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Plantarea şi cultivarea prunelor

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:

4

Experți independenți din Uniunea 
Europeană au încheiat verificarea tota-
lurilor realizării în Moldova a celui de-al 
treilea program al Fondului Internațional 
pentru Dezvoltarea Agriculturii, prevăzut 
pentru anii 2006-2011.

Directorul executiv IFAD în Moldova, 
Victor Roșca a precizat că la o masă rotun-
dă, experții au prezentat avizul asupra con-
trolului.

În cadrul programului, producătorii 
agricoli au obținut, cu titlu de ajutor, credi-
te pe termen lung cu dobînzi avantajoase, 
în condiții privilegiate. De asemenea, s-a 
oferit asistență tehnică, de regulă, consul-
tanță gratuită privind dezvoltarea aface-
rilor în agricultură. Printre activități s-a 
numărat și dezvoltarea infrastructurii pen-
tru grupe de producători agricoli în cadrul 
granturilor.

Programele IFAD prestează servicii 
pentru un spectru larg de producători agri-
coli, inclusiv din zootehnie, avicultură, sec-
torul re procesare, în funcție de prioritățile 
țării în domeniul agriculturii.

“De exemplu, în cadrul programului 
IFAD IV putem fi nanța doar sectorul pomi-
legumicol. Tot ce se referă la producție, dar 
nu putem acorda credite, nu putem presta 
servicii pentru zootehnie sau avicultură. În 
iunie, va demara argumentarea unui pro-
gram nou, avînd în vedere direcțiile strate-
gice din agricultură, prevăzute de Guvern 
pentru următorii cinci ani”, a mai relevat 
specialistul.

De menționat faptul că, Federația 
Națională a Agricultorilor din Moldova 
AGROinform are o istorie reușită de cola-
borare cu IFAD. Recent, Federația a fost 
selectată de Unitatea Consolidată pentru 
Implementarea Programelor IFAD pen-
tru prestarea serviciilor de consultanță 
la elaborarea proiectelor investiționa-
le pentru grupurile-client care au depus 
cereri de finanțare a obiectelor de infra-
structură. Obiectele de infrastructură vor 
fi finanțate din două Programe ce sunt în 
derulare în prezent: Programul de Servi-
cii Financiare Rurale și Marketing (IFAD 
IV) și Programul de Servicii Financiare 

Rurale și Dezvoltarea Businessului Agri-
col (IFAD V).

Specialiștii AGROinform au elaborat 17 
proiecte investiționale, care a inclus recon-
struirea capitală a 16 sectoare de drum și a 
unui apeduct. Investițiile totale în reabilita-
rea infrastructurii din cele 17 localități a con-
stituit suma de 40,102,545 lei, din care gru-
purile client au investit 18.9% (7,591,240) și 
Programele IFAD 81.1% (32,511,335).

IFAD este o subdiviziune a ONU, la care 
Moldova a aderat în anul 1996. Programul 
destinat în exclusivitate sectorului agricol 
din Moldova, a fost lansat în anul 2000 și 
își desfășoară activitatea în mai multe eta-
pe. IFAD I a funcționat în perioada anilor 
2001-2005,, IFAD II - în 2006-2013, IFAD 
III - 2006-2011, IFAD IV - 2008-2014, 
IFAD V - 2011-2016. În întreaga perioa-
dă de activitate a programului peste 1000 
de întreprinzători din Moldova au obținut 
credite, circa 19 mii de persoane folosesc 
obiective de infrastructură construită în ca-
drul granturilor, peste 30 mii de persoane 
au obținut asistență tehnică.

 IFAD este mulțumit de realizarea 
programelor în Moldova 

Asociaţia Producătorilor de Fructe 
din Moldova 

își invită membrii la Adunarea Generală. 

Evenimentul se va desfășura pe data 
de 24 martie, curent, cu începere de la ora 10:00, 
în incinta restaurantului „Trei Vulturi” s. Corlăteni, 
r-nul Rîșcani. 

Detalii la nr. de tel.: 0693664424



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    15.03.2012

Ofertă mare - preț mic la cartofi 

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  -  -  - - - - 32,00 35,00 32,00 45,00 45,00 45,00  -  -  - 
Cartofi 0,80 1,00 1,00 0,90 4,00 1,00 1,50 3,00 2,00 1,00 3,00 2,00 1,50 3,00 2,00
Castraveţi  -  -   - - - - 26,00 28,00 27,00 32,00 35,00 32,00 25,00 25,00 25,00
Ceapă albă  -  -  - - - - 2,50 3,50 3,00 - - -  -  -  - 
Ceapă galbenă 2,50 3,00 3,00 2,50 2,80 2,50  -  -  - 3,00 4,00 3,50 2,80 3,00 3,00
Ceapă verde (cozi)  -  -  - - - - 40,00 40,00 40,00 - - -  -  -  - 
Ciuperci Păstrăv/Veşenca  -  -  - - - - 42,00 42,00 42,00 - - -  -  -  - 
Ciuperci Shampinion  -  -   - -   - 40,00 42,00 41,00 43,00 45,00 43,00 35,00 40,00 40,00
Dovlecei  -  -  - - - - 27,00 27,00 27,00 35,00 35,00 35,00  -  -  - 
Morcov 4,50 5,00 5,00 3,00 4,00 4,00 3,00 4,00 3,50 4,00 6,00 5,00 4,00 4,00 4,00
Pătrunjel  -  -  - - - - 55,00 55,00 55,00 - - -  -  -  - 
Praz  -  -  - -  - 20,00 20,00 20,00 - - -  -  -  - 
Ridiche neagră 3,00 3,50 3,50 3,50 4,00 3,50 3,50 4,50 4,00 5,00 6,00 6,00 4,00 4,00 4,00
Roşii de seră  -  -  - - - - 20,00 25,00 23,00 25,00 35,00 35,00 22,00 22,00 22,00
Salată  -  -   - - - - 30,00 30,00 30,00 - - -  -  -  - 
Sfeclă de masă 3,50 4,50 4,00 3,00 4,00 4,00 4,00 5,00 4,50 5,00 6,00 6,00 4,00 4,00 4,00
Usturoi 22,00 25,00 22,00 17,00 24,00 17,00 17,00 20,00 18,00 25,00 35,00 25,00 20,00 20,00 20,00
Varză 1,00 1,50 1,00 0,90 1,00 1,00 1,00 1,80 1,50 1,50 2,00 2,00 2,00 2,50 2,00
Varză conopidă  -  -   - - - - 23,00 27,00 25,00 - - -  -  -  - 
Varză de pechin  -  -  - - - - 14,00 16,00 15,00 - - -  -  -  - 
Varză roşie  -  -  - - - - 4,00 5,00 4,50 - - -  -  -  - 
Vinete  -  -   - - - - 25,00 30,00 32,00 35,00 35,00 35,00  -  -  - 

FRUCTE

Banane  -  -  - - -   - 17,00 18,00 17,00  -  -  - 16,00 16,00 16,00
Căpşune  -  -  - - - - 75,00 75,00 75,00 - - -  -  -  - 
Lămâi  -  -   - 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 - - - 15,00 15,00 15,00
Mandarine  -  -  - 16,00 16,00 16,00 18,00 19,00 18,00 - - - 18,00 18,00 18,00
Mere 5,00 8,00 6,00 4,50 7,00 7,00 6,50 11,00 8,00 4,00 7,00 6,00 6,00 7,00 6,00
Mere Golden 8,00 10,00 9,00 7,00 8,00 8,00 7,00 9,00 8,00 8,00 12,00 10,00 8,00 9,00 8,00
Mere Idared  -  -  - - - - 6,50 9,00 7,50 7,00 8,00 7,00 7,00 8,00 7,00
Mere Rihard  -  -  - - - -  -  -  - 7,00 9,00 8,00 8,00 9,00 8,00
Miez de nucă 40,00 50,00 50,00 - - - 65,00 80,00 70,00 - - -
Pere  -  -   - - - - 20,00 22,00 21,00 25,00 25,00 25,00  -  -  - 
Portocale  -  -  - 16,00 16,00 16,00 14,00 15,00 14,50 - - - 18,00 18,00 18,00
Prune uscate  -  -   - - - - 30,00 35,00 32,00 30,00 35,00 30,00  -  -  - 
Struguri albi de masă  -  -   - 11,00 12,00 12,00 12,00 20,00 15,00 - - -  -  -  - 
Struguri de masă Moldova 9,00 10,00 10,00 7,00 7,50 7,50 6,50 12,00 8,00 7,00 9,00 8,00 9,00 9,00 9,00
Struguri roşii de masă 12,00 14,00 12,00 - - -  -  -  - - - -  -  -  - 

La momentul actual, prețul 
la cartofi  oscilează între 2,00-
2,50 lei/kg și este cu 75% mai 
mic decât în perioada similară 
a anului trecut. Această situație 
este caracteristică pentru toate 

piețele monitorizate din repu-
blică. Pe piața din Edineț prețul 
de comercializare este de 1,00 
leu/kg (- 82%), pe piețele din 
Bălti și Cahul cartofi i se comer-
cializează cu 1,80 și 2,00 lei/kg, 

sau cu 67% mai puțin ca în ace-
iași perioadă a anului 2011. Pe 
piața din Chișinău cartofi i înre-
gistrează un preț de 3,00 lei/kg 
(-54%).

Pe piețele internaționale a 
fost înregistrată supra ofertă de 
cartofi , cererea fi ind neschim-
bată. Pe piețele din Polonia 
(Bronishe) prețul de comer-
cializare este de 0,08 EUR/
kg (1,27 lei/kg); pe piețele din 
Ucraina (Copani și Lvov) prețul 
este de 1,50 UAH/kg (2,21 lei/
kg) și respectiv 1,20 UAH/kg 
(1,76 lei/kg).

Recolta mare de cartofi  
obținută în 2011 a jucat festa 
producătorilor, provocându-le 
pierderi. Cel mai mare produ-
cător de cartofi  din Ungheni s-a 
dezis de cultivarea acestui pro-
dus, având în depozit încă 200 
tone de cartofi , pe care nu știe 
unde să le comercializeze ca să-
și recupereze cheltuielile supor-
tate la producere.

Seceta din vara anului trecut 
nu le-a permis crescătorilor de 
animale din nordul republicii 
să se asigure din plin cu furaje 
grosiere. Aceștia se tem că nu 
vor avea cu ce hrăni animalele, 
transmite Bursa Agravista.

 Anul acesta lucerna a rodit 
în jumătate, la paie n-au avut 
toți acces datorită existenței 
dispozitivelor de mărunțire la 
multe combine, silozul de po-
rumb se prepară doar la ferme 
mai mari, unde sunt combine 
speciale. Așa că majoritatea po-
pulației a pregătit pentru iarnă 
fân de lucernă, paie de cereale 
și de soia.

Vremea rece din această 
perioadă pune în alertă mulți 
crescători de animale: nu le va 
ajunge furaje grosiere până la 
sezonul nou. Prețurile furajelor 
grosiere au un trend ascendent 
în această perioadă.

Fânul de lucernă de calitate 
a ajuns să coste 2,00-2,50 lei/kg 
și mai mult, o claie de coceni de 
porumb - circa 35-40 lei, un ba-
lot de paie de cereale - 10-15 lei.

Un trend ascendent se înre-
gistrează și în cazul porumbului 
boabe. Mulți fermieri planifi că 
să-și mărească în acest an baza 
furajeră, acum sunt în căutarea 
semințelor calitative de lucernă.

Se scumpesc furajele

Pe piața din Ungheni pot fi  cumpărați cartofi  calitativi, de di-
ferite soiuri și dimensiuni la un preț accesibil pentru toate ca-
tegoriile de consumatori 
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Curioasă 
afacere 
e agricultura!

E curioasă afacere agricul-
tura, rezistă în fi ecare an, deși 
e tot mai greu. Își reia în fi e-
care primăvară fi rul lucrului, 
deși cresc prețurile la moto-
rină și mijloace de producție, 
deși agricultorii sunt tot mai 
obosiți și mai plini de griji și 
neajunsuri. 

Agricultura rămâne profe-
sia fundamentală a omenirii. 
E legată de biologia noastră 
însăși, de nevoia de existență 
a societății; ea alimentează 
cea dintâi trebuință a organis-
mului omenesc: ea ne hrăneș-
te, ea ne îmbracă... Cât adevăr 
în atât de puține cuvinte! Și 
cât de puțini vorbesc azi des-
pre asta! 

Dar, e din nou primăva-
ră. E primăvara speranțelor 
că vom avea un an agricol cu 
rezultate bune, că vom avea 
răbdare sufi cientă și vom ac-
cepta să învățăm lucruri noi. 
Agricultura moldovenească 
trebuie să se dezvolte, iar pro-
ducătorii, trebuie să învețe a 
produce calitativ, doar astfel 
vor obține acces la piață. 

Poate vor veni timpuri mai 
bune pentru agricultori, poa-
te că ei vor căpăta încredere în 
companiile de asigurare și vor 
înregistra mai puține pierderi, 
poate că vor veni timpuri în 
care motorina nu se va scum-
pi exact în ajunul campani-
ei de primăvară. Acum, că o 
parte din problemele politice 
s-au soluționat, avem temeiul 
să sperăm că va veni și rândul 
agriculturii.

 EDITORIAL

Liliana BEREGOI
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PUBLICAȚIE PERIODICĂ 
A FEDERAȚIEI NAȚIONALE 
A AGRICULTORILOR DIN MOLDOVA

Consumatorii moldoveni nu preferă 
alimentele ecologice

În timp ce peste hotare alimentele ecologice 
sunt la mare căutare, în Moldova ele sunt cum-
părate doar de amatori. Producătorii, dar și ofi -
cialii explică acest fapt prin lipsa de cunoaștere 
a oamenilor, dar și prin prețurile mai mari.

Vasile Cireș (59 de ani) din Fălești s-a speci-
alizat în ultimii ani în producția ecologică. După 
ce a văzut că în străinătate alimentele organice 
sunt la mare căutare, a hotărât să vândă produ-
se lactate bio și în Moldova.

„Am fost în Olanda, acolo oamenii vor să fi e 
sănătoși și caută cu mare interes produsele fără 
chimicale”, povestește bărbatul.

Astăzi, după ce a crescut vite mari cornute 
după rigorile europene, lactatele comercializate 
de el se epuizează chiar de la primele ore ale di-
mineții. „Am clienți fi deli care vin la punctele de 
vânzare din Chișinău și Bălți”, afi rmă el.

Amatorii de produse ecologice pot găsi 
brânză, cașcaval și lapte fabricate în Republica 
Moldova, conform regulilor UE. Laptele turnat 
în sticle de un litru costă 10,5 lei, kilogramul 
de brânză proaspătă ajunge la 42,45 de lei, iar 
pentru un kilogram de cașcaval proaspăt tre-
buie să scoateți din buzunar 86 de lei. Cașca-
valul de tip parmezan produs de Vasile Cireș 
costă 132 de lei.

Omul de afaceri spune însă că produsele bio 
făcute în Moldova sunt solicitate doar de cei 
care știu ce înseamnă să mănânci un aliment 
sănătos, iar deocamdată este nevoit să le vândă 
mai ieftin pentru a-și promova produsul.

„Prețurile sunt minime, uneori chiar mai 
mici decât la celelalte produse de pe piață. În 
Olanda alimentele ecologice sunt mult mai 
scumpe, însă la noi oamenii sunt mai săraci și 
mai puțin informați”, spune Vasile, care și-ar 
dori să aibă posibilitatea să exporte alimentele 
peste hotare.

MOLDOVENII 
VOR NATURAL ȘI IEFTIN

Și ministrul Agriculturii, Vasile Bumacov, 
susține că moldovenii caută produse naturale, 
dar vor ca acestea să fi e ieftine.

„Noi nu avem consumatori de alimente eco-
logice. Uneori, deși sunt scumpe, acestea mai au 
și câte un vierme, iar asta e și dovada că sunt 
fără chimicale. Dar oamenii nu înțeleg și le aleg 

pe cele mai ieftine și, poate, mai arătoase”, de-
clară ministrul.

În Moldova există 162 de agenți economici 
care pot vinde produse ecologice, doar 42 dintre 
aceștia ajung să exporte în Uniunea Europeană. 
„Astăzi, agenții economici de la noi pot vinde 
pe piața unică doar patru culturi de bază: grâ-
ul, porumbul, fl oarea soarelui și soia”, declară 
Iurie Senic, șeful Serviciului producție ecologi-
că și produse de origine din cadrul Ministerului 
Agriculturii.

Restul alimentelor rămân pe rafturile maga-
zinelor din țară. „Avem cinci-șapte ani de când 
ne ocupăm cu produsele bio. Țări precum Da-
nemarca, Germania sau Italia practică agricul-
tura ecologică de 60-70 de ani. Pentru a putea 
exporta produsele de origine animală trebuie 
să promovăm folosirea furajelor naturale”, mai 
spune Iurie Senic.

DIFICIL DE AJUNS PE PIA-
ȚA UNIUNII EUROPENE

Odată ajunși peste hotare, agricultorii mol-
doveni spun că produsele noastre ecologice 
sunt la mare căutare, iar profi tul poate creș-
te și cu 20%. Constantin Putregai (48 de ani) 
din Cantemir exportă grâu și fl oarea soarelui. 
„Merită să te ocupi cu agricultura ecologică. Nu 
dăm bani pe chimicale, iar prețul fi nal poate fi  

mai mare cu 20% față de cel obișnuit. E ade-
vărat că avem multe restricții și trebuie să ob-
ținem un certifi cat special recunoscut de UE”, 
explică agricultorul.

TEHNICĂ VECHE ȘI LABO-
RATOARE INSUFICIENTE

În țară sunt autorizate și acreditate patru 
instituții care pot oferi certifi cate conform ri-
gorilor UE. Printre acestea sunt și fi lialele unor 
companii străine ce atestă calitatea ecologică a 
solului, dar și a produselor fi nale cu care produ-
cătorii vor să ajungă peste hotare.

Majoritatea importatorilor străini însă pre-
feră să verifi ce calitatea produselor moldove-
nești în laboratoarele proprii. „Laboratoarele 
din Moldova nu sunt credibile. De exemplu, 
pentru a depista reziduurile de preparate chimi-
ce în produs se face analiza multireziduală. La 
noi nu există niciun astfel de laborator. Suntem 
nevoiți să apelăm la mai multe instituții, așa că 
le trimitem în Italia”, susține Nicolae Nicolaes-
cu, inspector în cadrul fi lialei companiei Eco-
gruppo Italia-M.

„Un certifi cat elaborat de un laborator din 
Peninsulă are 15 pagini, iar pe fi ecare sunt peste 
40 de componenți chimici. La noi certifi catele 
sunt de o foaie. Plus că în unele laboratoare teh-
nica este foarte veche”, adaugă specialistul.

SUBVENȚII REDIRECȚIO-
NATE DE STAT

Vitalie Cimpoieș, directorul Asociației 
„Cutezătorul” din Fălești, spune că o parte 
dintre agricultori s-au angajat să se implice 
în producerea alimentelor ecologice datorită 
subvențiilor oferite de stat. „Până în ianuarie, 
dacă vindeai produsul cu un 1 leu, mai aveai 
20 de bănuți de la stat, dar mai primeai bani și 
la fiecare hectar prelucrat ecologic. Dar aces-
te subvenții au fost anulate. Acum sunt niște 
modalități mai complicate „, susține Vitalie 
Cimpoieș.

De cealaltă parte, reprezentanții Ministeru-
lui Agriculturii spun că subvențiile nu au fost 
anulate, ci redirecționate. „Nu mai subvenți-
onăm agricultura ecologică la hectar. Astăzi 
avem 32.000 de hectare certifi cate în agricul-
tura ecologică. Noi vrem să încurajăm calita-
tea produselor, nu cantitatea lor”, explică Iu-
rie Senic, șeful Serviciului producție ecologică 
și produse de origine din cadrul Ministerului 
Agriculturii.

Sursa: Adevarul
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TEHNICĂ AGRICOLĂ

1. CALITATE SUPERIOARĂ: 
Faptul că este ,,japonez” înseamnă că este produs cu ana-

liza extrem de minuțioasă a fi ecărui detaliu. Anume această 
atenție deosebită la detalii este motivul din care tehnica ja-
poneză este prețuită în întreaga lume pentru calitatea, sigu-
ranța și longevitatea sa. 

2. ESTE PUTERNICĂ ȘI COMPACTĂ
,,Compact” nu înseamnă doar că este mic după dimen-

siuni, ,,Compact” înseamnă mic și foarte puternic. De exem-
plu: tractorul Yanmar model F235 are un motor de 28 cai 
putere de tracțiune 4x4, dotat cu PTO de 23 cai, și asta la 
dimensiunile de lungime - 2,4 m și lățime - 1,34 m. 

Dimensiunile mici sunt deosebit de utile fermi-
erilor pentru efectuarea lucrărilor agricole în seră, 
vie sau livadă! TOATE tractoarele sunt dotate cu fre-
za de sol cu suprafața de la 1 la 1,6 metri

3. CONSUM REDUS
Tractoarele japoneze sunt dotate cu motoare diesel cu 3 

sau 4 cilindri. Aceste motoare sunt silențioase și foarte eco-
nome. Consumul în medie este de la 1 litru pe motoora în 
lucru! 

4. TRACȚIUNE 4x4
Majoritatea modelelor importate de către compania 

Ozonteh IMPEX S.R.L. sunt dotate cu tracțiune 4x4, ce per-
mite executarea lucrărilor agricole și pe suprafețele deluroa-
se ale Republicii Moldova. 

5. LONGEVITATE 
Datorită atenției deosebite la detalii în timpul producerii 

și la alegerea materialelor de cea mai înaltă calitate, tractoa-
rele japoneze nu necesită reparații și piese de schimb atât de 
des, comparativ cu tractoarele ,,clasice”. 

6. STARE TEHNICĂ EXCELENTĂ 
Japonia nu deține suprafețe mari de teren arabil. Fer-

mierii japonezi dețin suprafețe mici de teren (similar cu cei 
din Republica Moldova). Acești fermieri individuali însă se 
bucură de suport din partea statului. După ce își exploatează 
tractorul circa 800 motoore fermierul japonez îl vinde și își 
cumpără altul nou din donațiile venite de la stat. Compania 
Ozonteh IMPEX S.R.L. speră ca în timpul apropiat și fermie-
rii moldoveni să benefi cieze de un asemenea suport.

7. PREȚ MIC
Tractoarele prezentate sunt într-o stare tehnică excelen-

tă, iar faptul ca sunt de mâna a doua le face foarte accesibi-
le pentru fermierii din Moldova. Prețul unui tractor de 20 
cai putere începe la 4.000 euro și variază în dependență de 
tracțiune, puterea motorului sau marca tractorului. În prețul 
tractorului este inclusă și freza de sol!

Despre companiile producătoare:

Pentru cei ce încă nu cunosc numele de Yanmar, Kubota 
și Mitsubishi informăm: aceste denumiri reprezintă impor-
tanți producători japonezi de tractoare compacte cu o istorie 
de producere foarte lungă și impresionantă.

YANMAR
Compania Yanmar a fost fondată în 1912 și a devenit pio-

nerul pe piața motoarelor compacte diesel. Această companie 
a elaborat primul motor diesel în 1930, iar în 1933 a construit 
primul motor orizontal compact pe motorină din lume.

Cu trecerea timpului Yanmar a devenit unul din princi-
palii producători de tractoare din lume. Până în anul 1986 
Yanmar a furnizat peste 100,000 de tractoare doar compani-
ei John Deere. La ziua de astăzi Yanmar este liderul pe piața 
motoarelor diesel. Este foarte probabil, că când veți privi sub 
capota viitorului Dvs. tractor să descoperiți că are ca sursă de 
forță un motor Yanmar.

KUBOTA
Corporația Kubota a fost fondată în anul 1890 și are o 

istorie lungă de producere a tehnicii agricole în Japonia. În 
anul 1969 Kubota a intrat pe piața Americii de Nord cu o 
gamă deosebită de tractoare compacte, necesare fermierilor 
mai mici. În anul 1974 Kubota a prezentat fermierilor ameri-
cani tractorașe de 12 cai putere cu tracțiune 4x4. Până la acel 
moment producătorii de tractoare nu foloseau tractoare cu 
tracțiune integrală cu excepția tractoarelor mari.

MITSUBISHI
Mitsubishi a produs primul sau tractor în 1960. În Ja-

ponia, dar și pe piața altor țări, tractoarele Mitsubishi erau 
emise și sub denumirea de Suzue, VST și Kumiai. În anul 
1980 compania Mitsubishi s-a contopit cu compania ame-
ricana Satoh și a început producerea tractoarelor compacte. 
Modelele au început să fi e diferențiate prin MT urmat de trei 
numere (MT160, MT160D, …) primele două cifre însemnând 
puterea la PTO, iar sufi xul D însemnând tracțiune 4x4. 

Ce oferă compania 
Ozonteh IMPEX S.R.L.?

- Tractoare compacte japoneze de la 12 la 70 cai putere 
atât de mâna a doua, cât și noi

- Asistență tehnică 
- Toate piesele de schimb la tractoarele importate
- Prețuri accesibile - suntem importatori direcți din Ja-

ponia
- O gama larga de utilaj nou pentru aceste tractoare pre-

cum:
 Plug cu 2, 3 și 4 stupiți 
 Stropitoare combinată (dotată atât cu ventilator pen-

tru stropit în vie, cât și cu brațe pentru stropitul culturilor 
de câmp) 

Grapă cu discuri
Cultivatoare
Cositoare cu rotor
Cositoare plată
Burghiu de săpat gropi
Remorcă simplă sau basculabilă
 Tocător de crengi

Pentru comoditatea Dvs. tractoarele și agrega-
tele au fost expuse pe o suprafață special amena-
jată ce se afl ă în or. Strășeni la adresa: str. Ștefan 
Cel Mare 92/c. Terenul este comod amplasat exact 
lângă Gara Auto, pe traseul național Chișinău – 
Ungheni.

Calitate și precizie japoneză la prețuri mici!

Puțini fermieri din Republica Moldova cunosc că țara Soarelui Răsare este lider mondial în producerea tractoarelor compacte. 
Tractoare de mâna a doua de producție japoneză sunt procurate de către fermierii din SUA, Italia, Franța și Germania, chiar dacă 
toate aceste țări sunt la rândul lor producătoare de tehnică agricolă. 
Care sunt caracteristicile și avantajele tehnicii japoneze?

PENTRU INFORMAȚII SUPLIMENTARE 
NU EZITAȚI SĂ NE CONTACTAȚI:

Ozonteh IMPEX S.R.L.
Chișinău, str. Mitropolitul Varlaam 84/12
Mob.: 0698 98 123 - Nicolae 
mob.: 0685 98 250 - Nicolae  
mob.: 0680 91 611 - Robert
mob.: 0690 52 772 - Ion

Ofi ciu: 0 (22) 22 89 52

E-mail : ozonteh@gmail.com
www.TehnicaAgricola.md 
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ACTUALITATE

Industria alimentară și a bă-
uturilor în ansamblu a înregis-
trat o descreștere a volumului 
de producție cu 3,9% în ianua-
rie 2012, comparativ cu ianua-
rie 2011.

Conform datelor statistice, 
cele mai mari reduceri au fost 
înregistrate la fabricarea pro-
duselor de morărit – cu 43,8%, 
fabricarea de cacao, ciocolată și 
produse zaharoase de cofetărie 
– cu 33%, prelucrarea și con-
servarea fructelor și legumelor 

– cu 23,3%, fabricarea vinului 
– cu 6,7%, fabricarea băuturi-
lor alcoolice distilate – cu 5,8%. 
Fabricarea produselor din tu-
tun s-a redus cu 77%.

În același timp, a crescut 
volumul de producție la fabri-
carea produselor lactate – cu 
18,2%; fabricarea uleiurilor și 
grăsimilor vegetale și animale 
– cu 12,3%; producția, prelu-
crarea și conservarea cărnii și a 
produselor din carne – cu 3,3%.

Biroul Național de Statistică 

informează, că în luna ianuarie 
2012 indicele producției indus-
triale față de ianuarie 2011 a 
constituit 95,8%.

Diminuarea volumului pro-
ducției industriale, comparativ 
cu ianuarie 2011, a fost cau-
zată de reducerea volumului 
în industria prelucrătoare cu 
2,5% și în sectorul energetic 
– cu 8,9%. Totodată, în luna 
de raport a fost înregistrată o 
creștere cu 41,7% în industria 
extractivă.

Economia moldovenească în descreștere?

Ministrul Economiei, Vale-
riu Lazăr a declarat că oamenii 
din zonele rurale trebuie spri-
jiniți și încurajați în dezvolta-
rea afacerilor, printr-o politică 
pro-activă din partea statului, 
inclusiv și prin programele deja 
lansate de Ministerul Economi-
ei. Declarația a fost făcută în ca-
drul evenimentului de lansare a 
un nou proiect de asistență teh-
nică al Uniunii Europene numit 
“Asistență Tehnică pentru Su-
portul Bugetar Sectorial – Sti-
mularea Economică în Zonele 
Rurale (ESRA).

Ministrul Economiei s-a re-
ferit și la suportul oferit de pro-
iect în dezvoltarea sectoarelor 
Întreprinderilor Mici și Mijlo-
cii, pe teritoriul țării și în spe-
cial în zonele rurale, precizând 
că acestea au un rol important 
în dezvoltarea durabilă a  eco-
nomiei fi ind mai fl exibile, dura-
bile și inovative.

„Benefi ciarii fi nali ai proiec-
tului nu sunt instituțiile, bene-
fi ciarii fi nali ai proiectului sunt 

de fapt comunitățile rurale și 
oamenii care locuiesc în aceste 
localități” a mai spus Valeriu 
Lazăr.

Printre obiectivele proiectu-
lui se numără elaborarea politi-
cilor mai bune la nivel de țară și 
sector, sporirea activităților de 
afaceri în zonele rurale, perfec-
ționarea sistemelor de Manage-

ment al fi nanțelor publice.
Bugetul proiectului este de 

2,5 milioane euro, iar durata 
de implementare este de 24 
luni începând cu 20 decembrie 
2011. Principalii benefi ciari 
sunt Ministerul Economiei, Mi-
nisterul Agriculturii și Industri-
ei Alimentare și Ministerul Fi-
nanțelor al Republicii Moldova.

Dezvoltarea activităților în zonele rurale, 
prioritate pentru Ministerul Economiei

Până în anul 2013, toate 
întreprinderile de panifi cație 
din Moldova vor fi  obligate să 
fortifi ce cu fi er făina de grâu 
de calitatea superioară, întâi 
și doi și făina de grâu durum 
importate sau produse la în-
treprinderile de morărit din 
țară. Acest lucru este prevă-
zut în Programul național de 
reducere a afecțiunilor cauza-
te de defi ciența de fi er și acid 
folic, aprobat de Guvern.

Ministrul Sănătății, An-
drei Usatîi, a menționat în 
cadrul ședinței că Programul 
mai prevede ca până în anul 
2017 să fi e redusă cu cel puțin 
30% anemia fi erodefi citară la 
femeile gravide și la copiii cu 
vârsta de până la 5 ani și, cu 
20%, în celelalte grupe de po-
pulație.

Costul estimativ al imple-
mentării Programului pen-
tru următorii șase ani este de 
peste 100 mil. de lei, dintre 
care circa 800 mii de lei sunt 

acoperiți din asistența teh-
nică acordată de UNICEF, 
inclusiv pentru dotarea a trei 
întreprinderi de morărit din 
țară. Alți 87 mil. de lei repre-
zintă costurile pentru supli-
mentele alimentare destina-
te femeilor gravide asigurate 
gratis prin intermediul Pro-
gramului Unic al asigurări-
lor obligatorii de asistență 
medicală. 

Datele Ministerului Sănă-
tății arată că o treime dintre 
femeile de vârstă fertilă și din-
tre copii cu vârsta de până la 
cinci ani sunt afectați de ane-
mie. De asemenea, mai mult 
de jumătate dintre femeile 
gravide suferă de anemie. 

Conform estimărilor mi-
nisterului, pierderile eco-
nomice condiționate numai 
de afectarea productivită-
ții muncii la adulți în cazul 
anemiei fierodeficitare au 
fost estimate la 0,9% din 
PIB-ul anual.

Pâinea din magazine va 
conține fi er și acid folic 

 De la 1 aprilie 

pensiile vor fi  indexate cu 9,6% 
De la 1 aprilie 2012, toate tipurile de pensii de asi-

gurări sociale de stat, inclusiv cele pentru limită de 
vârstă, de invaliditate, de urmaș, precum și pensiile 
participanților la lichidarea consecințelor avariei de 
la Cernobîl vor fi  indexate cu 9,6%, potrivit unei de-
cizii a Guvernului, aprobată în ședința de miercuri.

Ministrul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, 
Valentina Buliga, a menționat că tot de la 1 aprilie 
2012 cu 7,6% vor fi  indexate pensiile militarilor și 
membrilor familiilor acestora, alocațiile sociale de 
stat, precum și compensațiile bănești lunare acorda-
te pentru asigurarea cu produse alimentare care con-
tribuie la eliminarea din organism a radionuclizilor 
ale persoanelor participante la lichidarea avariilor la 
obiective atomice. Ministrul a menționat că în urma 
indexării, pensiile pentru limită de vârstă se vor ma-
jora cu 87 de lei pentru 473 de mii de benefi ciari, cu 
70 de lei vor crește pensiile de invalidate pentru circa 
133 mii de persoane și cu 181 de lei - pentru partici-
panții la lichidarea consecințelor avariei de la Cerno-
bîl. Pentru indexarea pensiilor de la bugetul asigură-
rilor sociale de stat vor fi  alocați 475 mil. lei și de la 
bugetul de stat - circa 20 mil. lei.

Contribuabilii vor avea mai mult 
timp la dispoziție pentru prezenta-
rea declarațiilor pe venit pentru anul 
2011 și achitarea impozitului calcu-
lat. Anul acesta ultima zi de prezen-
tare a declarațiilor este 2 aprilie, in-
clusiv.

După 2 aprilie, pentru cei care nu 
vor prezenta declarațiile se va aplica 
o amendă în mărime de 1000 de lei. 

Persoanele care vor depista erori în 
declarațiile depuse, vor putea pre-
zenta dări de seamă corectate pe tot 
parcursul anului, fără să fi e sancțio-
nate.

O asemenea prevedere a intrat 
în vigoare după ultimele modifi cări 
operate la  Codul Fiscal. Până acum 
ultima dată de prezentare a declara-
țiilor pe venit era 31 martie.

Declarațiile pe venit pot fi  depuse 
până la 2 aprilie
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PROTECŢIA CONSUMATORULUI

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 

Producătorii vor plăti despăgubiri pentru 
prejudiciile cauzate de produsele cu defect

Producătorii de mărfuri cu 
defect și prestatorii de servicii 
necalitative vor purta răspun-
dere pentru daunele aduse con-
sumatorilor. Modifi cări legisla-
tive în acest sens sunt propuse 
de către Ministerul Economiei. 
Patronatele consideră justifi ca-
te aceste propuneri, dar men-
ționează că este necesară apli-
carea echitabilă a standardelor 
reglementate, transmite Info-
Prim Neo. 

Șeful Direcției Protecția 
Consumatorilor și Suprave-
gherea Pieței din cadrul mi-
nisterului, Anatolie Silistrari, 
a comunicat că proiectul pre-
vede lărgirea listei de produse 
pentru care producătorii vor 
purta răspundere materială în 
situațiile cauzării de prejudicii 
consumatorilor. Lista va fi  com-
pletată cu produsele industriale 
nealimentare, agricole, energia 
electrică, gazele naturale și apa 
pentru consumul individual. 

Va fi  înăsprită și răspunde-
rea pe care o vor purta produ-
cătorii. Aceștia vor fi  obligați nu 
doar să recupereze costul pro-
dusului defect, ci și să plătească 
despăgubiri pentru prejudiciile 
aferente cauzate de acest pro-
dus. De exemplu, dacă explozia 
unui televizor deteriorează și 
alte obiecte din preajmă, pro-
ducătorul va fi  obligat să achite 
atât costul televizorului, cât și 
cel al obiectelor defectate. 

Potrivit lui Anatolie Silis-
trari, în prezent legislația nu 
prevedea clar că anume produ-
cătorul este responsabil de pre-
judiciului cauzat de obiectul de-
fect sau de serviciul necalitativ. 
Proiectul vine să detalieze și ca-
zurile când se plătesc despăgu-

biri pentru prejudiciul cauzat. 
Se propune ca termenul în care 
producătorul poartă răspunde-
re pentru produsele defecte să 
fi e de 10 ani din momentul pu-
nerii în circulație a produsului. 

Proiectul a fost supus dezba-
terilor publice. Potrivit Minis-
terului Economiei, majoritatea 
participanților au menționat 
că proiectul respectiv va spori 
responsabilitatea producători-
lor pentru produsele plasate pe 
piață. 

Contactat de Info-Prim Neo, 
președintele Confederației Na-
ționale a Patronatului, Leonid 
Cerescu, a declarat că inițiativa 
Ministerului Economiei este 
justifi cată. „Orice prestator de 
servicii și producător de bu-
nuri trebuie să respecte stan-
dardele în vigoare, iar în cazul 
în care mărfurile sau serviciile 
prestate aduc prejudicii consu-

matorilor, producătorii trebuie 
pedepsiți”, a declarat președin-
tele CNPM. 

Potrivit lui Leonid Cerescu, 
problema care există este că 
deseori prevederile sunt apli-
cate așa cum le înțelege cel care 
le folosește. „Nu văd ceva ne-
gativ în modifi cările propuse, 
dar altceva este modul în care 
vor fi  aplicate, trebuie să con-
sultăm și noi aceste modifi cări 
ca să vedem dacă se respectă 
echilibrul să nu se folosească 
abuziv”, a subliniat șeful de la 
patronate.

Modifi cările legislative în 
cauză țin de Planul de acțiuni al 
Republicii Moldova privind im-
plementarea Recomandărilor 
Comisiei Europene pentru in-
stituirea Zonei de Liber Schimb 
Aprofundat și Cuprinzător între 
Republica Moldova și Uniunea 
Europeană. 

80% din controalele 
efectuate la agenții 
economici se sol-
dează cu depistare 
de încălcări

80% din controalele efec-
tuate la agenții economici din 
Moldova se soldează că depista-
rea unor încălcări în comercia-
lizarea produselor sau prestarea 
serviciilor. Constatarea aparține 
viceministrului Economiei, Oc-
tavian Calmâc. Potrivit lui, în 
majoritatea cazurilor, sesizările 
consumatorilor se adeveresc.

Declarația a fost făcută în 
contextul Săptămânii Consuma-
torului, organizată tradițional la 
mijlocul lunii martie de Ministe-
rul Economiei și Agenția pentru 
Protecția Consumatorilor (APC). 
Precizăm că la sfârșitul anului 
trecut, prin votul Parlamentului, 
în locul Inspectoratului de stat 
pentru supravegherea pieții, me-
trologiei și protecția consuma-
torului a fost creată o structură 
nouă - Agenția pentru Protecția 
Consumatorilor. Agenția are 
dreptul să constate contravenții 
și să aplice sancțiuni în confor-
mitate cu prevederile Codului 
Contravențional, să emită decizii 
de remediere, înlocuire, restitui-
re a contravalorii produsului sau 
a serviciului necorespunzător, de 
reducere a prețului acestora. 

Odată cu crearea noii struc-
turi, a fost simplifi cată procedu-
ra de contactare a autorităților 
responsabile de protecția con-
sumatorului. Astfel, în cazul în 
care consumatorii constată că li 
s-au prestat produse sau servicii 
necorespunzătoare, aceștia tre-
buie să apeleze linia fi erbinte a 
APC 022741464, sau să depună 
o petiție online sau prin poștă.

Potrivit datelor APC, în 
2011 au fost depuse peste 800 
de petiții din partea consuma-
torilor, 50% din care au fost 
soluționate pe cale amiabilă. De 
asemenea, au fost recepționate 
cca 3 mii de apeluri telefonice. În 
2012, la adresa APC au parvenit 
cca 200 de adresări. 
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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.

PIAŢA

Prețul cărnii va rămâne in-
tact. Cel puțin acest lucru este 
promis de către prim-minis-
trul Vlad Filat. După o întreve-
dere între acesta și producăto-
rii de carne a fost anunțat fap-
tul că taxa pe valoare adăugată 
pentru carne nu va fi majorată 
de la 8% la 20% cum se anun-
țase anterior.

Anunțul de majorarea a 
TVA-ului pentru carne a fost 
făcut de către Inspectoratul 
Fiscal, în urma unei înerpretări 
greșite a articolului 96 din codul 
Fiscal, modifi cat de Parlament. 

Nicolae Platon, șeful In-
spectoratului Fiscal Principal 
de Stat, a menționat că FISC-ul 
s-a adresat către Ministerul Fi-
nanțelor, iar acesta s-a adresat 
către Comisia parlamentară 
economie, buget și fi nanțe. În 
urma răspunsului primit de la 
comisia de resort a fost expedia-
tă o scrisoare de tălmăcire către 
producători.

Filat a cerut FISC-ului ca 
aceștia înainte de a emite ordi-
ne, să informeze și Executivul. 
Premierul a cerut ca TVA-ul 
pentru carne să rămână la 8%.

Precizăm că în prezent, pre-

țul unui kilogram de carne de 
porc, stabilit de producători cos-
tă 36-40 de lei, iar unul de pasă-
re este vândut cu 22-27 de lei.

După ce s-au clarifi cat cu 
impozitul la carne, autorități-
le au promis să reducă și o altă 
taxă care a fost prevăzută din 
greșeală în legea fi scală.

„În afară de acest lucru, 
s-a convenit că la următoarea 
ședință a Guvernului să clari-
ficăm și problema cu primexu-
rile, care s-a decis inițial că nu 
va fi taxă vamală, dar din gre-
șeală s-a inclus”, a menționat 

ministrul Agriculturii, Vasile 
Bumacov.

În același timp, fermierii din 
nordul țării spun că sunt nevoiți 
să crească tot mai puține ani-
male, din cauza pierderilor pe 
care le suportă. Asta deoarece 
cerealele s-au scumpit, iar pre-
țul cărnii a rămas același.

Unii fermierii au fost nevo-
iți să reducă numărul de ani-
male cu aproape 60 la sută, în 
acest an.

„Noi am micșorat numărul de 
capete, din 200 am rămas numai 
cu 90 de porci. E mult mai conve-
nabil să realizezi producția cres-
cută, grâul, porumbul, decât să 
hrănești animalele. Deoarece si-
necostul unui kilogram de carne 
este mai scump decât prețul de 
realizare și nu este convenabil”, 
a declarat Vasile Gorea, fermier 
din satul Răuțel.

Potrivit vânzătorilor de car-
ne, dacă Ministerul Agricultu-
rii nu va subvenționa ramura, 
această situație va genera o criză.

„La moment este criză de 
vite, deoarece oamenii nu sunt 
dispuși să țină. Cirezile s-au 
micșorat tare. Prețul la produ-
se lactate este mic și oamenii 
sunt în pierdere. Cu porcii este 
aceiași situație, un kilogram de 

carne de porc viu este 21 de lei, 
dar pentru vită este 26 de lei”, a 
spus comerciantul Oleg Gorea.

În raionul Fălești sunt în-
registrate 7.900 de bovine cu 
aproximativ 600 mai puține de-
cât în anul 2010.

Carnea se va ieftini 
când se va pune 
capăt monopolului

Totodată, ministrul Agri-
culturii spune că decalajul prea 
mare de preț de la producător 
și până la cumpărător (prețul 
e aproape de trei ori mai mare 
pentru un kilogram de carne) se 
datorează faptului că există ne-
reguli în sistemul de comercia-
lizare.

„În acest context, noi depu-
nem efort pentru a demonopo-
liza piața. Cred că nu putem să 
fi m învinuiți că nu am depus 
eforturi pentru acest lucru. S-a 
demonopolizat exportul de ce-
reale, exportul de vin în vrac, 
de struguri și vedeți că s-au 
obținut rezultate foarte bune. 
Prin noi reglementări trebuie să 
punem capăt acestui monopol, 
astfel, încât să avem prețuri mai 
bune la carne”, a specifi cat Vasi-
le Bumacov.

Carnea nu se scumpește „Rosselhoznadzor” 
a interzis importul 
a peste 95 tone 
de carne 
din Moldova

„Rosselhoznadzor” a de-
clarat că în punctele de tre-
cere din regiunea Breansk, 
prin care în Rusia se impor-
tă majoritatea producției de 
origine animalieră din Mol-
dova, în anul 2011, au fost 
rebutate 95,13 tone de car-
ne moldovenească. Loturile 
respective erau însoțite de 
documente veterinare ne-
descifrabile.

Potrivit unui comunicat 
difuzat de serviciul rus, în 
total, în anul 2011, la punc-
tele de trecere respective au 
fost verifi cate 370 de loturi 
de carne de vită și ovine 
din Moldova, cu o greutate 
totală de 4683 tone sau de 
două ori mai mult decât în 
anul 2010.

Potrivit reprezentanților 
„Rosselhoznadzor”, date-
le anului trecut arată că în 
statele UE și CSI controlul 
veterinar se efectuează in-
sufi cient pentru asigurarea 
securității alimentare a pro-
ducției de origine animalie-
ră, animalelor vii și a hranei 
pentru animale exportate în 
Uniunea Vamală.
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Bugetul investiției
la plantarea și îngrijirea plantației de prun până la intrarea pe rod (suprafața – 1 ha)

Specificare U
M
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a
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ti

ta
te

 /
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a
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ţ 
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a
r,

 le
i

Pregătirea 

terenului 

și planta-

rea pomi-

lor, lei

Îngrijirea plantaţiei în anii de vegetaţie, lei
Total (până la 

intrarea pe rod)

A
n

u
l I

A
n

u
l I

I

A
n

u
l I

II

A
n

u
l I

V

Total lei

Struc-

tura, 

%

I. Costul mijloacelor de producţie lei X X 16,578 7,955 7,507 7,507 7,507 30,478 47,056 54.2%

    Material săditor de bază - schema 6 x 3 
(pomi) unit 555 16 8,880         0 8,880 10.2%

    Material săditor - completare golurilor (5% 
pomi) unit 28 16   448       448 448 0.5%

    Îngrăș. organice la plantare (10 kg mraniţă/
pom) t 6.1 500 3,050         0 3,050 3.5%

    Îngrășăminte minerale:                   0.0%
        - complexe (N 16 P 16 K 16) kg 250 7.2 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 7,200 9,000 10.4%
    Substanţe chimice:                   0.0%
        - Erbicid (Glifogan 480 SL) l 6 162.24   973 973 973 973 3,894 3,894 4.5%
        - Erbicid (Agil 100 EC) l 2.5 374.4   936 936 936 936 3,744 3,744 4.3%
        - Acaricid (Apollo 500 SC) l 0.6 511.68   307 307 307 307 1,228 1,228 1.4%
        - Insecticid (Oleodiazol 3 CE) l 15 49.92   749 749 749 749 2,995 2,995 3.4%
        - Fungicid (Kocide 2000) kg 3 148.512   446 446 446 446 1,782 1,782 2.1%
        - Insecticid (Pyrinex 48 EC) l 2.5 140.4   351 351 351 351 1,404 1,404 1.6%
        - Fungicid (Merpan 80 WG) kg 2 74.88   150 150 150 150 599 599 0.7%
        - Insecticid (Decis Profi  250 WG) l 0.05 1527.55   76 76 76 76 306 306 0.4%
        - Fungicid (Orius 25 EW) l 0.5 374.4   187 187 187 187 749 749 0.9%
        - Insecticid (Rimon 10 EC) l 0.7 586.56   411 411 411 411 1,642 1,642 1.9%
        - Fungicid (Shavit F 72 WP) kg 2 143.52   287 287 287 287 1,148 1,148 1.3%
        - Insecticid (Calypso 48 SC) l 0.3 1340.35   335 335 335 335 1,340 1,340 1.5%
        - Fungicid (Antracol 70 WG) l 2.5 108.576   271 271 271 271 1,086 1,086 1.2%
        - Insecticid (Nurelle D) l 1.0 154.96   155 155 155 155 620 620 0.7%
    Apă (la plantarea și îngrijirea pomilor - 100 
l/an) m3 61 1.2 73 73 73 73 73 293 366 0.4%

    Plasă plastică pentru protejarea 
trunchiurilor unit 555 5 2,775         0 2,775 3.2%

II. Servicii mecanizate lei X X 7,400 4,275 2,750 2,750 2,750 12,525 19,925 22.9%

    Arătură de semidesfundare (35-40 cm) ha 1 1,200 1,200         0 1,200 1.4%
    Nivelarea arăturii de desfundare (2 direcţii) ha 2 300 600         0 600 0.7%
    Afânarea mecanizată între pomi în rând (2 
ori) ha 2 350   700 700 700 700 2,800 2,800 3.2%

    Săparea gropilor pentru plantare unit 555 5 2,775         0 2,775 3.2%
    Transportarea materialului săditor km 200 5 1,000         0 1,000 1.2%
    Transportarea apei pentru udatul pomilor t/km 305 5 1,525 1,525       1,525 3,050 3.5%
    Fertilizarea ha 1 300 300 300 300 300 300 1,200 1,500 1.7%
    Stropirea plantaţiilor ha 5 350   1,750 1,750 1,750 1,750 7,000 7,000 8.1%
III. Operaţii manuale lei X X 2,000 2,800 2,400 2,400 2,400 10,000 12,000 13.8%

    Pichetarea suprafeţei pentru plantare om/zi 4 100 400         0 400 0.5%
    Plantarea pomilor (perioada - toamnă) om/zi 12 100 1,200         0 1,200 1.4%
    Completarea golurilor om/zi 4 100   400       400 400 0.5%
    Protejarea tulpinelor contra rozatoarelor om/zi 4 100 400         0 400 0.5%
    Prășitul în rând om/zi 6 100   600 600 600 600 2,400 2,400 2.8%
    Tăiatul în uscat om/zi 10 100   1,000 1,000 1,000 1,000 4,000 4,000 4.6%
    Tăiatul în verde om/zi 5 100   500 500 500 500 2,000 2,000 2.3%
    Văruitul tulpinilor om/zi 3 100   300 300 300 300 1,200 1,200 1.4%
IV. Cheltuieli neprevăzute (10%) lei X X 2,598 1,503 1,266 1,266 1,266 5,300 7,898 9.1%

TOTAL lei X X 28,576 16,533 13,923 13,923 13,923 58,303 86,879 100%

Notă: Bugetul este orientativ și depinde de posibilitățile antreprenorului.

Plantarea și cultivarea prunelor
Aprecierile deosebite pe care le are prunul, se datorează pro-

ductivității mari a pomilor, calității înalte a fructelor, perioadei 
extinse de valorifi care a acestora, numeroaselor soiuri valoroase, 
cu coacerea de la foarte timpurie - la foarte târzie și diversității 
gustului. Sunt cunoscute multe posibilități de valorifi care a fruc-
telor: consum în stare proaspătă, deshidratare, prelucrare ca gem, 
dulceață, magiun, compot, rachiu etc., Cultivarea prunelor este o 
afacere profi tabilă care are următoarele avantaje:
Plantațiile de prun produc recolte de cca. 15-30 t/ha și pot fi  

exploatate 20-25 de ani
Cererea crescândă pe piața locală și export (pe piața Rusiei și 

a Belorusiei) pentru prune în stare proaspătă și uscate
Investiția se recuperează în mai mult de 2 ani de rod deplin (7 

ani de la plantare)
Prezența în țară a companiilor care exportă prune în stare 

proaspătă și uscate, companiilor producătoare de sucuri, gemuri, 
compoturi etc.

Investiția necesară
Plantația de prune este o in-

vestiție capitală pe termen lung, 
care poate fi  exploatată 20-25 de 
ani. Durata exploatării efi ciente 
depinde de corectitudinea înfi in-
țării plantației și îngrijirea aces-
teia în primii 3-4 ani după plan-
tare. Alegerea soiului de prun 
este determinată de mai mulți 
factori: cerințele pieței, condițiile 
climaterice, metoda de cultivare, 
sistemul de irigare, structura so-
lului, reacție slab acidă sau neu-
tră, apele freatice, etc.

Înfi ințarea unui hectar de 
prune și îngrijirea acestuia 
până la intrarea în rod (primii 
5 ani) necesită cca. 86.9 mii lei 
pentru 1 ha de livadă.

Piața 
de comercializare

Prețul angro de comercia-
lizare a prunelor a fost mare 
pentru producători în sezonul 
agricol 2011, oferta de prune în 
anul 2011 fi ind mult mai mica, 
comparativ cu anul 2010, cere-
rea a fost și în anul curent mare. 
Acești doi factori au condus la 
prețuri mari de achiziție și co-
mercializare a prunelor.

În anul curent, prețul angro 
la prune a fost de doua ori mai 
mare, decât în anul 2010 și a 
constituit 4 - 6 lei/kg (în anul 
2010 prețul a fost de 2-2.5 lei/
kg). Fermierii care produc pru-
ne au menționat, ca au obținut 
cu 30-40% mai puțin in com-
parație cu anul trecut. (sursa: 
www.agravista.md)

Totodată, fermierii ce au de-
pozitat prunele în frigidere pen-
tru perioada de 40 zile, au co-
mercializat prune la 9,5-10 lei / 
kg, care este un preț bun în cazul 
dezvoltării lanțului valoric și co-
mercializarea fructelor în sezo-
nul când piața nu este saturată.

Principalii cumpărători de 
prune sunt: comercianții de 
fructe, care realizează prunele 
la piețele din Chișinău și alte 
centre raionale; exportatorii de 
fructe proaspete; fabricile de 
sucuri (Orhei-Vit, Alfa Nistru, 
Natur-Bravo); depozite angro și 
magazine; producătorii de fruc-
te uscate. Cele mai bune prețuri 
pot fi  obținute în cazul comerci-
alizării prunelor în stare proas-
pătă și uscate însă cu condiția că 
fructele sunt conforme cu con-
dițiile organoleptice și sunt ca-
librate după mărime și culoare.

Desfășurarea 
afacerii

Soiuri de prune. În Mol-
dova sunt cunoscute următoa-
rele soiuri de prune: Ruth Ger-
stetter, Persicovaia, Ranniaia 
Hramova, Chișinevscaia ran-
niaia, Cabardinscaia ranniaia, 
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Combaterea bolilor și dăunătorilor:
Perioada de aplicare a 

tratamentului
Bolile și dăunătorii care se combat

Până la înfl orire Viespea ferestrău, moliile coacăzului, arsura monilială
Finele înfl oririi – formarea fructelor Viespea seminţelor de prun, viespea ferestrău, viermele prunului, 

păduchele cenușiu, pătarea roșie a frunzelor de prun
Creșterea și pârguirea fructelor Viermele prunului
Perioada de toamnă Complexul de maladii (uscări, clastosposioza, citosporoza), viespea 

seminţelor de prun

Important:
Prunul este o specie pretenţioasă faţă de căldură și 

apă, dar rezistă la temperaturile joase și este relativ 

rezistent la secetă. În regim irigat soiurile de prun 

fructifi că regulat și produc recolte mari de calitate înaltă 

Prunul valorifi că bine solurile subţiri și sărace, iar 

unele soiuri dau producţii mari și pe solurile grele și 

umede, bogate în argilă.

Bugetul de venituri și cheltuieli la cultivarea prunului, 
(suprafața 1 hectar)
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I. Vânzări nete lei X X 67,500 X

    Prune t 15 4,500 67,500 X
II. Costul mijloacelor de producţie lei X X 8,334 33.5%

    Îngrășăminte minerale:        
        - complexe (N 16 P 16 K 16) kg 375 7.2 2,700 10.9%
    Substanţe chimice:        
        - Erbicid (Glifogan 480 SL) l 6 162.24 973 3.9%
        - Erbicid (Agil 100 EC) l 2.5 374.4 936 3.8%
        - Acaricid (Apollo 500 SC) l 0.6 511.68 307 1.2%
        - Insecticid (Oleodiazol 3 CE) l 15 49.92 749 3.0%
        - Fungicid (Kocide 2000) kg 3 148.512 446 1.8%
        - Insecticid (Pyrinex 48 EC) l 2.5 140.4 351 1.4%
        - Fungicid (Merpan 80 WG) kg 2 74.88 150 0.6%
        - Insecticid (Decis Profi  250 WG) l 0.05 1527.552 76 0.3%
        - Fungicid (Orius 25 EW) l 0.5 374.4 187 0.8%
        - Insecticid (Rimon 10 EC) l 0.7 586.56 411 1.7%
        - Fungicid (Shavit F 72 WP) kg 2 143.52 287 1.2%
        - Insecticid (Calypso 48 SC) l 0.3 1340.352 335 1.3%
        - Fungicid (Antracol 70 WG) l 2.5 108.576 271 1.1%
        - Insecticid (Nurelle D) l 1.0 154.96 155 0.6%
III. Servicii mecanizate lei X X 3,750 15.1%

    Evacuarea crengilor din livadă ha 1 300 300 1.2%
    Afânarea mecanizată între pomi în rând (2 ori) ha 2 350 700 2.8%
    Fertilizarea ha 1 300 300 1.2%
    Stropirea plantaţiilor ha 7 350 2,450 9.9%
IV. Operaţii manuale lei X X 10,500 42.3%

    Tăiatul în uscat om/zi 16 100 1,600 6.4%
    Tăiatul în verde om/zi 8 100 800 3.2%
    Văruitul tulpinilor om/zi 5 100 500 2.0%
    Recoltarea fructelor om/zi 60 100 6,000 24.2%
    Paza plantaţiilor om/lună 2 800 1,600 6.4%
V. Cheltuieli neprevăzute (10%) lei X X 2,258 9.1%

VI. CHELTUIELI - total lei X X 24,843 100.0%

VII. MARJA BRUTĂ - total lei X X 42,657 X

Indicatori de calcul UM Calculare

Costul de elaborarea a proiectului de plantare lei 8,000
Costuri de plantare și îngrijire până la intrarea 
pe rod lei 86,879

Suma investiţiilor totale lei 94,879
Profi t brut anual lei 42,657
Termen de recuperare a investiţiilor ani 2.22

Vengherca iubileinaia, Tuleu 
gras Vengherca crupnaia slad-
caia, Sopernița, Vinete de italia, 
Stanley, Senteabrskaia, Vinete 
de moldova, Prezident, Pozdni-
aia Hramova etc. Important este 
ca materialul săditor să fi e pro-

curat de la pepinierele licențiate 
pentru ca antreprenorul să fi e 
eligibil la accesarea subvențiilor.

Înfi ințarea plantațiilor. 
Plantațiile de prun se înfi ințea-
ză pe pantele interioare cu ex-
poziție nordică, nord – vestică 

și vestică. Odată cu desfunda-
tul la adâncimea de 30-40 cm, 
în sol se încorporează 40 – 60 
tone de îngrășăminte organice, 
200-350 kg de îngrășăminte 
minerale complexe la 1 ha. Dis-
tanțele optimale de plantare 

a pomilor sunt de 6x4, 6x3 m 
(420-556 copaci la hectar). Pe 
aceeași parcelă se plantează 
3-4 soiuri de prun, astfel alese 
ca să se polenizeze reciproc și, 
eventual, să aibă aceeași epocă 
de înfl orire și coacere. Se plan-
tează 4-6 rânduri de fi ecare soi. 

Întreținerea solului în 
livadă. Cel mai potrivit sistem 
de întreținere a solului este în-
ierbarea între rânduri, deoare-
ce permite efectuarea la timp a 
operațiilor de protecție contra 
bolilor și dăunătorilor (după 
ploi, etc.) și iarba cosită serveș-
te ca îngrășăminte organice. Pe 
parcursul vegetației între pomi 
pe rând se efectuează afânarea.

Administrarea îngrășă-
mintelor. În livezile pe rod, 
pe solurile cu o fertilitate slabă 
este necesar să se aplice 40-60 t 
gunoi de grajd o dată la 3-5 ani. 
În cazurile când nu dispunem de 
îngrășăminte organice se admi-
nistrează îngrășăminte minerale 
complexe 300-400 kg/ha. Se re-
comandă aplicarea îngrășămin-
telor chimice numai pe rânduri 
de pomi, pe banda de 1,5-2 m.

Recoltarea prunelor. 
Perioada optimă de recoltare 
a prunelor pentru consum în 
stare proaspătă este determi-
nată de calitățile organoleptice 
ale fructelor, de rezistența la 
transportare și păstrare tem-
porară, de culoarea caracteris-
tică soiului respectiv, de mă-
rimea fructelor, de densitatea 
pulpei, de raportul dintre con-
ținutul substanțelor solubile și 
acizi organici. Prunele destina-
te prelucrării se culeg în faza de 
coacere deplină, când pielița 
din jurul pedunculului începe 
să se zbârcească ușor. La acest 
moment concentrația de zahăr 
este maximă, iar produsele ob-
ținute ar putea poseda calități 
deosebit de prețioase. Recolta-
rea prunelor se face numai pe 

timp uscat și răcoros după ce 
s-a evaporat roua. Dacă pen-
tru consum proaspăt prunele 
trebuiesc expediate la distanțe 
mari, atunci acestea pot fi  re-
coltate cu cel mult 2-3 zile îna-
inte de termenul optim, pentru 
a rezista mai bine la transport 
și între timp să-și mai îmbună-
tățească cât e posibil calitățile. 
Prunele pentru export și con-
sum în stare proaspătă se cu-
leg cu mâna în coșuri speciale, 

căptușite în interior cu pânză, 
sub care se pune talaș mărun-
țit. Fructele culese se așează 
cu grijă în lădiță, iar pentru a 
preveni vătămarea prunelor, 
capacitatea coșurilor sau a gă-
leților de recoltare nu trebuie 
să depășească 5-6 kg.

Analiza veniturilor 
și cheltuielilor

La respectarea strictă a teh-
nologiei de producție, plantațiile 
de prun asigură recolte de 10-25 
tone de fructe la hectar, după 
intrarea lor în plină producție 
(anul 7-8 după plantare). Pen-
tru calculul veniturilor s-a folo-
sit recolta medie la hectar de 15 
tone. Această recoltă este carac-
teristică începând cu anul 2-3 de 
rod, atunci când pomii întră în 
perioada de plină producție.

Notă: Bugetul este orienta-
tiv în dependență de posibili-
tățile și tehnologia aplicată de 
antreprenor.

Calculele prezentate în ta-
belul anterior, atestă faptul, că 
suma veniturilor din vânzări va 
constitui 67,500 lei, iar costul 
vânzărilor este de 24,843 lei. 
Reieșind din aceste consideren-
te, profi tul anual posibil de ob-
ținut constituie 42,657 lei de 
pe un hectar cultivat cu prun.

Recuperarea 
investițiilor

Termenul de recuperare a 
investițiilor la înfi ințarea plan-
tației de prun este un indicator 
important pentru fermieri la im-
plementarea investiției date. Mă-
rimea investiției necesare pentru 
plantarea unui hectar de prun 
constituie suma de 94,879 lei.

Reieșind din suma investiți-
ilor și nivelului anual planifi cat 

al profi tului, termenul de recu-
perare a investițiilor la planta-
rea livezii de prun va constitui 
mai puțin de 2.22 an de rod (sau 
peste cca. 7 ani după plantare), 
ceea ce prezintă un interes pen-
tru diversifi carea activităților și 
veniturilor în spațiul rural.

Andrei ZBANCĂ
Dr., specialist 
agrobusiness 
AGROinform
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Agenția Plăți și Intervenții pen-
tru Agricultură a depistat nereguli la 
subvenționare în valoare de peste 30 
mil. lei.

Directorul agenției, Petru Maleru, a 
precizat că inspectorii instituției au con-
statat încălcări la 15 din cei 98 de produ-
cători agricoli cărora li s-au plătit sub-
venții de 1,1 mil. lei. 

Potrivit responsabilului, produ-
cătorii agricoli le-au recunoscut și au 
restituit benevol banii care vor fi re-
acordați altor agenți economici. Alți 

28,9 mil.lei nu au fost acordați, fiind 
constatate nereguli la etapa de perfec-
tare a actelor. În urma controalelor, 
șase dosare au fost remise organelor 
de drept, iar în trei cazuri s-au intentat 
dosare penale.

“Avem controale de două tipuri - 
înaintea acordării subvențiilor și supă 
obținerea acestora. Deseori ne con-
fruntăm cu cazuri în care producătorul 
agricol, sub pretextul că ar achiziționa 
tehnică, depune dosarul pentru sub-
venționare, primește banii, după care 

restituie tehnica producătorului. Prin-
tre încălcări se numără falsifi carea con-
tractelor de arendă pentru pămînt și în-
fi ințarea plantațiilor viticole, a certifi -
catelor de calitate a butașilor, înșelarea 
în legătură cu termenele de înfi ințare 
a plantațiilor multianuale. În acest caz 
viile s-au plantat în urmă cu trei ani, 
atunci s-au primit subvenții, și acum au 
hotărît să solicite compensații repetat, 
sperînd că vor primi bani pentru tufele 
pe care le-ar fi  plantat iarăși” , a decla-
rat Maleru.

Agricultorii care acceptă neregulile 
constatate și restituie banii se aleg cu 
contracte reziliate, iar cei care nu îi re-
stituie sunt trași la răspundere.

Fondul de subvenționare pe anul 
2012 are o valoare de 400 mil, lei, pînă 
la fi nele lunii februarie fi ind înregistra-
te peste 130 de solicitări de subvenții, 
iar alte 200 se studiază. Cele mai mul-
te cereri vizează stimularea investițiilor 
în achizițiile de tehnică și echipamente 
agricole, sisteme de irigare, sisteme an-
tigrindină.

 Nereguli de peste 30 mil. lei depistate la subvenționare 

Vinifi catorii și viticultorii 
din Republica Moldova vor pri-
mi primele credite de la Banca 
Europeană pentru Investiții 
(BEI) chiar în luna martie.

Veronica Mîrzac, manager 
creditare și leasing al Unității 
Consolidate pentru Implemen-
tarea și Monitorizarea Progra-
mului de Restructurare a Secto-
rului Vitivinicol Filiera Vinului, 
a spus că perfectarea creditului 
nu se încadrează într-un ter-
men de zile, iar operativitatea 
perfectării documentelor de-
pinde, în mare măsură, și de 
clienții înșiși.

“Acum, BEI studiază se-
turile de documente de la doi 
din primii cinci benefi ciari po-
tențiali. Inițial, aceste proiecte 
au fost aprobate de unitatea 
noastră, apoi la Energbanк și 
Banca Socială, după care a ve-
nit aprobarea de la Consiliul 
de Directorat al liniei de credit 
pe lîngă Ministerul Finanțelor. 
Celelalte trei proiecte sînt acum 
în stadiul de analiză și aprobare 
de către băncile noastre și spe-
răm că deja sîptîmîna viitoare 

proiectele vor fi  examinate în 
subdiviziunea Ministerului Fi-
nanțelor», a spus Mîrzac. 

Unitatea Consolidată a înre-
gistrat deja 17 cereri în valoare 
de 33,6 mil. euro, deși nu de-
mult erau 11 cereri în valoare de 
21 mln. euro.

«Cunoaștem exact că po-

trivit contractului de fi nanțare 
BEI are dreptul să analizeze 
cererile depuse într-un termen 
de două săptămîni. Și, pînă 
vom vedea confi rmarea lor, nu 
dorim să divulgăm denumiri-
le companiilor benefi ciare. Pot 
spune că primii doi benefi ciari 
au solicitat credit pentru com-
pletarea mijloacelor circulante, 
iar alți trei - pentru achiziții de 
tehnică și utilaje pentru secțiile 
vinicole», a spus specialista.

Cinci bănci din Moldova 
lucrează cu linia de credit de 
la BEI: Moldova Agroindbank, 
Moldindconbank, Energbank, 
Mobiasbancă și Banca Socială. 
Termenul de creditare maxim 
este de 10 ani, perioada de gra-
ție maximă la plățile reversibile 
- patru ani.

În noiembrie 2010, Guvernul 
Republicii Moldova a semnat cu 
BEI un acord fi nanciar de aloca-
re a liniei de credit în valoare de 
75 mi. euro. În decembrie 2011, 
pentru creditarea băncilor co-
merciale din țară, participante la 
Filiera Vinului, au fost aprobate 
următoarele dobînzi pentru peri-
oada 2 decembrie 2011 - 2 iunie 
2012: 1,83% - pentru creditele în 
dolari SUA, 2,78% - în euro și 7% 
anual - în lei moldovenești.

 Viticultorii și vinifi catorii din Moldova 
vor primi primele credite de la BEI 
începând cu luna martie 

Producătorii autohtoni de carne de pasăre și ouă vor avea 
posibilitatea să-și comercializeze marfa pe piața Uniunii Eu-
ropene. Anunțul a fost făcut de Ministrul Agriculturii și In-
dustriei Alimentare, Vasile Bumacov, în cadrul unei întâlniri 
cu agenții economici din sectorul avicol.

 Ministrul Bumacov a menționat că carnea autohtonă este 
de o calitatea  înaltă și a îndemnat producătorii să se implice 
mai mult în acțiunile de promovare a acesteia pe piață.

 Ofi cialul a precizat că, în curînd, producătorii autohtoni 
de carne de pasăre și de ouă vor avea posibilitatea să-și co-
mercializeze marfa pe piața Uniunii Europene. În perioada 
următoare, o misiune a Uniunii Europene va sosi în Moldova 
pentru a evalua situația în acest domeniu.

 Totodată, agenții economici au menționat că anul 2012 
este unul favorabil producției de ouă, în primele 2 luni fi ind 
înregistrată o creștere a vânzărilor, dar și a producției de car-
ne.

 În același timp, premierul a dat asigurări producătorilor 
de carne că TVA-ul la aceste produse se va menține la 8%.

Carnea de pasăre și ouăle vor ajunge pe piața UE

Producătorii de cireșe au posibilitatea 
de a benefi cia de consultanță gratuită 
din partea unor experți din SUA

Fermierii și companiile agricole din Republica Moldova 
vor putea benefi cia, în perioada 9-20 aprilie curent, de con-
sultanță gratuită în aspecte de producere și post recoltare a 
cireșelor. Asistența va fi  acordată de experți de înaltă califi care 
din SUA, în cadrul Programului USAID „De la Fermier la Fer-
mier”, implementat în țara noastră de compania CNFA.

Lynn și Marlene Long, sunt agenți de extensiune horticolă 
cu specializare în producerea și, respectiv, recoltarea și opera-
țiunile post recoltare a cireșelor. Pe durata afl ării în țara noas-
tră, experții americani vor organiza seminare în mai multe re-
giuni ale țării și vor acorda asistență individuală la solicitarea 
fermierilor. 

Producătorii de cireșe și fermierii care intenționează să ini-
țieze activități în domeniu pot solicita, până la începutul lunii 
aprilie, înscrierea pentru participare la seminare sau acorda-
rea de asistență individuală.  

Potrivit studiilor specializate, producerea cireșelor este 
una din cele mai rentabile activități agricole, iar cererea pen-
tru aceste produse este mare. Potrivit datelor Ministerului 
Agriculturii și Industriei Alimentare, suprafața totală a livezi-
lor de cireș din Moldova este de peste 2,6 mii de hectare, din 
care 2 mii ha sunt pe rod, iar recolta medie la hectar este de 
3,2 tone. 

Programul FTF oferă grupurilor de fermieri, coo-
perativelor și întreprinderilor agricole posibilitatea de 
a benefi cia de consultanță americană gratuită pentru 
îmbunătățirea performanțelor prin abordarea profesi-
onistă a problemelor de ordin tehnic și fi nanciar. Asis-
tența FTF se concentrează pe producerea și prelucrarea 
fructelor, legumelor și a laptelui. Pe lângă întreprinde-
rile gazdă, în timpul afl ării în Moldova, experții ameri-
cani acordă consultanță gratuită și altor fermieri care 
solicită asistență. 

Pentru detalii – Diana Rotaru, Coordonator 
de Proiecte, Programul De la Fermier la Fermier 

(tel.: 022 240-312, 079790711, 
drotaru@moldova.cnfa.org, 

www.cnfa.md) 
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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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CULTURI AGRICOLE

Conform statisticilor, în R. 
Moldova se cultivă doar 400 de 
hectare de hrișcă, aceasta fi ind 
pe ultimul loc printre spațiile 
ocupate de culturile cerealiere. 
Cele mai mari suprafețe sunt 
ocupate de porumb, cca. 430 de 
mii de hectare, și grâu —277 mii 
de hectare.

Hrișca, marele dispărut al 
piețelor moldovenești, se culti-
vă în 10 raioane din R. Moldo-
va. Totuși, suprafețele lanurilor 
de hrișcă se reduc în fi ecare an, 
iar hrișca de import atacă tot 
mai dur bugetele unor catego-
rii de cetățeni care au nevoie de 
această cereală chiar din indi-
cații medicale. Cum se cultivă 
hrișca și de ce dispare această 
cultură agricolă?

Lanuri înfl orite de hrișcă, 
case frumoase, oameni mul-
țumiți, acestea sunt amintirile 
locuitorilor satului Peciște, ra-
ionul Rezina, despre satul lor 
de acum 5-10 ani. Astăzi, casele 
sunt delăsate, tinerii — plecați 
peste hotare, iar câmpurile în-
fl orite de hrișcă sunt de fapt 
terenuri în paragină. Doar pre-
țurile actuale la hrișcă readuc 
în atenție dispariția producăto-
rilor acestei culturi.

Lanurile de hrișcă erau cea 
mai mare bogăție a pecișteni-
lor. Acum lucrurile s-au schim-
bat mult. Cei câțiva șefi  ai aso-
ciațiilor de terenuri agricole din 
sat nici nu vor să audă de ase-
menea cultură cerealieră.

Tudor Bivol este primarul 
satului Peciște, dar și unul din-
tre liderii locali, responsabil 
de  peste 200 de hectare de pă-
mânt. Așa a înțeles că agricultu-
ra nu e o ocupație care să asigu-
re oamenilor un trai îndestulat. 
„La început am avut doar câte-
va hectare, am luat semințe de 
la stat și m-am apucat de culti-
vat. A fost o muncă foarte grea. 
Pământul era nelucrat, lipsea și 
tehnica agricolă, dar nu m-am 
oprit din ceea ce mi-am pro-
pus”, astfel își motivează Tudor 
Bivol insistența.

Deși satul are o tradiție mai 
veche de a cultiva hrișcă, pri-
marul spune că în ultimii ani 
aceasta devenise și o mare băta-
ie de cap pentru săteni. «Este o 
cultură foarte pretențioasă și e 

foarte greu de lucrat cu ea. Deși 
cândva câmpurile erau pline de 
hrișcă, noi în sat nu aveam teh-
nologii speciale de prelucrare a 
acesteia, eram nevoiți să o du-
cem la câțiva kilometri la treie-
rătoare».

Abia acum, când prețul ri-
dicat al acestui produs pe piața 
din R.Moldova a readus în inte-
res general cultivarea de hrișcă, 
Tudor Bivol a revenit în gând 
la lanurile de altădată. Totuși, 
el spune că nu-l motivează nici 
prețul  ridicat de la piață a unui 
kilogram de hrișcă ca să revină 
la cultivarea acesteia. «Trebuie 
de analizat bine, îmi dau seama 
că sămânța este scumpă, ea nu 
rezistă la temperaturi joase, dar 
cum în ultimii ani ba este cald, 
ba este frig, nu prea cred că este 
o afacere rentabilă».

Carnea, 
mai ieftină 
decât hrișca

Acum, locuitorii satului simt 
lipsa acestui produs mai mult 
ca niciodată. Pentru că nu o 
mai au pe lanurile proprii, «ca 

pe gratis», și pentru că a dis-
părut chiar și hrișca importată, 
care, de altfel, e vândută la trei 
prețuri.

Familia lui Leonid Balan 
este mare, din șapte persoane. 
Cândva hrișca era un aliment 
nelipsit de pe masa lor, chiar și 
păsările din curte erau hrăni-
te cu boabe de hrișcă. «Aveam 
multă, ne dădeau cu sacii de pe 
cote, mâncam noi, mâncau șoa-
recii și la păsări dădeam. Acum, 
chiar să vreau să mănânc hriș-
că, nu am de unde. La magazin 
nu este, iar în pod s-a terminat 
de mult», spune domnul Leo-
nid. Între timp, și familia sa s-a 
rărit, unii dintre copii plecând 
în străinătate.

Vera Rusu își aduce aminte 
cu nostalgie de acele timpuri. 
„Într-o vreme, hrișca așa, sim-
plă, nu se prea mânca, făceam 
pârjoale din ea. Erau foarte 
bune și la toți le plăceau. Acu-
ma fac pârjoale din carne, căci 
diferența de preț nu este mare. 
Mai ales că animalele le creș-
tem în gospodărie, și ne iese 
mai ieftin”.

Venit am avea, 
dacă ne-ar susține 
statul

Totuși sunt unele localități 
în care se cultivă hrișcă, doar că 
pe spații foarte mici.

Gheorghe Stan este agro-
nom în satul Cioburciu,  raio-
nul Ștefan-Vodă.  Face parte 
dintr-un SRL care se ocupă de 
cultivarea hriștei. Spune că se 
cultivă în cantități mici, doar 
pentru necesitățile gospodări-
ei. «Noi asigurăm doar nece-
sitățile noastre, cât să hrănim 
oamenii, să dăm la școala și la 
grădinița din sat», spune agro-
nomul, adăugând că an de an 
cantitățile se reduc, pentru că 

efortul depus nu se răscumpă-
ră. «Nu se ocupă nimeni de co-
lectarea acestui produs. La noi 
e mai bine să importăm ceva 
decât să producem. Asta-i vina 
statului», conchide el.

O problemă semnalată de 
Gheorghe Stan rezidă în cele 
două etape de colectare a boa-
belor de hrișcă. «Hrișca este 
înfl orită mereu. Trebuie să 
prinzi momentul când 70%-
80% fac boabe și să o recoltezi, 
altfel o pierzi», explică Stan. 
După părerea sa, un alt obsta-
col este și treieratul acesteia, 
căci cea mai apropiată batoză e 
tocmai la Căușeni, și în fi ecare 
an trebuie să parcurgă aceste 
distanțe.

Gheorghe Stan ne-a spus că 
anii trecuți semănau între 5 și 
10 hectare cu hrișcă, pe când 
în primăvară vor semăna doar 
două. «Sămânța este scumpă și, 
după cum v-am spus, noi creș-
tem hrișcă doar pentru gospo-
dăria noastră».

Chiar dacă am 
cultiva, oricum ar 
trebui să importăm

La Ministerul Agriculturii 
și Industriei Alimentare am 
fost informați că hrișca nu este 
o cultură tradițională în Mol-
dova. Cerințele acestei culturi 
față de condițiile de mediu 
sunt specifi ce, iar productivita-
tea unui hectar de hrișcă, după 
fi nisare, nu depășește nivelul 
de 0,5-0,7 tone. În al doilea 
rând, practic, nu există capa-
cități industriale pentru pro-
cesarea (decortifi carea) boa-
belor. Din aceste considerente, 
prețul de comercializare a unui 
kilogram de hrișcă autohtonă 
este cu mult mai mare decât 
pentru cea de import.

Specialiștii de la minister 
susțin că anterior au fost în-
cercări de a extinde suprafe-
țele cu hrișcă (în anul 2000 
până la 11,0 mii ha), însă 
această intenție nu a avut 
priză la producători din cau-
za ineficienței economice. În 
ultimii ani, suprafața cultiva-
tă cu hrișcă constituie în jur 
de 500-600 ha, iar recolta de 
boabe —  până la 500 tone. 
Astfel, necesitățile populației 
sunt asigurate din importul 
crupelor de hrișcă din Rusia și 
Ucraina în volum de cca. 7 mii 
de tone.

Mihail Suvac, specialist în 
cadrul Ministerului Agricul-
turii, a ținut să menționeze că 
extinderea suprafețelor poa-
te fi realizată numai de către 
producătorii agricoli, în cazul 
în care aceștia vor avea o mo-
tivație economică – cheltuieli 
de producere reduse și preț de 
comercializare bun. „Minis-
terul poate veni cu un suport 
financiar la procurarea echi-
pamentului și utilajului pen-
tru decortificarea boabelor 
de hrișcă”, a specificat Mihail 
Suvac, adăugând că o soluție 
ar fi asocierea producătorilor 
în vederea producerii acestei 
culturi în cantități mai consi-
derabile.

Ar fi  bine 
să ne apucăm 
de cultivat, 
obstacole 
sunt puține

„R. Moldova nu întrunește 
toate condițiile necesare pen-
tru cultivarea hriștei, dar ris-
curile nu sunt mari”, spune di-
rectorul Serviciului Hidrome-
teorologic de Stat, Ilie Boian. 
Tot el precizează că problema 
acestei culturi este sensibilita-
tea la înghețuri. „Este o plantă 
iubitoare de căldură. Pentru a 
se dezvolta îi trebuie o tempe-
ratură de 15—30°C. Sub 15°C 
ea crește slab, iar temperatu-
rile mai mari de 30°C tot nu-i 
fac bine. Cei mai buni prede-
cesori pentru hrișcă sunt po-
rumbul, cartoful și sfecla de 
zahăr, de aceea se și cultivă 
hrișca la nordul Moldovei. Nu 
se recomandă semănarea boa-
belor de hrișcă după recolta-
rea ovăzului”.

Conform informației pre-
zentate de Ministerul Mediului, 
în R. Moldova se cultivă doar 
400 de hectare de hrișcă, aceas-
ta fi ind pe ultimul loc printre 
spațiile ocupate de culturile ce-
realiere. Cea mai cultivată cul-
tură cerealieră în Moldova este 
porumbul, ocupând o supra-
față  de 430 de mii de hectare, 
locul doi fi ind ocupat de grâu — 
cu 277 de mii de hectare.

Moldova cultivă doar 400 ha cu hrișcă
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INTERNAŢIONAL

Rezervele mondiale, 
acoperite de o pro-
ducție-record în 2011

Producția mondială de cere-
ale în 2011 ar trebui să fi e, con-
form previziunilor, mai mult 
decât sufi cientă pentru a aco-
peri cererea preconizată pentru 
perioada 2011-2012. Perspecti-
vele îmbunătățite privind ofer-
ta au avut ca efect micșorarea 
prețurilor în a doua jumătate a 
anului 2011, în luna decembrie 
fi ind consemnată chiar o scăde-
re semnifi cativă. Cu toate aces-
tea, prețurile la cereale și-au 
revenit în ianuarie, în principal 
din cauza neliniștilor apărute 
în ceea ce privește recoltele din 
2012, pe fondul vremii nefavo-
rabile, în mai multe regiuni de 
producție.

FAO a revizuit în creștere pro-
gnozele pentru producția mon-
dială de cereale: este vorba de 
un plus de 4,6 milioane de tone 
începând cu luna decembrie, re-
spectiv o cantitate de 2.327 mili-
arde de tone, cu 3,6% mai mult 
decât în   2010, ceea ce reprezintă 
un nou record. Această reevalu-
are se datorează în mare măsu-
ră cerealelor secundare, a căror 
producție va crește probabil cu 
2,3%, la 1,152 miliarde de tone, 
adică cu 4.000.000 de tone mai 
mult față de producția anunțată 
în decembrie.

Previziunile la producția 
mondială de orez nedecorticat 
în 2011 au fost reevaluate la 800 
000 de tone, ceea ce înseamnă 
un nou record de 481 milioa-
ne de tone (orez prelucrat), în 
principal datorită perspective-
lor de cultură îmbunătățite din 
Asia. Dacă aceste previziuni se 
confi rmă, producția mondială 
de orez va crește cu 3,1% față 
de 2010. Și recolta de grâu a 
atins anul trecut un nou record 
– 694,5 milioane de tone, cu 
6,3% mai mult decât în   2010.

Producătorii de furaje 
preferă grâul

Estimările privind cererea 
de cereale în lume în sezonul 
2011-2012 (aproximativ 2,309 
miliarde de tone) sunt inferi-
oare celor din   decembrie 2011, 
dar rămân totuși mai mari cu 
1,8% raportat la 2010-2011. 
Dintre cerealele principale, 
grâul afișează cea mai mare 
estimare de creștere anuală, 
adică un avans de 3% până la 
682 milioane de tone. Dacă 
această cifră se confirmă, ce-
rerea de grâu va depăși cu 
2,6% valoarea înregistrată în 
ultimul deceniu. Principalul 
factor care determină majora-
rea cererii îl constituie solici-
tările venite dinspre sectorul 
zootehnic, pe fondul prețuri-
lor mai bune la porumb.

Cererea totală de cereale 
secundare ar trebui să crească 
încet (mai puțin de 1%) în pe-
rioada 2011-2012 și să ajungă 
la 1,15 miliarde de tone. Tre-
buie să ne așteptăm și la o în-
cetinire a solicitărilor din par-
tea producătorilor de furaje, 
care apelează din ce în ce mai 
mult la grâu și la alte ingredi-

Previziuni: Producția de grâu, în scădere 
pe plan mondial Producția record de cereale din 2011 a avut ca efect reducerea prețurilor spre fi nele 

anului trecut. Acestea și-au revenit însă în ianuarie pe fondul neliniștilor provocate 
de condițiile nefavorabile din unele țări mari producătoare.

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 fi e format din cel puţin 10 persoane care sunt din aceeaşi localitate, 
să aibă în gestiune una sau mai multe vaci şi să să fi e gata să contribuie cu mijloace fi nanciare.

În cadrul proiectului, partenerii selectaţi vor benefi cia de asistenţă la crearea şi dezvoltarea 
cooperativei. AGROinform va contribui cu o parte a fi nanţării.

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.

ente. Se întrevede astfel faptul 
că utilizarea industrială a ce-
realelor secundare ar trebui să 
înregistreze un ritm mult mai 
lent decât înainte, în principal 
ca urmare a stagnării produc-
ției de etanol din porumb. În 
schimb, majorarea producți-
ei de orez la nivel mondial ar 
trebui să conducă la o creștere 
de 11 milioane de tone, adică 
cu 2,3%, a consumului global 
de orez, în anii 2011-2012, 
care va atinge un nivel de 471 
milioane de tone, în condițiile 
în care vorbim de un consum 
mediu de orez pe cap de locui-
tor de 57,1 kilograme, în creș-
tere cu 1%.

Cerere în creștere 
la cereale

Estimările FAO – pe baza 
celor mai recente prognoze 
privind producția de cereale 
în 2011 și cererea de cereale 
în anii 2011-2012 – privind 

stocurile mondiale de cereale 
de la sfârșitul campaniei din 
2012 au fost reevaluate la un 
nivel de 516 milioane de tone. 
Este vorba de 10,5 milioane de 
tone în plus față de volumul 
de deschidere revizuit, care a 
fost reevaluat cu 4,5 milioane 
de tone, ca urmare a majorării 
stocurilor de porumb, în   spe-
cial în Statele Unite ale Ame-
ricii.

Conform previziunilor ac-
tuale referitoare la stocurile 
de sfârșit de campanie și la 
cerere, raportul stocuri/cerere 
de cereale la nivel mondial în 
sezonul 2011-2012 ar rămâne 
egal estimării din decembrie de 
aproximativ 22%, deci aproa-
pe identic cu cel din campania 
anterioară și puțin peste media 
ultimilor cinci ani.

Astfel, stocurile globale de 
grâu și orez ar trebui să creas-
că mai puternic, deoarece ra-
portul stoc/cerere va sări la 
32%, respectiv la 29%, cifre 
peste media din ultimii 10 ani. 

În schimb, rezervele de cere-
ale secundare din campania 
prezentă se vor reduce cu 4%, 
conform tuturor așteptărilor, 
mai ales în SUA. Este a treia 
scădere consecutivă a rapor-
tului stoc/cerere la cerealele 
secundare, care va scădea la 
14%, un record din momentul 
în care FAO a început să ur-
mărească această piață înce-
pând cu anul 1980.

Nivel record pentru 
comerțul cu grâu

Potrivit prognozelor actu-
ale, comerțul cu cereale la ni-
vel mondial, în sezonul 2011-
2012, ar trebui să ajungă la 
288 milioane de tone, puțin 
mai mult decât se aștepta în 
decembrie 2011 și cu 2,6% mai 
mult decât în sezonul 2010-
2011. Acest avans se datorează 
în principal majorării exportu-
rilor de grâu.

Comerțul mondial cu grâu, 
care a ajuns la 143 milioane de 
tone – un record care datează 
de patru ani – este influențat 
de revenirea ofertei din par-
tea țărilor CSI, compensân-
du-se astfel scăderea drastică 
a exporturilor UE și SUA. To-
tuși, schimburile mondiale de 
cereale secundare ar trebui să 
rămână stabile la 121 milioa-
ne de tone, pe fondul cererii 
tot mai mari venite din par-
tea crescătorilor de animale. 
Comerțul cu orez este estimat 
să scadă în 2012 cu 5% față 
de anul precedent, până la o 
valoare de 32,8 milioane de 
tone. Scăderea se explică în 
mare măsură prin reducerea 
cererii de cumpărare din par-
tea țărilor asiatice.

Comercializăm seminţe de Facelia.
Tel.: 069278347        060087765
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Cereri și Oferte – perioada 28 februarie - 14 martie 2012 (www. agravista.md)

CERERI ŞI OFERTE

OFERTE
Nume 
produs

Descriere 
produsului Cantitate Regiune

PRODUSE CEREALIERE SI TEHNICE

Porumb
Vând porumb 
boabe 

5 tone
Glodeni, satul Limbenii Noi, 
Telefon: (249) 70536, Telefon 
mobil: 69664512   

Porumb
Comercializează 
porumb boabe din 
roada anului 2011 

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

Porumb
Porumb de 
calitate bună

10 tone
Nisporeni, s. Siscani, Telefon: 
(264) 42-3-18, Telefon mobil: 
069230675   

Porumb Porumb boabe 150 tone

Falesti, satul Risipeni, Director: 
Rusu Lidia, Telefon: (259) 
025976235, Telefon mobil: 
069069385 

Hrişca

Seminţe de 
hrişcă, soiul 
Cazanca, prima 
reproducţie

1 tone

Falesti, str. Pietei 7, Director: 
Turtureanu Ion, Telefon: (259) 
25923195, Telefon mobil: 
078011066   

Soia
Seminţe de soia, 
AURA, prima 
reproducţie

10 tone

Falesti, str. Pietei 7, Director: 
Turtureanu Ion, Telefon: (259) 
25923195, Telefon mobil: 
078011066   

Fasole 
uscata

Seminţe de 
fasole, soiul 
Porumbiţa, prima 
reproducţie. 

1 tone

Falesti, str. Pietei 7, Director: 
Turtureanu Ion, Telefon: (259) 
25923195, Telefon mobil: 
078011066   

Grâu
Grâu alimentar, 
conţinutul de 
gluten -22%. 

200 tone

Falesti, satul Iscalau, Director: 
Procopciuc Zina, Telefon: (259) 
25977362, Telefon mobil: 
079044357   

Floarea-
soarelui

Floarea soarelui 
pentru ulei, 
depozitul 
producătorului

10 tone
Edinet, s.Badragii Vechi, Telefon: 
(246) 56195, Telefon mobil: 
069919004   

Floarea-
soarelui

Floarea soarelui 
pentru ulei, 
depozitul 
producătorului

9 tone
Edinet, s. Badragii Noi, Telefon 
mobil: 067143772   

Floarea-
soarelui

Comercializează 
seminţe de 
fl oarea soarelui  

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

Floarea-
soarelui

Propunem spre 
comercializare 
fl oarea-soarelui 
pentru seminţe

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

Floarea-
soarelui

Floarea-soarelui 3 tone

Orhei, s.Peresecina, Presedinte: 
Varzari Vasile, Telefon: (235) 47 
552, (235) 47 267, Telefon mobil: 
069346320   

Ulei
Comercializează 
ulei vegetal de 
calitate  

600 kg
Nisporeni, com. Siscani, rn. 
Nisporeni, Telefon: (264) 42360, 
Telefon mobil: 69651130   

Pepiniere 
viticole si 
pomicole

Comercializează 
butaşi de viţă 
de vie, soiul 
Codreanca 

60000 bucăţi

Nisporeni, com.Vorniceni, 
Director: Rascoala Gheorge, 
Telefon: (264) 023746235, 
Telefon mobil: 069190095   

Pepiniere 
viticole si 
pomicole

Comercializează 
butaşi soiul Banca

25000 bucăţi

Nisporeni, com.Vorniceni, 
Director: Rascoala Gheorge, 
Telefon: (264) 023746235, 
Telefon mobil: 069190095   

Pepiniere 
viticole si 
pomicole

Comercializează 
butaşi soiul 
Prezentabil

25000 bucăţi

Nisporeni, com.Vorniceni, 
Director: Rascoala Gheorge, 
Telefon: (264) 023746235, 
Telefon mobil: 069190095   

Pepiniere 
viticole si 
pomicole

Comercializează 
butaşi soiul 
Moldova

100000 bucăţi

Nisporeni, com.Vorniceni, 
Director: Rascoala Gheorge, 
Telefon: (264) 023746235, 
Telefon mobil: 069190095   

Pepiniere 
viticole si 
pomicole

Comercializează 
butaşi de viţă de 
vie de soiul Mecta

30000 bucăţi

Nisporeni, com.Vorniceni, 
Director: Rascoala Gheorge, 
Telefon: (264) 023746235, 
Telefon mobil: 069190095   

Pepiniere 
viticole si 
pomicole

Comercializează 
butaşi soiul 
Carmen

100000 bucăţi

Nisporeni, com.Vorniceni, 
Director: Rascoala Gheorge, 
Telefon: (264) 023746235, 
Telefon mobil: 069190095   

Pepiniere 
viticole si 
pomicole

Comercializează 
puieţi de pruni 
soiul Stenley  

10000 bucăţi

Nisporeni, com.Vorniceni, 
Director: Rascoala Gheorge, 
Telefon: (264) 023746235, 
Telefon mobil: 069190095   

Pepiniere 
viticole si 
pomicole

Comercializează 
puieţi de cais

10000 bucăţi 

Nisporeni, com.Vorniceni, 
Director: Rascoala Gheorge, 
Telefon: (264) 023746235, 
Telefon mobil: 069190095   

Seminţe de 
legume

Seminţe de 
legume

nelimitat

Orhei, s.Peresecina, presedinte: 
Busuioc Galina, Telefon: (235) 
47230, (235) 47267, Telefon 
mobil: 69346320   

Seminţe 
de culturi 
tehnice

Seminţe de culturi 
tehnice

nelimitat

Orhei, s.Peresecina, presedinte: 
Busuioc Galina, Telefon: (235) 
47230, (235) 47267, Telefon 
mobil: 69346320   

Seminţe de 
cereale

Seminţe de 
cereale

nelimitat

Orhei, s.Peresecina, presedinte: 
Busuioc Galina, Telefon: (235) 
47230, (235) 47267, Telefon 
mobil: 69346320   

Material 
semincer

Seminţe de 
soia,  Enigma, 
reproducţia-elita 

2 tone
Edinet, s.Badragii Noi, Telefon: 
(246) 024643232, Telefon mobil: 
067143152   

FRUCTE ŞI STRUGURI

Struguri Struguri Moldova 20 tone
Ungheni, s. Sculeni, Manager: 
Rusu Pavel, Telefon: (236) 63247, 
Telefon mobil: 0692168701   

Struguri Struguri Moldova 22 tone
Hincesti, Telefon: (269) 23408, 
(269) 24040, Telefon mobil: 
69221826   

Struguri

Comercializează 
struguri de masă 
Moldova din 
frigider

15 tone
Nisporeni, s.Varzaresti, Telefon: 
(264) 65313, Telefon mobil: 
079268019   

Struguri

Comercializează 
struguri soiul 
Moldova din 
frigider

15 tone Nisporeni, Telefon: (264) 65313   

Fructe 
uscate

Prune uscate 50 tone

Ungheni, str. Ion Neculce, 26, 
Manager: Popa Tamara, Telefon: 
(236) 34036, (236) 34010, Telefon 
mobil: 079519279,079532431, 
Fax: (236) 34197, Email: 
plumcom@hotbox.ru   

Mere Mere în sortiment 5 tone

Nisporeni, str.Nirnova,10, 
director: Caragia Nicolae, 
Telefon: (264) 24501, Telefon 
mobil: (795)25358, Email: 
ncaragia@rambler.ru   

Varză Varză de Pechin 20 tone
Ungheni, s. Manoilesti, Director: 
Anatolie Glodeanu, Telefon: (236) 
73253, Telefon mobil: 0795 50647   

14  nr. 5 (112) 20 martie 2012



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

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

Morcov Morcov 20 tone
Falesti, s. Rautel, Conducator: 
Cuciuc Alexandru, Telefon mobil: 
069385443   

ALTELE

Echipamente 
agricole

Instalaţie pentru 
irigare de marca 
SIGMA în complet 

1 unitate

Orhei, s.Peresecina, Presedinte: 
Varzari Vasile, Telefon: (235) 47 
552, (235) 47 267, Telefon mobil: 
069346320   

Echipamente 
agricole

Comercializarea 
unui agregat 
pentru săditul 
cartofi lor, KCM-
4-1

nelimitat
Hincesti, s.Boghiceni, Telefon: 
(269) 42696, (269) 42243, Telefon 
mobil: 068083841   

Echipamente 
agricole

Vând tractor 
IUMZ-6 

1 unitate
Glodeni, Telefon mobil: 
069083402   

Echipamente 
agricole

Vând remorcă 
2PTS-4 

1 unitate
Glodeni, Telefon mobil: 
069083402   

Echipamente 
agricole

Vând plug PLN-
3,35 

1 unitate
Glodeni, Telefon mobil: 
069083402   

Terenuri si 
construcţii

Urgent 4,5 ha 
teren agricol 
situat în r-nul 
Anenii-Noi, s. 
Berezchi

4 ha
Nisporeni, Nisporeni, Telefon 
mobil: 69002765   

Produse 
apicole

Miere de albină 
de mai 

300 kg
Nisporeni, com. Siscani, Telefon: 
(264) 42360, Telefon mobil: 
69651130   

CERERI
Nume 
produs

Descriere 
produsului Cantitate Regiune

Pepiniere 
viticole si 
pomicole

Cumpăr puieţi 
de pruni 
Anaspet 

5000 bucăţi
Nisporeni, Telefon (264) 22144, 
Telefon mobil: 69083695, Email: 
vrobu@mail.ru   

Grâu Grâu furajer 500 tone

Regiune: Ungheni, s. Petresti, 
Administrator: Bernevec 
Serafi m, Telefon: (236)42561, 
Telefon mobil: 079045980   

Porumb Porumb furaj 500 tone

Regiune: , s. Petresti, 
Administrator: Bernevec 
Serafi m, Telefon: (236)42561, 
Telefon mobil: 079045980   

Lucerna
Seminţe de 
lucernă 

30 kg
Regiune:Edineţ , Badragii Noi, 
Telefon: 0(246) 43290, Telefon 
mobil: 067143872   

Lucerna
Cumpăr baloturi 
de fân de 
lucernă 

100 bucăţi
Regiune: Edineţ, s.Badragii Noi, 
Telefon mobil: 067143229   

Fasole uscată

Cumpăr fasole 
uscată albe 
mărunte 
în cantităţi 
nelimitate la 
preţ convenabil 

nelimitat
Regiune:Edineţ , s.Badragii Noi, 
Telefon mobil: 067143976   
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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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