peste jumătate de milion de tone de pesticide, dintre care
22 tone de pesticide au fost interzise
în 1970. Începând cu 2004, cu sprijinul NATO și altor organizații internaționale, au fost evacuate 1300 tone de
pesticide, iar alte două mii tone au fost
centralizate în depozite securizate.
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A fost lansată rețeua transfrontalieră „EcoAgriNet”
La data de 24-25 februarie curent,
în mun. Chișinău, Asociația Obștească „CUTEZĂTORUL” Fălești, membră
a Federației Naționale AGROinform,
a desfășurat atelierul transfrontalier
cu genericul: „Lansarea rețelei transfrontaliere de formatori în domeniul
producerii și certificării producției
agroalimentare ecologice și constituirea sferei de servicii în cadrul rețelei
„EcoAgriNet”.
La eveniment au participat 32 de
formatori din România, Ucraina și
Republica Moldova, membrii Comitetului de Coordonare al proiectului,
partenerii și experți ai proiectului.
Atelierul a fost constituit din 3 sesiuni de analiză și evaluare a formatorilor, de identificare și analiză a serviciilor solicitate de fermieri și capacităților rețelei „EcoAgriNet” de răspundere la necesitățile lor de comunicare și
interacțiune în cadrul rețelei.
Formatorii au raportat și analizat rezultatele obținute în cadrul celor 44 cursuri de instruire organizate
cu 294 de fermieri din 12 raioane ale
Republicii Moldova, județele Iași, Botoșani, Vaslui, Galați, România, regiunea Cernăuți, Ucraina, succesele, constrângerile și lecțiile învățate de către
formatori care au venit cu concluzii și
metode de îmbunătățire a instruirilor
și comunicării cu fermierii.
Reieșind din obiectivul principal
al proiectului „EcoAgriNet” în ziua
a doua a atelierului a fost creată rețeaua transfrontalieră de formatori
în domeniul producerii și certificării
producției agroalimentare ecologice,
alcătuită din formatori a 22 de ONGuri din Republica Moldova, România
și Ucraina, stabilite căile de asigurare
a durabilității și interacțiunii membrilor ei.
Cu acest prilej a fost organizată
conferința de presă la care au participat reprezentanții mass-media locală,
regională și națională.

Evenimentul a fost organizat în
parteneriat cu Asociația Euroconcept
și Centrul de Dezvoltare Comunitară din România, Centrul Bucovinean
pentru Reconstrucție și Dezvoltare
Cernăuți, Ucraina, Federația Națională AGROinform, ONG- ul „Rural
Nord” în cadrul proiectului Rețea
transfrontalieră pentru agricultura
ecologică, „EcoAgriNet”, finanțat de
Uniunea Europeană, prin Programul
Operațional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013.
Scopul proiectului este de a contribui la îmbunătățirea situației economice și de mediu din regiunile
transfrontaliere
Botoșani-Iași-Vaslui-Republica Moldova-Cernăuți, prin
intensificarea cooperării transfrontaliere între actorii locali din zona țintă
în domeniul dezvoltării agriculturii
ecologice.
OR Fălești

SERVICIILE OFERITE DE REŢEAUA FEDERAŢIEI NAŢIONALE
A AGRICULTORILOR „AGROINFORM”
Dezvoltarea afacerilor
Elaborarea planurilor de afaceri (acreditaţi la programele IFAD şi
proiectul ACED)
Asistenţă la elaborarea pachetului de documente pentru accesarea
finanţărilor
Asistenţă la efectuarea studiilor de fezabilitate a investiţiilor şi
identificarea 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

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
oficiul 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

PROIECT
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Procedura de import a zahărului
a fost simplificată
Ministerul Economiei
anunță despre simplificarea
procedurii de import al
zahărului și produselor
zaharoase în baza cotelor
tarifare din țările Uniunii
Europene și alte state, cu care
Republica Moldova nu are
semnate Acorduri de Comerț
Liber.

FTAP permite accesul rapid
la informația despre prețurile
de pe piețele regionale
La 29 februarie Federația Națională a Agricultorilor din Moldova
AGROinform a organizat un atelier de instruire la tema: „Metodologia de monitorizare a pieței”pentru partenerii și colectorii implicați în
proiectul „Facilitarea comerțului cu produse agro-alimentare în Bazinul Mării Negre”.
Scopul instruirii a fost de a-i familiariza pe colectorii din Români și Ucraina cu metoda de colectare a prețurilor,
aplicată pe parcursul mai multor ani de
AGROinform în cadrul Bursei Agravista.
Monitorizarea prețurilor este una
dintre activitățile de bază ale proiectului
FTAP. Prețurile vor fi colectate de pe 10
piețe din regiune: 5 din Moldova (Edineț, Bălți, Chișinău, Ungheni și Cahul),
3 din Ucraina (Ismail, Odessa, Kotovsk)
și 2 din România (Galați, Constanța).
Prețurile vor fi afișate pe site-ul proiectului www.agrimarket-blacksea.com,
dar și distribuite prin intermediul unor
buletine săptămânale celor care nu au
acces la internet. Informația de pe site va
permite accesul rapid al beneficiarilor la
informații care le vor permite să determine unde și la ce preț pot vinde sau comercializa producția la un preț rezonabil.

Beneficiarii vor dispune de informația despre prețuri pentru 15 poziții de legume și 10 de fructe.
FTAP este destinat: producătorilor
agricoli, antreprenorilor, furnizorilor de
mijloace de producere, exportatorilor,
ONG-urilor, proiectelor naționale și internaționale, instituțiilor, ministerelor,
agențiilor, sistemelor informaționale similare.
Obiectivele proiectului sunt:
- crearea unui sistem informațional
marketing accesibil pentru actorii sectorului agrobusiness
creșterea vânzărilor fermierilor prin
accesarea noilor piețe.
Proiectul „Facilitarea comerțului cu
produse agro-alimentare în bazinul Mării Negre” este finanțat de Uniunea Europeană în cadrul Programului Operațional Comun „BLACK SEA 2007-2013”.

Federaţia Naţională a Agricultorilor din Moldova

Potrivit Serviciului de informare
și comunicare cu mass-media al Ministerului Economiei, simplificarea
procedurii va fi efectuată în baza Hotărârii Guvernului 114 din 22.02.2012
cu privire la modul de administrare
a contingentelor tarifare la importul
de zahăr alb și produse zaharoase și
presupune trecerea competențelor de
administrare a contingentelor tarifare de la Camera de Licențiere către
Serviciul Vamal. Actul normativ intră
în vigoare la începutul lunii martie
2012. Ministerul Economiei a efectuat
schimbarea în cauză pentru a elimina
barierele în calea comerțului și ținând
cont de recomandările UE în contextul negocierii Acordului de Comerț
Liber privind instituirea Zonei de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător
dintre Republica Moldova și Uniunea
Europeană (DCFTA).
Conform Hotărârii Guvernului
este anulată autorizația de import,
agenții economici obținând posibilitatea de a importa zahăr și produse
zaharoase în baza principiului „primul venit - primul servit”. Nivelul
maxim aplicat al taxelor vamale preferențiale la import în limita cotelor
stabilite este de 10%. Pentru a exclude potențiale cazuri în care un singur
agent economic ar putea beneficia
integral de taxa preferențială, aceasta
se aplică pentru fiecare tranzacție de
import, în limita de zece la sută din
contingentul cantitativ stabilit de legislația în vigoare.

AGROinform oferă FINANŢARE

Federaţia Naţională a Agricultorilor
din Moldova AGROinform oferă finanţare
fermierilor din linia de creditare AGROinform/
Microinvest pentru următoarele activităţi:
1. Dezvoltarea activităţilor de marketing; depozitarea/păstrarea producţiei; procesarea producţiei; sortarea/calibrarea/ambalarea producţiei şi etichetarea; marcarea
producţiei agricole.
2. Dezvoltarea agriculturii de valoare înaltă prin crearea
capacităţilor de producere a producţiei agricole cu valoare adăugată şi anume:
a. Dezvoltarea legumiculturii şi altor activităţi bazate pe
creştere în spaţii protejate (investiţii pentru crearea şi modernizarea 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 superintensive (investiţii în mijloace fixe capitale şi o parte mijloace circulante).

3. Dezvoltarea capacităţilor la producerea ciupercilor şi
plantelor medicinale (investiţii în mijloace fixe capitale
şi o parte mijloace circulante).
4. Dezvoltarea sectorului zootehnic prin crearea capacităţilor de producere a producţiei animaliere cu valoare
adăugată (inclusiv mini-ferme situate în extravilan).

„Noua prevedere atinge mai multe obiective - simplifică procedura de
import, micșorează numărul actelor
necesare pentru perfectarea importului și evită dublarea acestora, asigură
monitorizarea directă a cantităților
importate și exclude necesitatea suprapunerii ulterioare a datelor prezentate
în declarație cu cantitatea autorizată”,
a specificat viceministrul Economiei,
Octavian Calmîc.
Începând cu octombrie 2009, Republica Moldova acordă o cotă tarifară
preferențială la importul de zahăr alb și
produse zaharoase, în mărime de 6500
tone anual, din țările Uniunii Europene
și alte state cu care Republica Moldova
nu are semnat Acorduri de Comerț Liber. Contingentele menționate au fost
stabilite în urma negocierilor purtate
în cadrul Organizației Mondiale a Comerțului.
În prezent, mecanismul de administrare a contingentelor tarifare prevăzut
în Hotărârea Guvernului nr.563 din
10.09.2009 constă în eliberarea, la cererea agentului economic importator,
a autorizației de import. Autorizația se
eliberează de Camera de Licențiere, în
baza unor documente prestabilite în
exclusivitate producătorilor autohtoni
și consumatorilor industriali de zahăr.
În anul 2011, Republica Moldova a
importat 15 mii 614 tone de zahăr, notează MOLDPRES.

FERMIERILOR

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-recoltare).
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 comisioane: 1% pentru împrumuturile pe termen scurt (< 12 luni) şi 2% pentru împrumuturile pe termen lung (> 12 luni)
• Rata dobânzii este flotantă.

PROCEDURA DE ACCESARE A FINANŢĂRILOR VA FI EFECTUATĂ
PRIN INTERMEDIUL S.R.L. MICROINVEST ŞI ESTE URMĂTOAREA:
1. Potenţialii beneficiari trebuie să se adreseze la organizaţiile Regionale AGROinform sau la oficiul naţional de coordonare.
2. Specialiştii AGROinform selectează clienţii şi îi asistă în perfectarea Planului de Afaceri.
3. Specialiştii AGROinform vor acorda asistenţă beneficiarilor la conlucrarea cu ofiţerii 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.
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Mini fermă pentru
Creșterea iepurilor de casă este una
din ramurile secundare a sectorului zootehnic al republicii. În republică activitatea de creștere a animalelor de blană
este reglementată de Legea Zootehniei
nr. 412-XIV din 27 mai 1999 (MO nr.
73-77/347 din 15.07.1999). Conform
acestui document creșterea animalelor
poate fi practicată de orice persoană fizică sau juridică, care respectă cerințele ce
țin de creșterea și întreținerea animalelor, în corespundere cu cerințele sanitar
veterinare și de igienă la obținerea producției de origine animalieră, stipulate
în Programul de Stat în domeniul zootehniei.
Creșterea iepurilor de casă este un
business eficient, care are următoarele
avantaje:

Creșterea iepurilor se efectuează
într-o perioadă scurtă și permite de a
obține: carne cu calități dietetice și diverse subproduse.

Cheltuieli reduse pentru lansare și
spații reduse pentru întreținere.

Obținerea de iepurași (utilizați ulterior la creștere și îngrășare sau pentru
prăsilă).

Blana (pielea) obținută poate fi
utilizată în industria ușoară.

Obținerea bălegarului - îngrășământ organic pentru sporirea fertilității
solului.

Afacerea poate fi lansata în proporții mici și extinsa pe măsura posibilităților.

Afacerea poate fi administrată de
membrii unei familii.

Cerere sporită la carnea de iepure
pe piața locală și externă.
Pentru lansarea afacerii de creștere
a iepurilor de casă și crearea unei mini
ferme (efectiv de 27 femele și 3 masculi) este necesar de a efectua investiții
în sumă de 114.1 mii lei, care constau în
procurarea animalelor de prăsilă și echipamentului necesar după cum este specificat în tabelul de mai jos.
Pentru lansarea afacerii este nevoie
de teren, hale și eventual depozite, cuști
pentru creșterea și îngrășarea iepurilor,
animale de prăsilă și inventar auxiliar.
Antreprenorul trebuie să dispună de

încăperi speciale (bine aerisite, fără curenți de aer reci, expuse mai puțin la razele soarelui și cu un regim de umiditate
și căldură constant), unde vor fi plasate
cuștile etajate. La determinarea investiției nu au fost luate în calcul procurarea
încăperii necesare pentru creșterea și
îngrășarea iepurilor de casă, presupunând că antreprenorul deține în proprietate aceste spații.
Cerințele față de cuști. Dimensiunile cuștii depind de rasă, vârstă și
producția iepurelui, precum și de spațiul de care dispune antreprenorul.
Aceste dimensiuni sunt următoarele
(orientative): lățimea 70-100 cm; adâncimea – 60 cm și înălțimea 50 – 60 cm.
Deci, pentru 27 de femele de reproducere sunt necesare 27 de cuști de dimensiunile menționate mai sus (echipate
cu loc special pentru fătare), iar pentru
3 masculi 3 cuști mai mici în jumătate.
De asemenea, va fi necesar de procurat
(sau confecționat la costuri mai reduse)
45 de cuști pentru tineret la creștere și
îngrășare.
Creșterea și întreținerea iepurilor de
casă este o ramură ce necesită investiții
relativ mici la lansarea afacerii și este
rentabilă pentru orice antreprenor în
cazul administrării corecte a ei. În Republica Moldova cu 10-15 ani în urmă
cunicultura era destul de dezvoltată, iar
în prezent această ramură este în declin
cu unele ameliorări și îmbunătățiri semnificative (a fost creată Asociația producătorilor de iepuri și nutrii Myocastor
Lepus, președinte Victor Efros, care în
prezent promovează și facilitează revitalizarea acestei ramuri). Actualmente se
constată un interes deosebit în rândul
crescătorilor de iepuri și tot mai mulți
antreprenori doresc să înființeze o crescătorie pentru întreținerea iepurilor de
casă. Furajele pentru animale pot fi fabricate de către fermier (în cazul dat eficiența economică va fi mai sporită) sau
procurate din afara gospodăriei.
Creștere și întreținerea iepurilor de
casă nu necesită eforturi fizice mari și
avantajul esențial constă în faptul, că
ei pot fi crescuți în spații reduse, con-

Calcularea investițiilor totale la înființarea
mini fermei de creștere și îngrășare a iepurilor
de casă (efectiv de 27 femele și 3 masculi)
Specificarea
Material de prăsilă (femele)
Material de prăsilă (masculi)
Cuști pentru animale adulte
Cuști pentru tineret
Utilaj pentru prepararea concentratelor
Inventar la fermă (adăpătoare, etc.)
Cheltuieli neprevăzute (10% din total)
Investiţii totale

UM
cap
cap
unit
unit
unit
X
X
X

Cantita- Preţ unitar,
tea
lei
27
750
3
1000
30
750
45
1000
1
3,000
X
10,000
X
X
X
X

Investiţia
totală, lei
20,250
3,000
22,500
45,000
3,000
10,000
10,375
114,125

sumând în principal hrană vegetală sau
produse și deșeuri vegetale ce se găsesc
în orice gospodărie casnică.
Există mai multe metode de creștere și întreținere a iepurilor de casă. În
funcție de scopul strategic și amplasarea
afacerii, precum și de mijloacele financiare disponibile se poate aplica una din
cele patru sisteme de reproducție: sistemul de reproducție lent, sistemul de
reproducție semi - intensiv, sistemul de
reproducție intensiv, sistemul de reproducție foarte intensiv.
Un alt avantaj economic esențial al
acestei ramuri este, că iepurii de casă se
înmulțesc repede. O iepuroaică fată de
trei-șase ori pe an și în mod obișnuit se
obțin 7-8 pui la o fătare. Puii cresc și se
dezvoltă foarte repede. Iepuroaicele tinere pot fi date la reproducție la 4-6 luni.
Iepurii tineri pot fi sacrificați la vârsta
de 3-4 luni, având greutate de 2,5 -3 kg
(1,5 kg de carne pe carcasă). Carnea de
iepure este gustoasă, dietică și are puțină grăsime (este delicioasă, după gust
este asemănătoare cu ce de pasăre, fiind
ușor digerabilă, ea se utilizează pentru
consumul imediat). Un al doilea produs
secundar este blana, care poate fi comercializată la fabricile de confecții.

Carnea de iepure de casă este se
bucură de o popularitate li se comercializează în felul următor:
 piețele agricole locale și piețele
agricole municipale – carnea poate fi
realizată personal de fermier la preț de
cca. 120-140 lei sau prin vânzător angajat (în acest caz prețul de vânzare va
scădea cu 20-30%);
 magazine specializate – primesc la
realizare carnea ambalată în conformitate cu standardele și procură cantități
constante periodic în dependență de cererea existentă;
 restaurante - încheie contracte
pentru procurarea cantităților constante
(circa 30-50 kg lunar).
Rase de iepuri. În Republica Moldova cele mai răspândite rase de iepuri
sunt:
Rasele mare se folosesc pentru carne, au greutate de peste 5 kg, suprafața
blănii 2000 cm² și o viteză de creștere
mare. Drept exemplu pot servi Uriașul
alb, Uriașul sur, Fluture, Berbec.
Rasele mijlocii se folosesc pentru
carne-blană. Au masa corporală de 3-5

kg, blana este mai mică comparativ cu
rasele mari și poate fi de cele mai diverse
culori. Drept exemplu pot servi Chinchila mare, Argintiu, Negru-roșcat, Neozeelandez alb.

Gestionarea afacerii. În condițiile
de casă este rațional de aplicat sistemul
de reproducție semi - intensiv. În acest
caz se recomandă 4 fătări pe an la o singură femelă. Intre 2 cicluri de gestație se
recomandă o pauză de 3-4 luni. Aceasta
îmbunătățește sănătatea femelei. Iepurele de casă crescut în sistemul semi intensiv își petrece toată viața în cușcă.
Cușca trebuie să satisfacă anumite condiții:
să protejeze iepurele contra diferitor condiții climaterice și să nu permită

accesul altor animale;
să asigure suficient spațiu de mișcare și să fie dotată cu mijloace necesare
hrănirii și adăpării;
să aibă amenajat cuibul de fătare și
creștere a puilor;
să permită curățarea și dezinfecția
ei cu ușurință, să ofere condiții zooigienice corespunzătoare prevenirii și combaterii bolilor;
să fie durabilă și ieftină.
Reproducția iepurilor. Maturitatea sexuală la iepuri apare la vârsta de 3
– 3,5 luni, însă se admite împerecherea
la 5-7 luni (în dependență de rasă). De
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creșterea iepurilor de casă
Determinarea necesarului în furaje și costul lor pentru mini ferma
de creștere și întreținerea iepurilor de casă
(efectiv de 27 femele și 3 masculi)

Notă:

Pentru calcularea costului furajelor a fost luat în calcul procurarea lor din afara întreprinderii, iar în cazul preparării
și utilizării nutrețurilor proprii consumurile se vor micșora considerabil.

asemenea nu se admite împerecherea
înrudită. Trebuie de ținut cont, că în cazul formării nucleului de prăsilă în propria gospodărie apare necesitatea efectuării evidenței zootehnice și a organizării muncii de selecție. În scopul obținerii
unui profit mai mare se poate folosi fenomenul heterozis, însă pentru aceasta
este necesar ca formele parentale să fie
din rase diferite, spre exemplu, uriașul
sur, uriașul alb, fluture, neozelandez alb,
california și respectiv generația întâi va
fi crescută pentru carne. Însămânțarea
poate fi naturală (monta) și artificială.
Masculul și femela trebuie să fie aproximativ de aceeași mărime. Dacă el este
mai mare, iepurașii pot fi prea mari și
vor muri din cauza unei nașteri dificile.
Gestația la iepurii de casă constituie
în medie 30 zile. Stabilirea gestației se
face la 9-14 zile după montă printr-o
palpare ușoară a abdomenului. Fătarea
cel mai des are loc noaptea sau spre dimineață. O condiție obligatorie este ca
în timpul fătării să fie apă, întrucât lipsa
ei chiar pe un termen scurt duce la canibalism (iepuroaica își mănâncă puii).
Femele exploatate în sistemul de reproducție semi - intensiv pot fi utilizate la
reproducție timp de 3-4 ani, iar masculii
timp de 2-3 ani.
Hrănirea iepurilor. Fiind un animal rozător și erbivor, iepurele poate fi
hrănit cu orice furaje crescute în gospodărie. El poate valorifica nutrețuri de
origine vegetală, care sunt reprezentate
de plante verzi, ca: pelinul, susaiul, salvia, trifoiul, lucerna, troscotul, etc. Din
fructe și legume pot fi folosite: varza,
salata, morcovul, cartofii, merele, etc. În
sezonul rece iepurele se alimentează cu
fân, concentrate și nutrețuri suculente.
Consumurile anuale pentru furajarea iepurilor de casă de la mini fermă va constitui suma de 49.7 mii lei.
Combaterea bolilor. Bolile frecvente la iepurii de casă sunt: Stomatita
infecțioasă, Rinita infecțioasă, Pasteureloza, Boala hemoragică, Mixomatoza,
Coccidioza, Râia. La momentul apariției
simptoamelor de boală trebuie contactat medicul veterinar local. Pentru combaterea bolilor menționate trebuie de
hrănit iepurii conform rațiilor stabilite
pentru vârsta respectivă și de efectuat
vaccinarea iepurilor. Prima vaccinare a
iepurilor se efectuează la vârsta de 2830 zile, apoi după 2 săptămâni se petrece vaccinarea repetată. În așa fel iepurii
se imunizează contra posibilelor boli. La
fel, crescătorii de iepuri trebuie să asi-

gure mini ferma cu condițiile necesare
obligatorii cum ar fi: izolarea animalelor
de zgomote și stresul animalelor.

Important: pentru comercializarea cărnii de
iepure trebuie de primit
certificat de calitate.
Caracteristica crescătoriei de
iepuri de casă prin metoda semi –
intensivă.
În continuare se propune spre atenție un exemplu practic de gestionare a
activității la o mini fermă de creștere și
întreținere a iepurilor de casă cu un efectiv de 27 femele și 3 masculi. Antreprenorul va dispune de încăperi proprii, iar
nutrețurile vor fi procurate din exterior
(în cazul procesării lor în gospodărie,
consumurile pentru nutriția animalelor
se vor reduce considerabil).
Creșterea și îngrășarea iepurilor la
mini fermă va fi organizată în patru cicluri de producere. Anual vor fi petrecute
4 monte la femele de la care se vor obține 8 iepurași viabili. Femela de iepure
va fi utilizată pe parcursul a 3 ani, după
care capacitatea de reproducție scade și

nu este rezonabil să fie întreținută. De la
șeptelul de 27 femele de prăsilă anual se
vor obține 864 iepurași, dintre care 10 iepuri vor fi trecuți în șeptelul de bază pentru reproducție, 80% din iepuri pentru
creștere și îngrășare (685 iepuri) și 20%
iepuri pentru creșterea și comercializarea
animalelor de prăsilă (169 iepuri). Sacrificarea iepurilor va fi efectuată la vârsta
de 4 luni când greutatea va constitui în
mediu 3 kg masă vie și se vor comercializa carcasele de iepuri fără măruntaie cu
greutatea medie de 1,5 kg/carcas. Animalele de prăsilă vor fi comercializate la vârsta de 5 luni și masa corporală masă vie
va constitui în mediu 3 kg/cap.
Un alt produs obținut de la creșterea
iepurelui de casă este blana de iepure. În
prezent blana de iepure nu se bucură de
o cerere sporită pe piața republicii. Blănurile de iepuri sunt comercializate la
un preț mediu de 10 lei pe bucată.
În tabelul de mai jos sunt determinate rezultatele economice din activitatea
operațională la mini ferma de creștere și
îngrășare a iepurilor de casă cu un efectiv de 27 femele și 3 masculi și tehnologie de creștere aplicată este prin metoda
semi – intensivă (anual 4 cicluri de producere).

Deci, în rezultatul practicării activității de antreprenoriat la mini ferma de
creștere și îngrășare a iepurilor de casă,
anual este posibil de obținut un profit în
sumă de cca. 81,748 lei.

Calcularea termenului
de recuperare
a investițiilor
Indicatori de calcul
Investiţii totale
Profit net
Termen de
recuperare a
investiţiilor
Numărul de
persoane

UM
lei
lei

Calculare
114,125.0
81,748.4

ani

1.40
business
familial

pers

Reieșind din calculele investiției totale de creare a mini fermei (114,125 lei)
și nivelului anual planificat al profitului
net (81,748 lei), termenul de recuperare a investițiilor pentru antreprenor va
constitui 1.4 ani (sau 17 luni), ceea ce
prezintă un interes practic pentru diversificarea activităților și veniturilor în
spațiul rural.
Andrei ZBANCĂ
dr., specialist agrobusiness

Calcularea rezultatelor economice anule din activitatea operațională
la mini ferma de creștere și îngrășare a iepurilor de casă
(efectiv de 27 femele și 3 masculi)
Specificare
I. Venituri din vânzări
Carne de iepure (685 cap de 1,5 kg carne în mediu pe carcas)
Carne de iepuri adulţi (10 cap de 4 kg carne în mediu pe carcas)
Animale de prăsilă (169 cap de 3 kg masă vie)
Blănuri de iepuri
II. Consumurile variabile
Costul furajelor
Costul energiei (300 lei/lună)
Costul transportului (aprovizionare-comercializare) - 500 lei/lună
Preparate veterinare pentru iepuri de reproducţie
Preparate veterinare pentru iepuri de prăsilă comercializaţi
Preparate veterinare pentru iepuri la creştere şi îngrăşare
III. Consumurile fixe
Achitarea serviciilor de consultanţă
Achitarea serviciilor veterinare
Uzura anuală
IV. Total consumuri (fixe p.III + variabile p.II)
V. Cheltuieli neprevăzute (p. IV *10%/100%)
VI. Total consumuri (p.IV + p.V)
VII. Total profit (până la impozitare) (p.I - p. VI)

UM
lei
kg
kg
kg
buc
lei
lei
luni
luni
cap
cap
cap
lei
unit
unit
lei
lei
lei
lei
lei

Cantitatea
X
1,027.5
40.0
507.0
695
X
X
12
12
30
169
685
X
8
24
X
X
X
X
X

Preţ unitar, lei
X
90
80
150
7
X
X
300
500
25
20
15
X
100
100
X
X
X
X
X

Total, lei
176,590.0
92,475.0
3,200.0
76,050.0
4,865.0
73,669.6
49,664.6
3,600.0
6,000.0
750.0
3,380.0
10,275.0
12,550.0
800.0
2,400.0
9,350.0
86,219.6
8,622.0
94,841.6
81,748.4
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În Moldova va fi implementat proiectul
”Gospodărie agricolă competitivă”
Potrivit ministrului Finanțelor, Veaceslav Negruta,
pentru implementarea proiectului Asociația Internațională
de Dezvoltare (IDA), care face
parte din grupul Băncii Mondiale, va acorda Moldovei un credit în sumă de 18 mil. USD pe
condiții standarde – pe un termen de 25 ani cu 5 ani timp de
rezerva si cu achitarea a 0,75
la suta anual pentru deservire. Rata procentuală este de
1,25 la sută. Pentru realizarea
proiectului, Moldova va obține doua granturi de la Fondul
Ecologic Global și de la Agenția
Suedeza Internațională pentru
Dezvoltare (SIDA) în suma de
4,4 mil. USD și 4 mil. USD, respectiv.
Proiectul
”Gospodărie
agricolă competitivă” are menirea să susțină reformele
guvernamentale îndreptate
spre creșterea competitivității, majorarea exporturilor,
atragerea investițiilor și integrarea comercială cu Uniunea

Europeană. În particular, se
pune sarcina acordării asistenței producătorilor agricoli,
prin acordarea mijloacelor
pentru investiții in modernizarea infrastructurii post-recoltare, susținerea dezvoltării
instituționale pe calea creării

și consolidării grupurilor de
producători.
Scopul proiectului este
creșterea competitivității sectorului agroindustrial al tarii
pe calea susținerii procesului
de modernizare a sistemului
de management al securității

alimentare, simplificarea accesului producătorilor agricoli la piața, precum si implementarea celor mai bune
practici agro-ecologice si o
gestionare durabila a pământurilor.
Proiectul este destinat pen-

tru utilizatorii din sectorul privat și de stat, precum și pentru
cei din diferite asociații agricole. Asistență în cadrul proiectului va fi acordată și Agenției Naționale de Securitate Alimentară, precum și subdiviziunilor
acesteia – diferite laboratoare
pentru securitatea animalelor
și a plantelor, a securității alimentare, etc.
Proiectul ”Gospodărie agricola competitiva” va fi divizat în
patru componente:
”Îmbunătățirea
managementului securității alimentare”,
” Îmbunătățirea potențialului de acces pe piață”,
”Creșterea productivității
pământurilor pe calea administrării eficiente a acestora”,
”Managementul proiectului”.
La ședința Guvernului a fost
aprobat începutul negocierilor
pe marginea Acordului de finanțare cu IDA pentru realizarea proiectului și crearea grupurilor de negociatori.

Pentru a ajuta producătorii Ministerul Agriculturii
vrea să modifice Regulamentul de subvenționare
Ministerul Agriculturii
consideră că producătorii
agricoli moldoveni sunt
într-o situație complicată
în ajunul lucrărilor de primăvară și va propune în
timpul apropiat, Guvernului, un plan de modificare
a Regulamentului de subvenționare.

Vasile Bumacov, ministru
al agriculturii consideră că în
situația creată, un Regulament
de subvenționare aprobat nu
asigură un început de an agricol reușit.
În acest an fondul pentru
subvențiile destinate agricultorilor se ridică la 400 de milioane de lei. Aceeași sumă a fost
repartizată și anul trecut de la
buget pentru subvenționarea
agriculturii, dar o parte din
ea a acoperit datoriile statului
din anii precedenți față de fermieri. Prin urmare, la părerea

ministrului Bumacov bani sînt
rezervați suficient de mulți ca
să ajungă agricultorilor motivați să obțină performanțe.
Ministrul a precizat că vor fi
susținuți de stat în primul rînd
agricultorii care investesc mai
mult. Acum producătorii vor
avea nevoie de credite pentru
semințe și îngrășăminte, spe-

răm că prin modificările pe care
le vom propune vom veni cu un
sprijin real pentru fermieri”.
Vicedirectorul Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură, Nicolae Ciubuc, a precizat că proiectul va fi aprobat
de guvern în luna martie. “Intenționăm să eliminăm restricțiile de 150 mii lei pentru
fiecare credit luat de producătorul agricol pentru dezvoltarea
afacerii sau să dublăm suma”, s
spus el.
Ciubuc a menționat că modificările vor viza și stimularea

asigurării riscurilor agricole, iar
statul va continua să compenseze 50% din valoarea contractelor de asigurare a culturilor
agricole, a animalelor și păsărilor, dar va adăuga 10% pentru
creșterea produselor ecologice.
«La inițiativa producătorilor,
vom include în regulament și
subvenții pentru plantarea culturilor etero-oleaginoase. Procentul compensației se mai discută», a relatat expertul.
Statul preconizează să compenseze și 30% din valoarea răsadului achiziționat și plantat
în sere. «Pot afirma în proporție de 90% că bugetul de 400
mln. lei va fi suficient pentru
toate solicitările», a declarat
Ciubuc.
După 1 februarie, Agenția de
Intervenție și Plăți pentru Agricultură a înregistrat peste 100
de cereri pentru compensație,
iar alte peste 200 se mai studiază. Agricultorii solicită, în principal, stimularea investițiilor în
achizițiile de tehnică și echipamente agricole, sisteme de irigare, instalații antiger și antigrindină, pentru care se prevăd
restricții - cel mult 1,5 mil. lei
pentru un agent economic, cel
mult 500 mii lei - la o unitate
de tehnică de mare capacitate,
cel mult 400 mii lei - pentru o
unitate de tehnică de capacitate
mică. Statul compensează 30%
din valoarea tehnicii conservatoare, 25% din valoarea altor
unități tehnice și 30% din valoarea sistemelor de irigare.

15 la sută din plantațiile
de viță de vie au fost
afectate de geruri
Ministerul Agriculturii și
Industriei Alimentare presupune că în anul curent
recolta de struguri va constitui circa 530 mii tone și
se va micșora cu 70 mii tone
comparativ cu anul trecut,
aceasta din cauza gerurilor
din luna februarie.
Șeful Direcției viticultură din cadrul ministerului,
Valeriu Cebotari, a spus că,
pentru a reduce pierderile,
viticultorii vor trebui să asigure o îngrijire specială viței
de vie și să o protejeze de boli
și dăunători.
”Situația este diferită în
toate raioanele: totul depinde de soiul de struguri, de
rezistența acestuia, de zonă,
de elementele reliefului. De

exemplu, în centrul Moldovei
vița de vie a avut de suferit
mai mult decît la sud. Potrivit
datelor preliminare, circa 1015% din plantațiile de viță de
vie au fost afectate de geruri”,
a spus specialistul.
Cebotari a menționat că
”este prea puțin probabil să fi
fost afectată calitatea strugurilor viitori”.
”Pentru vie temperatura
critică pe timp de iarnă este
de minus 18 grade. Mult depinde și de plantă, de starea
în care a intrat în iarnă. De
exemplu, un soi de viță de vie
poate fi considerat rezistent,
însă dacă nu este îngrijit corespunzător, acesta ar putea
fi afectat de geruri”, a spus
specialistul.
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Savanții recomandă păstrarea la maxim
a semănăturilor de grâu de toamnă
(Recomandările savanților pentru ameliorarea stării semănăturilor de toamnă afectate de temperaturile scăzute din iarna curentă.
Indicațiile au fost prezentate și supuse dezbaterilor la recenta ședință a Colegiului Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare)

1.

8.

Pornind de la constatarea că culturile cerealiere de toamnă au fost afectate
în toată regiunea Europei Centrale și de Sud recomandăm
păstrarea la maximum a semănăturilor de grâu de toamnă în
special destinate producerii de
semințe.

În condițiile deficitului existent de umiditate este important la maxim
de exclus lucrările nejustificate
a solului în primăvară, în vederea evitării pierderilor rezervei
limitate de umiditate. Recomandăm utilizarea tehnologiilor conservative (No-till), iar
acolo, unde nu se dispune de
tehnica necesară pentru agricultura conservativă se va efectua doar lucrarea superficială
a solului, cu grape cu discuri
și nivelare imediată cu cultivatoare până la starea bună de
semănat.
Celelalte măsuri agrotehnice vor fi orientate spre acumularea precipitațiilor și păstrarea rezervei de apă deja existente în sol.

2.

Ar fi oportun de organizat monitorizarea
permanentă a stării cerealelor de toamnă în toate zonele
republicii, cu scopul aplicării
la timp a măsurilor necesare
completării sau reînsămânțării
terenurilor cu densitate mică
a plantelor. Cea mai eficientă
metodă de determinare a viabilității cerealelor de toamnă este
metoda monoliților.

3.

Semănăturile cu o desime de 160-180 plante la 1 m.p. nu vor fi completate. Semănăturile cu o densitate
mai mică decât cea indicată și,
în special, câmpurile cu densitate neuniformă, vor fi completate. Completarea se va efectua
până la 10 – 15 martie cu soiuri
alternative (umblătoare/dvurucica) de orz de tomnă. După
acești termeni completarea se
va efectua cu orz de primăvară
cu norma de însămânțare 80100 kg/ha. Doar pe semănăturile cu o densitate mai mică de
100 plante la 1 m.p. se va efectua reînsămînțarea lor în termenii optimali. (semănăturile
de grâu de toamnă completate,
vor fi scoase din suprafața totală a grâului).

4.

Un procedeu agrotehnic foarte important
este fertilizarea suplimentară a
culturilor cerealiere de toamnă. Ea se va efectua diferențiat
pentru fiecare câmp în dependență de starea semănăturilor.
Fertilizarea
suplimentară
se va efectua cu îngrășăminte
de azot în doză de 45-60 kg/ha
preponderent în 2 rate, în deo-

9.

sebi după premergători târzii.
După premergătorii timpurii,
ne putem limita la o singură
fertilizare efectuată la adâncimea nodului de înfrățire după
ramificarea plantelor.
Rezervele de azot mobil în
sol sunt destul de reduse, deoarece procesele de mineralizare
din contul solului în perioada
de toamnă au fost limitate în
situația deficitului considerabil
de umiditate.
EXCEPȚIE: prima fertilizare suplimentară, se va efectua în cazul stratului umed la
suprafața solului – primăvara
devreme, la începutul vegetației
intense a plantelor, la suprafața solului și doar pe terenurile
fără pantă. Trebuie să evităm
primăvara devreme folosirea
semănătorilor pentru hrana
suplimentară a plantelor din
cauza pericolului vătămării și
distrugerii plantelor fragile.
Fertilizarea suplimentară va
avea efectul scontat dacă se va

face la sfârșitul lunii februarie
până la a treia decadă a lunii
martie inclusiv.
Dacă fertilizarea nu s-a reușit în termenii indicați mai sus,
ar fi indicat să așteptăm până la
înfrățirea plantelor și atunci să
aplicăm îngrășămintele. Acestea pot fi folosite pentru hrana
suplimentară până la ieșirea în
pai a plantelor.

5.

Indiferent de condițiile climaterice, care se
vor crea în următoarea perioadă, este evident, că vom intra în
primăvară cu secetă pedologică.
Deficitul de umiditate în stratul
de 0-100 cm constituie 110-120
mm. În stratul 100-200 cm rezerva de umiditate este în limita umidității de veștezire.
(Precipitațiile curente sunt
binevenite, însă acumularea
lor în stratul 100-200 cm depinde în mare parte de cum se
va topi zăpada.)
Luând în considerație că terenurile cu densitatea plantelor

mică vor fi puternic îmburuienate, este necesar de prevăzut
rezerve suplimentare de pesticide necesare pentru combaterea buruienilor, dăunătorilor și
bolilor plantelor.

6.

Este necesară formarea fondului de
semințe de rezervă de soiuri
alternative (umblătoare) și de
primăvară, pentru completarea
și reînsămânțarea terenurilor
„slabe”.

7.

Densitatea plantelor
scăzută și starea fiziologică nefavorabilă, pentru
tratarea plantelor în faza de
înfrățire, necesită utilizarea
unuia din următoarele erbicide: Esteron (0,8-1,0 l/ha),
2,4-D sare de amină (1,2-2,0
l/ha), Dicopur (0,7-1,2 l/ha),
Valsamin (1,0-1,4 l/ha), Dialen
super (0,6-0,8 l/ha), Bazagran
48 (2,0-2,5 l/ha), Kobra, 300
SL (0,35 l/ha), Lontrel, 300 SL
(0,2-0,3 l/ha) etc.

Condițiile anului curent dictează schimbări radicale în structura suprafețelor de însămânțare.
• Va trebui redusă suprafața
de teren alocată culturilor cu
sistem radicular adânc (sfecla
de zahăr și floarea soarelui) din
motiv că rezervele în al doilea
metru de sol sunt foarte mici.
În caz contrar vom provoca secetă artificială.
• Vom evita amplasarea în
aceeași verigă a asolamentului
a culturilor cu sistem radicular
adânc.
• Vom spori suprafețele
pentru culturile de primăvară, care vor servi în toamnă ca
premergători pentru culturile
cerealiere de toamnă (mazăre,
borceaguri, hrișcă, mei, soia și
porumb la boabe cu perioada
de vegetație mai scurtă).

10.

Un rol deosebit
revine irigării. Se
va ține cont în primul rând de
necesitatea utilizării apei cu un
conținut redus de săruri ( nu
mai mult de 0,7 g/l), de aceea
determinarea calității apei este
prima cerință obligatorie la
aplicarea irigării.

Fermierii din Moldova au utilizat ilegal peste un milion de lei din fondul de subvenționare
Peste un milion de lei din banii
alocați de stat fermierilor pentru
subvenții, au fost utilizați contrar
destinației. Contravențiile au fost
depistate în urma controalelor
făcute de Agenția pentru Plăți și
Intervenții în Agricultură. Mai
mult, pe aceste cazuri au fost
deschise trei dosare penale.

În 2010, statul a alocat pentru subvenționarea agricultorilor 400 de milioane de lei. Inspectorii au constatat, în
urma controalelor făcute la 98 de companii, că 15 beneficiari au utilizat banii
neregulamentar. Astfel, la Bugetul de
stat au fost recuperați un milion 109
mii de lei.
De asemenea, au fost remise insti-

tuțiilor de drept șase dosare, iar în trei
cazuri au fost inițiate cauze penale. De
asemenea, în urma inspecțiilor la fața
locului, în 2011, angajații Agenției pentru plăți și intervenții în agricultură
au împiedicat obținerea nejustificată a
subvențiilor de către producătorii agricoli, în valoare totală de 30,3 milioane
de lei.

Printre cele mai răspândite nereguli
se numără data eronată de înmatriculare a mașinilor agricole, lipsa documentelor pentru utilajul agricol procurat și suprafața mai mică de teren agricol plantată decât cea solicitată pentru
subvenționare.
Publika.md
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Standardele europene de calitate a produselor trebuie să devină
standarde naționale pentru Republica Moldova
De-a lungul timpului,
consumatorii din
Republica Moldova
au devenit din ce în ce
mai activi în a-și apăra
drepturile. Astfel, la
Agenția Națională pentru
Protecția Consumatorului
au fost înregistrate peste
2880 de petiții în 2011,
cu apr. 1000 mai multe
ca în anul precedent. Și
apelurile telefonice au
crescut de la 792 în 2010
la 880 în 2011. Pe lângă
examinarea petițiilor,
autoritatea de profil
efectuează controale
tematice la producătorii
agro-alimentari și piețe.
Numărul încălcărilor
depistate a sporit în
2011 comparativ cu anii
precedenți, în special în
ceea ce privește plasarea
în vânzare a mărfurilor
marcate necorespunzător,
dar și lipsa facturilor.
Pentru a face mai eficientă
activitatea Agenției Naționale
pentru Protecția Consumatorului (APC), e nevoie de a optimiza cadrul legislativ. Două directive europene care așteaptă a fi
transpuse în legi naționale în
2012 sunt cea privind contractele de credit pentru consumatori și cea privind răspunderea
producătorului pentru prejudiciul cauzat. Un principiu esențial care trebuie respectat este
ca APC să nu se ocupe în niciun
caz și de evaluarea conformității, pentru a evita conflictele de
interese. Tot important este ca
Republica Moldova să se abțină
de la adoptarea standardelor
naționale de calitate pe domeniile unde există norme internaționale.
Serviciul Vamal al RM, la
rândul său, trebuie să fie inclus
în toate documentele de politici în calitatea sa de instituție
responsabilă de protecția consumatorului. Or, tot mai multe
produse consumate sunt fabri-

cate în afara țării și ar fi mult
mai eficient un control riguros
al acestor produse la frontieră,
înainte ca ele să intre pe piața
internă.
Acestea sunt principalele
constatări ale Grupului de lucru
pe comerț, servicii, concurență
al Convenției Naționale pentru
Integrarea Europeană a Republicii Moldova, care s-a întrunit
la 1 martie 2012, la prima masă
rotundă din sesiunea 20122013. La eveniment au participat reprezentanți ai Ministerului Economiei, Agenției pentru
Protecția Consumatorului, Ligii
pentru Apărarea Drepturilor
Consumatorilor, experți independenți, lideri de ONG.
Participanții la masa rotundă au adoptat un pachet de recomandări adresate autorităților naționale:
Revizuirea imediată a
Strategiei de protecție a consumatorului pe anii 2008-2012;
Sporirea gradului de protecție a drepturilor consumatorilor, combatere a practicilor
comerciale incorecte ale comercianților în relațiile cu consumatorii;

Ridicarea profesionalismului și instruirea continuă a
colaboratorilor APC (cursuri de
instruire, seminare);
Dezvoltarea
cooperării
APC cu autoritățile competente
în domeniul protecției consumatorilor;
Dezvoltarea instrumentelor de informare și educare
a consumatorilor, realizarea de
emisiuni, radio, TV, precum și
articole în presă pe probleme
din domeniul protecției consumatorilor;
Dezvoltarea parteneriatului public-privat în scopul promovării utilizării bunelor practici comerciale de către agenții
economici;
Aplicarea efectivă a legislației și reformelor inițiate în
domeniul protecției consumatorilor, în vederea realizării sarcinilor și obiectivelor stabilite;
Omiterea evaluărilor suplimentare pentru produsele cu
marcaj a elementelor de siguranță și infrastructură de calitate dezvoltate;
Acceptarea rezultatelor de
evaluare a conformității emise
de organe abilitate în statele cu

infrastructură de calitate dezvoltată, cum ar fi Uniunea Europeană;
Elaborarea Liniilor directoare pentru a promova o cooperare mai strânsă și cele mai
bune practici între autoritățile
vamale și de supraveghere a
pieței.
Pe lângă grupul de lucru pe
comerț, servicii, concurență,
Convenția Națională pentru Integrarea Europeană a RM mai
include altele trei: vize, frontiere și Transnistria; agricultură;
dezvoltare regională. În total,
vor avea 4 întâlniri pentru fiecare grup de lucru, produsul
fiecărui eveniment fiind adoptarea unui pachet de recomandări, prin consens între experți
guvernamentali și cei din sectorul ONG.
Prin promovarea acestor
propuneri, se urmărește accelerarea apropierii de UE și
evidențierea celor mai problematice aspecte care necesită a fi
tratate de autorități. Acest mecanism de a adopta în comun
recomandări de către Guvern
și societatea civilă și-a demonstrat deja eficiența în Republica

Slovacă, Serbia și Macedonia.
În sesiunea 2010-2011, au
avut loc câte 4 mese rotunde
pentru 3 grupuri de lucru (comerț, servicii, concurență; vize,
frontiere și Transnistria; agricultură și dezvoltare regională),
pentru sesiunea curentă optându-se pentru a separa agricultura de dezvoltare regională,
fiind domenii distincte.
Proiectul „Convenția Națională pentru Integrarea Europeană” este implementat de
Institutul pentru Dezvoltare și
Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul”, Asociația pentru Politică
Externă, Centrul Analitic Independent „Expert-Grup”, Centrul de Cercetare al Asociației
Slovace pentru Politică Externă, cu susținerea financiară a
Ministerului Afacerilor Externe
al Slovaciei. Scopul inițiativei
este de a stimula dezbateri ample și de a formula recomandări
pentru structurile
guvernamentale, cu participarea societății civile, în vederea adoptării
și implementării acquis-ului comunitar în Republica Moldova.
Paralel, un asemenea proiect
este desfășurat și în Ucraina.

Mediul de afaceri din vine cu soluții pentru tinerii care nu au bani
Mediul de afaceri din RM vine cu
soluții pentru tinerii care au idei de
business, dar nu au bani. Astfel, Asociația Tinerilor Manageri din tara, lansează Concursul Național de Business
Planuri pentru tineri. Cei care vor sa
se înscrie in concurs trebuie sa aibă
vârsta cuprinsa intre 18-35 de ani, si
sa prezinte cunoștințe in domeniul
afacerilor. Participanții vor beneficia
de consultanta in domeniu, iar finaliștii vor fi premiați.
Până pe 22 martie, cei care își doresc o afacere proprie, sau extinderea

business-ului existent prin lansarea
unui produs sau serviciu nou se pot
înscrie online pe site-ul asociației naționale a tinerilor manageri www.cbp.
antim.md prin completarea anchetei
de participare. Pentru cele 5 etape ale
concursului vor fi selectați 50 de participanți.
Cei 50 de participanți, timp de o
luna vor fi instruiți de către traineri
profesioniști cum să elaboreze corect
un plan de afaceri și cum să-l prezinte
eficient publicului. Iar, 19 dintre ei, cei
mai ingenioși si activi, vor beneficia

de premii bănești de la 3000 până la
10.000 de euro, care spun organizatorii sunt suficiente pentru a pune bazele unei afaceri.
Situația este mai trista pentru
cei care au intenția doar de a câștiga
grantul. Modul in care vor fi cheltuiți
banii, va fi strict supravegheat, in așa
fel, incit la procurarea de produse sau
servicii, banii vor fi transferați pe contul furnizorului. Totodată, după un an
de activitate, antreprenorii sunt obligați sa restituie 30 la suta din grant in
fondul de dezvoltare a concursului.

Participanții la edițiile anterioare
ale concursului, spun, ca succesul lor
de mai departe a depins nu atât de banii cistigati, cit de cunoștințele obținute in cadrul concursului.
Decernarea finaliștilor si înmânarea premiilor va avea loc pe 21 iunie
in cadrul “ Galei Ideilor de afaceri”.
De menționat, că după concurs, persoanele care vor fi finanțate, precum
si cele instruite vor beneficia de susținere consultativa încă pe o perioada
de 12 luni.
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Importurile de porumb ale Chinei
ar putea crește de șapte ori în acest an
Importurile de porumb efectuate de China, al doilea consumator mondial din domeniu, ar
putea crește de șapte ori, până
la recordul de 28 de milioane de
tone în 2015-2016, ca urmare a
producției în scădere a țării asiatice, care nu acoperă cererea,
potrivit estimărilor companiei de
consultanță “INTL FCStone” Inc.

INTL arată că importurile
de porumb ale Chinei ar putea crește de la 4 milioane de
tone în anul agricol 2011-2012
la 13 milioane de tone în 20122013, când recolta locală ar putea ajunge la 187 de milioane
de tone, cantitate cu 6,5% mai
mică decât estimarea inițială,
informează Bursa.

Mike O’Dea, manager de
risc în cadrul INTL, a declarat:
“Guvernul de la Beijing a
vândut o parte din stocurile de
porumb anul trecut, ca să combată inflația. Drept urmare, anticipăm dublarea importurilor
de porumb ale Chinei anul acesta și în 2013, din cauză că țara
trebuie să-și mențină rezervele”.
O’Dea este de părere că autoritățile din China trebuie să
mențină rezervele de porumb la
50-60 de milioane de tone.
Cererea de alimente a sporit
în China, în condițiile în care
avansul economic a adus creșteri ale veniturilor. Economia
Chinei a avut o expansiune de
9,2% în 2011.
Menționăm că, la Chicago
Board of Trade, prețul porumbului cu livrare în luna mai
era ieri, la ora locală 07.41, de
6,4125 dolari/bușel, în scădere
cu mai puțin de 1% față de începutul anului.

Pâinea românească se vinde
tot mai bine în Bulgaria
Pâinea românească a invadat nordul Bulgariei, titrează
cotidianul sofiot Trud. Pâinea
cu marca Farisan, fabricată la
Giurgiu, este la mare căutare în
orașul Razgrad, situat în nordestul țării, la circa 70 de kilometri de granița cu România.
Potrivit comercianților locali,
ei vând de patru ori mai multă

Producția de cereale a Uniunii Europene va crește în 2012
Producția de cereale a Uniunii Europene ar urma să crească cu 1,2% în 2012
până la 288 milioane tone, potrivit estimărilor difuzate luni de Comisia Europeană, transmite EFE.
Prognozele Comisiei se bazează pe
faptul că au crescut suprafețele însămânțate însă cu toate acestea executivul comunitar atrage atenția asupra faptului că
prognozele sale sunt „incerte”, din cauza
impactului potențial cauzat de frigul care
a afectat o mare parte din Europa, la începutul acestui an, și de existența unor
suprafețe mari care nu au fost încă însămânțate.
De asemenea, Comisia prognozează
că producția de carne a Uniunii Europene va scădea ușor (1,1%) în 2012 și se va

menține stabilă în 2013. În schimb, consumul de carne în UE ar urma să se reducă cu 0,7% în acest an și cu 0,4% în 2013.
În ceea ce privește producția de lapte
a Uniunii Europene, Comisia Europeană
estimează că aceasta s-a situat la 151 milioane tone în 2011, în creștere cu 1,5%
comparativ cu 2010, și va continua să
crească și în 2012 și 2013, impulsionată
în special de Franța, Germania, Irlanda,
Polonia, Marea Britanie și Austria.
Raportul conține previziuni pe termen scurt pentru producția de cereale,
carne și produse lactate în UE, din punctul de vedere al experților de la Comisia
Europeană. Informațiile sunt publicate
periodic pentru a spori transparența pe
piețele agricole.

pâine din România în comparație cu cea produsă în Bulgaria.
Clienții sunt atrași în primul loc de prețul pâinii care
se vinde cu 0,65 de leva (circa
0,34 euro) pentru o bucată de
700 grame, în timp ce aceeași
cantitate de pâine bulgărească
costă cel puțin 0,90 leva (circa
0,46 euro). O pensionară care
tocmai și-a cumpărat pâine românească afirmă că nu este îngrijorată ce conține. ‚În primul
rând nu cred că brutarii bulgari
produc pâinea cu ingrediente
mai puțin toxice, iar în al doilea rând când ai o pensie atât de
mizerabilă, te uiți mai întâi la
preț și nu te gândești dacă este
sănătos sau nu’, crede femeia.
Majoritatea brutarilor locali
au refuzat să comenteze această
amenințare pentru cotele lor de
piață. Doar reprezentanții companiei Vedat au spus că, date
fiind prețurile făinii și celorlalte
ingrediente, este imposibil ca
pâinea bulgărească să se ieftinească. În Bulgaria au fost introduse standarde foarte stricte
pentru calitatea făinii. Nimeni
nu poate să ne garanteze că românii respectă aceste standarde, susțin brutarii bulgari, mai
scrie publicația.

România a intrat in topul celor mai atractive
zece piețe pentru investiții eoliene
România a intrat în topul celor mai atractive zece țări pentru
investiții în energie eoliana, după
ce a urcat trei locuri, de pe 13 in
noiembrie, potrivit raportului
trimestrial Country Attractiveness Indices al Ernst & Young
(E&Y), care include 40 de țări.
„Indicele E&Y plasează România pe același loc cu Polonia
și Irlanda privind atractivitatea
pieței de energie eoliană, și foarte
aproape de țări precum Suedia,
Franța și Italia”, se arată într-un
comunicat al E&Y. Pe prima poziție s-a menținut China. Din Europa Centrala și de Est, Polonia
se situează pe zece, la egalitate cu
România în privința atractivității

pentru investiții în sectorul energiei eoliene, Grecia pe 26, Turcia
pe 29, Ucraina pe 32, Bulgaria
33, Ungaria și Cehia 38.
În funcție de indicele general,
care include punctajele pentru toate categoriile de energie regenerabilă, eoliană, solară, geotermală și
biomasa, România se menține pe
locul 13 la nivel mondial, înaintea
Poloniei și după Australia si Spania (ambele pe 11). Lider a rămas
și în acest an China.
România este considerată cea
mai atractivă țară din regiune
pentru investiții eoliene, urmata de Polonia, Grecia (21), Turcia (30), Ucraina (32), Bulgaria
(34), Ungaria (39) și Cehia (40).

E&Y analizează trimestrial
cele mai atractive 40 de tari din
lume privind piața interna de
energie regenerabila, infrastructura si compatibilitatea acestora cu tehnologiile individuale.
După investițiile record de anul
trecut, perspectivele pentru anul
acesta sunt incerte în sectorul
energiei regenerabile, potrivit
E&Y, in special in tarile dezvoltate. În timp ce piețele consacrate
se vor confrunta cu tot mai multe
constrângeri financiare, în special în zona euro, piețele emergente vor continua să prospere
în acest sector, datorită programelor ambițioase de atragere a
investițiilor.
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Cereri și Oferte – perioada 14 - 27 februarie 2012 (www. agravista.md)
OFERTE
Nume
produs

Descriere produsului

Cantitate

Regiune

LEGUME
Ceapă

Ceapă
Ceapa

Comercializează cea5 tone
pă olandeza
Comercializam arpagic, soi “Sttutgart”

2 tone

Vând ceapă

2 tone

Nisporeni, str. Nirnova 10, director: Caragia Nicolae, Telefon: (264) 24501, Telefon
mobil: (795)25358, Email: ncaragia@
rambler.ru
Drochia, s. Zguriţa, Telefon: (252)
44298, Telefon mobil: 68969797, Email:
burlacuvictoragro@mail.ru
Glodeni, str. Varlaam 80/7, Telefon:
(249) 23797, Telefon mobil: 069219068

Morcov

Comercializez morcov 5 tone

Cantemir, s.Toceni, Telefon mobil:
60779069

Cartofi

Comercializez cartofi

Cantemir, s.Toceni, Telefon mobil:
60779069

Varză

Varză

5 tone

Comercializez varză
proaspătă hibridul
„Albă de Buzău”

4 tone

Varză de Pekin

5 boxe

Ungheni, s. Manoileşti, Manager: Glodeanu Vladislav, Telefon: (236) 73253,
Email: vladislav_glodeanu@mail.ru

Vând varză.

2 tone

Glodeni, str. Varlaam 80/7, Telefon:
(249) 23797, Telefon mobil: 069219068

Ridiche
neagră

Vând ridiche neagră.

2 tone

Glodeni, str. Varlaam 80/7, Telefon:
(249) 23797, Telefon mobil: 069219068

Sfeclă
roşie

Comercializez sfeclă
roşie

5 tone

Cantemir, s.Toceni, Telefon mobil:
60779069

Sfeclă
roşie

Vând sfecla roşie.

1 tonă

Comercializăm mere,
80 tone
soiul Idared.

Făleşti, s. Navirnet, Director: Angheni
Victor, Telefon: (259) 73431, Telefon
mobil: 069213297

Mere Simirenco

Ungheni, s. Manoileşti, Director: Diaconu Mihai, Telefon: (236) 73230, (236)
73203, Telefon mobil: 069283303, Fax:
(236) 73230

Ungheni, s. Petreşti, manager: Bernic
Pavel, Telefon: (236) 25624, Telefon
mobil: 067180989

Produse
Carne de prepeliţă
animaliere

300 kg

Produse
Ouă de prepeliţă
animaliere

Ungheni, s. Petreşti, manager: Bernic
10000 buPavel, Telefon: (236) 25624, Telefon
căţi
mobil: 067180989

Porci

Porci maturi masă
vie; tineret porcin de
diferite vârste.

8 bucată

Nisporeni, s. Bălăneşti, Telefon: (264)
53 5 98, Telefon mobil: 068233316

Porci

Comercializez purcei
10 cap/12kg – 40lei/
kg

10 bucăţi

Cantemir, s. Lărguţa, Telefon: (273) 764-27

Porci

Purcei cu greutatea
Ungheni, s. Petreşti, Administrator:
10-15 kg preţul 60,00 150 bucăţi Bernevec Serafim, Telefon: (236) 42561,
lei/kg m/v
Telefon mobil: 079045980

Porci

Purcei 8-14 kg Preţ
50,00 lei/kg m/v.

Ungheni, s. Petreşti, Administrator:
500 bucăţi Bernevec Serafim, Telefon: (236) 42561,
Telefon mobil: 079045980

Bovine

Se vând 18 bovine,
dintre care 8 cu vitei.

18 bucăţi

Făleşti, s. Sărata Veche, Director: Caras
Dumitru, Telefon: (259) 64 441, Telefon
mobil: 0693 25319

Ovine

Comercializez ovine

5 bucăţi

Cantemir, s. Antoneşti, Telefon: (273)
73-2-58

Păsări

Găini pentru carne şi
ouă cu vârsta de 10
luni. Rasa „ Albă de
Adler”

30 bucăţi

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

PRODUSE CEREALIERE

Floarea-soarelui pen2000 kg
tru seminţe.

Nisporeni, s. Bălăneşti, Telefon: (264)
53 5 98, Telefon mobil: 068233316

Floareasoarelui

Floarea soarelui de
calitate bună.

200 tone

Făleşti, s. Chetris, Director: Jornea Andei, Telefon mobil: 069553653

Floareasoarelui

Floarea soarelui de
calitate bună.

120 tone

Făleşti, s. Mărăndeni, Director: Mihai
Goncearenco, Telefon mobil: 069108603

Floareasoarelui

Comercializez floarea-soarelui

12 tone

Cantemir, s. Cîrpeşti, Telefon: (273) 782-73, Telefon mobil: 79383145

Grâu

Grâu alimentar, conţi400 tone
nutul de gluten 22%.

Falesti, s. Mărăndeni, Director: Mihai
Goncearenco, Telefon mobil: 069108603

Grâu

Grâu 21% gluten,
90% IDC

100 tone

Ungheni, s. Cetireni, Telefon: (236)
613223, Email: olgutza.g@gmail.com

Grâu

Grâu 22% gluten,
85% IDC

15 tone

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

Porumb

Comercializez porumb

3 tone

Cantemir, s. Lărguţa, Telefon: (273) 763-19

Porumb

Porumb, boabe de
calitate bună.

60 tone

Nisporeni, com. Şişcani, Telefon: (264)
42360, Telefon mobil: 59230675

Lucernă

Comercializăm lucernă.

4 tone

Drochia, s. Zgurita, Telefon: (252)
44298, Telefon mobil: 68969797, Email:
burlacuvictoragro@mail.ru

Orz

Orz de calitate bună.

40 tone

Făleşti, s. Navîrnet, Director: Angheni
Victor, Telefon: (259) 73431, Telefon
mobil: 069213297

15 tone

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

Orz

Seminţe de orz, soiul
Vacula, a doua repro- 45 toni
ducţie.

Făleşti, s. Chetriş, Director: Jornea Andei, Telefon mobil: 069553653

12 kg

Drochia, str. Independentei 48, Conducător: Tudor Darii, Telefon: (252) 27032,
Telefon mobil: 069353231, Fax: (252)
27032, Email: agroacces@yahoo.com

Fasole
uscată

Comercializez fasole

Cantemir, s. Cirpesti, Telefon: (273) 782-36, (273) 78-6-54

Fasole
uscată

Comercializează fa100 tone
sole de calitate bună.

Nisporeni, Telefon: (264) 2 24 77, Telefon mobil: (794) 20449

Hrişcă

Hrişcă alimentară.

Făleşti, s. Chetriş, Director: Jornea Andei, Telefon mobil: 069553653

Struguri de masă
Moldova din frigider.

Nisporeni, s. Şişcani, Director: Ion Neagu, Telefon: (264) 42400, Telefon mobil:
069138294

Struguri

Comercializez struguri de masă Moldova 30 tone
din frigider

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

Miez de nucă de calitate diferită.

Nisporeni, Telefon: (264) 2 24 77, Telefon mobil: (794) 20449

200 tone

1000 kg

Comercializează pruFructe usne uscate de calitate 15 tone
cate
bună.

Nisporeni, s. Vărzăreşti, Telefon: (264)
65269, Telefon mobil: 069338654

MATERIAL SEMINCER ŞI SĂDITOR
Material
semincer

Vând material săditor 5000 bupăr “Noiabriscoe”
căţi

Material
semincer

Vând material săditor
Glodeni, s. Sadovoe, Telefon:
500 bucăţi
păr “Vistovocinaia”
079354429, Telefon mobil: 079427015

Glodeni, s. Sadovoe, Telefon:
079354429, Telefon mobil: 079427015

Vând material săditor
2000 bumere “Golden Delicăţi
cios”

Glodeni, s. Sadovoie, Telefon:
079354429, Telefon mobil: 079427015

Vând material săditor 3000 bupiersic “Redheven”
căţi

Glodeni, s. Sadovoe, Telefon:
079354429, Telefon mobil: 079427015

Comercializăm seSeminţe
minţe de ardei, soi
de legume “Podarok Moldovi”,
clasa I.

ANIMALE ŞI PRODUSE ANIMALIERE

Floareasoarelui

25 tone

Struguri

Seminţe
Vând seminţe de cede cereale reale.

Glodeni, s. Balatina, Telefon: (249)
41656, Email: bandalacion@gmail.com

1000 kg

Ungheni, s. Alexeevca, Manager: Curos
Boris, Telefon mobil: 067267940

Nisporeni, Telefon mobil: 079694702

Material
semincer

Vând seminţe de lucernă

Floarea soarelui pen50 tone
tru ulei

Comercializează struguri Moldova de la
4 tone
frigider.

Material
semincer

Lucernă

Floareasoarelui

Struguri

Miez de
nucă

Drochia, s. Zguriţa, Telefon: (252)
44298, Telefon mobil: 68969797, Email:
burlacuvictoragro@mail.ru

Glodeni, str. Varlaam 80/7, Telefon:
(249) 23797, Telefon mobil: 069219068

FRUCTE

Mere

Comercializăm seminţe de sfeclă roşie, 1 tonă
soi “Cilindrică”.

Cantemir, s.Vadul lui Isac, Telefon mobil: 79775399

Varză

Mere

Sfeclă
roşie

Comercializez seminSeminţe
ţe de legume soiuri
nelimitat
de legume
omologate în R.M.

Cantemir, s.Vulcăneşti, Telefon mobil:
69210377

2 tone

11 tonă

CERERI ŞI OFERTE
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PRODUSE APICOLE
Produse
apicole

Comercializez miere
de albină

100 kg

Cantemir, s. Antoneşti, Telefon: (273)
73-3-88

Produse
apicole

Vând miere de albină,
500 kg
poliflora.

Glodeni, s. Clococenii-Vechi, Telefon:
(249) 59259

Produse
apicole

Miere de albine de
calitate înaltă.

Făleşti, s. Călineşti, Director: Marcu Victor, Telefon: (259) 51161

1 tonă

ECHIPAMENTE AGRICOLE
Echipamente
agricole

Se vinde automobilul
GAZ-52, anul fabrică1 unitate
rii 1982, starea tehnică medie.

Echipamente
agricole

Se vinde automobilul
GAZ-52, anul fabrică1 unitate
rii 1991, starea tehnică medie.

Făleşti, str. 1 Mai, 10, Director: Ghenea
Ion, Telefon: (259) 23865

Echipamente
agricole

Se vinde automobilul
ZIL-130, anul fabrică1 unitate
rii 1991, starea tehnică bună.

Făleşti, str. 1 Mai, 10, Director: Ghenea
Ion, Telefon: (259) 23865

Echipamente
agricole

Comercializează tractor-MTY-80 în stare 1 unitate
bună.

Făleşti, str. 1 Mai, 10, Director: Ghenea
Ion, Telefon: (259) 23865

Nisporeni, Şoltăneşti, Telefon: (264)
54243, Telefon mobil: 79707362

BĂUTURI ALCOOLICE
Băuturi
alcoolice

Comercializez vin alb

2 tone

Cantemir, s. Toceni, Telefon: (273)
51211

Băuturi
alcoolice

Comercializează vin
roşu de casă de calitate bună.

3000 litri

Nisporeni, s. Vărzăreşti, director: Guţu
Ştefan, Telefon: (264) 65218, (264)
22744

Băuturi
alcoolice

Comercializează bău- 200000
turi alcoolice.
litri

Nisporeni, s. Vărzăreşti, Telefon: (264)
23397, Fax: (264) 23397

15

ALTELE
Urgent 4,5 ha teren
Terenuri şi agricol situat în r-nul
4 ha
Nisporeni, Telefon mobil: 69002765
construcţii Anenii-Noi s. Berezchi.
Mijloace
Drochia, Telefon: 025222332, Telefon
de produc- Peliculă pentru sere nelimitat
mobil: 069103992
ţie

CERERI
Nume
produs
Grâu
Floareasoarelui
Echipamente
agricole
Echipamente
agricole

Descriere produCantitate
sului
Grâu alimentar:
23% gluten, 85% 500 tone
IDC
Floarea soarelui
pentru ulei

500 tone

Regiune
Ungheni, s. Valea Mare, Director executiv: Pelipetchi Nicolae, Telefon mobil:
069709309
or. Chişinău,str. Armeneasca 29/1, Manager: Mârzac Valerian, Telefon: 23455, ()
27415, Telefon mobil: 079480289

Cumpăr caroserie
1 unitate
T-16

Cantemir, s.Cania, Telefon: 40-3-19, Telefon mobil: 79873647

Cumpăr generator
1 unitate
electric 3-4kw

s. Sadic, Telefon: 2-30-66, Telefon mobil:
78014742

Ceapă

Cumpăr arpagic

600 kg

Grâu

Grâu alimentar
23% gluten, 95%
IDC

500 tone

Cereale
furajere

Grâu

nelimitat

Cantemir, s.Cania, Telefon mobil:
69939877
Ungheni, s. Valea Mare, Director Executiv: Pelipetchi Nicolae, Telefon mobil:
069709509
Telefon: 069163841

Mai multe informații găsiți pe www.agravista.md

Dacă doriţi să plasaţi un anunţ la rubrica Cereri şi Oferte
contactaţi-ne la numărul de telefon: (022) 23 56 98.

MONITORIZAREA PIEŢEI ANGRO
DE FRUCTE ŞI LEGUME

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.

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

ŞTIRI AGRICOLE ONLINE
 Cele mai importante ştiri din agriculturăă
 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 fitosanitar şi fertilizanţi, echipament şi
tehnică agricolă

STUDII PE PRODUSE AGRICOLE
TEHNOLOGII AGRICOLE
PERFORMANTE
 Noi tehnologii agricole
 Istorii de succes

ALTĂ INFORMAŢIE UTILĂ

16

ABONAREA 2012

 nr. 4 (111) 29 februarie 2012

DORITI

SĂ ÎNCEPEŢI O AFACERE
ŞI NU ŞTIŢI ÎN CE DOMENIU SĂ INVESTIŢI?
SĂ LUAŢI PREŢ BUN
PE PRODUCŢIA CRESCUTĂ CU MULTĂ MUNCĂ?

ABONAŢIVĂ LA ZIARUL

MEDIA

ŞI VEŢI PRIMI:

Publicaţie periodică a Federaţiei Naţionale
a Agricultorilor din Moldova “AGROinform”

 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 profitabile argumentate economic.
Preţuri de abonare (lei)
1 lună

3 luni

6 luni

9 luni

12 luni*

12

36

72

108

132

* august vacanţă

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

Abonamente la ziarul AGROMEDIAINFORM

pot fi perfectate în toate oficiile poştale. Index de abonare: PM 21948

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

