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Termenul de achitare a impozitului pe venit pentru agricultori a fost
amânat cu șase luni, de la 31 martie la 30 septembrie. O lege în acest
sens a fost adoptată astăzi, 30 martie, de către Parlament.
Potrivit deputatului democrat,
Oleg Sîrbu,la începutul anului și înainte de începerea lucrărilor agricole
de primăvară, agricultorii sunt limitați în capacitatea de a achita impozitele și deseori primăvara ei sunt nevoiți să suporte cheltuieli suplimentare
provocate de condițiile climaterice
nefavorabile.
„În această perioadă încă nu se cunoaște situația reală a prețurilor pe
viitor, fluctuația mare a acestora nu
permite prognoza cererii și ofertei de
piață, respectiv la acest capitol situația
Federaţia Naţională a Agricultorilor
din Moldova AGROinform
Bd. Ştefan cel Mare 123V
MD – 2004, Chişinău, Moldova
Tel (+373 22) 23 56 01, fax (+373 22) 23 78 30

este incertă, inclusiv sub aspectul veniturilor”, a spus Sîrbu.
Potrivit autorilor, legea adoptată
astăzi are drept scop protejarea intereselor agricultorilor sub aspectul asigurării condițiilor fiscale favorabile, în
vederea menținerii echilibrului dintre
veniturile și cheltuielile bugetare.
Anterior, premierul Vlad Filat a
menționat importanța achitării impozitelor de către toți agenții economici,
precizând că impozitul pe profit în agricultură constituie 12%, iar mijloacele
respective vizează în mod direct autori-

tățile publice locale și dezvoltarea localităților în care acești agenți economici
își desfășoară activitatea.
Reamintim că, deputații au examinat la 30 martie, curent inițiativa legislativă care vizează susținerea agricultorilor prin protejarea intereselor sub
aspectul asigurării condițiilor fiscale
favorabile. Inițiativa constă în amânarea primului termen limită de achitare
a impozitului de venit de către agricultori, de la 31 martie al anului în curs,
cum prevede legislația în vigoare, până
pe 30 septembrie.

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

Făleşti

(259) 2 29 51

Nisporeni (264) 2 38 57

Râşcani

Drochia

(252) 2 70 32

Glodeni

(249) 2 40 69

Orhei

Ungheni (236) 2 34 55

Edineţ

(246) 2 43 84

Hânceşti (269) 2 34 08

(235) 2 49 55

Peresecina (235) 47 2 67

Cahul

(256) 2 45 84

(299) 2 14 13

Ciupercăria afacerea viitorului în Moldova
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Taxe vamale cu 50% mai mici pentru nucile
moldovenești exportate în Turcia

Cumpăram roșii și castraveți mai
scumpi decât în anul precedent
Începând cu a doua decada a
lunii martie, la Bălti au apărut in
vânzare roșii și castraveți. Toată
producția respectivă este importată din Turcia și România.
În perioada de referința,
prețul de comercializare a roșiilor a oscilat între 18,00 și
27,00 lei/kg. Castraveții cu
dimensiuni mici, crescuți în
România, s-au vândut la prețul de 40,00 lei/kg, iar castraveții importați din Turcia, cu
dimensiuni mai mari s-au comercializat la prețul de 27,00
lei/kg. Comparativ cu aceiași
perioada a anului precedent,

prețul de comercializare a roșilor a crescut cu circa 8-10%, iar
la castraveți cu 25%. Creșterea
prețurilor la roșii și castraveți
în această perioadă se explică
prin faptul, că în anul curent,
din cauza temperaturilor joase, producția respectivă a fost
expusă în vânzare cu mult mai
târziu față de anul precedent.
O situație analogica s-a creat și pe piețele angro din țară.
Cel mai mare preț (35,00 lei/
kg) la roșii a fost înregistrat la
piața din Ungheni, iar la castraveții la Chișinău și Ungheni
- 35,00 lei/kg.

A fost obținută scutirea de
50% din taxa vamală aplicată
de către Turcia pentru nucile moldovenești, produsele de
brutărie și patiserie și tutun neprelucrat. Decizia a fost luată în
cadrul celei de a treia rundă de
negocieri asupra Acordului de
Liber Schimb între Moldova și
Turcia, care s-a încheiat la 28
martie.
În domeniul agriculturii,
partea turcă a acceptat de principiu o serie de concesii pentru produsele agroalimentare
moldovenești. Astfel, în cazul
aprobării Acordului în varianta
actuală, exportatorii moldoveni
vor putea livra în Turcia fără
achitarea taxelor vamale în limita cotelor convenite - carne
de porc, unt, cașcaval, cereale,
sucuri și vin.

În scopul protejării producătorilor autohtoni, Republica
Moldova a negociat în cadrul
celei de a treia rundă o listă a
produselor industriale originare din Turcia pentru care să fie
aplicată eliminarea progresivă

toarea rundă de negocieri care
va avea loc în octombrie 2012,
la Ankara.
Reamintim că, Acordul de
Liber Schimb moldo-turc prevede eliminarea taxelor vamale la import și orice taxe cu

a taxelor vamale cu o perioadă
de tranziție cel mult 10 ani.
Lista prevede menținerea
taxelor vamale la importul în
Moldova a materialelor textile,
materiale de construcție, încălțăminte, covoare, produse
cosmetice, mobilă, produse de
birotică, articole de juvaiere din
metale prețioase.
Definitivarea listelor de concesiuni va fi efectuată la urmă-

efect echivalent pentru produsele originare din Republica
Moldova și Turcia. Semnarea
Acordului în cauză constituie o
precondiție a Uniunii Europene față de Republica Moldova
pentru a fi asigurată integrarea
economic a țării noastre în spațiu comunitar prin semnarea
Acordului de instituire Zonei
de Liber Schimb Aprofundat și
Cuprinzător RM-UE.

Preţuri săptămânale angro pentru fructe şi legume pe 10 pieţe ( Moldova, România, Ucraina)
Denumirea
produsului
min
Ardei dulce

-

Pieţe agricole
Republica Moldova, MDL/kg
Bălţi
Chişinău (Albişoara)
Ungheni
max med min max med min max med

min

- 40,00 40,00 40,00 27,00 35,00 32,00 45,00 45,00 45,00

-

Edineţ
max med
-

min

Cartofi
0,80 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,50 4,50 3,00
Cartofi timpurii
Castraveţi
- 27,00 27,00 27,00 25,00 35,00 28,00
Ceapă galbenă
2,50 3,00 3,00 1,60 2,50 2,00 2,30 3,00 2,50
Ceapă verde (cozi)
- 35,00 35,00 35,00
Dovlecei
- 23,00 25,00 23,00
Morcov
4,50 5,00 5,00 2,50 5,00 4,00 3,00 4,00 3,50
Morcov timpuriu
Pătrunjel
- 40,00 50,00 40,00
Ridiche neagră
3,00 3,50 3,50 3,00 3,00 3,00 2,50 4,00 3,50
Ridiche de lună
Roşii de seră
- 18,00 18,00 18,00 20,00 26,00 23,00
Sfeclă de masă
4,00 4,50 4,00 2,00 2,50 2,00 3,50 4,00 3,00
Usturoi
20,00 25,00 22,00 20,00 23,00 20,00 18,00 20,00 18,00
Varză
1,00 1,50 1,00 1,00 1,20 1,00 1,00 1,50 1,20
Varză broccoli
- 25,00 28,00 27,00
Varză conopidă
- 25,00 25,00 25,00
Varză de pechin
- 8,00 10,00 8,00
Varză roşie
- 5,50 5,50 5,50 4,50 4,50 4,50
Vinete
- 25,00 26,00 25,00
Căpşune
Mere
Mere Golden Delicious
Mere Idared
Mere Rihard
Pepene galben
(zemos)
Pepene verde
(harbuz)
Pere
Piersici
Struguri albi de
masă
Struguri roşii de
masă

6,00

8,00

6,00

5,00

9,00

8,00

9,00

8,00 10,00 10,00 10,00

-

-

-

8,00

8,00

8,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10,00 10,00 10,00

1,50
30,00
3,50
35,00
4,00
5,00
20,00
5,00
25,00
1,50
35,00

3,00
50,00
3,50
35,00
7,00
6,00
35,00
6,00
30,00
3,00
35,00

2,50
35,00
3,00
35,00
5,00
6,00
28,00
5,00
25,00
2,50
35,00

- 65,00 65,00 65,00 80,00 80,00 80,00
5,00 6,00 15,00 10,00 3,00 5,00 4,00

Cahul
max med
LEGUME
-

-

1,30
22,00
2,50
2,50
3,50
22,00
3,50
17,00
1,50
10,00
-

Pieţe agricole
România, RON/kg
Constanta
Galaţi
min max med min max med

min

Odessa
max med

12,00 12,00 11,00 12,00 11,00 26,00 35,00 30,00
11,00
0,80 0,90 0,80 0,50 0,80 0,60 1,50 2,00 1,70
7,00 7,50 7,50 6,70 7,50 6,70 20,00 22,00 21,00
0,80 0,85 0,85 10,00 11,00 10,00 0,80 2,50 1,00
5,00 10,00 5,00 0,50 0,60 0,60 10,00 15,00 10,00
7,00 7,00 7,00 4,50 5,00 5,00 22,00 22,00 22,00
1,50 2,00 1,50 1,50 1,50 1,50 1,80 2,70 2,50
1,50 1,50 1,50 1,30 1,50 1,50
12,00 15,00 12,00 15,00 15,00 15,00 45,00 50,00 50,00
1,00 1,00 1,00
1,50 5,00 2,00
2,00 2,00 2,00 1,20 1,20 1,20 6,00 6,50 6,00
5,00 5,50 5,00 5,00 7,00 5,00 14,00 50,00 16,00
1,00 1,00 1,00
1,20 2,50 2,00
6,00 7,00 7,00 8,00 9,00 8,00 19,00 20,00 20,00
1,20 1,50 1,50 1,50 1,70 1,50 0,80 1,20 1,00
5,50 6,00 6,00 3,50 4,00 4,00 30,00 30,00 30,00
5,00 5,00 5,00 3,00 3,00 3,00 20,00 20,00 20,00
- 6,00 7,50 7,00
1,50 1,50 1,50 1,70 1,70 1,70 2,50 2,50 2,50
6,00 7,00 6,00 6,50 7,50 6,50 25,00 28,00 26,00

2,00 1,50
25,00 25,00
3,00 2,50
3,50 2,50
3,50 3,50
22,00 22,00
3,50 3,50
17,00 17,00
2,00 1,50
10,00 10,00
FRUCTE
- 15,00 16,00 16,00 14,00 15,00 14,00 42,00 43,00 42,00
6,00 7,00 6,00 2,50 2,80 2,50 2,00 2,00 2,00 7,00 9,00 8,50

30.03.2012
Pieţe agricole
Ucraina, UAH/kg
Kotovsk
min max med

min

Izmail
max med

20,00 20,00 20,00 28,00 30,00 30,00
2,00
22,00
1,50
25,00
3,50
4,00
20,00
3,00
15,00
2,00
-

2,50
25,00
2,00
25,00
4,00
6,00
20,00
3,50
25,00
2,00
-

2,00 1,50 2,00 1,80
23,00 10,00 10,00 10,00
2,00 1,00 1,20 1,20
25,00 9,00 10,00 9,70
4,00 2,00 3,00 2,30
6,00
20,00 15,00 17,00 16,00
3,50 1,80 3,00 2,00
20,00 12,00 12,00 12,00
2,00 0,90 1,00 1,00
- 8,00 8,00 8,00
- 1,50 1,50 1,50
-

6,00

8,00

7,00

7,00

9,00

8,00

8,00 10,00

9,00

7,50

8,50

9,00

6,50 18,00 10,00

6,00 10,00

8,00

8,00

9,00

8,00

-

-

-

2,50

2,90

2,50

9,30 10,50 10,00

6,50 10,00 8,00
7,00 12,00 10,00

5,00
5,00

8,00
7,00

7,00
7,00

7,00
8,00

8,00
9,00

7,00
8,00

-

-

-

2,50
2,50

2,50
2,50

2,50
2,50

6,80
8,50

8,00
8,50

-

-

-

-

-

-

-

7,50

7,50

7,50

7,50

7,50

7,50

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6,00

6,50

6,50

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- 20,00 23,00 20,00 25,00 25,00 25,00
-

-

-

- 4,00 6,00 4,50
- 11,00 11,00 11,00

3,50
-

3,80
-

3,80 13,00 14,00 14,00
-

-

-

-

-

-

-

-

-

- 10,00 25,00 12,00

- 10,00 12,00 10,00 10,00 11,00 10,00

-

-

-

-

-

-

7,50

8,00

-

-

- 10,00 10,00 10,00

7,50

7,00 11,00

8,00

-

-

-

-

-

8,00

9,00

9,00

8,00

9,00

9,00

4,00 11,00 10,00 10,00 11,00 10,00

-

-

8,00 8,00 9,00 8,00
8,50 10,00 10,00 10,00

-

8,00 11,00 10,00
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Federația AGROinform va elabora
o nouă strategie de activitate

 EDITORIAL

La data de 20 martie, curent, Federația Națională AGROinform a organizat Adunarea Generală
a membrilor. În cadrul evenimentului a fost prezentat raportul de activitate al Federației pentru
anul 2011, obiectivele politicilor în agricultură pentru anii 2012-2013 în viziunea Federației.

Liliana BEREGOI

Nu pierde
niciuna
din clipele
de azi!
Timpul este cel mai mare
dintre înnoitori! Și nu este
nimic mai de preț decât o zi
trăită în lumină și binecuvântare. Ar trebui să ne folosim de fiecare moment de
fericire care vine așa de rar
într-o lume atât de agitată să
cucerească noi culmi, să te
calce pe suflet, dar să ajungă
cu orice preț acolo unde își
dorește.
Azi m-am prins la ideea
că această primăvară a venit doar pentru mine personal, dar și pentru tine. Este
un dar a lui Dumnezeu prin
natură la adresa fiecăruia
dintre noi și ne aparține în
totalitate.
Deci, bucurați-vă
de
frumusețea primăverii, de
culorile ei, de mirosul proaspăt din aer, urmăriți splendoarea unica și efemera a
pomilor de cireș ce vor înflori, umpleți-vă sufletul de
parfumul tufelor de liliac,
încântați-vă auzul cu primele triluri de păsărele, lăsa-ți
lumina să vă pătrundă în
suflet chiar dacă sunteți împovărat de griji și probleme.
În lumină și dragoste toate
neînțelegerile și conflictele
se soluționează mai ușor.
Așa că nu pierde niciuna
din clipele de azi, căci ziua
de mâine abia venită nu mai
este mâine, ci fuge ca cea de
azi devenind ieri!
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Aurelia Bondari, directorul executiv al Federației a
menționat că în anul 2011,
organizația a lansat un șir
de inițiative prin care a apărat interesele producătorilor
agricoli privind: creșterea
continuă și exagerată a prețurilor la combustibil, versus
descreșterea comparativă a
prețurilor la unele categorii
de produse agricole, majorarea fondului de subvenționare. În acest sens au fost
organizate întruniri, atât cu
organele de decizie, cât și cu
presa.
Aurelia Bondari crede că
agricultura va evolua atunci
când fermierii vor fi priviți
ca oameni prosperi și nu ca
niște țărani care cerșesc an
de an subvenții:
„Deși suntem o societate tradiționalistă și vreau să
vă spun că acum noi avem la
nivel de sate oameni care au
aceleași ambiții și orgoliu ca
și cowboy-ii din Statele Unite, numai că acolo cultura și
tradițiile s-au format diferit.
Acolo întotdeauna fermierul
a fost apreciat de societate.
La noi tradițiile sunt de alt
gen, fermierul este privit ca
un țăran oropsit și necăjit de
soartă, ceea ce nu este corect. Cu timpul lucrurile se
vor schimba, dar în Moldova
lucrurile nu se schimbă foarte repede”, afirmă Aurelia
Bondari.
În anul precedent rețeaua AGROinform a elaborat 93 de planuri de afaceri
pentru investiții capitale
(depozite de păstrare, fri-

gidere, echipament și utilaj de procesare), 57 dintre
care au fost creditate și au
o valoare de 37,5 mil. lei. În
aceeași perioadă, pe site-ul
www.agravista.md - produs
al AGROinform, au fost plasate peste 3000 de oferte de
comercializare a producției
agricole și intermediate 316
tranzacții cu o valoare de
cca. 131 mil. lei.
De menționat faptul că
Federația a lansat, la finele
anului 2011, implementarea
proiectului: „Facilitarea comerțului cu produse agroalimentare în bazinul Mării
Negre (FTAP)”, finanțat de
Uniunea Europeană în cadrul Programului Operațional Comun „BLACK SEA
2007-2013”. Scopul proiectului este de a stabili un
parteneriat durabil pentru
facilitarea comerțului angro
cu produse alimentare în ba-

zinul Mării Negre. În cadrul
proiectului va fi lansat site-ul
www.agrimarket-blacksea.
com, administrat de AGROinform, prin intermediul căruia vor fi facilitate tranzacțiile comerciale.
Directorul adjunct al Federației AGROinform, Iurie
Hurmuzachi a menționat că
pentru următoarea perioadă, Federația va elabora o
nouă strategie de activitate.
„Această strategie va include abordări și metode noi de
lucru și va implica toate nivelele din cadrul organizației:
fermierii-membri de la nivel
comunitar, consiliile de administrare, angajații de la nivel
regional și național. În elaborarea strategiei se va ține cont
de tendințele de dezvoltare ale
agriculturii atât în întregime
pe țară, cât și specifice la nivel
de fiecare raion”, a spus Iurie
Hurmuzachi.

Cooperarea atât formală,
cât și informală rămâne o
activitate prioritară pentru
AGROinform. Experții din
cadrul Federației consideră
că pe această cale producătorii moldoveni pot obține
posibilitatea de a se conforma mai ușor standardelor
europene, de ași eficientiza
tehnologiile de post recoltare, de a accesa noi piețe și a
spori profiturile.
La finalul adunării, membrii AGROinform au venit cu
propuneri față de organele
abilitate ale statului care au
fost cumulate într-o rezoluție care va fi transmisă autorităților.

Notă:
Rezoluția Adunării Generale a Federației AGROinform o găsiți la pagina 7.
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Sectorul de fructe din Republica Moldova
necesită o strategie de dezvoltare durabilă

Sectorul de fructe din Republica Moldova necesită o strategie
de dezvoltare durabilă, consideră
membrii Asociației Producătorilor
de Fructe (APFM).
În prezent circa 60% din livezile din Republica Moldova ar trebui
să fie defrișate, consideră specialiștii, dar și membrii Asociației
Producătorilor de Fructe (APFM).
Aceasta pentru că livezile sunt fie
bătrâne, fie au un randament de
producere foarte scăzut.
În cadrul adunării generale a
organizației, au participat circa 90
de producătorii de fructe, care au
analizat rezultatele pe care le-au
obținut în anul precedent, dar au
punctat și problemele cu care se
confruntă la moment.
Agricultorii au menționat că
dacă inițial scopurile asociației
se limitau la apărarea intereselor
membrilor săi în raport cu procesatorii, în prezent APFM reprezintă interesele membrilor săi în
Consiliul pe produs, în grupurile
de lucru care elaborează Programul de Subvenționare a producătorilor agricoli, la comisiile guvernamentale ce țin de reglementarea
exporturilor de produse de origine
vegetală, etc.
Și viceministrul Agriculturii
Viorel Guțu consideră că asocierea în rândul producătorilor este
necesară. „Nu mai putem merge la
export cu o mașină de fructe. Producătorii trebuie să se asocieze la
recoltare, vânzare și accesarea piețelor externe”, spune Guțu.
Producătorii de fructe au menționat că se confruntă cu un șir de
probleme: prețul mare la motorină, impozitele mari și creditele
prea scumpe.
„Subvenții de tipul întoarcerii accizului la motorină sau TVA
la produsele de uz fito-sanitar nu
vom mai avea în Republica Moldova, este un angajament asumat de
țara noastră care nu poate fi încălcat. Ministerul Agriculturii a venit
cu propunerea ca atunci când vor
rămâne bani în fondul de subvenționare, să vină cu o modificare
pentru a majora suportul din par-

tea statului”, a informat reprezentantul ministerului de ramură.
Deși respectă tehnologiile, dețin și completează registrele de
evidență a utilizării pesticidelor,
producătorii acuză instituțiile responsabile că nu au capacitățile necesare și duc o activitate formală.
Mihai Suvac, șef de direcție în cadrul MAIA confirmă că din șase laboratoare acreditate și acceptate de
partea rusă, activează numai cinci,
dar și acestea întâmpină dificultăți
la determinarea reziduurilor din
fructe, din cauza echipamentului
învechit, laboratoarele nu dispun
nici de camere frigorifice pentru
păstrarea probelor prelevate.
„Un viitor previzibil și de succes pentru investițiile noastre în
livezi, frigidere și linii de sortare poate fi asigurat numai atunci
când noi, producătorii de fructe,
împreună cu instituțiile statului
vom fi capabili să oferim consumatorului fie local, fie extern certitudinea că fructele moldovenești
sunt gustoase, sănătoase și inofensive”, a afirma președintele asociației Victor Ungureanu.
Membrii APFM consideră pomicultura ca motor în dezvoltarea
rurală a țării și sunt gata de a se
încadra plenar la elaborarea și implementarea strategiei de dezvoltare a ramurilor horticole, care să
se materializeze în legi, în hotărâri
politice, surse de financiare și o coordonare eficientă între toți actorii
implicați.
În cadrul adunării generale,
membrii Asociației au ales pentru
următorii trei ani un nou președinte al APFM - Anatolie Trincanu, care este producător de fructe
și se bucură de autoritate în rândul
producătorilor.
Asociația Producătorilor de
Fructe a fost creată cu suportul Federației Naționale a Agricultorilor
din Moldova AGROinform în anul
2008 și are 84 de membri ordinari
care au în gestiune circa 12.000 ha
de livezi și 88 membri asociați care
administrează o suprafață de peste
6.000 de hectare.
Liliana BEREGOI

COMERCIALIZĂM VOPSEA

CАДОВАЯ

DESTINATĂ PENTRU:
 Vopsirea curativă şi preventivă a tulpinilor şi a crengilor de schelet cu scopul de a spori rezistenţa pomilor
fructiferi şi a plantelor decorative în perioada de iarnă
 Protecţia de arsuri solare
 Dezinfectarea tulpinilor şi a crengilor, distrugerea
agenţilor patogeni provocatori de boli şi a dăunătorilor
 Protejarea împotriva atacului rozătoarelor şi a iepurilor
 Tratare în cazul de infectare cu cancer negru
 Acoperirea crestăturilor după retezarea la pepiniere
sau în livadă.

 Vopseaua înlocuieşte varul, posedă caracteristici mai efective.
 Conţine adaosuri antimicotice şi antimicrobiene.
 Stratul protector se păstrează pe suprafaţa plantelor un an întreg, rezistă la variaţiile
de temperatură de la -40 până la +40 grade.
PRODUSUL ESTE CERTIFICAT
ŞI SE COMERCIALIZEAZĂ LA PREŢ AVANTAJOS.
SRL “FRUCT-EXCOM” MD-3733
Republica Moldova,
m. Chişinău
tel. 068066366, 069143708
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Autoritățile promit în acest an
106 kilometri de drumuri noi
În 2012, vor începe lucrările
de reabilitare a drumurilor naționale pe o lungime totală de peste
106 kilometri. Banii pentru lucrări
vor fi alocați din Bugetul de Stat,
din Fondul Rutier și din finanțări
externe. Cu toate acestea, ne vom
putea bucura de ele cel puțin peste
2 ani.
Din finanțări externe, în acest
an, vor fi reabilitați 74 de kilometri
de drum și anume: 45 de kilometri
de pe traseul Peresecina - Sărătenii

Vechi, 15 kilometri de pe șoseaua
Bălți - Sângerei, 9 kilometri de pe
drumul național Chișinău - Hâncești și cinci kilometri pe direcția
Copăceni - Clișcăuți.
Din fonduri locale vor fi reabilitate drumuri cu o lungime de 32
de kilometri. Este vorba despre traseul Orhei - Rezina, cu o lungime
de 10 kilometri, Căușeni - Ștefan
Vodă, pe o lungime de nouă kilometri și centura orașului Căușeni,
cu o lungime de șapte kilometri. De

Ucraina a sistat livrarea
de energie electrică în RM.

Lazăr: „O majorare
a prețului este inevitabilă”

De la 1 aprilie, Ucraina a sistat livrarea curentului electric în
Republica Moldova, iar deocamdată Centrala de la Cuciurgan asigură 75% din necesarul
de electricitate al țării, precum
și de alte centrale locale. Declarația a fost lansată de către
ministrul Economiei, Valeriu
Lazăr în cadrul unei emisiuni
televizate.
Potrivit ministrului, negocierile pe marginea acestui subiect
continuă. Compania ucraineană Power Trade a cerut un preț
mai mare pentru curentul livrat,
însă acesta, potrivit autorităților, este unul exagerat.
”Noi considerăm că există
încă spațiu de manevră pentru
a nu avea această majorare, dar
un regret pentru noi este că o
majorare este inevitabilă. S-au
solicitat majorări în cazul ucrai-

nenilor cu 23% și din partea
Stației de la Cuciurgan cu circa
20%. Aceasta ar însemna în valori absolute pentru primul caz
7,5 cenți/dolari kilowatt pe oră
și în cazul Stației de la Cuciurgan – 7,3 cenți/dolari kilowatt
pe oră”, a declarat Valeriu Lazăr.
Ministrul mai spune că furnizorii au mai cedat la începutul
negocierilor. „Noi avem sarcina
să obținem cel mai mic preț posibil. Dialogul se poartă la trei
niveluri: la nivel tehnic, la nivel
de ministere avem dialog permanent și este și un dialog la nivel
politic, despre care nu cunosc detalii”, a menționat acesta.
De menționat că, anterior,
prim-ministrul Vlad Filat a declarat că R. Moldova trebuie să diversifice sursele de achiziționare
a energiei electrice, pentru a nu fi
dependentă de furnizorii actuali.
O soluție în acest sens, ar putea
fi energia electrică importată din
țara vecină, România care ar putea furniza 30 la sută din necesarul de energie electrică.
Prim-ministrul a solicitat
instituțiilor implicate în negocieri să prelungească contractele
existente cu încă trei luni, perioadă în care să fie identificate
surse de alternativă de achiziționare a energiei electrice astfel
încât să nu fie majorate prețurile
pentru consumatorii finali.

asemenea, va fi reabilitat un tronson de șase kilometri de pe șoseaua
Lozova - Hâncești.
În afară de asta, vor demara
lucrările de reabilitare pe traseele
Chișinău - Ungheni - Sculeni, cu o
lungime de 120 de kilometri. Vor
începe lucrările de renovare și a
drumurilor Sărătenii Vechi - Soroca, precum și Comrat - Ciumai,
dar și Chișinău - Peresecina. Aceste
lucrări urmează a fi finalizare în următorii doi ani.

Douăzeci de sate își vor încălzi
instituțiile publice cu energie din biomasă
Douăzeci de sate din raioanele Glodeni, Dondușeni , Soroca și Râșcani își vor conecta instituțiile publice la sisteme termice pe bază de biomasă.
Începând cu sezonul următor de iarnă, școlile,
grădinițele, primăriile, centrele comunitare vor
fi conectate la energia produsă local, din deșeuri
agricole. În total, 30 de instituții publice își vor
asigura securitatea energetică racordându-se la
sisteme de energie regenerabilă.
Cea mai mare parte a cheltuielilor de instalare
a sistemelor termice alternative și de procurare a
cazanelor va fi acoperită de Proiectul Energie și
Biomasă, satele selectate contribuind cu minim
15% din suma totală a investiției.
Menționăm că raioanele Glodeni, Dondușeni,
Soroca și Râșcani sunt primele patru raioane în
care Proiectul Energie și Biomasă a demarat activități în anul 2012. Până la sfârșitul anului, vor fi
acoperite alte 9 raioane: Florești, Anenii Noi, Orhei, Rezina, Șoldănești, Ungheni, Basarabeasca,
Cimișlia și Cahul.

Poliță de asigurare
la jumătate de preț,
doar până
la 17 aprilie
Termenul de achitare a primelor de asigurare obligatorie
de asistență medicală cu reducerea de 50% este prelungit
până pe 17 aprilie, informează
Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM).
Astfel, fondatorii de întreprinderi individuale, arendașii, arendatorii, alte categorii
de persoane care nu sunt angajate și nu sunt asigurate de
către Guvern vor putea achita
prima de asigurare în sumă
fixă după 31 martie la Oficiile
poștale și/sau Agențiile Teritoriale ale CNAM.
Potrivit CNAM, până la 30
martie s-au asigurat 90% din
numărul de persoane care beneficiază de reducerea de 50%.
De menționat că, reducerea
de 50% pentru prima de asigurare obligatorie de asistență
medicală în sumă fixă constituie 1 491 lei.

Proiectul Energie și Biomasă în Moldova este
un proiect de 4 ani, implementat în 2011-2014.
Bugetul total al proiectului este de 14.56 milioane Euro, acordați de Uniunea Europeană (14 mil.
Euro) și PNUD Moldova (560,000 Euro).

Salarii mai mari pentru
funcționarii publici, de la 1 iunie
Salarii mai mari de la 1 iunie.
Asta au votat majoritatea deputaților la 22 martie, în cadrul ședinței plenare a Legislativului.
Salariile funcționarilor publici
vor fi calculate în baza unei noi
scheme, care are drept scop atragerea tinerilor specialiști. Conform proiectului de lege aprobat,
la baza noului sistem de salarizare va fi pus principiul motivării
în funcție de evoluția în carieră,
performanțele profesionale individuale ale funcționarului public,
precum și performanța colectivă a
autorității publice.

În noul sistem de salarizare,
salariul total al funcționarului public va fi constituit din partea fixă,
salariul de funcție, sporul pentru
grad de calificare și partea variabilă, care cuprinde sporul la salariul
de funcție pentru performanța colectivă, și premiul anual.
Potrivit autorilor, pentru stabilirea salariului de funcție în raport
cu sarcinile și atribuțiile funcției
ocupate, se vor institui 23 de grade
de salarizare. Pentru implementarea noului sistem de salarizare,
conform estimărilor prealabile,
vor fi necesare 856 milioane de lei.
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Moldova și UE, mulțumite de rezultatele
primei runde de negocieri
privind Acordul de Liber Schimb
Republica Moldova și Uniunea Europeană au apreciat pozitiv rezultatelor primei runde de discuții cu privire la Acordului privind Zona de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător dintre cele două părți.
„Suntem mulțumiți de rezultatele negocierilor rundei întâi, evident fiind o pregătire foarte bună pentru cea de a doua
rundă care va avea loc în iunie, la Bruxelles. Experții au dat dovadă de un înalt grad
de profesionalism, ce a permis atingerea cu
succes al scopului propus - stabilirea tuturor aspectelor juridice ale Acordului. Semnarea Acordului de Liber Schimb cu Moldova face parte din politica de vecinătate
a Uniunii Europene și asigură integrarea
economică a țării noastre în comunitatea
europeană”, a declarat șeful negociator al
Comisiei Europene, Luc Devigne.

Potrivit negociatorului-șef al Republicii
Moldova, viceministrul Economiei Octavian Calmâc, concesiile tarifare ale Acordului
vor fi discutate la runda a treia de negocieri
a Acordului, care vor avea loc în septembrie 2012.
„Conform înțelegerii între cele două
părți, pe parcursul lunilor imediat următoare vor fi efectuate schimburi de statistici ale datelor comerciale și elaborate recomandările cheie pentru concesii din mai
multe domenii, în special, ce țin de sectorul
sanitar și fitosanitar. Vor fi prezentate ac-

tele legislative ce reglementează domeniile
date și foaia de parcurs la implementarea
regulamentelor tehnice și standardelor
europene armonizate. Negocierile se duc
în 13 subgrupe. Acoperă atât comerțul cu
mărfuri, servicii, domenii aferente comerțului, cum ar fi concurența, achizițiile publice, sectorul energetic, dezvoltarea durabilă economică, transparența. Subiecte
ce țin de aplicarea măsurilor sanitare, fitosanitare, standardizare, infrastructura
calității. Toată multitudinea de probleme și
domenii care au tangențe cu un comerț liber și civilizat. Este inoportun de a discuta
despre riscuri, pentru că nu s-a intrat încă
în negocieri propriu – zise de liberalizare a
accesului pe piața”, a declarat Calmâc.
Totodată, Octavian Calmâc a atenționat
că UE tratează Transnistria drept parte a
Republicii Moldova și angajamentele Acordului vor fi aplicate pe întreg teritoriul, fără
excepții, cu respectarea normelor Acordului Adițional: „Astfel, toate beneficiile și

obligațiunile negociate pentru agenții economici din Moldova vor fi valabile și pentru
agenții economici din stânga Nistrului”.
Acordul privind crearea Zonei de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător între Republica Moldova și Uniunea asigură
integrarea economică a Moldovei în UE și
presupune liberalizarea graduală a comerțului cu bunuri și servicii, libera circulație a
forței de muncă, reducerea taxelor vamale,
barierelor tehnice și netarifare, abolirea restricțiilor cantitative și armonizarea legislației Republicii Moldova la cea a Uniunii
Europene.
În anul 2011 schimburile comerciale
între Republica Moldova și țările Uniunii
Europene s-au ridicat la 3344,1 milioane de
dolari SUA. Republica Moldova a exportat
pe piața UE mărfuri în valoare de peste 1
miliard de dolari SUA și a importat în sumă
de 2,25 miliarde. Cota UE în exporturile
moldovenești s-a ridicat la 49%, iar la exporturi a fost de 43,3%.

Tenderul repetat
de achiziție
a grâului
alimentar pentru
rezerva de stat
va avea loc
pe 25 aprilie
Tenderul repetat de
achiziționare a grâului alimentar pentru rezerva de
stat va avea loc pe 25 aprilie, la Agenția Națională
pentru Rezervele Materiale, după ce prețul la cereale propus la 29 februarie a
fost apreciat ca fiind exagerat.
Solicitat de Agenția
„INFOTAG” , Mihai Sterpu, șef de direcție la agenție, a spus că prețul solicitat de producătorii agricoli
din Moldova varia de la
3,2-3,7 lei pentru 1 kg, fiind
prea mare „și pentru piața
Moldovei, dar și cea a Rusiei și Ucrainei”.
La tenderul repetat sunt
invitați să participe producători agricoli autohtoni
dar și din alte țări. Pachetele de documente pot fi depuse până la orele 9.30 la
25 aprilie, cu o jumătate de
oră înaintea începerii tenderului. În total, urmează
să fie achiziționate 10 mii
tone de cereale.
În anul 2011, Moldova a
obținut o recoltă de grâu de
833 mii tone, dintre care
200 mii tone au fost exportate. Consumul intern este
evaluat la 350 mii tone.

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

Dezvoltarea cooperativelor de marketing
Asistenţă la crearea şi dezvoltarea cooperativelor de marketing
Asistenţă la crearea şi dezvoltarea asociaţiilor profesionale pe
produs
Instruiri în dezvoltarea afacerilor şi cooperativelor de marketing

Servicii de marketing





Servicii de intermediere a producţiei agricole
Oferirea informaţiei despre preţuri şi pieţe
Promovarea cererilor şi ofertelor comerciale
Elaborarea studiilor şi cercetărilor de piaţă
Pentru informaţii suplimentare apelaţi
oficiul naţional de coordonare
şi organizaţiile regionale
ale Federaţiei AGROinform
Tel.: 373 22 23 56 98
Fax: 373 22 23 78 30
www.agroinform.md
www.agravista.md
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Adunării Generale a Federaţiei Naţionale
a Agricultorilor din Moldova AGROinform
Concluzii
1. Guvernarea actuală este deschisă pentru comunicare şi colaborare cu
organizaţiile de fermieri în promovarea
şi implementarea reformelor în sectorul
agricol
2. Instabilitatea politică tărăgănează reformele ce duc la agravarea problemelor cu care se confruntă sectorul
agricol
3. Sistemul de control al calităţii produselor agricole şi alimentare necesită
o modernizare şi o abordare complexă
pentru a reuşi diversificarea pieţelor de
desfacere a produselor agricole şi procesate
4. În Republica Moldova, nu există
un cadru de comunicare, pentru tinerii
fermieri, care ar crea condiţii ca aceştia
să se întrunească, să-şi promoveze intenţiile şi să fie auziţi
5. Lipsa gajului îngreunează accesarea creditelor pentru toţi fermierii, iar
pentru tinerii fermieri este şi mai complicat, deoarece li se cere obligatoriu istorie de creditare
6. Lipsa unor politici clare şi de durată, privind dezvoltarea şi susţinerea
agriculturii, din partea statului, nu încurajează investiţiile în acest sector.

Propuneri
Propuneri ale Adunării Generale a
Federaţiei AGROinform pot fi structurate pentru următoarele direcţii strategice
de dezvoltare:
DEZVOLTAREA
ASOCIAŢIILOR:
1. Elaborarea actelor normative necesare pentru a face funcţională legea
257 privind organizarea şi funcţionarea
pieţelor produselor agricole şi agro-alimentare, care ar spori rolul Consiliilor
pe produse în reglementarea pieţelor
2. Constituirea Consiliilor pe pro-

duse şi îmbunătăţirea activităţii lor inclusiv cu atribuirea unor împuterniciri
în procesul de negocieri publice. Elaborarea regulamentului de finanţare a
acestor Consilii
3. Îmbunătăţirea cadrului fiscal de
impunere a cotizaţiilor plătite de fermieri
în Asociaţiile profesionale. În prezent nu
se permite deducerea cotizaţiilor din venitul impozabil
4. Elaborarea unui program de susţinere din partea statului a Asociaţiilor
profesionale (şcolarizare, subvenţii, oferirea spaţiilor pentru oficii la condiţii privilegiate, etc.)
DEZVOLTAREA
COOPERATIVELOR:
1. Ministerul Agriculturii şi Industriei
Alimentare va încuraja donatorii şi alte
organizaţii implicate în vederea creării
unii viziuni comune de dezvoltare a cooperativelor în Republica Moldova
2. Ministerul Finanţelor şi Inspectoratul Fiscal să înlăture ambiguitatea aplicării TVA în relaţiile dintre cooperativă şi
membri, precum şi excluderea impozitării duble cu impozitul pe venit a cotelor
bonus şi a dividendelor plătite de către
cooperative membrilor săi
3. Susţinerea cooperativelor de întreprinzător din contul Fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli
4. Organizaţiile de consultanţă să
elaboreze şi să implementeze, cu suportul MAIA şi donatorilor, o campanie
amplă de popularizarea a cooperării în
rândurile fermierilor şi a demnitarilor de
stat
FACILITAREA INVESTIŢIILOR
ÎN SPAŢIUL RURAL
ŞI DEZVOLTAREA AFACERILOR:
1. Crearea fondului naţional de garantare a creditelor cu participarea finanţatorilor internaţional şi băncilor comerciale la formarea lui. De exclus limi-

Federaţia Naţională a Agricultorilor din Moldova

tarea garanţiei pentru un beneficiar
2. Crearea băncii ipotecare, care va
credita fermierii pe perioade îndelungate la procurarea pământului prin finanţarea din partea organizaţiilor internaţionale de dezvoltare
3. Simplificarea procedurii de perfectare a dosarelor pentru creditare
la băncile comerciale prin impunerea
utilizării de către bănci a informaţiilor on-line disponibile de la instituţiile
publice (în bază de abonamente) şi
excluderea solicitării documentelor în
original de la potenţialul beneficiar de
credite
4. De analizat posibilitatea de introducere a impozitului unic pentru exploataţiile agricole în sectorul agricol
5. Achitarea impozitului pe venit ¼
până la 31 martie să fie exclus, deoarece fermierii necesită efectuarea investiţiilor în agricultură
6. Introducerea impozitării echitabile
pentru agricultori cu diferite forme organizatorice (7% anual)
7. De micşorat impozitele în Fondul
Social, care devine o povară tot mai
grea pentru agricultori
8. Pieţele agricole care vor fi create
să nu fie monopolizate şi producătorii să
aibă acces la serviciile lor
SUBVENŢIONAREA
SECTORULUI AGRICOL:
1. Majorarea fondului de subvenţionare
2. Politici strategice de subvenţionare pentru perioade îndelungate, ca fermierii să poată planifica şi implementa
investiţii capitale
3. Continuitatea susţinerii agriculturii
de valoare înaltă
4. Subvenţionarea cooperativelor
5. Subvenţionarea specială / privilegiată a tehnicii mici
6. Subvenţionarea cu 50% a investiţi-

AGROinform oferă FINANŢARE

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

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

ilor în post-recoltare
PROMOVAREA ŞI ASISTAREA
TINERILOR ANTREPRENORI:
1. Continuarea procesului de elaborare a programelor menite să susţină
antreprenoriatul iniţiat de tineri
2. Subvenţionarea afacerilor iniţiate
de tineri de la o anumită vârstă şi mărimea subvenţiilor să fie preferenţială
pentru antrenarea lor în afaceri
3. Planuri şi proiecte strategice pentru implicarea tineretului în activităţi în
spaţiul rural
4. Implicarea tinerilor în activitatea
cooperativelor, consiliilor, asociaţiilor de
profil etc.
ASPECTE ALE EGALITĂŢII
DE GEN:
1. Crearea unei platforme comune de
cunoaştere-învăţare şi promovare a leadirship-ului feminin: Forumul Femeilor
Lider din Zonele Rurale
2. Continuarea demersului de atingere a ţintei specificate în Obiectivele de
Dezvoltare ale Mileniului pentru Obiectivul 3
3. Integrarea dimensiunii de gen în
noua redacţie a legii cu privire la Întreprinderile Mici şi Mijlocii prin includerea
unui capitol separat cu privire la dezvoltarea antreprenoriatului feminin
4. Susţinerea iniţiativelor femeilor de
afaceri prin programe de asistenţă atât
la iniţierea afacerilor cât şi la eliminarea
aspectelor discriminatorii aşa ca: accesul la finanţe şi sporirea credibilităţii femeilor în parteneriatele de afaceri
5. Încurajarea lidership-ului feminin
prin elaborarea unor programe educaţionale la toate ciclurile specifice de învăţământ.

FERMIERILOR

CREDITAREA PENTRU FERMIERI VA INCLUDE URMĂTOARELE SUME:
1. Cooperative de marketing - credite în mărime de până la 50,000 EURO.
2. Antreprenori membri ai cooperativelor de întreprinzători - credite în mărime de până la 25,000 EURO.
3. Antreprenori - credite în mărime de până la 10,000 EURO (excepţii poate fi suma de până la 20,000 EURO când
afacerea are un impact economico-social avansat şi este preponderent orientat în dezvoltarea activităţilor de post-recoltare).
4. Clienţii ce vor contracta creditul poartă deplină răspundere pentru rambursare acestuia (astfel, ei trebuie să ofere
gajul ori să-l contracteze din fondul de garantare).
CONDIŢIILE DE CREDITARE PENTRU ÎMPRUMUTURILE ACORDATE SUNT URMĂTOARELE:
• Cooperative de marketing - rata dobânzii 15% anual la care se adaugă comisioane: 1% pentru împrumuturile pe termen
scurt (< 12 luni) şi 2% pentru împrumuturile pe termen lung (> 12 luni)
• Antreprenori eligibili şi membri ai cooperativelor de marketing - rata dobânzii 17% anual la care se adaugă comisioane: 1% pentru împrumuturile pe termen scurt (< 12 luni) şi 2% pentru împrumuturile pe termen lung (> 12 luni)
• Rata dobânzii este flotantă.

PROCEDURA DE ACCESARE A FINANŢĂRILOR VA FI EFECTUATĂ
PRIN INTERMEDIUL S.R.L. MICROINVEST ŞI ESTE URMĂTOAREA:
1. Potenţialii beneficiari trebuie să se adreseze la organizaţiile Regionale AGROinform sau la oficiul naţional de coordonare.
2. Specialiştii AGROinform selectează clienţii şi îi asistă în perfectarea Planului de Afaceri.
3. Specialiştii AGROinform vor acorda asistenţă beneficiarilor la conlucrarea cu ofiţerii de creditare ai „Microinvest” S.R.L. pentru
pregătirea documentelor necesare Dosarului de Creditare.
4. Creditele vor fi aprobate şi eliberate într-o lună din momentul depunerii Dosarului la Comisia de Creditare.

Informaţii suplimentare pot fi obţinute la numărul de telefon (22) 23 77 30
sau la reţeaua AGROinform.
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Factorii favorabili și nefavorabili
Atunci când dorim să înființăm o fermă de taurine de
carne, trebuie analizate cu atenție două aspecte: resursele disponibile (teren agricol, forța de muncă, capitalul
și competențele manageriale ale fermierului) și profitabilitatea relativă a creșterii taurinelor pentru carne comparativ cu exploatarea taurinelor pentru lapte sau cu alte
specii domestice

Dacă se optează pentru creșterea taurinelor de
carne, atunci există trei posibilități:
 tehnologia vacă-vițel, adică toți vițeii sunt
vânduți la înțărcare, cu excepția animalelor de înlocuire;
 îngrășarea taurinelor (creșterea și îngrășarea
animalelor până la valorificarea prin abatorizare);
 o combinație între tehnologia vacă-vițel și îngrășare.
În continuare vom discuta despre factorii favorabili și nefavorabili ai producției de carne de vită
în sistem vacă-vițel.

Factorii favorabili
tehnologiei
vacă-vițel
• Taurinele de carne sunt
foarte bine adaptate pentru
utilizarea de terenuri care sunt
nepotrivite pentru producerea
de cereale sau pentru oricare
altă cultură de câmp. Aceste terenuri cuprind zonele umede,
pentru care cea mai bună valorificare o reprezintă pajiștile,
terenurile aride și semiaride,
mlaștinile, terenurile degradate, terenurile rezultate după defrișări și despăduriri.
• Folosesc eficient cantități
mari de furaje voluminoase de
calitate mai slabă produse în
ferme, cum ar fi cocenii de po-

rumb, paiele, fânurile de slabă
calitate etc..
• Utilizează eficient subproduse de la multe industrii alimentare, cum ar fi cocenii de
porumb, șroturi de oleaginoase, tăiței de sfeclă, melasă, rumeguș, talaș, tărâțe, refuzurile
vegetale de la unele industrii.
• Taurinele pot folosi mai
rațional decât alte specii de
animale domestice totalitatea
producției locale de cereale și
voluminoase, fără a fi necesară
cumpărarea de furaje din altă
parte.
• Taurinele de carne reprezintă o piață de desfacere pentru cereale. Atunci când producția de cereale este mare, o
parte mai mare din acestea pot

intra în producția de carne de
vită. Atunci când producția este
mică, producția de carne de vită
se va baza mai mult pe furaje
voluminoase și mai puțin pe cereale.

animale domestice, ceea ce o
face să fie eficientă acolo unde
forța de muncă este rară și
scumpă. În condiții medii comerciale, o persoană poate îngriji aproximativ 300 de vaci.

• Taurinele de carne furnizează un mijloc excelent de
menținere a fertilității solului
terenurilor agricole. În plus, ele
returnează în sol aproximativ
80% din componenții fertilizanți din furaje. De asemenea,
oferă o modalitate profitabilă
de a utiliza leguminoasele care
sunt folosite de obicei pentru a
îmbunătăți structura solului și
a realiza rotația culturilor.

• Taurinele de carne ajută
la distribuirea uniformă a necesarului de forță de muncă
pe parcursul unui an, deoarece
acestea necesită o atenție mai
redusă, cu excepția lunilor de
iarnă.

• O fermă de taurine de carne necesită mai puțină forță de
muncă decât aproape oricare
dintre alte tipuri de ferme de

• Taurinele de carne au cerințe relativ mici de investiții în
construcții și echipamente.
• Taurinele care au trecut
de vârsta înțărcării sunt supuse
unor riscuri scăzute de mortalitate și sunt sensibile la un număr mai mic de boli și paraziți.
În medie, pierderile prin mortalitate sunt de 2 la sută la vacile adulte, 1 la sută la tineretul
femel de înlocuire și 1 la sută la
taurinele supuse îngrășării.
• Majoritatea fermelor vacă-vițel nu reprezintă o sursă
de poluare, deoarece densitatea
animalelor este minimă și, în
majoritatea timpului, animalele
defecă pe pășune, așa cum fac și
animalele sălbatice.
• Taurinele de carne sunt
adaptate producerii unei cantități maxime de carne pe baza
laptelui matern și a ierbii, prin
realizarea unor mase corporale mari la înțărcare și în procesul de îngrășare și finisare pe
pășune.
• Fermele vacă-vițel sunt
flexibile. În funcție de disponibilul și de prețul cărnii de vită,
precum și de prețul animalelor,
fermierul are mai multe opțiuni.

• Creșterea taurinelor de
carne se poate practica și ca o
afacere suplimentară, ca agricultură cu timp parțial de muncă, acolo unde proprietarii au
un loc de muncă în afara fermei
sau sunt semi-pensionați, deoarece acest sistem necesită un
volum relativ mic și flexibil de
muncă.
• Din totalul consumului de
carne roșie pe locuitor (vită, vițel de carne albă, miel și porc)
carnea de vită reprezenta 55 la
sută în SUA, 2005 și peste 30 la
sută în Europa, 2003.
• Aproximativ 50 la sută din
fiecare leu cheltuit de consumator pe carnea de vită ajunge la producător. Crescătorul
de taurine de carne primește
cel mai mare procent din prețul de vânzare al cărnii de vită,
comparativ cu alte produse
animaliere. Acest lucru este
posibil deoarece costurile de
procesare a cărnii de vită sunt
mult mai mici decât costurile
de procesare a altor produse,
cum ar fi laptele, pâinea.
• Criza mondială de alimente favorizează creșterea taurinelor de carne, deoarece acestea
sunt adaptate pentru a utiliza
la maxim furajele care nu sunt
comestibile pentru om, cum ar
fi pășunile și fânul. Astfel, taurinele se pot adapta competiției crescânde pentru cerealele
destinate consumului uman în
următorii ani.
• Reprezintă o situație favorabilă pentru export. Există
o criză mondială, dar mai ales
europeană, a cărnii de vită, astfel că producția și prețurile sunt
în favoarea exportului de carne
de vită.
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pentru producerea cărnii de taurine
Factorii
nefavorabili
tehnologiei
vacă-vițel
• O astfel de fermă necesită
un capital considerabil, între
2000 și 4000 euro pe vacă, investiții în animale, teren, construcții, echipamente și mașini.
• Taurinele de carne au nevoie de multe suprafețe de teren
împrejmuit și de apă, elemente
care limitează extinderea acestei îndeletniciri în multe zone.
• O fermă vacă-vițel necesită
know-how, capacități și experiențe manageriale în raport cu
dimensiunea și gradul de complexitate a exploatației.

• Se înmulțește lent. Taurinele nu se admit la reproducție
la o vârstă atât de tânără și nu
sunt atât de prolifice ca suinele sau ovinele. În mod normal,
vacile se admit la reproducție
la vârsta de 1,5 ani, dau naștere unui singur produs o singură
dată pe an. De la o femelă se obțin doar 0,85 produși înțărcați
pe an.
• Taurinele sunt supuse riscului apariției unor boli devastatoare, cum ar fi febra aftoasă.
Prezența acestor boli în alte țări
reprezintă un risc permanent.
• Vaca de carne este categoria care are cea mai mică conversie a furajelor dintre toate
categoriile de animale domestice (fig. 1).

• Există prea multe reglementări privind exploatarea
pajiștilor publice, fără a le fi
de real folos crescătorilor. Numeroasele reglementări locale
privind modul de exploatare a
pajiștilor comunale, precum și
imposibilitatea de arendare a
acestora pe mai mulți ani reprezintă o piedică în dezvoltarea producției de carne de vită.

prezintă o problemă structurală
a acestui sistem.

alte sectoare ale creșterii animalelor.

• Sistemul nu este foarte sensibil la schimbările de prețuri și
costuri. Ca urmare a preponderenței fermelor mici de producție, industria producătoare de
carne de vită, ca întreg, nu răspunde prea bine la schimbările
de prețuri și costuri, având ca
rezultat faptul că fermele mici
au tendința de a scădea prețurile la un nivel cât mai mic și pe o

• Sistemul reacționează puternic la schimbările economice. Carnea de vită este „Mercedesul” alimentelor. De aceea,
asemănător mașinilor Mercedes, vânzările cărnii de vită
scad mai rapid și la un nivel mai
redus în vremuri de recesiune
sau depresiune, comparativ cu
alte alimente.
• Carnea de vită va fi permanent amenințată de soia și de
alți înlocuitori ai cărnii. Carnea
de vită este vulnerabilă față de
înlocuitorii cărnii fabricați din
soia sau alte proteine, cu condiția ca acestea să fie acceptate de
către consumatori și să fie la un
preț mai mic, în special în perioadele economice când scad
veniturile.

• Costul ridicat al taurilor:
în perioadele în care cererea de
carne de vită este foarte mare,
taurii de foarte bună calitate
au un preț foarte ridicat și sunt
greu de obținut.
• Se caracterizează prin
prețuri foarte diferite ale unității de produs valorificate în
raport cu clasele de calitate.
Prețul de valorificare a unui
kilogram de carne vie este variabil în funcție de categoria
de animale valorificate și de
clasa de calitate în care a fost
încadrat. Mai mult, valoarea
animalelor de reproducție
care și-au încheiat ciclul reproductiv este mult mai mică
decât valoarea acelorași animale aparținând altor specii
de animale domestice (suine).
• Nu poate fi extinsă sau lichidată rapid. Extinderea efectivului matcă nu se poate face
rapid, iar răspunsul la modificările de preț este lent. În mod
obișnuit, o vițea nu fată înainte
de a împlini vârsta de 2 ani, durata gestației durează încă 9,5
luni și în final tineretul se crește timp de 6-12 luni înainte de
a fi vândut îngrășătoriilor, care
la rândul lor finisează animalele timp de 4-12 luni. În total,
sunt necesari cca. 4 ani pentru a
produce o nouă generație. Efectivul matcă nu poate fi lichidat
rapid fără pierderi mari din
partea crescătorului și o risipă
enormă de resurse.

durată mai mare de timp atunci
când piața înregistrează supraproducție.
• Sistemul nu este foarte
sensibil la noutățile tehnologice. Din aceleași motive, și
anume că fermele mici sunt
preponderente în producerea
cărnii de vită, acestea nu pot
justifica costurile cu tehnologia modernă. Ca urmare, industria producătoare ca întreg
nu este atât de progresivă ca
• Taurinele nu sunt atât de
eficiente în conversia proteinei din hrană în alimente (fig.
2). Doar ovinele sunt mai puțin eficiente decât taurinele de
carne.
• Este foarte costisitor să
se alcătuiască loturi pentru îngrășare. Realizarea de loturi
uniforme de taurine supuse îngrășării, achiziționate de la mai
mulți producători mai mici re-

• Carnea de vită se află întro competiție crescândă din
partea cărnii de pasăre. Toate
statisticile mondiale arată că
în viitor carnea de pasăre va
fi consumată din ce în ce mai
mult, ceea ce determină o scădere a consumului și a cererii
de carne de vită.

SISTEMUL DE
CREȘTERE VACĂVIȚEL ÎI PERMITE
FERMIERULUI:
- să vândă toții vițeii la înțărcare;
- să vândă o parte din viței
la înțărcare și să rețină restul de
animale pentru valorificarea ulterioară la mase corporale mai
mari;
- să cumpere mai mulți viței
și apoi să-i vândă la vârsta de
1 an;
- să crească vițeii produși în
fermă până la greutatea de sacrificare.
Sursa: Ferma
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Agricultura conservativă în Republica Moldova –
situația actuală și perspective de dezvoltare
Ministerul Agriculturii și
Industriei Alimentare în colaborare cu Programul IFAD
în Moldova, au organizat recent masa rotundă la tema:
„Agricultura conservativă în
Republica Moldova – situația
actuală și perspective de dezvoltare”.
La întrunire au participat
oameni de știință, reprezentanții UCIP-IFAD, Dr. Ion Ioniță,
profesor la Universitatea „Ioan
Cuza” din Iași – consultant internațional în cadrul actualului
Program IFAD, precum și producători ce practică actualmente agricultura conservativă.
Victor Roșca, director al
IFAD în Moldova a informat
audiența despre posibilitățile
IFAD în Moldova: IFAD 4 și
IFAD 5, cele trei componente de bază: servicii financiare
pentru proiecte investiționale în mediul rural, acordarea

creditelor pe termen mediu și
lung producătorilor agricoli
la condiții preferențiale; asistența financiară tinerilor antreprenori din spațiul rural,
prin acordarea creditelor cu
element de grant 40%; finanțarea obiectelor de infrastructură
economică pentru grupuri de
producători agricoli, inclusiv,
acordarea asistenței tehnice
și consultative producătorilor
agricoli pentru dezvoltarea afacerilor.
În context, pe parcursul
anului curent, IFAD își propune să acopere cheltuielile
pentru fondarea a 4 Loturi
Demonstrative în condiții de
producere pentru promovarea
și stimularea implementării
sistemului conservativ de prelucrare a solului la producerea
culturilor agricole.
Prioritate se va acorda celor cu experiență în domeniu,

iar suma oferită, va fi de până
la 50 mii dolari SUA pentru fiecare lot. Mijloacele financiare
vor fi destinate procurării utilajului agricol necesar în sistemul Agriculturii Conservative.
Concursul competitiv, pentru
selectarea întreprinderilor pe
bază, pe terenurile cărora vor

fi create Loturile Demonstrative, va fi anunțat în aprilie
curent. De asemenea, în perioada 2013-2014, circa 20
întreprinderi, care vor implementa sistemul respectiv, vor
beneficia de suport financiar,
cu respectarea anumitor condiții. Au fost descrise și crite-

riile de selectare a companiilor
pentru fondarea Loturilor Demonstrative.
Participanții la Masa Rotundă au făcut schimb de opinii, au menționat avantajele și
dezavantajele sistemului privit
atât prin prisma savanților,
cât și a celor ce practică agricultura conservativă. S-au făcut referințe la imperfecțiunile
cadrului legal în vigoare, care,
iminent, urmează a fi perfecționat cât mai curând.
Vorbitorii au subliniat că,
sistemul convențional de agricultură a determinat sporirea
nivelului producției, dar simultan, a condus la degradarea și
diminuarea resurselor naturale, de aceea, acum, cea mai importantă componentă a sistemelor conservative este lucrarea solului, modul de afânare,
de prelucrare și încorporare a
seminței.

În Moldova va fi creat Oficiul
China mai aproape
de agricultura moldovenească Național al Viței de Vie și Vinului
În cadrul vizitei de lucru în China, Vasile Bumacov, Ministru al Agriculturii și Industriei Alimentare, a avut o întrevedere cu Chen Xiaohua,
Viceministru al Agriculturii al Republicii Populare Chineze.
Interlocutorii au făcut un schimb de opinii
referitor la stadiul actual al cooperării bilaterale în domeniul agricol, apreciind că în ultimii
ani se atestă o creștere semnificativă a exportului în China a produselor agricole moldovenești, printre care domină vinurile. Trendul
pozitiv este susținut de autoritățile ambelor
părți, înscriindu-se atât în strategia de stimulare a consumului, promovată de partea chineză, cât și de diversificare a piețelor de desfacere, promovată de partea moldovenească.
Au crescut nu numai cifrele de afaceri, dar și
încrederea părților, care urmează să fie valorificată fără ezitare.
Ministrul moldovean a salutat prezentarea
mai multor proiecte de afaceri moldo-chineze,
care capătă o deosebită atractivitate în contextul

În Moldova va fi implementat un nou sistem de gestionare a ramurii viti-vinicole și va
fi creat Oficiul Național al Viței
de Vie și Vinului. Aceste modificări sunt prevăzute de amendamentele la Legea viței de vie
și vinului.
Potrivit ministrului Agriculturii și Industriei Alimentare, Vasile Bumacov, ministerul de resort va transmite
funcțiile ce țin de implemen-

pieței interne de concurența
neloială și alți factori negativi.
De asemenea, oficiul se va ocupa de promovarea producției
vinicole moldovenești pe piața
internă și externă și va duce
evidența Registrului companiilor vinicole.
Totodată, noua structură va
administra și gestiona denumirile geografice și de proveniență protejate, brandul național al vinurilor moldovenești

tarea politicilor în domeniul
vinicol și cel al viticulturii
noii structuri, care se va afla
în subordinea sa.
Activitatea Oficiului Național al Viței de Vie și Vinului
va fi finanțată din Fondul Viței
de Vie și Vinului. Noua structură se va ocupa de implementarea politicilor în domeniul
vinicol și cel al viticulturii, de
producerea și comercializarea
producției vinicole, protecția

și va promova exportul vinurilor de calitate, după exemplul
altor state.
Oficiul va fi condus de un
director și Consiliul Coordonator compus din 11 membri.
Directorul va fi selectat în bază
de concurs și desemnat prin
ordinul ministrului Agriculturii și Industriei Alimentare.
Amendamentele aprobate de Guvern urmează să fie
aprobate de Parlament.

dezvoltării rapide a statutului RM față de Uniunea Europeană și a preferințelor comerciale, pe
care le are atât cu UE, cât și cu spațiul CSI.
Ministrul Vasile Bumacov l-a invitat pe omologul său să viziteze Republica Moldova, urmând
ca partea chineză să decidă perioada convenabilă
pentru o întâlnire la Chișinău.

Moldova va rămâne fără roadă de piersici și caise
Roada de fructe din Moldova a
fost compromisă din cauza condițiilor climaterice din iarna aceasta. Potrivit informațiilor acordate
de către colaboratorul Institutului
Național Științifico-practic de Horticultură și Tehnologii Alimentare,
Veaceslav Mîndra, cel mai mult au
fost afectate pomii fructiferi de specii sâmburoase.
„Seceta și temperaturile aerului
relativ ridicate, care au fost înregistrate toamna trecută, au provocat
dezvoltarea în continuare a mugurilor centrali ai unor pomi fructiferi.
Iar fluctuațiile de temperatură bruște, la finele iernii, și rafalele puternice de vînt au distrus embrionii de

flori”, a explicat Veaceslav Mîndra.
Potrivit lui, piersici au fost afectați în proporție de până la 65%, iar
caișii – până la 60%. De asemenea,
au avut de suferit și pomii de migdale – în proporție de 80% din muguri
de flori.
Cea mai favorabilă este starea
prunelor, cireșelor și vișinelor, mugurii acestor pomi fiind afectați doar
în proporție de 5-7%.
În același timp, potrivit experților, scăderea prognozată a temperaturilor, în timpul nopții, până la -4
grade, nu reprezintă pericol pentru
culturile de fructe și pomușoare, deoarece acestea încă nu au reușit să
înflorească.
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Calendarul pomicol pentru luna aprilie
În luna aprilie se finalizează tăierile de fructificare la speciile pomicole în toate zonele țării. Tăierile la pomii și arbuștii fructiferi, au drept scop formarea coroanelor pomilor tineri și a tufelor de arbuști fructiferi,
consolidarea acestora în plantațiile pe rod pentru a susține producția, corectarea celor ce au fost neglijate
o anumită perioadă, crearea unui echilibru între creștere și rodire, reglarea încărcăturii cu muguri de rod,
precum și regenerarea pomilor îmbătrâniți, degenerați și lipsiți de creșteri.

Tăierile
de întreținere
Tăierile de întreținere a coroanelor
au ca scop asigurarea echilibrului între
creștere și rodire, conducerea acestora
pe verticală și orizontală, încadrarea în
spațiu în funcție de forma de coroană și
a distanțelor dintre pomi pe rând. După
intrarea pe rod se fac și unele scurtări ale
prelungirilor exagerate a unor șarpante
și chiar a ramurilor de semischelet, care
cresc în interiorul coroanei, a lăstarilor
lacomi, precum și a unor formațiuni debile ce îndesesc inutil coroana.
La măr și păr formațiunile tinere de
rod ca: pinteni, țepușe, smicele și nuielușe nu se taie, iar mlădița se scurtează
la 2-3 muguri floriferi. De asemenea,
lăstarii de rod tineri nu se scurtează.
Cele ce au vârsta de 3-4 ani de rod se
taie deasupra a 1-2 țepușe sau pinteni.
La gutui ramurile anuale lungi care
poartă muguri micști, se scurtează la 1/3
din lungime. Măciuliile în general nu se
scurtează, cu excepția celor slabe care se
taie deasupra unui mugure vegetativ de
la bază.
La sâmburoase (prun, cais, cireș și vișin) ramurile mixte tinere în
vârstă de 2 -3 ani, nu se taie decât dacă
depășesc lungimea de 40-50 cm. Ramurile de un an, de semischelet, ce cresc în
interiorul coroanei până la lungimea de
30-40 cm nu se scurtează. Cele de semischelet în vârstă de peste 5-6 ani, pe
care se găsesc muguri de rod, îmbătrânite, se reîntineresc printr-o scurtare la
1-3 ramificații de la punctul de inserție.
Tăierile anuale la piersic sunt obligatorii având în vedere că această specie
fructifică mai ales pe ramuri mixte și lungi în vârstă de un an, în caz contrar pomul
se degarnisește, iar rodul se deplasează la
periferia coroanei. Ramurile mixte, viguroase, se scurtează la 60-70 cm.

Tăierile
de regenerare
Tăierile de regenerare se aplică pomilor în plantațiile îmbătrânite, neglijate o
anumită perioadă, fără creșteri anuale,
cu producții de fructe neînsemnate cantitativ și de calitate inferioară. Acestea au
menirea refacerii coroanelor prin scurtarea ramurilor de schelet și semischelet,
într-o perioadă de 3-4 ani, cu scopul de
a stimula pornirea de noi creșteri și garnisirea acestora cu formațiuni de rod.
Lucrarea poate începe din toamnă după
căderea frunzelor și se continuă până
primăvara, la începutul vegetației.
Tăierea de regenerare a pomilor trebuie să fie însoțită de o lucrare adâncă a
solului, mult sub proiecția coroanei, ocazie cu care se realizează și o întinerire a
sistemului radicular, însoțită obligatoriu
și de o fertilizare puternică. Rănile rezultate, cu dimensiuni de peste 4-5 cm diametru, se acoperă cu mastic, vopsea sau
chiar amestec de pământ și balegă.

La arbuștii fructiferi, tăierile au
în vedere formarea tufei și menținerea numărului corespunzător de tulpini, precum și întinerirea acestora
prin înlocuirea celor îmbătrînite cu
lăstari noi.
În funcție de condițiile climatice,
după trecerea pericolului revenirii gerurilor și a brumelor târzii, acolo unde la
piersic și cais tăierile s-au făcut cu lăsarea unor rezerve de ramuri (deci încărcătura de muguri de rod este prea mare,
iar rărirea fructelor va fi prea complicată
și minuțioasă), se fac corecturile necesare, și se lasă încărcătura normală de formațiuni fructifere pe pom. După tăieri,
se scot ramurile rezultate și alte resturi
vegetale din livadă și se ard, pentru prevenirea extinderii unor agenți patogeni.

Alte lucrări specifice
lunii aprilie
• Se sapă sau se erbicidează benzile pe rând, se desțelenesc intervalele înierbate de peste 3 ani și se
însămânțează cele care urmează a se
înțeleni.

• Se verifică grămezile cu materiale
fumigene destinate prevenirii pierderilor provocate de înghețurile și brumele
târzii de primăvară precum și utilajele
specializate de producere și distribuire
a fumului în livezi (acolo unde acestea
există).
• La pomii unde rozătoarele au ros
aproape circular tulpinile, se mai pot
face altoiri în punte, sau se înlocuiesc.
La cei cu rosături mai mici, rănile se
badijonează cu amestec de pământ și
balegă de vacă sau mastic.
• În căpșunăriile comerciale se
mobilizează și se greblează terenul
între rânduri, se plivesc buruienele
din rândul conturat, se pregătesc materialele pentru producerea fumului,
se asigură materialele pentru mulcit
(paie, folie, rumeguș). În stoloniere,
după recoltarea stolonilor, se afânează terenul între rânduri și se completează golurile.
• În pepinierele pomicole se încheie plantatul puieților portaltoi și
a marcotelor. Se rupe crusta de pe
biloanele însămânțate în toamnă, se
dezmușuroiesc ochii altoi acolo unde
au fost protejați peste iarnă, se încheie tăierile la cep și scosul sălbaticului
în câmpul II de formare, lucrare ce
constă în scurtarea portaltoiului la
12-15 cm deasupra ochiului altoi (în
cazul formării pomilor cu cep) sau la
1,5-2 mm deasupra ochiului în cazul
formării fără cep.

Compania Nic-Ol din orașul Edineț
produce la comandă:

Tratamente
fitosanitare
Efectuarea tratamentelor fitosanitare se face la avertizare pentru combaterea gărgăriței florilor de măr, rapănului,
făinării, focului bacterian și a bolilor de
scoarță la speciile sămânțoase, moniliozei, acarienilor, afidelor la prun, cireș,
vișin și cais, Taphrinei la piersic, făinării
la coacăz, putregaiului cenușiu la căpșun etc. O atenție deosebită se va acorda
stropirilor de primăvară cu soluțiile clasice: zeamă bordoleză, zeamă sulfocalcică, sulf muabil precum și uleiuri de tip
Oleocarbetox, Oleoecalux, Oleodiazol
sau US1, în concentrațiile recomandate
de firmele furnizoare.
În aceasta lună se încheie acțiunea
de plantare la pomi, arbuști fructiferi
și parțial căpșun, iar în paralel se pot
completa golurile în plantații. Udarea
săptămânală a pomilor plantați în acest
sezon este obligatorie, pentru asigurarea prinderii.
Dacă nu s-au efectuat din toamnă
sau în ferestrele din timpul iernii, se finisează lucrările solului prin executarea
arăturii sau discuirii între rânduri, peste
tot sau în benzi alternative.
În funcție de încărcătura cu muguri
de rod, se administrează îngrășăminte
organice și 1/3 din doza de azot.

 linii de calibrare a merelor

 descărcătoare mecanice pentru containere

 stupi pentru  mânere mecaalbine
nice pentru captarea containerelor

 containere din lemn
 transportoare
 hidrobur pentru plantarea livezilor și viilor
 lăzi din lemn pentru fructe

Așteptăm comenzile Dvs. la numerele de telefon:
024692521
069163954
060561222
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Ciupercăria afacerea viitorului în Moldova
Dacă visați să deschideți o
ciupercărie și vreți să știți cât de
„ușor”se cultivă ciupercile și ce
trebuie să cunoască viitorii fermieri ca să nu investească în zadar,
dar și ce șanse are Moldova să
devină un mare producător de
ciuperci, citiți cu atenție sfaturile
experților.
Ciupercile comestibile reprezintă un produs foarte valoros
datorită conținutului bogat în
substanțe nutritive, motiv pentru
care sunt apreciate la nivel global, în special în perioada rece a
anului, când legumele se găsesc în
cantități mai reduse. Unele specii, datorită efectelor terapeutice,
sunt utilizate atât în alimentație,
cât și în farmacologie sau cosmetologie. Prin urmare pe lângă
valoarea alimentară deosebită,
ciupercile pot constitui baza unei
afaceri rentabile, care este asigurată de o producție ridicată, ce se
obține pe unitatea de suprafață
folosită în acest scop.

Investițiile se recuperează
într-un an sau trei
„În R. Moldova există un mediu
prielnic pentru dezvoltarea afacerilor
în domeniul cultivării ciupercilor. Noi
avem sute de km de galerii de mină și o
mulțime de localuri părăsite care pot fi
adaptate în acest scop”, consideră Vladimir Andrieș, doctor în agricultură,
conferențiar universitar, șeful Catedrei
de legumicultură la Universitatea Agrară de Stat din Moldova (UASM). Potrivit lui este o ramură rentabilă care dă
rezultate în timp scurt de la efectuarea
investiției. “Practic la trei săptămâni
după cultivarea miceliului apare primul
val de recoltă, deci după o lună încep a
fi recuperați o parte din banii investiți.
Statisticile arată că, investițiile se pot fi
recuperate într-un an, dacă cheltuieli nu
vizează construcția unui local, și în trei
ani, dacă include construcția localului”.

Nerespectarea tehnologiei
poate aduce eșec
Atenție, nerespectarea cu strictețe
a tehnologiei de cultivare a ciupercilor
poate duce la eșec. Potrivit lui Anatolie
Ignat, expert în agro-business, un obstacol important în dezvoltarea acestei
ramuri la noi în țară este lipsa specialiștilor în domeniu și abordarea defectuoasă a pieței de desfacere. Cu dificultăți
s-a confruntat și familia Vasian care de
mai bine de cinci ani cultivă ciuperci.
Angela Vasian din Recea spune că deși
prima vreme afacerea a fost una profitabilă, ulterior „invidia le-a cam dat
planurile peste cap”. „Așa este la noi,
la moldoveni, dacă face unul o afacere,
toți care văd încep și ei afaceri în același
domeniu. Așa că anul acesta am redus

cantitatea cultivată, a rămas doar o mică
afacere de familie care să ne poată asigura existența”, povestește femeia. În
prezent, familia Vasian comercializează
marfa la piața raională. Deși au încercat
să pătrundă și pe piața de la Chișinău,
Angela spune că intermediarii ofereau
un preț de achiziție mult prea mic, astfel
că a renunțat.

De ce să importăm
ciuperci, când le
putem crește singuri?
În ciuda acestui fapt, Anatolie Ignat
menționează că Moldova are toate șansele să devină un mare producător de
ciuperci, care ar putea fi comercializate
nu doar pe piața locală, dar și exportate
peste hotare. „Dacă ar exista un număr
anumit de crescătorii de ciuperci mari și
puternice, unite într-o asociație, care ar
permite procurarea în comun a unor volume mari de materie primă, precum și
reglementarea anumitor aspecte privind
poziționarea pe piața externă, ar permite R. Moldova să devină un furnizor de
ciuperci. Noi avem tradiții vechi de prelucrare a ciupercilor, și atunci de ce ar
trebui să importăm ciuperci din China,
din India, care ulterior sunt vândute
pe piață ca produs autohton”, remarcă
expertul. Potrivit lui, dacă producătorii
locali ar putea asigura piața cu produse
de calitate la un preț mai mic sau egal cu
cel de import, atunci șansele de succes
sunt mari.
La nivel mondial, se produc circa
1.500.000 tone de ciuperci anual. Pe
plan european se realizează aproximativ 60% din această cantitate. În Europa, principalele țări producătoare de
ciuperci sunt Franța, Polonia, Italia și
Ungaria.

Cultura ciupercilor
nu necesită suprafețe
mari de teren agricol
Într-adevăr, în comparație cu celelalte
culturi horticole, cultura ciupercilor implică ocuparea unor suprafețe foarte mici
de teren. Mai mult decât atât, terenul
utilizat în cadrul unei ciupercării nu trebuie să fie neapărat bun pentru agricultură, pentru că nu pământul este folosit
ca pat nutritiv. Dimpotrivă, substraturile
pentru cultura ciupercilor sunt preparate
din diverse materiale de origine vegetală
și animală, în spații special amenajate.
Odată obținute, aceste substraturi sunt
introduse în ciupercărie și dispuse etajat,
pe mai multe niveluri, pentru a folosi cât
mai eficient spațiul de cultură.
De exemplu, într-o cameră de cultură standard olandeză pentru ciuperci
champignon, la o suprafață utilă de
106 mp, suprafața cultivată este de 200
mp. Această dublare a suprafeței utile se
face prin etajarea culturii pe rafturi (stelaje) cu cinci niveluri.

Ciupercile pot fi cultivate
în diverse spații și localuri
care au avut altă
destinație
Cultura clasică – sezonieră a ciupercilor poate fi executată, cu un minimum
de amenajări, în diverse spații si localuri existente, care nu mai sunt utilizate conform destinației inițiale: pivnițe,
grajduri, mine și tuneluri, foste crame,
depozite,etc. Astfel, aceste spații capătă
o nouă utilizare și pot produce din nou
bani. Condiția care se pune pentru revalorificarea lor este aceea de a fi pregătite

printr-o serie de îmbunătățiri și dotări
necesare cultivării ciupercilor.
Și cultura intensivă se poate organiza
în astfel de localuri, dar compartimentările, amenajările, dotările cu echipamente necesita investiții mai mari.

Se creează noi locuri
de muncă, mai ales
în zona rurală
Extinderea și dezvoltarea culturii
ciupercilor produce un efect pozitiv
în plan economico-social, prin diversificarea sortimentului de culturi și crearea de noi locuri de muncă, mai ales în
zonele rurale, mai puțin dezvoltate. Se
amplifică cererea de forță de muncă și
în procesarea și în comercializarea ciupercilor, a substratului nutritiv, a miceliului, a echipamentelor etc., ceea ce cu
siguranță duce la crearea unei adevărate industrii a ciupercilor, cu activitate
pe tot parcursul anului.
Din acest punct de vedere merită de luat în seamă exemplul unor țări
europene ca Irlanda,Spania, Polonia,
Ungaria. Ele au în comun dezvoltarea
spectaculoasă a culturii ciupercilor pe
parcursul ultimului deceniu, dezvoltare
bazată în special pe „sistemul satelit“ de
cultură. Este vorba de unități de pregătire centralizată a compostului, care este
însămânțat și livrat unor producători
individuali (fermieri) aflați în zona de
proximitate. În Irlanda există comunități rurale în întregime „convertite“ la
producerea ciupercilor – sate de ciupercari. Producția acestora este preluată de
firme care se ocupă cu sortarea, ambalarea și desfacerea ciupercilor. Sistemul se
bazează pe contracte ferme între participanți, pe profesionalism, corectitudine
și promovarea calității.
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România: Cum vor evolua
cotațiile la grâu, rapiță sau porumb
ca urmare a secetei?
Seceta din toamna trecută
a compromis deja o bună parte din recolta de rapiță și pune
sub semnul întrebării și producția de grâu. Dacă seceta va
continua să afecteze România și
în această primăvară sub semnul riscului vor fi și porumbul
sau floarea-soarelui. Cum vor
evolua în acest context cotațiile
materiilor prime agricole?
“Volatilitatea va fi destul de
mare în acest an pe piață. Sunt
încrezător însă în privința grâului din ce am văzut recent pe
câmp”, spune Iulian Gheorghe,
director general al Ameropa
Grains, casă de comerț cu cereale cu afaceri de 52 milioane
de euro în 2010. Experiența din
anii anteriori arată că în cazul
unui an secetos prețurile pentru produsele agroalimentare
pot exploda.
Cotațiile internaționale ale
grâului sau porumbului aproape că s-au dublat în urmă cu doi
ani atunci când Rusia a anunțat
că a pierdut o bună parte din recolte ca urmare a fenomenelor
meteo extreme.
Marii traderii spun însă că
România este pusă la adăpost

de o situație similară pentru că
hambarele producătorilor și silozurile traderilor sunt pline cu
producțiile din 2011.
“Este foarte multă marfă în
depozite în acest moment și din
acest motiv prețurile nu vor exploda. Totuși, cei care aleg să
nu vândă producția de anul trecut va trebui să suporte costurile de depozitare. Pentru un an
cine vrea să depoziteze trebuie
să suporte un cost între 30-50
de euro/tonă”, spune și Gabriel Bărbălău, director general al
United Grain Group, unul din
primii zece traderi de pe piața
locală.

Rapița sare
de 500 de euro/tonă
Cel mai puternic impact al
secetei se va vedea în acest an
în prețul rapiței, care urmează
însă să crească cu până la 35%.
În acest context, recolta va coborî la jumătate față de 2011,
potrivit primelor estimări ale
marilor producători agricoli de
pe piața locală.

China are probleme la capitolul
asigurării securității alimentare
China se confruntă cu presiuni
din ce în ce mai mari în ceea ce privește asigurarea securității alimentare, în ciuda producțiilor de cereale în
creștere.
Industrializarea și urbanizarea
rapidă au îmbunătățit standardele de
viață ale oamenilor, însă a crescut și
consumul de produse alimentare, punând presiuni asupra producției de
cereale. Numai că nevoile populației
depășesc cu mult capacitatea internă
de producție.
La nivel global, producția de cereale a crescut cu o rată anuală de 1,16 la
sută în ultimii 25 de ani, comparativ
cu 1,46 la sută cât a fost factorul de
creștere a populației. În 2011, produc-

ția de cereale a Chinei a înregistrat
o creștere de 4,5 la sută față de anul
precedent și a atins nivelul record de
571,21 milioane tone, marcând astfel
opt ani consecutivi de creștere.
Deși suprafețele agricole au rămas aproape neschimbare, China
și-a crescut de patru ori producția
de cereale din 1949 până în prezent.
Autoritățile de la Beijing se mai
confruntă însă cu o mare problemă:
deficitul de apă din sol. China este
pusă în situația de a suprima producția agricolă, deoarece câmpiile
din nordul țării nu mai pot fi irigate.
În ultimii zece ani, deficitul de apă
anual în această parte a țării a fost
de 4 miliarde metri cubi.

„În privința culturilor de
toamnă la rapiță este cea mai
mare problemă. Aproximativ
40%-50% din recolta de rapiță din acest an este calamitată.
Rapița va fi căutată în acest an
peste tot în Europa, având în
vedere că secetă a fost peste tot.
Prețul la rapiță cu siguranță o
să crească”, explică Viorel Matei, președintele Federației Naționale a Producătorilor Agricoli din România (FNPAR).
Anul trecut recolta de rapiță s-a cifrat la 0,76 milioane de
tone, în scădere cu 20% față de
producția din 2010. Dacă jumătate din recolta de rapiță va fi
compromisă, fermierii români
care au mizat în acest an pe
acest produs vor pierde în total
circa 250 de milioane de euro,
potrivit estimărilor ZF, ce au
în vedere prețurile de pe piața
locală.
Totuși, mare parte din cei
care au pierdut recolta de rapiță în această toamnă ar putea
planta pe suprafețele dedicate acestei culturi porumb sau
floarea-soarelui pentru a limita
pierderile.
Culiță Tărâță, care exploatează 56.000 de hectare de teren în Insula Mare a Brăilei, se
așteaptă la rândul lui la creșteri
de preț pentru rapiță.
„La rapiță în mod sigur prețul va crește datorită faptului că
avem suprafață mai mică și ca
urmare a secetei de la începutul
lunii august.”
De cealaltă parte, și traderii
așteaptă ca procesatorii să liciteze pentru recoltele de rapiță
ale producătorilor locali.
„Cu siguranță rapița va
trece de 500 de euro în România. Problema este că nu
va fi marfă. Procesatorii sunt
în acest moment în căutare
de rapiță. Producătorii care

vor recolta în acest an rapiță
vor avea de câștigat”, spune
Gabriel Bărbălău.
În prima săptămână a
acestui an o tonă de rapiță
se vindea în România pentru
1.600 - 1.800 lei (370-430 de
euro), potrivit datelor MADR.
La Paris contractele futures pentru rapiță cu livrare
în luna februarie se tranzacționau ieri pe bursă pentru
450,5 euro/tonă.

Grâul va rămâne
la cota din 2011
Dacă în privința rapiței atât
producătorii agricoli, cât și traderii spun la unison că 2012 va
veni cu creșteri, despre grâu
jucătorii din piață estimează că
prețurile vor rămâne la nivelul
din acest an, cu toate că recolta
va fi sub cea de anul trecut ca
urmare a secetei.
„Ca și palier de preț pentru
grâu văd o cotație similară cu
cea de anul trecut, undeva la
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190-196 de euro/tonă”, estimează Iulian Gheorghe.
Anul trecut prețul unei tone
de grâu în România a fluctuat între 250 de euro în iunie
înainte de noua recoltă pentru
ca din acel moment să coboare până la circa 170 de euro la
sfârșitul lunii decembrie.

„Prețul grâului nu se va
ridica pentru că este deja ridicat de anul trecut. Per total,
la cereale nu văd o creștere
de preț. Să nu uităm că dacă
începe să ningă sau să plouă
începând de acum putem să
recuperăm ce s-a pierdut”,
spune și Viorel Matei.
Deși o explozie a prețului
grâului ar fi un adevărat motor
de creștere pentru afacerile lui
Culiță Tărâță, omul de afaceri
nu se așteaptă la o astfel de
evoluție în 2012.
„Pentru afacerile mele ar
fi bine să crească prețul, însă
dacă nu ai producție bună la
nivel de țară, toate prețurile
se duc în sus, de la alimente la
combustibili.”
Dacă pentru grâu sau rapiță se pot face previziuni
în acest moment, în cazul
culturilor de primăvară (porumbul sau floarea-soarelui)
nu se pot face până când nu
se va încheia campania de
însămânțare.
Ziarul Financiar

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

CREAREA COOPERATIVELOR DE COLECTARE
ŞI COMERCIALIZARE A LAPTELUI
Pot participa grupurile de fermieri care doresc să se asocieze şi să investească în sistemul de
colectare şi comercializare a laptelui.
Grupul de fermieri trebuie să fie format din cel puţin 10 persoane care sunt din aceeaşi localitate,
să aibă în gestiune una sau mai multe vaci şi să să fie gata să contribuie cu mijloace financiare.
În cadrul proiectului, partenerii selectaţi vor beneficia de asistenţă la crearea şi dezvoltarea
cooperativei. AGROinform va contribui cu o parte a finanţării.
Cererile de participare pot fi depuse prin e-mail: gdaraban@agroinform.md,
Detalii la telefonul: 0 22 21 02 26
Fax: 0 22 23 78 30.
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Cereri și Oferte – perioada 15 - 30 martie 2012 (www. agravista.md)
OFERTE
Nume produs Descriere produsului

Cantitate

Regiune

PRODUSE CEREALIERE
Porumb

Porumb

30 tone

Porumb

Comercializez porumb
pentru pop-corn

250 tone

Porumb

Comercializez porumb

2 tone

Porumb

Comercializez porumb

2 tone

Porumb

Porumb

15 tone

Porumb

Comercializează
porumb boabe de
calitate bună

20 tone

Porumb

Porumb

5 tone

Porumb

Comercializez porumb

30 tone

Porumb

Porumb din roadă
anului 2011
Porumb furajer

Porumb

Porumb furajer in boabe 500 tone

Porumb

Grâu
Grâu
Grâu

Soia

Soia
Floareasoarelui
Floareasoarelui
Floareasoarelui
Floareasoarelui
Floareasoarelui

Grâu alimentar,
conţinutul de
gluten-21%
Grâu alimentar 23%
gluten, 90% IDC
Grâu alimentar,
conţinutul de
gluten-22%

25 tone
1500 kg

200 tone
250 tone
100 tone

Seminţe de soia, AURA,
20 tone
prima reproducţie
Soia de calitate bună

50 tone

Floarea-soarelui

4 tone

Comercializez floareasoarelui
Comercializez floareasoarelui
Floarea soarelui de
calitate bună
Comercializez floarea
soarelui mascată

12 tone
1 tonă
20 tone
300 kg

Orz

Comercializez orz

2 tone

Orz

Seminţe de orz, soiul
DOSTOINAI, reproducţia 30 tone
a doua

Fasole uscată

Comercializez fasole

2 tone

Fasole uscată

Comercializez fasole

5 tone

Fasole uscată

Comercializez fasole

1 tonă

Cantemir, s.Cania, Telefon: (273) 403-37, Telefon mobil: 68020630
Cantemir, s. Larguta, Telefon: (273)
76263
Cantemir, s.Haragis, Telefon mobil:
69061772
Cantemir, s.Larguta, Telefon: (273)
76-3-18
Cantemir, s.Chioselia, Telefon: (273)
54-6-62
Nisporeni, Nisporeni, str. lapusneanu
30, Telefon: (264) 22324, Telefon
mobil: 79575117
Sangerei, Ciulucului 44, Telefon
mobil: 069181187, Fax: (262) (262)
26252, Email: andrii.gutu@mail.ru
Cantemir, s.Cania, Telefon: (273) 403-19, Telefon mobil: 79873647
Nisporeni, s.Bolduresti, Telefon: (264)
64460, Telefon mobil: 068299130
Hincesti, Telefon mobil: 068083841
Falesti, s. Izvoare, Director: Ursachi
Constantin, Telefon: (259) 025969133,
Telefon mobil: 079223655
Falesti, s. Navirnet, Director:
Semeniuc Lidia, Telefon mobil:
069194851
Ungheni, s. Todiresti, manager: Tacic
Victor, Telefon: (236) 49520
Falesti, s. Logoﬅeni, Director: Cires
Vasile, Telefon: (259) 25960138,
Telefon mobil: 069640708
Falesti, s. Navirnet, Director:
Semeniuc Lidia, Telefon mobil:
069194851
Falesti, s. Logoﬅeni, Director: Cires
Vasile, Telefon: (259) 25960138,
Telefon mobil: 069640708
Cantemir, s.Tarancuta, Telefon: (273)
54470
Cantemir, s. Cirpesti, Telefon: (273)
78-2-73, Telefon mobil: 79383145
Cantemir, s. Larguta, Telefon: (273)
76-3-15
Nisporeni, s.Bolduresti, Telefon: (264)
64460, Telefon mobil: 068299130
Edinet, Badragii Vechi, Telefon: (246)
56139
Cantemir, s.Chioselia, Telefon: (273)
54-6-96
Falesti, s. Navirnet, Director:
Semeniuc Lidia, Telefon mobil:
069194851
Cantemir, s.Cirpesti, Telefon: (273)
78-2-31, Telefon mobil: 78217177
Cantemir, s. Cirpesti, Telefon: (273)
2-30-66
Cantemir, s.Cirpesti, Telefon: (273)
78-4-19

LEGUME
Usturoi

Usturoi de primăvară

2 tone

Varză

Comercializez varză

50 tone

Ceapă

Ceapă Halcedon

500 kg

Ceapă

Comercializez ceapă
Halcedon

0.5 tone

Cartofi

Cartofi

150 tone

Fructe uscate

Prune uscate

15 tone

Struguri

Comercializează
struguri Moldova din
frigider

30 tone

Cantemir, s.Cania, Telefon mobil:
69939877
Cantemir, s.Larguta, Telefon: (273)
76-2-10
Cantemir, s.Sadic, Telefon: (273)
2-30-66, Telefon mobil: 78014742
Cantemir, s.Sadic, Telefon mobil:
67303552
Ungheni, s.Cetireni, Manager:
Gorincioi Vadim, Telefon: (236) 41236,
Telefon mobil: 079613223
Nisporeni, str.Viilor -144, Director:
Botez Tudor, Telefon: (264) 2-30-50,
Telefon mobil: 067123050
Nisporeni, Nisporeni, str. lapusneanu
30, Telefon: (264) 22324, Telefon
mobil: 79575117

Material
semincer
Pepiniere
viticole si
pomicole
Răsad

Răsad

Seminţe de soia, 1
reproducţie, soiurile
Aura, Enigma
Comercializarea
butaşilor altoiţi de viţă
de vie
Comercializez răsad de
varză Kevin F1,Reactor
F1
Comercializez răsad de
varză Kevin F1,Reactor
F1

30 tone

Edinet, Edinet, director: Popusoi
Valeriu Tudor, Telefon mobil:
069325681: 069001188

nelimitat

Hincesti, Telefon: (269) 23408,
Telefon mobil: 069102534

7000 bucăţi

Cantemir, s.Sadic, Telefon mobil:
67303552

nelimitat

Cantemir, s.Sadic, Telefon: (273)
2-30-66, Telefon mobil: 78014742

ANIMALE VII SI PRODUSE ANIMALIERE
Bovine

Tauri greutatea a câte
450-470kg

2 bucăţi

Produse
apicole

Miere de albină

1 tone

Produse
apicole

Miere de albine
Polifloră, de calitate
bună

800 kg

Produse
apicole

Miere de albină,
polifloră

1 tonă

Produse
apicole

Miere de albine de
calitate bună

1 tonă

Produse
apicole
Produse
apicole
Produse
apicole
Produse
apicole
Produse
apicole
Ovine

Miere de albină,
polifloră, de calitate
bună
Miere de albine de
calitate bună
Miere de albine de
calitate bună
Miere de albină de mai
Comercializează miere
de albină
Procur ovine vârsta 2
ani, de prăsilă

1.3 tone
1.2 tone
500 kg
200 kg
250 kg
10 bucăţi

Produse
animaliere

Carne de porcină

100 tone

Produse
animaliere

Carne de găină

2 tone

Porci
Porci
Porci
Porci
Porci

Comercializez porci
10-15kg
Comercializez porci
120-130kg
Comercializez porci,
greutatea 120-150kg
Comercializez purcei
vârsta 2 luni
Comercializez porci
120-150kg

10 unităţi
10 bucăţi
2 bucăţi
10 bucăţi
5 Bucăţi

Cantemir, s.Cania, Telefon mobil:
79241418
Cantemir, s.Cania, Telefon: (273) 418-83
Falesti, satul Glingeni, Conducator:
Bujag Vladimir, Telefon: (259)
025971599
Falesti, s. Pietrosu, Director:
Mistreanu Leonid, Telefon: (259)
025956384
Falesti, satul Glingeni, Conducator:
Bujag Anatol, Telefon: (259)
025971442
Falesti, str. Baltului 1, Director:
Batarovschi Vladimir, Telefon: (259)
025921249
Falesti, s. Bocani, Conducator: Susu
Tudor, Telefon: (259) 25992214
Falesti, str. 31 august 25, Director:
Adajuc Vasile, Telefon: (259) 2 32 87
Nisporeni, s.Drojdieni, Telefon: (264)
42617, Telefon mobil: 069359009
Nisporeni, , s. Bolduresti, Telefon:
(264) 64387
Cantemir, s.Sadic, Telefon mobil:
79506871
Ungheni, s. Petresti, Administrator:
Bernevec Serafim, Telefon: (236)
42561, Telefon mobil: 079045980
Ungheni, str. Balteni 13, Manager:
Halca Gheorghe, Telefon: (236)
94218, Telefon mobil: 079523082,
Email: ghalca@mail.ru
Cantemir, s.Cirpesti, Telefon: (273)
78-2-82
Cantemir, s.Cania, Telefon mobil:
79241418
Cantemir, s.Haragis, Telefon: (273)
63-2-18
Cantemir, s.Sadic, Telefon mobil:
67303552
Cantemir, s.Cirpesti, Telefon: (273)
78-2-82

ALTELE
Băuturi
alcoolice
Băuturi
alcoolice
Băuturi
alcoolice
Băuturi
alcoolice
Băuturi
alcoolice
Echipamente
agricole
Echipamente
agricole

Comercializarea vinului
roşu, din struguri de
2 tone
Izabela.
Comercializarea vinului
2000 litru
din struguri Aligote
Comercializez vin
3 tone
Cabernet
Comercializez vin
1 tonă
„Moldova”
Comercializez vin
Comercializez piloni de
beton
Cisterne de metal cu
capacitatea 10 tone

1 tone
250 bucăţi
2 bucăţi

Fân si senaj

Fân de lucernă

5 tone

Fan si senaj

Fin de lucerna balotat

1000 Bucăţi

Produse de
morărit

Tărâţe de grâu

40 tone

Hincesti, Telefon: (269) 57428
Hincesti, Telefon mobil: 068083841
Cantemir, s. Cirpesti, Telefon: (273)
78-2-73, Telefon mobil: 79383145
Cantemir, s.Ciietu, Telefon mobil:
67192553
Cantemir, s.Ciietu, Telefon mobil:
67192553
Cantemir, s.larguta, Telefon: (273)
76-3-20
Nisporeni, Telefon: (264) 2-32-85
Cantemir, s.Cirpesiti, Telefon: (273)
78-2-98
Ungheni, s.Cetireni, Manager:
Gorincioi Vadim, Telefon: (236) 41236,
Telefon mobil: 079613223
Cahul, zona Industriala 1, Telefon
mobil: 078300186, Email: enialexandru@hotmail.com
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Ulei

Ulei vegetal, stare
proaspătă

15 tone

Falesti, satul Horesti, Director:
Revenco Anton, Telefon: (259)
25977174, (259) 25977012, Telefon
mobil: 079850249

Hrană pentru
animale de
casă

Nutreţuri combinate
pentru pui din prima zi

nelimitat

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

CERERI
Nume produs

Descriere produsului

Cantitate

Regiune

Cartofi

Cumpăr cartofi

8 tone

Glodeni, s. Fundurii Noi, Telefon:
737673, Email: totalgnatiuc@
gmail.com

Mazăre

Procur mazăre de seminţe

1 tonă

Cantemir, s.Ciietu, Telefon: (273)
2-30-66, 67192417

Lucernă

Cumpăr seminţe de lucernă 30 kg

Edineţ, Badragii Noi, Telefon:
024643290, Telefon mobil:
067143872

Mazăre

Procur mazăre de seminţe

Cantemir , s.Ciietu, Telefon
mobil: 67303546

Pepiniere
viticole si
pomicole

Procur butaşi de viţă de vie,
3500 bucăţi
soiuri Albe tehnice

Cantemir, s.Chiselia, Telefon
(273)54-6-76

Pepiniere
viticole si
pomicole

Procur butaşii vita de vie
„Bianca” de origine Ungară

Cantemir, s.Cania, Telefon:
(273) 40-3-37, Telefon mobil:
68020630

Porumb

Procur porumb seminţe
„Porumbeni 457 ”

1 tonă

Cantemir, s.Cania, Telefon:
(273) 40-3-19, Telefon mobil:
79873647

Orz

Descriere: Procur seminţe
1 tonă
orz de primăvară

Cantemir, s.Sadic, Telefon:
(273)2-30-66, Telefon mobil:
78014742

Lucernă

Cumpăr baloturi de fan de
lucernă

Edineţ , s.Badragii Noi, Telefon
mobil: 067143229

1 tonă

300 bucăţi

100 bucăţi

Soia

Achiziţionam soia

nelimitat

Grâu

Grâu furajer

500 tone

Produse de
morărit

Tărâţe de grâu

20 tone

Grâu

Grâu alimentar 23% gluten,
200 tone
90% IDC

Echipamente
agricole

Procur generator electric31 unitate
4kw

Produse
apicole

Procur 4 familii de albine

Fasole uscată
Soia

4 unităţi

Cumpăr fasole uscată
albe mărunte în cantităţi
nelimitat
nelimitate la preţ convenabil
Procurăm soia pentru
nelimitat
export

Floareasoarelui

Floarea soarelui pentru ulei 500 tone

Grâu

Grâu alimentar 23% gluten,
500 tone
95% IDC
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Drochia, str. Independentei48,
Telefon: (252) 27032, Website:
turcanu.vasile@ymail.com,
Email: helian@mail.md
Ungheni, s. Petresti,
Administrator: Bernevec
Serafim, Telefon: (236) 42561,
Telefon mobil: 079045980
Cahul , zona Industriala 1,
Telefon mobil: 078300186,
Email: eni-alexandru@hotmail.
com
Ungheni , s. Sculeni, str. D.
Cantemir 1, Manager: Calin Rica,
Telefon: 63629, (236) 63419,
Telefon mobil: 069121750
Cantemir , s.Sadic, Telefon:
(273) 2-30-66, Telefon mobil:
78014742
Cantemir , s.Ciietu, Telefon
mobil: 67303546
Edineţ , s.Badragii Noi, Telefon
mobil: 067143976
or. Ocnita, Telefon mobil:
060056125
Ungheni , str.Ungureanu, 1,
Telefon: (236 25109, Fax: (236)
23764
Ungheni , str.Ungureanu, 1,
Telefon: (236) 25109, Fax: 236)
23764

Mai multe informații găsiți pe www.agravista.md

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

MONITORIZAREA PIEŢEI ANGRO
DE FRUCTE ŞI LEGUME

cel mai complet portal
agricol din Moldova,
 ştiri din agricultură,
 preţuri zilnice
la produsele agricole,
 cereri şi oferte,
 studii pe produse,
 tehnologii şi legislaţie,
 istorii de succes.

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

ŞTIRI AGRICOLE ONLINE
 Cele mai importante ştiri din agriculturăă
 Preţuri, evoluţii, evenimente
 Actualizare zilnică

CERERI ŞI OFERTE
DE PRODUSE AGRICOLE
 Cea mai mare bază de oferte şi cereri de
produse agricole din Moldova
 O bază online de oferte de input-uri agricole:
seminţe şi material săditor, produse de
uz fitosanitar şi fertilizanţi, echipament şi
tehnică agricolă

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

ALTĂ INFORMAŢIE UTILĂ
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DORITI

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

ABONAŢIVĂ LA ZIARUL

MEDIA

ŞI VEŢI PRIMI:

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

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

3 luni

6 luni

9 luni

12 luni*

12

36

72

108

132

* august vacanţă

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

Abonamente la ziarul AGROMEDIAINFORM

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

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

