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Cantemir (273) 2 28 53

Drochia (252) 2 70 32

Edineţ (246) 2 43 84

Făleşti (259) 2 29 51

Glodeni (249) 2 40 69

Hânceşti (269) 2 34 08

Nisporeni (264) 2 38 57

Orhei (235) 2 49 55

Peresecina (235) 47 2 67

Râşcani (256) 2 45 84

Ungheni (236) 2 34 55

Cahul (299) 2 14 13

Organizaţiile regionale ale Federaţiei AGROinform:

FMI anticipează pentru Republica 
Moldova o inflație medie anuală de 5,5% 
în 2012 și de 5,0% în 2013. Deficitului 
contului curent se așteaptă a fi de 9,7% 
în acest an și 9,9% în anul viitor. Potri-
vit previziunilor experților Fondului, rata 
șomajului va fi de 6,6 la sută în anul 2012 
și 6,4% în 2013.

Un reprezentant al oficiului FMI la 
Chișinău a declarat că o nouă actualizare 
a prognozelor privind evoluția economiei 
Moldovei ar putea fi făcută în cadrul ur-
mătoarei misiuni de evaluare a Fondului, 

care va avea loc în viitorul apropiat.
Experții FMI au menținut previziunile 

pentru economia moldovenească estima-
te la începutul anului curent, însă a îm-
bunătățit prognoza pentru acest an pri-
vind creșterea economică a țărilor CSI, 
cu excepția Federației Ruse, de la 4,4% 
la 4,6%, iar pentru 2013 a redus-o de la 
4,7% la 4,6%.

Economiile principalilor parteneri co-
merciali ai Republicii Moldova, Federația 
Rusă și Ucraina, ar urma să crească în 
anul 2012 cu 4,0% și respectiv 3,0%.

Referindu-se la evoluția economiei 
mondiale, autorii raportului World Eco-
nomic Outlook, făcut public la 17 aprilie, 
au constatat că se observă o ușoară îm-
bunătățire, dar atrag atenția că revenirea 
economică rămîne fragilă.

Și Banca Europeană pentru Recon-
strucție și Dezvoltare, la fel ca și Ministe-
rul Economiei, se așteaptă la o creștere a 
economiei moldovenești în anul 2012 cu 
3,5%, dar ministerul nu exclude în con-
tinuare posibilitatea ca Produsul Intern 
Brut să urce cu mai mult de 4 la sută.
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Economia Moldovei va crește în anul 2012 cu 3,5 la sută, iar în 2013 cu 
4,5 la sută, potrivit ultimului raport al Fondului Monetar Internațional 
(FMI) despre evoluția economiei mondiale World Economic Outlook.



PREŢURI

Preţuri săptămânale angro pentru fructe şi legume pe 10 pieţe ( Moldova, România, Ucraina)   12.04.2012

Denumirea 
produsului

Pieţe agricole
Republica Moldova, MDL/kg

Pieţe agricole 
România, RON/kg

Pieţe agricole 
Ucraina, UAH/kg

 Edineţ  Bălţi Chişinău 
(Albişoara)  Ungheni  Cahul Constanta  Galaţi  Odessa  Kotovsk  Izmail 

min max med min max med min max med min max med min max med min max med min max med min max med min max med min max med
Legume

Ardei dulce  -  -  - 40,00 40,00 40,00 35,00 40,00 42,00 45,00 45,00 45,00 40,00 40,00 40,00 7,50 12,50 8,00 8,50 9,00 9,00 28,00 32,00 30,00 20,00 20,00 20,00 27,00 33,00 33,00
Cartofi 0,50 1,00 0,70 0,80 4,00 1,00 1,50 3,00 2,50 1,00 3,00 2,00 1,50 2,00 1,50 0,80 0,85 0,90 0,60 0,80 0,60 1,00 2,00 1,50 2,00 2,50 2,00 1,00 1,80 1,50
Castraveţi  -  -   - 28,00 30,00 28,00 28,00 50,00 32,00 30,00 35,00 35,00 26,00 26,00 26,00 5,50 6,50 6,00 7,70 8,00 8,00 19,00 33,00 25,00 22,00 25,00 23,00 27,00 27,00 27,00
Ceapă galbenă 3,00 3,50 3,20 2,00 2,50 2,50 2,00 3,00 2,50 2,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 0,70 0,80 0,85 0,80 0,11 0,11 0,80 2,50 1,00 1,50 2,00 2,00 0,80 1,00 1,00
Ceapă verde (cozi)  -  -  - - - -  -  -   - 25,00 25,00 25,00  -  -  - 0,50 0,80 0,50 0,60 0,70 0,70 15,00 15,00 15,00 25,00 25,00 25,00 5,00 7,00 6,00
Dovlecei  -  -  - 25,00 25,00 25,00 25,00 30,00 25,00 35,00 35,00 35,00  -  -  - 6,00 7,00 6,50 6,00 7,00 7,00 20,00 22,00 20,00  -  -  - 22,00 22,00 22,00
Morcov 4,50 5,00 5,00 2,50 4,00 2,50 3,00 5,00 3,50 4,00 7,00 5,00 3,50 3,50 3,50 1,50 1,80 1,50 1,70 1,80 1,80 2,50 3,50 2,70 3,50 4,00 4,00 2,50 2,80 2,80
Pătrunjel  -  -  - - - - 55,00 55,00 55,00 - - -  -  -  - 8,00 8,00 8,00 10,00 10,00 10,00 50,00 55,00 55,00  -  -  -  -  -  - 
Ridiche neagră 3,00 3,50 3,50 2,50 4,00 2,50 2,50 4,00 3,50 5,00 5,00 5,00  -  -  -  -  -  - 9,50 9,50 9,50  -  -  - 4,00 6,00 6,00  -  -  - 
Ridiche de lună  -  -  - 30,00 30,00 30,00  -  -   - 30,00 35,00 35,00 28,00 30,00 28,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 22,00 25,00 22,00  -  -  -  -  -  - 
Roşii de seră  -  -  - 28,00 29,00 28,00 20,00 32,00 23,00 28,00 35,00 32,00 26,00 26,00 26,00 5,50 11,00 6,00 6,00 6,50 6,50 22,00 30,00 25,00 20,00 20,00 20,00 24,00 24,00 24,00
Sfeclă de masă 4,00 4,50 4,00 1,50 2,50 2,50 3,50 5,00 3,00 5,00 6,00 5,00 3,50 3,50 3,50 1,80 1,80 1,80 1,50 1,50 1,50 1,00 2,00 1,30 3,00 3,50 3,50 2,00 2,30 2,00
Usturoi 20,00 25,00 22,00 20,00 25,00 25,00 19,00 25,00 20,00 25,00 25,00 25,00 18,00 18,00 18,00 5,00 11,00 6,00 8,00 9,00 8,00 15,00 30,00 20,00 15,00 25,00 20,00 20,50 20,50 20,50
Varză 1,00 1,00 1,00 0,80 1,00 1,00 1,00 1,50 1,20 1,00 2,50 1,50 1,80 2,00 1,80 1,00 1,20 1,00 1,20 1,50 1,50 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00
Varză timpurie  -  -  - - - - 8,00 11,00 8,00 - - - 18,00 18,00 18,00  -  -  -  -  -  - 20,00 25,00 22,00  -  -  -  -  -  - 
Varză broccoli  -  -  - - - -  -  -  - - - -  -  -  - 6,00 6,00 6,00 8,00 8,50 8,50 32,00 32,00 32,00  -  -  -  -  -  - 
Varză conopidă  -  -   - 23,00 23,00 23,00 20,00 25,00 20,00 - - -  -  -  - 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 18,00 28,00 20,00  -  -  -  -  -  - 
Varză de pechin  -  -  - 15,00 15,00 15,00 8,00 10,00 8,00 - - -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 14,00 15,00 14,00  -  -  - 9,00 11,00 10,00
Varză roşie  -  -  - 5,00 5,00 5,00 4,50 5,00 4,50 - - - 10,00 12,00 12,00 2,00 4,00 3,00 1,50 1,70 1,50 2,30 3,00 2,50  -  -  -  -  -  - 
Vinete  -  -   - - - - 25,00 25,00 25,00 35,00 35,00 35,00  -  -  - 5,50 10,00 6,00 5,00 5,00 5,00 25,00 28,00 28,00  -  -  -  -  -  - 

Fructe
Căpşune  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 11,00 12,00 11,00 10,00 10,00 10,00 32,00 32,00 32,00  -  -  -  -  -  - 
Mere 6,00 9,00 6,00 4,50 6,00 5,00 6,00 10,00 8,00 4,50 10,00 8,00 6,00 7,00 6,00 2,50 3,50 3,00 3,00 3,00 3,00 7,00 8,50 6,50 6,00 8,00 7,00 9,00 10,00 9,50
Mere Golden Delicious  -  -   - 6,00 8,00 8,00 7,00 18,00 10,00 7,00 10,00 8,00 8,00 9,00 8,00 2,50 3,00 2,50 2,80 3,00 2,80 10,00 10,50 10,30 8,00 10,00 9,00 11,50 12,00 12,00
Mere Idared  -  -  - - - - 6,50 8,00 7,00 6,00 7,00 7,00  -  -  - 2,50 2,50 2,50 2,20 2,20 2,20 8,00 9,00 8,00 8,00 9,00 8,00 7,50 10,00 8,50
Mere Rihard  -  -  - 6,00 8,00 8,00  -  -  - 8,00 10,00 9,00 8,00 9,00 8,00 2,80 3,00 2,80 2,40 2,40 2,40 8,50 9,00 8,50 10,00 10,00 10,00  -  -  - 
Pepene galben (zemos)  -  -  - - - - 30,00 30,00 30,00 - - -  -  -  - 10,00 10,00 10,00 8,00 8,00 8,00  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Pere  -  -   - 15,00 15,00 15,00 20,00 28,00 25,00 25,00 25,00 25,00  -  -  - 3,30 7,00 4,50 3,50 5,00 5,00 14,00 14,00 14,00  -  -  -  -  -   -
Piersici  -  -   - - - -  -  -   - - - -  -  -  - 15,00 15,00 15,00 5,00 5,00 5,00  -  -   -  -  -  -  -  -   -
Struguri albi de masă  -  -   - - - - 10,00 30,00 12,00 - - - 11,00 13,00 11,00 10,00 11,00 10,00  -  -   -  -  -  -  -  -   -
Struguri roşii de masă 10,00 12,00 11,00 7,50 10,00 8,00 7,50 11,00 9,00 8,00 10,00 9,00 9,00 10,00 9,00 11,00 13,00 12,00 10,00 11,00 10,00 9,00 12,00 10,00  -  -  -  -  -  - 

Administrația Băncii Naționale a 
Moldovei (BNM) anunță că în pofi da 
majorării costului carburanților și a 
creșterii tarifelor la energia electrică, 
în următoarele trimestre vor domina 
factorii dezinfl aționiști. Adică trebuie 
să ne așteptăm la reduceri de preț.

Potrivit administrației BNM, în-
cetinirea ritmului de creștere a econo-
miei globale și intrarea în recesiune a 
unor economii avansate, în condițiile 
accentuării incertitudinii asociate 
crizei datoriilor suverane la nivel eu-
ropean, a început să se resimtă și în 
economia Republicii Moldova.

„Astfel, diminuarea cererii exter-
ne, a fl uxului de investiții străine și 
a volumului remiterilor poate deter-
mina scăderea evidențiată a nivelului 
activității economice interne, fapt ce 
ar crea presiuni dezinfl aționiste sem-
nifi cative”, se arată într-un comunicat 
de presă al BNM.

Ne paște 
dezinfl ația!?

În opinia specialiștilor BNM, fac-
torii infl aționiști vor surveni din par-
tea majorării prețului la carburanți 
infl uențată de cotațiile la bursele in-
ternaționale și a creșterii tarifelor la 
energia electrică drept consecință a 
majorării prețului de achiziție. Totuși, 
factorii dezinfl aționiști vor prevala 
în trimestrele viitoare, susține Banca 
Națională.

Conform datelor publicate de 
Biroul Național de Statistică (BNS), 
în luna martie 2012, ritmul creșterii 

prețurilor de consum (IPC) pentru 
ultimele 12 luni a constituit 5,4%, 
diminuându-se față de nivelul lunii 
precedente cu 0,7 puncte procentuale. 
Infl ația de bază anuală a înregistrat 
o rată de 5,1%, micșorându-se cu 0,4 
puncte procentuale față de nivelul lu-
nii anterioare.

Potrivit BNM, informația cu pri-
vire la evoluția IPC din trimestrul I al 
anului curent corespunde cu prognoza 
infl ației a Băncii Naționale, publicată 
în Raportul asupra infl ației nr. 1 din 
luna februarie 2012, prin care a fost 
semnalată temperarea semnifi cativă 
a creșterii prețurilor în anii 2012 și 
2013.

Conform BNS, rata infl ației anuale 
pentru luna martie 2012 și-a continu-
at trendul descendent diminuându-se 
cu 0,7 puncte procentuale față de luna 
precedentă până la nivelul de 5,4%. 
Rata infl ației lunare a consemnat o 
creștere de 0,2%, fi ind condiționată 
de majorarea prețurilor la produsele 

nealimentare cu 0,6% și a tarifelor 
pentru prestarea serviciilor populației 
cu 0,1%, în timp ce prețurile la produ-
sele alimentare s-au redus cu 0,1%.

Evoluția ratei lunare a infl ației 
pentru luna martie 2012 a fost de-
terminată de majorarea prețurilor la 
combustibili ca urmare a introducerii 
accizei pentru gazul lichefi at și a creș-
terii accizei la benzină și motorină de 
la începutul acestui an și, într-o măsu-
ră mai redusă, de evoluția infl ației de 
bază. Prețurile la produsele alimenta-
re și cele reglementate au avut o infl u-
ență minoră în perioada de referință.

Banca Națională reafi rmă că va 
monitoriza cu vigilență evoluțiile eco-
nomice interne și ale mediului econo-
mic internațional, astfel încât, prin 
ajustarea corespunzătoare a instru-
mentelor de politică monetară, să asi-
gure realizarea obiectivului stipulat în 
Strategia politicii monetare pe termen 
mediu, în vederea asigurării și menți-
nerii stabilității prețurilor.

Vor scădea prețurile?
Toate cele trei Rețelele Elec-

trice de Distribuție din Repu-
blica Moldova: RED „Union 
Fenosa”, RED-Nord și RED 
Nord-Vest au solicitat Agenției 
Naționale pentru Reglementa-
re în Energetică majorarea ta-
rifelor de distribuție a energiei 
electrice. Solicitările de majo-
rare se încadrează în limitele a 
9 și 12%.

De asemenea, serviciul de 
presă al ANRE comunică că și 
ÎS „Moldelectrica” a cerut ma-
jorarea tarifului de transport de 
la 6,76 de bani pentru un kWh 
până la 10,73 de bani. 

Potrivit sursei, începând 
cu 20 aprilie, Agenția va în-
cepe consultările publice cu 
toți reprezentanții RED-urilor 
privind solicitările acestora de 
majorare a tarifelor. Tarifele fi -
nale pentru consumatori nu vor 
fi  aprobate înainte de pronun-

țarea deciziei ANRE privind 
ajustarea tarifului de transport 
pentru ÎS „Moldelectrica”

Menționăm că solicitările 
RED-urilor de majorare a ta-
rifelor la energia electrică au 
parvenit în această săptămâna, 
după ce de la 1 aprilie au expi-
rat vechile contracte de import 
a energiei electrice, semnate cu 
Ucraina și Centrala de la Cu-
ciurgan. Noile contracte prevăd 
creșterea tarifelor de livrare 
a energiei electrice cu 13,2%. 
Toate RED-urile importă în 
prezent energie electrică la preț 
de 6,9 cenți pentru un kWh. 

În prezent consumatorii 
casnici, conectați la liniile de 
tensiune joasă din zona de dis-
tribuție a RED „Union Fenosa” 
achită 1,48 lei pentru un kWH, 
cei din zona RED-Nord și RED 
Nord-Vest – câte 1,57 de lei 
pentru un kWh.  

RED-urile solicită majorarea 
tarifelor la energia electrică 
cu până la 12%
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Viaţa e frumoasă 
şi merită 
a fi  trăită

În ultima perioadă sunt 
cutremurată de numărul în 
creștere a persoanelor care 
preferă să-și pună capăt 
vieții. Probabil că nu mai 
găsesc sensul afl ării pe pă-
mânt, sunt nemulțumiți și 
neîmpăcați cu sine. Statis-
ticile arată că în ultimii ani 
peste 12 mii de moldoveni 
și-au pus capăt zilelor. E ca-
tastrofal ceea ce se întâmplă, 
copii de 12, 15 ani își iau adio 
de la viață fără a fi  gustat 
din ea. Dar Dumnezeu ne-a 
dat o singură viață pe care 
noi trebuie să o trăim, să ne 
ducem crucea cu demnitate 
până la sfârșit, chiar dacă ea 
este grea și uneori la mijloc 
de cale se întâmplă să obo-
sim. 

Avem o misiune aici pe 
pământ, fi ecare din noi, iar 
misiunea trebuie îndeplini-
tă. Trăim vremuri difi cile, 
dar puterea de a schimba 
lucrurile în bine se afl ă tot 
în noi. Noi, oamenii suntem 
cauza lucrurilor bune sau 
rele care se petrec pe pă-
mânt. Ar trebui să fi m mai 
atenți cu oamenii de lângă 
noi, să nu rămânem indi-
ferenți la durerea nimănui, 
să oferim sprijin celui afl at 
în difi cultate. Pentru că în 
esență viața este frumoasă, 
deși e plină de tristeți și dez-
amăgiri uneori, ea totuși tre-
buie trăită pentru că e doar 
una și ni s-a dat gratis. 
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PUBLICAȚIE PERIODICĂ 
A FEDERAȚIEI NAȚIONALE 
A AGRICULTORILOR DIN MOLDOVA

Piața mondială 
a grâului

Prețul grâului european și-a conser-
vat nivelul în ultima săptămână. Creșteri-
le de la sfârșitul săptămânii anterioare au 
fost sufi ciente pentru a șterge corecturile 
cumulate de-a lungul întregii săptămâni. 
Piața europeană a grâului, contrar la ceea 
ce se întâmplă pe piața internațională, va 
încheia anul de piață cu stocuri mai mici. 
Prețul european al grâului este departe de a 
fi  competitiv, la export, pe piața internațio-
nală. Cu toate acestea, UE a emis în ultima 
săptămână certifi cate de export aferente 
cantității de 440.000 tone, ceea ce repre-
zintă un record în ultimele 4 luni. Cererea 
internațională este în creștere dacă avem în 
vedere ultimele solicitări ale Algeriei, Ma-
rocului și Iordaniei.

Piața externă 
a porumbului

În SUA, actorii importanți de pe fi liera 
porumbului și-au îndreptat atenția către 
raportul trimestrial al USDA, fi ind inte-
resați nu numai de nivelul stocului, dar 
și de intenția producătorilor din SUA de 
a cultiva porumb. În SUA există o anchetă 
realizată pe 85.000 de producători ame-
ricani cu privire la nivelul suprafețelor ce 
vor fi  semănate în acest an și cu ce culturi. 
Estimările legate de suprafețele ce vor 
fi  semănate se pot transpune în practică 
având în vedere începutul primăverii cu 
temperaturi plăcute înregistrate în zonele 

principale de producție. Calendarul agri-
col din SUA este mai accelerat ca urmare 
a temperaturilor ridicate înregistrate în 
ultima perioadă.

Piața externă 
a orzului

Piața orzului furajer a rămas nesperat 
de stabilă, prețul fi ind în jur de 200 euro/
tonă port Rouen. Oferta redusă de orz și 
tensiunile existente pe piețele mondiale ale 
cerealelor au limitat scăderea prețului. În 
Europa, raportul dintre stoc și consum este 
în jurul a 10%, iar țări ca Algeria, Tunisia și 
Iordania au lăsat achizițiile către sfârșitul 
anului de piață. Țările importatoare au în 
prezent soluții alternative la achiziția de orz 
european, acestea fi ind orzul din Argentina 
și Ucraina. Argentina estimează creșterea 
suprafeței ce va fi  cultivată cu orz cu până 
la 50%, ceea ce va reprezenta o concurență 
foarte mare pentru orzul european dacă ți-
nem cont și de intențiile Ucrainei.

Piața externă 
a oleaginoaselor

Soia. Oferta redusă a Americii de Sud 
în ceea ce privește soia a dus la creșterea 
presiunii pe piețele oleaginoaselor. După 
primele cifre avansate de guvernul argenti-
nian, producția de soia este de cca 44 mili-
oane de tone, față de 46,9 milioane de tone 
estimate de USDA în ultimul său raport. 
Exporturile de soia ale SUA sunt dezamă-

gitoare din punctul de vedere al cantităților 
contractate. În același timp, China își con-
fi rmă interesul pentru noi achiziții de soia 
boabe, știut fi ind faptul că pe parcursul lu-
nii martie achizițiile sunt estimate la cca 5 
milioane de tone.

Floarea-soarelui. Ca urmare a evolu-
ției prețului petrolului, prețurile uleiurilor 
au avut două direcții pe parcursul săptă-
mânii anterioare. Operatorii au profi tat de 
îmbunătățirea economiei mondiale, secu-
rizându-și o parte din profi turile lor. În a 
doua parte a săptămânii prețul uleiurilor a 
crescut, compensând pierderile din prima 
parte. Pe continentul european prețurile 
uleiurilor au fost în creștere, în special cel 
de fl oarea-soarelui și cel de rapiță. Creș-
terea euro față de dolar a dus la scăderea 
competitivității produselor europene. Pre-
țul fl orii-soarelui și în special al uleiului va 
fi  infl uențat în perioada următoare de su-
prafețele de soia ce vor fi  semănate în SUA.

Prețul rapiței a avut un anumit dina-
mism mai ales către sfârșitul de săptămână, 
după deprecierea de la începutul săptămâ-
nii, când fondurile de investiții s-au grăbit 
să facă profi t. Tensiunea existentă pe piața 
oleaginoaselor a început să se facă din nou 
resimțită, ceea ce a contribuit la creșterea 
prețului. Bilanțul mondial al rapiței este 
defi citar. Operatorii de pe piață sunt îngri-
jorați cu privire la nivelul producției de ra-
piță ce se va obține în Europa ca urmare a 
unei stări vegetative incerte a culturii după 
temperaturile scăzute din timpul iernii.

Evoluții pe piața mondială 
agroalimentară 

Zona euro s-ar putea prăbuși și astfel 
va declanța o criză economică mondială 
ce va rivaliza cu Marea Depresiune. Este 
avertismentul șoc al FMI, ce s-a făcut au-
zit noaptea trecută, scrie incont.ro. 

Este pentru prima dată când FMI a 
acceptat perspectiva de divizare a zonei 
euro și s-a declarat profund îngrijorată 
de starea economiei spaniole. „Totul e si-
lențios în jur, dar e un calm apăsător”, a 
declarat economistul-șef al FMI, Olivier 
Blanchard. „Am sentimentul că, în orice 
moment, lucrurile ar putea ajunge foarte 
rău din nou”, a adăugat acesta.

Se așteaptă ca Grecia să intre în inca-
pacitate de plată și chiar să renunțe la mo-
neda euro. „Dacă asta se va întâmpla, este 
posibil ca alte economii din zona euro să 
ajunga sub o presiune severă și să creeze 
astfel panica pe piețele fi nanciare”, scrie în 
raportul World Economic Outlook 2012.

„În aceste condiții, destrămarea zonei 
euro nu poate fi  scoasă din discuție. Acest 
lucru ar putea provoca șocuri politice ma-
jore care vor agrava stresul economiei la 
un nivel mult peste cel de după colapsul 
Lehman Brothers”, se mai arată în rapor-
tul FMI.

Avertismentul al FMI: Vine Marea Depresiune
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POMICULTURĂ

 Vopseaua înlocuieşte varul, posedă ca-
racteristici mai efective. 

 Conţine adaosuri antimicotice şi antimi-
crobiene. 

 Stratul protector se păstrează pe suprafa-
ţa 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

COMERCIALIZĂM VOPSEA CАДОВАЯ 
      DESTINATĂ PENTRU:

 Vopsirea curativă şi preventivă a tulpinilor şi a crengi-
lor 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 iepu-
rilor

 Tratare în cazul de infectare cu cancer negru

 Acoperirea crestăturilor după retezarea la pepiniere 
sau în livadă. 

Profesor de matematică și 
director de școală în trecut, 
Constantin Sainsus din Ră-
zeni, Ialoveni, este pasionat 
de creșterea unei culturi mai 
puțin întâlnite în Moldova – 
agrișul. Chiar dacă plantația sa 
este relativ mică, el este con-
vins că agrișul este nu numai 
un izvor de sănătate pentru cei 
care îl consumă, dar și o po-
tențială sursă de câștig. 

„Odată am fost întrebat ce 
deosebire există între mate-
matică și ceea cu ce mă ocup 
eu. Am zis: matematica se face 
cu pixul și cartea, iar activita-
tea mea din prezent - cu gân-
direa și hârlețul”, spune fostul 
profesor.

Moștenind de la tatăl său 
câteva tufe de agriș, Constan-
tin Sainsus a început să le în-
grijească, iar cu timpul culti-
varea acestui arbust fructifer a 
devenit o îndeletnicire perma-
nentă. Iar după ce a descoperit 
proprietățile curative ale fruc-
telor de agriș, achiziționarea 
unor noi specii a devenit prin-
cipala sa preocupare. Astăzi, 
în curtea gospodarului din 
Răzeni cresc patru soiuri de 
agriș, aduse din Caucaz, Soci, 
Leningrad (actualmente San-
kt-Petersburg). „Am călătorit 
foarte mult și, pe unde um-
blam, de acolo aduceam câte 
un butaș de agriș. Oamenii 
veneau cu suvenire, iar eu – 
cu spinii aceștia”, povestește, 
zâmbind, Constantin Sainsus. 

Să-și dezvolte o afacere din 
creșterea agrișului nu a reușit, 
pentru că abia acum, la bătrâ-
nețe, a înțeles că această plă-
cere îi poate aduce și venit, dar 
nu-l mai țin puterile. „Încerc 
să-i conving pe cei mai tineri 
să crească agriș, pentru că este 
o cultură uitată în Moldova și, 
consider, există perspective 
mari de dezvoltare a unei afa-
ceri profitabile. Iar eu sunt in-
teresat să cresc cât mai mulți 
puieți, pentru ca îi vând”, ne-a 
mărturisit el. 

La piață, prețul unui bu-
taș de agriș de doi ani poate 
ajunge până la douăzeci de 
lei, în funcție de locul unde 
este realizata marfa. La Cen-
trul Expozițional “Moldexpo”, 
Constantin Sainsus este deja 
o persoana cunoscută, pentru 

că, de regula, acolo își găseș-
te clienții. „În decursul unui 
sezon, perioada de plantare a 
agrișului fiind lunile octom-
brie-noiembrie, vând până 
la șase-șapte sute de butași”, 
spune fermierul din Răzeni. 

Pentru cei interesați de cul-
tivarea agrișului, l-am rugat 
pe Constantin Sainsus să ne 
povestească despre experiența 
și cunoștințele sale de îngriji-
re a acestei culturi. În popor, 
agrișului i se mai spune „poa-
mă de nord”. Cultura poate 
atinge înălțimea de un metru 
și rodește 20-30 de ani con-
secutiv, bineînțeles, dacă este 
îngrijită corespunzător. După 
conținutul de vitamine, agrișul 
cedează doar coacăzului. Fiind 
o cultură foarte timpurie, agri-
șul înflorește la mijlocul lunii 

mai, când temperatura aerului 
atinge valorile de 7-16 grade. 
Se autopolenizează, de aceea 
se recomandă să se sădească 
doua-trei soiuri de agriș pe 
același câmp. Are o rădăcină 
ce pătrunde în sol până la 25-
50 cm și îi asigură umezeala în 
anii secetoși. Agrișul poate fi 
sădit pe același lot cu vița de 
vie, deoarece în perioada când 
se dezvolta frunzele viței de 
vie, fructele agrișului sunt deja 
coapte și pot fi culese. O tufa 
de agriș poate rodi până la 5-6 
kg de fructe. 

Plantarea butașilor de agriș 
se face toamna, în lunile oc-
tombrie-noiembrie, sau pri-
măvara devreme. Se va săpa 
o groapă de 50-50-40 cm, în 
care se va introduce 2-4 kg de 
gunoi de un an, 200-250 g ce-
nușă de lemn și un kilogram 
de pământ negru. Înainte de 
plantare, se recomandă să fie 
retezat fiecare fir de rădăcina 
a butașului. Apoi, el poate fi 
sădit la o adâncime de 5-7 cm 
de la suprafața solului. Primii 
doi ani după plantare, cultu-
ra va trebui irigată, pentru ca 
planta să dezvolte rădăcini pu-
ternice și să devină rezistentă 
la secetă, asemănător viței de 
vie. Agrișul trebuie protejat de 
făinare, în caz contrar, există 
riscul ca fructele să se înne-
grească și să cadă. De aceea, 
primăvara devreme, până la 
îmbobocire, se aplică un tra-
tament de zeama bordoleză 

(în 10 litri de apă se dizolvă 
100-150g de piatră vânata și 
120-160g de var stins). După 
înflorire, când fructul este de 
mărimea unui bob de grâu, 
se mai aplică un tratament cu 
preparatul „Topaz”. Apropo, 
fructul de agriș este un pro-
dus dietetic, bogat în vitamina 
C. Consumarea lui atât în sta-
re naturală, cât și conservată, 
ajută în cazurile de insuficien-
ță de fier în organism, avitami-
noze, anemii, maladiile ficatu-
lui și ale rinichilor. 

„Eu cred ca fiecare sătean 
ar trebui să aibă în gradină 
trei-patru tufe de agriș, mă-
car pentru copii, organismul 
cărora este în dezvoltare, doar 
agrișul conține vitaminele ne-
cesare unei dezvoltări sănă-
toase”, povestește Constantin 
Sainsus. 

Chiar dacă cultivarea agri-
șului este puțin practicată în 
Moldova, gospodarul din Ră-
zeni speră că, în timp, oamenii 
vor conștientiza necesitatea 
plantării acestei culturi, mai 
ales că pământurile noaste 
sunt valorificate insuficient. 
„Cultivarea agrișului este o 
plăcere pentru mine, iar în 
ultimii ani s-a transformat 
într-o sursă de venit pentru 
familia mea, mai ales că nu 
am concurenți. Sunt sigur - cu 
ceva muncă și sârguință, de 
pe pământurile Moldovei poți 
strânge bogății. – afirma Con-
stantin Sainsus.

Agrișul - izvor de sănătate și sursă de câștig

Producția globală agricolă 
în gospodăriile de toate ca-
tegoriile în ianuarie - martie 
2012 a marcat o creștere cu 
0,6% față de perioada respec-
tivă a anului 2011.

Potrivit Biroului Național 
de Statistică, evoluția produc-
ției agricole a fost determina-
tă de majorarea producției în 
sectorul zootehnic, cărei îi re-
vine cota principală din total 
producția agricolă.

În ianuarie – martie 2012 
față de aceeași perioadă a anu-
lui precedent în gospodăriile 
de toate categoriile a fost în-
registrată majorarea producți-

ei vitelor și păsărilor cu 1,7%, 
care a fost influențată de spo-
rirea producției de carne în 
întreprinderile agricole cu 8%, 
inclusiv la ovine și caprine– cu 
14,1%, păsări – cu 9,1%, porci-
ne – cu 7,7%.

Producția de lapte în gos-
podăriile de toate categoriile 
a crescut cu 0,8%, inclusiv în 
întreprinderile agricole – cu 
14,9%, în gospodăriile popula-
ției – cu 0,3%.

Totodată, producția de ouă 
s-a diminuat cu 5,1%, inclusiv 
în întreprinderile agricole – cu 
0,7%, iar în gospodăriile popu-
lației – cu 11,2%.

Producția agricolă 
în ianuarie - martie a marcat 
o creștere cu 0,6%
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ACTUALITATE

Prețurile la produsele pe-
troliere în Moldova nu se vor 
majora în viitorul apropiat. La 
această înțelegere s-a ajuns în 
cadrul unei întrevederi între 
prim-ministrul Vlad Filat cu 
importatorii de petrol.

Părțile au convenit că, în 
viitorul apropiat, vor avea loc 
consultări cu privire la elabo-
rarea unei metodologii de sta-
bilire a prețurilor la produsele 
petroliere, care urmează să 
fie adoptată, ulterior, de către 
Guvern.

Operatorii de pe piața pro-
duselor petroliere au menționat 
necesitatea renunțării la tichete 
de combustibil, deoarece aceas-
tă modalitate de plată pentru 
petrol nu mai este efi cientă.

În acest context, directorul 
Centrului pentru Combaterea 
Crimelor Economice și Corup-
ției, Viorel Chetraru, a spus că, 
pe parcursul a patru luni, insti-
tuția investighează cazurile de 
furt al produselor petroliere cu 
tichete false.

Reprezentanții companiilor 
petroliere au menționat că, în 
ultimul timp, volumul vânzări-
lor a început să scadă, iar una 
din cauzele constă în prețurile 
mai mici la produse petroliere 
din regiunea transnistreană.

Un subiect aparte al între-
vederii a vizat reducerile care 
sunt oferite de unele companii 
din domeniu și impactul aces-
tei practici asupra vânzărilor de 
produse petroliere.

Prețurile la benzină 
în Moldova nu vor crește

15 milioane de lei au 
fost alocate din bugetul de 
stat pentru crearea a trei 
incubatoare de afaceri în 
raioanele Sângerei, Rezina 
și Dubăsari. Și asta pen-
tru că Guvernul a declarat 
drept prioritate susținerea 
întreprinderilor mici și mij-
locii care, după exemplu 
UE, au o contribuție sub-
stanțială la formarea PIB-
ului, crearea de noi locuri 
de muncă și stimularea ex-
porturilor.

O conferință cu aceas-
tă temă a avut loc astăzi la 
Chișinău susținută de către 
directorul Organizației pen-
tru Dezvoltarea Sectorului 
Întreprinderilor Mici și Mij-
locii de pe lângă Ministerul 
Economiei, Iulia Iabanji.

Potrivit acesteia, incuba-
toarele de afaceri vor fi axa-
te pe domeniile deproduce-
re și piața serviciilor. Ast-
fel,  cel puțin 40% din re-
zidenți vor fi tipic orientați 
spre producere, 50% vor 
lucra în piața serviciilor, iar 
restul vor acorda servicii in 
cadrul incubatorului, cum 
ar fi contabilitate, servicii 

de consultanță în afaceri, 
juridice și altele.

Menționăm că, în 2011, 
pentru crearea noilor incu-
batoare de afaceri, au fost 
alocate de către Guvern 10, 
2 milioane de lei. Astfel, 
s-a dat startul unor astfel 
de proiecte la Ștefan Vodă 
unde incubatorul dispune 
de spații pentru incubarea 
a 19 companii. La moment 
sunt găzduite 12 companii, 
atât din sfera de producere, 
cât și din domeniul servicii-
lor. Aceste companii au ofe-
rit 25 locuri de muncă.

Un incubator de afaceri 
a fost deschis și în Leova.

Organizația pentru Dez-
voltarea Sectorului Între-
prinderilor Mici și Mijlocii 
este instituția responsabilă 
de dezvoltarea rețelei Incu-
batoarelor de Afaceri în Re-
publica Moldova. Instruirea 
rezidenților deja selectați 
și potențialilor de a fi incu-
bați, este efectuată de către 
ODIMM, cu suportul Pro-
iectului ENTRANSE și în 
strânsă colaborare cu Con-
siliul raional.

O rețea de incubatoare de afaceri 
va fi  creată în Republica Moldova

Prima fabrică de producere 
și îmbuteliere a vinurilor mol-
dovenești în China va fi  des-
chisă în luna iunie. Anunțul a 
fost făcut de către președintele 
Direcției pentru carantină și 
expertiză a exporturilor și im-
porturilor din provincia chine-
ză Heilongjuang, Gao JianHua.

Funcționarul chinez a men-
ționat după întrevederea cu spi-
cherul Marian Lupu, că “China 
va încerca astfel să micșoreze 
balanța comercială negativă 
dintre țări în folosul R. Mol-
dova”. “Chinezii se gândesc tot 
mai mult la sănătate și prețu-
iesc vinurile de calitate. De mai 
mulți ani consum vin moldove-
nesc și știu că e bun. Apreciez 
foarte mult vinurile parteneri-
lor noștri din Moldova, compa-
nia Lion-Gri”, a spus JianHua.

Marian Lupu a adăugat că 
“acesta este primul proiect in-
vestițional comun, o investiție 
de 50 milioane de yuani chi-
nezești, dintre care 40% apar-
țin companiei moldovenești 
Lion-Gri”.

“Lion-Gri a găsit o nouă 
metodă de intrare pe piața 
Chinei, care e mare și solicită 
vin de calitate. Materia primă 
pentru producere va fi impor-

tată din Moldova, iar în Chi-
na va fi îmbuteliată. Pentru 
început vor fi produse 2 mil. 
litri de vin anual. Apreciez cu-
rajul și gândirea strategică a 
conducerii Lion-Gri. Această 
companie are viziuni moder-
ne ce permit obținerea unor 
rezultate economice bune atât 
pentru companie, cât și pen-
tru țară, căci e vorba de pro-
movarea imaginii țării. Sper 
că și alți producători de vinuri 
din Moldova vor urma acest 
exemplu”, a punctat Lupu.

El a promis suportul politic 
al conducerii de vârf în reali-
zarea proiectului investițional 
și a menționat că în cadrul 

vizitei sale oficiale în China 
va vizita numaidecât fabrica 
moldo-chineză. 

O delegație de oameni de 
afaceri și reprezentanți ai au-
torităților locale din provin-
cia chineză Heilongjuang se 
află într-o vizită de câteva zile 
în Chișinău. Aceștia au avut, 
marți, o întrevedere cu spi-
cherul Marian Lupu, la care 
au fost prezenți și directorul 
și vicedirectorul companiei 
Lion-Gri, Grigorii Sonic și Ne-
lly Sonic. În 2011, Moldova a 
exportat în China produse în 
valoare de 3,897 mil. USD și a 
importat mărfuri în valoare de 
399,7 mil. USD.

 Prima fabrică de vinuri moldovenești 
în China va fi  inaugurată în iunie

Poliția se reformează. 
Aceasta va fi divizată în poliția 
de stat și cea locală. Activita-
tea fiind condusă de Depar-
tamentul de poliție. Acestea 
sunt doar câteva prevederi 
dintr-un proiect aprobat as-
tăzi de Guvern.

Potrivit documentului, se 
propune de a face delimitarea 
statutului de polițist prin iden-
tifi carea funcțiilor polițienești 
de alte funcții. Astfel, persona-
lul angajat în poliție care des-
fășoară activități de secretariat, 
protocol și resurse umane, asis-
tență juridică, medicină, nu vor 
benefi cia de statutul de polițist.
În același timp funcția de 
menținere și restabilire a or-
dinii publice nu va mai apar-
ține poliției ci carabinierilor. 
O altă prevedere se referă 
la asigurarea cu loc de trai 
a colaboratorilor de poliție.

Alexei Roibu, ministrul aface-
rilor interne a spus: „Aici se 
propune un nou concept de asi-
gurare a polițiștilor cu spațiul 
locativ de serviciu. Ei vor fi  asi-
gurați cu spațiu locativ pe pe-
rioada activității profesionale”.
Totodată conform deciziei, po-
liția va fi  delimitată în poliția 
de stat și locală. Iar autoritatea 
de administrare și control o va 
avea Departamentul de Poliție. 
Delimitarea funcțiilor poliție-
nești și a gradelor speciale ale 
acestora se propune a se reali-
za exact cum se face gradarea 
funcționarilor publici. În acest 
sens, gradul special nu se acor-
dă ca măsură de stimulare, ci 
potrivit funcției ocupate de po-
lițist în cariera sa. Angajarea și 
promovarea în funcție va fi  rea-
lizată în bază de concurs. Pro-
iectul urmează a fi  examinat și 
de Legislativ.

Poliția se reformează
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TAXE

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

proiectul ACED)
Asistenţă la elaborarea pachetului de documente pentru accesarea 

fi nanţărilor
Asistenţă la efectuarea studiilor de fezabilitate a investiţiilor şi 

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

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

produs
 Instruiri în dezvoltarea afacerilor şi cooperativelor de marketing

SERVICIILE OFERITE DE REŢEAUA FEDERAŢIEI NAŢIONALE 
A AGRICULTORILOR „AGROINFORM”

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

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

ale Federaţiei AGROinform

Tel.: 373 22 23 56 98

Fax: 373 22 23 78 30

www.agroinform.md

www.agravista.md 

Aceasta a constituit una dintre 
temele de discuție în cadrul între-
vederii bilaterale a co-președinților 
Comisiei interguvernamentale mol-
do-ruse de colaborare comercial-
economică, susținută la 16 aprilie, la 
Chișinău. Copreședinte al Comisiei 
din partea moldovenească este vi-
ceprim-ministrul Valeriu Lazăr, din 
partea rusă, omologul său, Dmitry 
Rogozin, transmite Info-Prim Neo.

În cadrul întrevederii, părțile 
au remarcat efi ciența realizării în-
țelegerilor în cadrul ultimei ședințe 
a Comisiei, printre care semnarea 
Acordului privind livrarea de măr-
furi în cadrul cooperării de con-
sum, a Programului de cooperare 
umanitară, acordurilor la nivel de 
autorități publice centrale privind 
cooperarea în domeniul migrației 
de muncă și în sectorul agroindus-
trial, precum și Acordului privind 
crearea Pavilionului „Moldova” în 
cadrul Centrului expozițional VVȚ 
din Moscova.

În contextul construcției Pavili-
onului „Moldova”, Valeriu Lazăr a 
solicitat părții ruse alocarea unui te-
ren suplimentar, aferent construc-
ției, pentru desfășurarea efi cientă 
a activităților de reconstrucție și a 
activității curente a centrului expo-
zițional-comercial. Documentația 
necesară anunțării unui concurs 
internațional pentru identifi carea 
investitorului general a fost defi ni-
tivată și pusă la dispoziția Cancela-
riei de stat, urmând a fi  aprobată de 
Guvern.

Viceprim-ministrul Valeriu La-
zăr a remarcat că în prezent com-
paniile rusești dețin o cotă de cca. 
20% din totalul investițiilor străine 
directe în Republica Moldova, cu o 

sumă de 4,5 miliarde lei, iar numă-
rul de companii mixte este sub 300. 
În context, vicepremierul a reiterat 
invitația pentru capitalul rusesc să 
investească în Parcurile industriale 
din Republica Moldova, pentru a 
putea profi ta de regimurile comer-
ciale favorabile oferite atât în Est, 
cât mai ales în Vest.

Viceprim-ministrul Valeriu La-
zăr a remarcat importanța dialo-
gului în vederea asigurării efi ciente 
și stabile a Republicii Moldova cu 
gaze naturale prin semnarea unui 
nou contract între „Moldova Gaz” 
și „Gazprom” și a reiterat asigură-
rile privind garantarea drepturilor 
patrimoniale ale concernului rus 
în Moldova, dar și hotărârea de a 
implementa Pachetul energetic 3 în 
contextul procesului de integrare în 
Uniunea Europeană. În contextul 
separării activelor și a datoriilor ga-
ziere de pe cele două maluri ale Nis-
trului, viceprim-ministrul a sublini-
at necesitatea încheierii unui acord 
separat între „Gazprom” și „Tiras-
poltransgaz”, a cărui datorie, fără 
penalități, se ridică la 2749,5 mili-
arde de dolari americani. În același 
timp, Valeriu Lazăr a remarcat că 

„Moldova Gaz” a achitat integral 
datoriile pentru anii 2008-2010, iar 
pentru anul 2011 datoria constituie 
cca. 100 mil. dolari.

Părțile au examinat și posibi-
litatea deschiderii unui al treilea 
punct vamal de import a producției 
vinicole din Moldova, în regiunea 
Breansk, în prezent fi ind funcționa-
le două puncte vamale la Moscova 
și Sankt-Petersburg. O altă temă de 
discuție a constituit-o necesitatea 
vămuirii în timp util a producției 
perisabile, în conformitate cu Codul 
vamal al Federației Ruse.

În discuție au mai fost puse 
chestiuni legate de mărirea terme-
nului de afl are a cetățenilor moldo-
veni în Federația Rusă fără obliga-
ția de a se înregistra la organele de 
emigrare, de liberalizarea transpor-
tului aerian, semnarea unui acord 
de colaborare între serviciile vamale 
ale celor două țări etc.

Federația Rusă rămâne parte-
nerul comercial numărul unu al Re-
publicii Moldova, atât la export, cât 
și la import. Volumul exporturilor a 
crescut, în anul 2011, cu 55%, până 
la 625,5 mil. dolari, iar a importuri-
lor – cu 40,3%, până la 822,9 mil. 

Moldova solicită Rusiei 
anularea taxelor la export
Republica Moldova salută aderarea Federației Ruse la Organizația 
Mondială a Comerțului (OMC) și cere inițierea negocierilor privind 
anularea taxelor vamale la export, în conformitate cu regulile OMC

Turcia, un potențial investitor 
în R. Moldova

Valeriu Lazăr, ministrul economiei, a invitat oamenii de afa-
ceri turci să investească în R. Moldova, să participe la dezvoltarea 
cooperării economice, industriale și comerciale. Mediul de afaceri 
turc a fost invitat să se implice activ la proiectele de anvergură, 
preconizate pentru 2012, de dezvoltare a infrastructurii RM, in-
clusiv să participe activ la procesul de de-etatizare a activelor in-
dustriale.

În 2001, Turcia s-a confruntat cu o criză economică internă, 
experiența acumulată, dar și reformele adoptate, au permis ate-
nuarea efectelor crizei mondiale din 2008, astfel că anul trecut 
Turcia a înregistrat o creștere economică de 8,5%, poziția secun-
dă în clasamentul mondial după China. Ministrul turc s-a arătat 
deschis pentru colaborare, în scopul transferului de experiență 
către Republica Moldova a mecanismelor de depășire a situațiilor 
de criză.

Ministrul Comerțului și Vămilor din Republica Turcia a de-
clarat că țara sa este gata să acorde suportul necesar în preluarea 
experienței inclusiv angajaților din Serviciul Vamal, în centre de 
instruire specializate, în contextul în care, din 1996 Turcia are un 
cadru legal comun cu Uniunea Europeană în domeniul adminis-
trării vamale.

Transnistria a simplifi cat 
procedura de tranzit 
al mărfurilor

A fost simplifi cată procedura de tranzit a mărfurilor pe teri-
toriul regiunii transnistrene. În acest sens, comitetul vamal din 
regiunea transnistreana a aprobat amendamentele corespunză-
toare.

Regulamentul regimului vamal de tranzit a marfurilor pe te-
ritoriul Transnistriei, reeditat, permite agenților economici să 
prelungească termenul de staționarea a mărfurilor pe teritoriul 
regiunii în cazul transbordării. Anterior, acest termen era de 15 
zile de la momentul traversării hotarului și nu putea fi  prelungit, 
titrează „Novîi Reghion” cu referință la comitetul vamal regional.

Acum, pentru unele categorii de marfuri, termenul de stațio-
nare pe teritoriul Transnistriei, poate fi  prelungit până la 60 de 
zile. Decizia este determinată de particularitățile transbordării, 
condițiile de păstrare a mărfurilor și deplasarea lor ulterioară.

Pentru a prelungi acest termen, agentul economic trebuie să 
se adreseze la Comitetul vamal regional cu cerere motivată și acte, 
care atestă necesitatea prelungirii perioadei de staționare a măr-
furilor. Actele folosite sunt contractul internațional sau alte acte, 
care indică specifi ca transportării marfurilor și a mărfurilor ne-
mijlocit.
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Federaţia Naţională a Agricultorilor din Moldova 
   AGROinform oferă FINANŢAREFINANŢARE  FERMIERILORFERMIERILOR

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 FINANŢĂRI

Ministerul Economiei al Republicii Moldova, cu su-
portul Guvernului Japoniei implementează Programul 
de susținere și dezvoltare a sectorului întreprinderilor 
mici și mijlocii pentru promovarea eforturilor privind 
ajustările economice structurale.

Programul este destinat facilitării procurării de că-
tre subiecții sectorului întreprinderilor mici și mijlocii 
a unui vast sortiment de echipament de producere și 
are o valoare de 15 mil. lei. 

Echipamentul procurat în cadrul Programului va 
fi  oferit benefi ciarilor în regim de leasing pe o peri-
oadă de un an (fără gaj). Dobânda de leasing este la 
cota zero. În cadrul Programului va fi  achiziționat doar 
Echipament nou de import, fi ind exclus cel de origine 
autohtonă.

La achiziția și importul Echipamentului va fi  aplica-
tă cota zero la plata taxei pe valoarea adăugată, și vor fi  
scutite de plata taxei vamale și a taxei pentru efectua-
rea procedurilor vamale. 

Cererile de solicitare pentru participare la prezen-
tul Program urmează să vizeze procurări în valoare mi-
nimă de 500.000 lei, iar valoarea maxima, respectiv, 
1.000.000 lei.

Prioritatea se acordă:
 întreprinderilor mici si mijlocii, produsele (ser-

viciile) cărora vor contribui la sporirea exporturilor si/
sau la substituirea importurilor;

întreprinderilor pentru dezvoltarea activității de 

producere in raioanele Republicii Moldova, inclusiv 
sectorul rural;

Sunt eligibile întreprinderile care:
au un număr de salariați de cel mult 49 de per-

soane;
suma anuală a veniturilor din vânzări este de cel 

mult 25 milioane de lei și valoarea totala anuala de bi-
lanț a activelor nu depășește 25 milioane de lei.

desfășoară activitate de antreprenoriat;
este înregistrată în conformitate cu prevederile 

legislației în vigoare, cel târziu cu 6 luni înainte de de-
punerea cererii de solicitare pentru participare la pre-
zentul Program;

au forma de proprietate integral privată;
nu au restanțe la plățile scadente față de instituții 

fi nanciare bancare și/sau nebancare sau datorii la im-
pozite și taxe;

nu se afl a în stare de insolvabilitate, procedură de 
faliment, reorganizare sau în orice alte proceduri judi-
ciare; 

afacerea solicitantului nu este amplasată în muni-
cipiile Chișinău și Bălți.

Nu se acceptă:
procurarea unităților tehnice și echipamentului 

agricol (combine, tractoare, semănători, etc.);
procurarea unităților de transport (inclusiv cele 

specializate).
 Întreprinderile eligibile pot să benefi cieze 

de mijloacele fi nanciare ale Grantului doar o 
singură dată. 

Informații detaliate privind Programul vi-
zat, cererea de aplicare și criteriile de eligibilita-
te ale solicitanților, precum și lista Echipamen-
tului eligibil pentru a fi  procurat în cadrul Pro-
gramului, le puteți obține la următoarea adresa: 
www.jnpga.md.

Setul de documente 
va fi  depus la: 

Unitatea de Implementare a Grantului Acor-
dat de Guvernul Japoniei MD-2004, Chișinău, 
Republica Moldova, bd. Ștefan cel Mare si Sfânt 
180, biroul 812a, tel: 296718, fax:296719.

15 mil. lei de la japonezi 
pentru lansarea Programului 
de susținere și dezvoltare a ÎMM- urilor

Finanțări de 4,4 mil. dolari 
în sistemul de educație 
timpurie din R. Moldova

Ministerul Educației anunță lansarea unui nou 
proiect: „Parteneriat Global pentru Educație”, axat 
pe crearea condițiilor pentru o educație timpurie de 
calitate pentru toți copiii de vârstă preșcolară din Re-
publica Moldova. Grantul nerambursabil, în valoare 
de 4,4 mil. dolari, este oferit de Organizația Interna-
țională „Parteneriat Global pentru Educație” și va fi  
valorifi cat pe parcursul a 20 de luni, în parteneriat cu 
Banca Mondială, ca administrator de grant, UNICEF, 
ca agenție de coordonare și Fondul de Investiții Soci-
ale din Moldova /FISM/.

Proiectul „Parteneriat Global pentru Educație” 
prevede reabilitarea aproximativ a 40 de instituții 
educaționale preșcolare, cu participarea nemijlocită a 
FISM. Pe lângă îmbunătățirea infrastructurii institu-
țiilor, acestea vor fi  dotate cu cărți, mobilier, materiale 
didactice, jucării. Pentru o bună desfășurare a proiec-
tului va fi  consolidat parteneriatul social și implicarea 
comunităților locale în programe de dezvoltare tim-
purie a copiilor.

Activitățile Proiectului vor fi  axate și pe îmbună-
tățirea accesului la educație timpurie de calitate pen-
tru copiii cu nevoi speciale (afl ați în situații de risc 
sporit). În acest sens, vor fi  promovate serviciile de 
educație incluzivă, vor fi  deschise trei centre comuni-
tare pentru reabilitarea și integrarea copiilor cu nevoi 
speciale. Acestea vor fi  dotate cu echipament de rea-
bilitare, mobilier, jucării, etc. și vehicul pentru trans-
portarea copiilor la aceste centre. De asemenea, vor fi  
elaborate programe și ghiduri pentru educația inclu-
zivă, organizate traininguri pentru cadrele didactice și 
pentru părinți.

Proiectul „Parteneriat Global pentru Educație” 
este o continuare a Proiectului cunoscut deja „Edu-
cație Pentru Toți – Inițiativa de Acțiune Rapidă”, re-
alizat de Ministerul Educației din sursele grantului 
oferit de Fondul Catalitic, în valoare totală de 8,8 mil. 
dolari, grant administrat de Banca Mondială și imple-
mentat de UNICEF. În cadrul proiectului, implemen-
tat cu succes în două tranșe, au fost renovate 65 de 
grădinițe, create 36 centre comunitare de dezvoltare 
timpurie, 510 grădinițe au fost dotate cu mobilier, 
echipament pentru activități, materiale didactice etc.

Astfel, în 2010, grație Proiectului „Educație Pentru 
Toți – Inițiativa de Acțiune Rapidă”, Guvernului Mol-
dovei și a altor organizații donatoare, în țară funcțio-
nează 1362 de instituții preșcolare, dintre care 23,6% 
sunt situate în mediul urban și celelalte (76,8%) în 
regiunile rurale. 
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IDEI DE AFACERI

Plantarea și cultivarea cireșelor

Bugetul investiției la înfi ințarea și întreținerea plantației de cireș 
(perioada de vegetație), lei

Specifi care UM
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Îngrijirea plantaţiei în anii de vegetaţie, 
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Total (până la 
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I. Costul mijloacelor de producţie lei X X 17,825 4,741 4,153 4,153 4,153 17,201 35,027 44.5%
    Material săditor de bază - schema de 
plantare 6 x 4 unit 420 18 7,560     0 7,560 9.6%

    Material săditor completarea golurilor (5% 
pomi) unit 21 18  378    378 378 0.5%

    Îngrăşăminte organice plantare (10 kg 
mraniţă/pom) t 4.2 500 2,100 210    210 2,310 2.9%

    Îngrăşăminte minerale:         0 0 0.0%
        - fosfatice (90 s.a.) kg 400 8.5 3,400     0 3,400 4.3%
        - macro şi microelemente (Poly-Feed) kg 10.00 19.80  198 198 198 198 792 792 1.0%
        - macro şi microelemente (Cristalon) kg 15.00 27.72  416 416 416 416 1,663 1,663 2.1%
    Substanţe chimice:         0 0 0.0%
        - Erbicid (Glifogan 480 SL) l 6.00 162.24 973 973 973 973 973 3,894 4,867 6.2%
        - Erbicid (Agil 100 EC) l 2.50 374.40 936 936 936 936 936 3,744 4,680 5.9%
        - Fungicid (Kocide 2000) kg 3.00 148.51  446 446 446 446 1,782 1,782 2.3%
        - Insecticid (Pyrinex 48 EC) l 2.50 140.40  351 351 351 351 1,404 1,404 1.8%
        - Fungicid (Merpan 80 WG) kg 2.00 74.88  150 150 150 150 599 599 0.8%
        - Insecticid (Decis Profi  250 WG) l 0.05 1,527.55  76 76 76 76 306 306 0.4%
        - Fungicid (Antracol 70 WG) l 2.50 108.58  271 271 271 271 1,086 1,086 1.4%
    Apă (la plantarea şi îngrijirea pomilor - 100 
l/an) m3 42 8 336 336 336 336 336 1,344 1,680 2.1%

    Plasă plastică pentru protejarea 
trunchiurilor unit 420 6 2,520     0 2,520 3.2%

II. Servicii mecanizate lei X X 8,246 3,950 3,950 3,950 3,950 15,800 24,046 30.6%
    Arătură de semidesfundare (35-40 cm) ha 1 2,200 2,200     0 2,200 2.8%
    Arătura de toamnă între rânduri (15-20 cm) ha 1 1000  1,000 1,000 1,000 1,000 4,000 4,000 5.1%
    Nivelarea arăturii de desfundare (2 direcţii) ha 2 350 700     0 700 0.9%
    Cultivarea între rânduri (3 ori) ha 3 400  1,200 1,200 1,200 1,200 4,800 4,800 6.1%
    Afânarea mecanizată între pomi în rând (2 
ori) ha 2 350  700 700 700 700 2,800 2,800 3.6%

    Săparea gropilor pentru plantare unit 416 6 2,496     0 2,496 3.2%
    Transportarea materialului săditor km 200 7.5 1,500     0 1,500 1.9%
    Transportarea apei la plantare t/km 210 5 1,050     0 1,050 1.3%
    Fertilizarea ha 1 300 300     0 300 0.4%
    Stropirea plantaţiilor ha 3 350  1,050 1,050 1,050 1,050 4,200 4,200 5.3%
III. Operaţii manuale lei X X 1,680 2,880 2,640 2,640 2,640 10,800 12,480 15.9%
    Pichetarea suprafeţei pentru plantare om/zi 4 120 480     0 480 0.6%
    Plantarea pomilor (perioada - toamnă) om/zi 6 120 720     0 720 0.9%
    Completarea golurilor om/zi 2 120  240    240 240 0.3%
    Protejarea tulpinelor contra rozatoarelor om/zi 4 120 480     0 480 0.6%
    Prăşitul în rând om/zi 5 120  600 600 600 600 2,400 2,400 3.0%
    Tăiatul în uscat om/zi 10 120  1,200 1,200 1,200 1,200 4,800 4,800 6.1%
    Tăiatul în verde om/zi 4 120  480 480 480 480 1,920 1,920 2.4%
    Văruitul tulpinilor om/zi 3 120  360 360 360 360 1,440 1,440 1.8%
IV. Cheltuieli neprevăzute (10%) lei X X 2,775 1,157 1,074 1,074 1,074 4,380 7,155 9.1%

TOTAL lei X X 30,527 12,728 11,818 11,818 11,818 48,182 78,708 100.0%

Toate soiurile de cireș sunt raionate pentru zonele pomicole de 
nord, centru și sud ale Republicii Moldova. Suprafețele cultivate 
cu cireș în republică constituie peste 3 mii hectare (inclusiv pe rod 
– 2,6 mii ha). Cultivarea cireșelor este o afacere profi tabilă care are 
următoarele avantaje:
fructul de cireș are calități gustative apreciate în alimentare și 

industria de procesare;
fructele de cireș se întrebuințează în stare proaspătă, uscată 

și prelucrată;
soiurile de cireși se caracterizează prin rezistență sporită la 

boli și necesită cheltuieli mici de exploatare;
lemnul de cireș are o întrebuințare largă la fabricarea mobi-

lei;
la întreținerea cuvenită plantația poate fi  exploatată pe par-

cursul a 25-40 ani;
cerere sporită pe piață locală și pe piețele conexe a fructelor 

de cireș și acest trend se va menține în creștere permanentă, deoa-
rece sunt printre primele fructe ce apar în comercializare;
plantarea livezilor de cireș este subvenționată de Guvern cu 

10-20 mii lei pentru hectar (de la 400 până la 1000 de pomi – 10 
mii lei per hectar; 1001 pomi și mai mult – 20 mii lei per hectar).

Investiția 
necesară

Plantația de cireș este o in-
vestiție pe termen lung, care 
poate fi  exploatată pe o perioa-
dă îndelungată. Durata exploa-
tării efi ciente depinde de corec-
titudinea înfi ințării plantației și 
de modul de întreținere a plan-
tațiilor pe parcursul perioadei 
de exploatare. Plantarea unui 
hectar de cireș și întreținerea 
acestuia până la intrarea pe 
rod (primii 5 ani) necesită cca. 
78.7 mii pentru 1 ha. Procura-
rea materialului săditor, pentru 
înfi ințarea plantațiilor de cireș, 
trebuie procurat de la între-
prinderile agricole ce dispun de 
pepinieră pomicolă, sunt auto-
rizate și dispun de licență.

Marketingul 
cireșelor

Prețul angro de comerciali-
zare a cireșelor a fost în creș-
tere continuă, deoarece în anul 
2011 oferta de cireșe a fost mult 
mai mică. Fermierii și interme-
diarii au comercializat cireșele 
la prețuri mult mai mari și pes-
te așteptări.

În anul 2011, prețul angro la 
comercializarea de cireșe a fost 
20% mai mare în comparație cu 
anul 2010 și a constituit 8 - 18 
lei/kg în dependență de calitate 
și cantitate (în anul 2010 prețul 
a constituit 5 - 15 lei/kg). Can-
titatea de cireșe comercializată 
în anul curent a fost mai mică, 
deoarece în perioada de înfl ori-
re și de legare a fructelor a fost 
timp rece. Fermierii ce produc 
cireșe menționează, că au pro-
dus cireșe cu 40 - 50% mai pu-
țin în comparație cu anul trecut 
din cauza condițiilor climaterice 
nefavorabile. La piețele agricole 
cireșele au fost comercializate 
cu amănuntul la 15 - 25 lei kg în 
dependență de perioada de coa-
cere. (sursa: www.agravista.md)

Printre principalii consu-
matori de cireși din țară sunt:
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Denumirea soiului Intrarea pe rod Coroana Recolta, t/ha
Fructul

Maturitatea
masa, g Forma

Taina anul 6 mare 15-16 7,2 sferică 3 dec iunie
Livadeanca anul 5 mijlocie 14-15 6,7 sferică 2 dec iunie
Maslovskaia anul 6 mijlocie 12-14 8,6 sferică 3 dec iunie
Chişiniovscaia timpuriu mijlocie înaltă 7,8 sferică 1 dec iunie
Record timpuriu mijlocie înaltă 8,2 sferică 1 dec iunie

populația care cumpără 
cireșe în stare proaspătă;
fabricile de conserve, co-

fetărie și băuturi alcoolice de 
capacitate mare și mai mică;
întreprinderile care dis-

pun de uscătorii pentru fructe. 
Exportul de cireși uscate se bu-
cură de o cerere sporită în Ru-
sia, Belorusia, țările baltice fi -
ind ambalate conform standar-
delor și cererii existente de pe 
piață sau asortate cu alte fructe.

Desfășurarea 
afacerii

Soiuri de cireși. Deși în 
lume sunt cunoscute multe so-
iuri prețioase de cireși, totuși 
testarea lor în condițiile repu-
blicii noastre nu s-a soldat cu 

rezultate satisfăcătoare. Crearea 
unor soiuri de cireși cu un grad 
înalt de adaptivitate la condițiile 
țării și cu productivitate înaltă, 
raionate în țara noastră și cele 
mai valoroase sunt:

În funcție de soi, forma co-
roanei, numărul de pomi la 
hectar, agrotehnica aplicată și 
alți factori, de pe 1 ha de cireși 
se pot obține 12-16 t de cireșe.

Înfi ințarea plantațiilor. 
Odată cu desfundatul, în sol 
se încorporează 60 tone de în-
grășăminte organice, 250-300 
kg salpetru de amoniu, 300-
500 kg superfosfat și 150-200 
kg sare de potasiu la 1 ha. Este 
efectuată arătura de plantare 
la adâncime de 30-40 cm. Înfi -
ințarea plantațiilor de cireș nu 
prezintă deosebiri esențiale față 
de normele generale. Cireșul 
este puțin pretențios ca plantă 
de cultură, cere soluri medii și 
expoziții bine luminate. Sche-
ma optimală pentru plantarea 
pomilor de cireși este 6X4 m. 
După plantare, mai ales, în 
primăvară, sunt necesare 2-3 
udări abundente.

Întreținerea solului în 
livadă este asemănătoare ca și 
la celelalte specii sâmburoase. 
Cel mai potrivit sistem de între-
ținere a solului este discuirea 
de primăvară a livezii, cultiva-
rea între rânduri de 3-4 ori în 
perioada de vegetație, fertiliza-
rea cu îngrășăminte minerale și 
arătura în zeble de toamnă.

Tăierile de cireș. Cireșul 
crește destul de viguros, atin-
gând 4-6 m înălțime, mai rar 
8-12 m. Coroana poate fi  pira-
midală sau răsfi rată și atinge 6-7 
m în lărgime. În ceea ce privește 
formarea pomilor, creșterea na-
turală a cireșului se face în etaje 
anuale, dispuse la distanțe vari-
abile, în funcție de vigoarea po-
mului. Ca urmare, formele cele 
mai convenabile sunt coroane-
le în etaje, de formă conică, cu 
baza largă (piramidă etajată ră-
rită). Nu se aplică tăieri de fruc-

Bugetul de venituri și cheltuieli în livada de cireși pe rod, lei

Specifi care UM Cantitate/ha Preţ unitar, lei Total, lei

I. Vânzări nete lei X X 120,000
    Cireşe t 8 15,000 120,000
II. Costul mijloacelor de producţie lei X X 15,117
    Îngrăşăminte minerale:     
        - complexe (N 16 P 16 K 16) kg 200.00 8.50 1,700
        - macro şi microelemente (Poly-Feed) kg 10.00 19.80 198
        - macro şi microelemente (Cristalon) kg 15.00 27.72 416
    Substanţe chimice:     
        - Erbicid (Glifogan 480 SL) l 6.00 162.24 973
        - Erbicid (Agil 100 EC) l 2.50 374.40 936
        - Fungicid (Kocide 2000) kg 3.00 148.51 446
        - Insecticid (Pyrinex 48 EC) l 2.50 140.40 351
        - Fungicid (Merpan 80 WG) kg 2.00 74.88 150
        - Insecticid (Decis Profi  250 WG) l 0.05 1,527.55 76
        - Fungicid (Antracol 70 WG) l 2.50 108.58 271
    Lăzi pentru fructe unit 800 12.0 9,600
III. Servicii mecanizate lei X X 4,900
    Arătura de toamnă între rânduri (15-20 cm) ha 1 1000 1,000
    Evacuarea crengilor din livadă ha 1 300 300
    Cultivarea între rânduri (3 ori) ha 3 400 1,200
    Afânarea mecanizată între pomi în rând (2 ori) ha 2 350 700
    Fertilizarea ha 1 300 300
    Stropirea plantaţiilor ha 4 350 1,400
IV. Operaţii manuale lei X X 12,960
    Tăiatul în uscat om/zi 18 120 2,160
    Tăiatul în verde om/zi 6 120 720
    Văruitul tulpinilor om/zi 4 120 480
    Recoltarea fructelor om/zi 80 120 9,600
V. Cheltuieli neprevăzute (10%) lei X X 3,298
VI. CHELTUIELI - total lei X X 36,275
VII. PROFIT BRUT - total lei X X 83,725

Notă: Bugetul este orientativ în dependență de posibilitățile și tehnologia aplicată de antreprenor.

Calcularea termenului de recuperare 
a investițiilor

Indicatori de calcul UM Calcu-
lare

Elaborarea proiectului de plantare lei 8,500
Investiţii în plantare şi îngrijire livezii pe vegetaţie lei 78,708
Suma investiţiilor totale lei 87,208
Profi t brut anual lei 83,725
Recuperarea investiţiilor de la plantarea livezii ani 6.04

tifi care. În general, cireșul su-
portă rău tăierile, motiv pentru 
care acestea se reduc la strictul 
necesar pentru a dirija creșterea 
în primii ani. La scurtări de ra-
muri, mugurul terminal nu dă 
totdeauna lăstari de prelungire, 
deoarece uscăciunea pătrunde 
ușor în lemn. Neajunsul acesta 
se poate remedia prin mastica-
rea rănilor.

Protecția cireșelor. Pen-
tru nimicirea agentului patogen 
al citosporozei pomilor, livezile 
după căderea frunzelor se stro-
pesc cu zeamă bordoleză de 3%. 

Primăvara înainte de desface-
rea mugurilor pentru comba-
terea bacteriozei și moniliozei 
plantațiile se tratează cu zeamă 
bordoleză de 1%. Spre sfârșitul 
înfl oririi se tratează contra co-
comicoză, monilioză, gărgărițe, 
dăunătorii rozători de frunze cu 
Delan 2 kg/ha. Contra musculi-
ței cireșului plantațiile se stro-
pesc cu Insecticide (Decis Forte 
12% EC – 0,15 kg/ha).

Recoltarea cireșelor. 
Pomii de cireși întră în rod la 
anul 5-6, iar la anul 8-10 întră 
în perioada de plină producție. 

Producția medie pe pom în plin 
rod este de 50-60 kg fructe, 
putând ajunge la 120-140 kg. 
Recoltarea se face într-un timp 
cât mai redus, deoarece fructele 
de cireș au o perioadă rapidă de 
coacere și sunt ușor alterabile.

Analiza 
veniturilor 
și cheltuielilor

În continuare este propus 
un model de argumentare eco-
nomică a cultivării plantației 
de cireșe pentru suprafața de 
un hectar. Calcularea bugetu-
lui anual de venituri și cheltu-
ieli la cultivarea cireșilor s-a 
utilizat recolta medie la hectar 
8 tone de fructe (varianta cea 
mai pesimista pentru o livadă 
îngrijită corect). Recolta dată 
este caracteristică pentru anul 
6 de vegetație (sau primul an de 
rod) și poate crește în următorii 
2-3 ani până la intrarea pe rod 
deplin. Fructul de cireș este un 
produs ușor alterabil și pe par-
cursul recoltării apar pierderi și 
rebuturi, de aceea trebuie să ne 
străduim să comercializăm cât 
mai rapid producția către con-
sumătorul fi nal.

Calculele prezentate în ta-

belul anterior, atestă faptul, că 
suma veniturilor din vânzări 
vor constitui cifra de 120,000 
lei, iar costul vânzărilor este 
de 38,275 lei (inclusiv chel-
tuieli pentru procurarea lăzilor 
pentru ambalare în sumă de 
9,600 lei, care vor fi  achitate 
de către client în cazul negoci-
erii reușite a tranzacției). Reie-
șind din aceste considerente, 
profi tul anual posibil de obți-
nut constituie suma de 83,725 
lei de pe un hectar cultivat cu 
plantație de cireș.

Recuperarea 
investițiilor

Termenul de recuperare a 
investițiilor la plantarea plan-
tației de cireș este un indicator 
important pentru fermieri la 
implementarea investiției date. 
Mărimea investiției necesare 
pentru plantarea unui hectar de 
căpșun constituie 87,208 lei.

Reieșind din suma investiți-
ilor și nivelului anual planifi cat 
al profi tului, termenul de re-
cuperare a lor va constitui cca. 
1 an de rod (sau peste 6 ani 
după plantare), ceea ce prezin-
tă un interes pentru diversifi ca-
rea activităților și veniturilor în 
spațiul rural.

Recomandări 
propuse pentru 
fermieri ce cultivă 
cireșe:
Alegerea câtorva soiuri. 

Concentrarea pe 3 sau 4 soiuri, 
cele care sunt cele mai solicitate 
și competitive pe piețele conexe
Ambalarea cireșelor în 

conformitate cu cerințele con-
sumatorilor. Acesta infl uențea-
ză direct la formarea prețului
Sistemul de asigurare a 

calității pentru produsul fi nal 
(în primul rând asigurarea ră-
cirii primare a cireșelor până la 
comercializare)
Efectuarea investițiilor 

în infrastructura de procesare 
și post-recoltarea prin crearea 
depozitelor frigorifi ce, uscăto-
rii, astfel creându-se condiții de 
comercializare a cireșelor și ob-
ținerea unui preț avantajos
Specializarea producăto-

rilor de cireșe și modernizarea 
tehnologiilor (în special întreți-
nerea livezilor în modul cuvenit)
Trasabilitatea cireșelor și 

evidența strictă a preparatelor 
de uz fi tosanitar și fertilizanților.

Andrei ZBANCĂ
dr., consultant agrobusiness 

Departament Agrobusiness și 
Marketing, AGROinform
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Fermierii moldoveni vor 
primi tehnică agricolă în valoa-
re de 1,6 milioane de dolari din 
partea Japoniei. Este vorba de 
cea de-a 9-a tranșă a grantului 
care prevede asistență tehni-
că pentru fermierii neprivile-
giați cunoscut drept proiectul 
2KR. Un acord în acest sens a 
fost semnat la 17 aprilie curent.

“Cea de-a noua tranșă din 
cadrul proiectului 2KR va con-
tribui la dezvoltarea agriculturii 
Republicii Moldova”, a men-
ționat ambasadorul Japoniei 
în Republica Moldova, Toichi 
Sakata.

Toichi Sakata a amintit că, 

în acest, an se împlinesc 20 de 
ani de la stabilirea relațiilor 
diplomatice moldo-japoneze, 
iar programul 2KR se imple-
mentează în Moldova din anul 
2000. Valoarea totală a asisten-
ței nipone în cadrul proiectului 
se ridică la 2,2 mlrd. yeni (27,2 
mil. dolari). Cu aceste fonduri 
s-au achiziționat circa 6 mii 
de unități de tehnică agricolă, 
inclusiv tractoare, combine, 
sisteme de irigare, care au fost 
transmise fermierilor în condi-
ții preferențiale.

Ministrul Bumacov a spus 
despre 2KR că este un program 
foarte efi cient datorită căruia 

a fost achiziționată tehnica cea 
mai modernă - combine de ce-
reale, tractoare, pluguri etc. El 
a declarat că suma primită de la 
Guvernul Japoniei este impu-
nătoare, iar rezultatul este po-
zitiv. 2KR a dat naștere și unor 
proiecte, idei noi în Moldova. 
În particular, a fost înfi ințat un 
centru de instruire în domeniul 
mecanizării agriculturii, care 
instruiește mecanici și care 
este singurul centru pentru 
reparația tehnicii nipone. Tot 
împreună cu partenerii niponi 
a început implementarea unui 
proiect în domeniul biomasei, a 
relatat Vasile Bumacov.

MAIA pregătește 
un proiect de lege 
pentru grupurile 
de producători

Ministerul Agriculturii și 
Industriei Alimentare elabo-
rează un proiect de lege pri-
vind grupurile de producă-
tori. Vicedirectorul Agenției 
de Intervenție și Plăți pentru 
Agricultură, Nicolae Ciubuc, 
unul din autorii proiectului, 
spune că grupurile de pro-
ducători constituie un in-
strument utilizat în practica 
europeană pentru asocierea a 
cinci și mai mulți producăto-
rilor agricoli. 

Asocierea permite mic-
șorarea cheltuielilor de pro-
curare a combustibilului, 
fertilizanților, altor materi-
ale necesare producerii, dar 
și organizarea procesului de 
comercializare fără interme-
diari. 

În țările europene, pentru 
a stimula asocierea în grupuri 
de producători statul preve-
de un șir de facilități. Printre 
acestea: compensarea parți-
ală a costului producției co-
mercializate prin intermediul 
grupurilor de producători 
în proporție de 5% sau chiar 
10%, precum și majorarea su-
mei subvențiilor obținute în 
condiții generale. 

“În Moldova dacă con-
struiești o casă de ambalaj 
sau instalezi un frigider pen-
tru păstrarea producției agri-
cole, se acordă o subvenție în 
mărime de 30% din cost. În 
cazul grupurilor de producă-
tori mărimea subvenției ar 
putea fi  de 50-60 sau chiar 
70%. Alte măsuri de stimula-
re pot fi  acordarea creditelor 
preferențiale grupurilor de 
producători”, a precizat Nico-
lae Ciubuc. 

Proiectul a fost consultat 
cu experți din mai multe țări 
europene și se afl ă în prezent 
pentru avizare la ministere și 
la alte structuri. Într-o lună-
două va fi  remis Guvernului 
pentru aprobare. 

Moldova și Rusia vor semna 
Acordul cu privire la deplasarea 
și îndeplinirea formalităților 
referitoare la producția pomi-
legumicolă. Semnarea acestui 
document va permite simpli-
fi carea procedurilor la hotar și 
va reduce timpul și cheltuielile 
pentru transportarea acestor 
produse. Guvernul Moldovei 
l-a împuternicit să semneze 
acest acord pe directorul gene-
ral al Serviciului Vamal, Tudor 
Balițchi. Se preconizează că din 
partea Rusiei acordul va fi  sem-
nat de șeful Serviciului Federal 
Vamal, Andrei Belianinov.

Acordul va fi  încheiat pe un 
termen nedefi nit și stabilește 
acțiunile părților la deplasarea 
și îndeplinirea formalităților 
la hotar, inclusiv la tranzitare. 
Totodată, prevederile acordului 
nu se referă la măsurile fi tosa-
nitare și nu afectează drepturile 

și angajamentele părților con-
sfi nțite prin alte acorduri inter-
naționale.

Prevederile documentului 
se referă la fructe și legume, 
inclusiv cartofi i, roșiile, ceapa, 
usturoiul, nucile, varza, mere-
le, pepenii verzi etc., inclusiv 

cele transportate de persoane-
le fi zice pentru consum perso-
nal. După intrarea în vigoare, 
la acord vor putea adera și alte 
state din CSI.

Potrivit viceministrului Fi-
nanțelor, Victor Barbăneagră, 
semnarea Acordului cu privi-

re la deplasarea și îndeplini-
rea formalităților referitoare 
la producția pomilegumicolă 
între Moldova și Rusia va con-
tribui la facilitarea comerțului 
bilateral și circulația transpor-
tului. Aceasta va reduce timpul 
și cheltuielile de transport și va 
contribui la extinderea de mai 
departe a colaborării economi-
co-comerciale moldo-ruse.

Documentul prevede, de 
asemenea, adoptarea unor mă-
suri coordonate în vederea de-
plasării și îndeplinirii formali-
tăților referitoare la producția 
pomilegumicolă, recunoașterea 
reciprocă a mijloacelor de iden-
tifi care a mărfurilor și mijloace-
lor de transport, documentelor 
comerciale, vamale etc., elibe-
rate de organele abilitate din 
Moldova și Rusia.

Serviciul federal sanitar rus, 
„Rospotrebnadzor” propune 
organizarea , pe parcursul săp-
tămânii viitoare, a unei reuni-
uni cu reprezentanții autorități-
lor specializare din R. Moldova, 
pentru a discuta despre măsuri 
suplimentare privind asigura-
rea îndeplinirii cerințelor legis-
lației sanitare ruse. Totodată, 
”Rospotrebnadzor” declară că 
în anul curent nu a rebutat ni-
ciun lot de vin moldovenesc.

Solicitat să comenteze 
această informație, Vasile Bu-
macov, ministrul Agriculturii și 
Industriei Alimentare, a decla-
rat că mesajul este îmbucurător 
și că responsabili din domeniu 
de la Chișinău vor merge la 

Moscova pentru a discuta aces-
te chestiuni. 

Vasile Bumacov a concre-
tizat că, în cadrul discuțiilor 
cu partea rusă,  autorități-
le de la Chișinău vor negocia 
eliminarea restricționări im-
puse de partea rusă la expor-
tul vinurilor  moldovenești. 
Producătorii de vinuri din R. 
Moldova pot exporta pe piața 
rusă doar prin intermediul a 
două terminale vinicole –unul 
din regiunea Moscovei și al-
tul din preajma orașului Sankt 
Petersburg.”Sunt niște bariere 
care ne defavorizează în raport 
cu alți exportatori”, a explicat 
Vasile Bumacov.

Totodată, ofi cialul  a preci-

zat că până la eliminarea termi-
nalelor vinicole, autoritățile de 
la Chișinău vor purta în conti-
nuare negocieri privind deschi-
derea terminalului vinicole de 
la Briansk, care ar facilita ac-

cesul vinurilor moldovenești pe 
piața rusă. 

În total, în anul 20120, agen-
ții economici din R. Moldova au 
exportat 1.544 loturi de vin, care 
includ 10, 5 milioane litri de vin.

Fermierii din Moldova vor primi tehnică agricolă

Fructele și legumele moldovenești 
vor fi  exportate în Rusia în regim simplifi cat

Bumacov: Vom negocia cu Rospotrebnadzor 
eliminarea barierelor pentru vinurile moldovenești
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 transportoare
 hidrobur pentru plantarea livezilor și viilor
 lăzi din lemn pentru fructe

Compania Nic-Ol din orașul Edineț 
produce la comandă:

 descărcătoare meca-
nice pentru containere

Așteptăm comenzile Dvs. la numerele de telefon: 
024692521           069163954              060561222

 linii de calibrare a merelor

 mânere meca-
nice pentru capta-
rea containerelor

 stupi pentru 
albine  containere din lemn

Asociația Producătorilor de Fruc-
te din Moldova a fost creată în 2008 
cu suportul Federației AGROinform. 
În registrul membrilor asociației sunt 
înscriși 84 membri ordinari care au în 
gestiune circa 12000 ha de livezi și 88 
membri asociați care administrează o 
suprafață de peste 6 mii ha. 

La Adunarea Generală de dare de 
samă și realegeri, convocată de Con-
siliului de Administrare, au participat 
92 de membri ai Asociației. În cadrul 
adunării membrii Asociației l-au ales 
pe dn-ul Anatolie Trincanu în calitate 
de Președinte al asociației pentru ur-
mătorii trei ani.

Cu mesaj de salut și în discuții a luat 
cuvântul Viorel Guțu, Viceministru al 
Agriculturii și Industriei Alimentare 
și Iurie Hurmuzachi, Director adjunct 
al Federației „AGROinform”

Raportul pe activitatea Asociației 
în 2011 a fost prezentat de Președinte-
le, Victor Ungureanu.

Rolul instituțiilor abilitate de con-
trol asupra calității și inofensivității 
fructelor moldovenești pe piața loca-
lă și cea externă a fost prezentat de: 
Mihai SUVAC, Șef Direcție, Direcția 
politici de piață pentru produsele de 
origine vegetală Ministerul Agricul-
turii și Industriei Alimentare; Ma-
riana Zavtoni, Centrul Național de 
Sănătate Publică, Iacob Aramă, cola-
borator al Inspectoratului General de 
Supraveghere Fitosanitară și Control 
Semincer

Starea actuală privind dezvoltarea 
pomiculturii și proiectele de susține-
re au fost prezentate de: Constantin 
Dadu, Director al Institutului Științi-
fi co - Practic de Horticultură și Teh-
nologii Alimentare, Sergiu Iuncu, 
Programul COMPACT, Ion Perju, 
Programul ACED

În urma prezentărilor ce au avut 
loc în cadrul Adunării și a dezbaterilor 
ce au urmat, sau aprobat următoarele 
concluzii și propuneri:

Concluzii
Repartizarea fondului de subvenți-

onare pe măsurile de sprijin este lipsi-
tă de transparență, iar discriminarea 
producătorilor și problemele legate 
de așa numita „listă de așteptare” cre-
ează suspiciuni și defăimează bunele 
intenții de a susține a agricultorii. 

În anul ce s-a scurs nu au fost în-
treprinse măsuri în vederea perfec-
ționării cadrului legal, ce reglemen-
tează modul de utilizare a produselor 
de uz fito-sanitar. Astfel, se permite 
procurarea și utilizarea produselor 
de uz fito-sanitar de către persoane 
care nu dispun nici de cunoștințele 
și nici de echipamentele necesare și 
nu pot asigura o evidență strictă a 
utilizării lor.

Activitatea laboratoarelor care 
apreciază conținutul reziduurilor de 
pesticide în fructe, creează anumi-
te probleme: 1. pentru a benefi cia de 
servicii de laborator membrii Asoci-
ației sunt nevoiți să parcurgă sute de 
kilometri; 2. procedura de prelevare 
a probelor este imperfectă; 3. grafi cul 

de lucru a acestor laboratoare este ne-
convenabil; 4. laboratoare sunt puți-
ne și nu satisfac necesitățile crescânde 
ale operatorilor. 

Obținerea Certifi catelor de securi-
tate a fructelor, destinate exportului, 
este o procedură ce cauzează costuri 
exagerate și nefondate. Exemplu: 
pentru exportul unei partide de 1000 
tone de mere în Federația Rusă se eli-
berează un certifi cat comun pentru 
toată partida. Ulterior exportatorul 
este nevoit să efectueze uneori chiar 
50 de vizite la Chișinău pentru a ob-
ține certifi cate pentru fi ecare 20 tone 
exportate din partida de 1000 tone, 
care se eliberează în baza certifi catu-
lui comun.

Lipsa specialiștilor cu dreptul de 
semnătură a actelor aferente expor-
tului fructelor în Federația Rusă cau-
zează costuri fi nanciare și de timp și 
îngreunează exportul de fructe. Spre 
exemplu în Florești lipsește specia-
listul cu dreptul de semnătură CT 1 
și inspectorul fi tosanitar cu drept de 
semnătură, exportatorii fi ind nevo-
iți să meargă la Bălți pentru a obține 
aceste semnături.

Cea mai complexă problemă 
APFM o consideră starea actuală de 
dezvoltare a pomiculturii. Care este 
locul pomiculturii în dezvoltarea eco-
nomiei țării și satelor moldovenești? 
Festivalul mărului de la Soroca ne de-
monstrează că în regiunile unde este 
dezvoltată pomicultura există activi-
tate economică, există cultură, se păs-
trează tradițiile, iar satele au perspec-
tivă și viitor, și invers.

Propuneri
Pentru simplifi carea procedurii 

exportului de fructe:
1. Asociația consideră că instituți-

ile de stat implicate trebuie să analize-
ze posibilitățile și să vină cu măsuri ce 
ar stimula exportul fructelor oferind 
exportatorilor servicii accesibile înlă-
turând toate barierele artifi ciale. 

2. Considerăm necesară restitu-
irea TVA la exporturile de fructe în 
proporție de 20% și nu de 8% existent 
în prezent.

3. Considerăm necesar ca servicii-
le medicinii preventive raionale să fi e 
autorizate să elibereze certifi cate de 
securitate în baza certifi catului comun 
eliberat de laboratorul acreditat. 

Pentru a asigura certitudinea că 
fructele moldovenești sunt gustoase, 
sănătoase și inofensive:

4. este necesară o reglementare 
legală strictă a conținutului de rezi-
duuri de pesticide și în produsele de 
origine vegetală comercializate pe 
piața locală. Să nu fie admis pe pia-
ța locală niciun produs care nu este 
verificat.

5. Solicităm ca substanțele de pro-
tecție a plantelor să fi e comercializate 
numai persoanelor ce dețin autoriza-
rea eliberată de către serviciile regi-
onale ale Inspectoratului General de 
Supraveghere Fitosanitară și Control 
Semincer.

Pentru dezvoltarea pomiculturii:
6. Asociația consideră pomicultu-

ra ca motor în dezvoltarea rurală a ță-
rii și este gata de a se încadra plenar la 
elaborarea și implementarea strategi-
ei de dezvoltare a ramurilor horticole, 
care să se materializeze în legi, în ho-
tărâri politice, surse de fi nanciare și o 
coordonare efi cientă între toți actorii 
implicați.

7. Revitalizarea sectorului de pro-
ducere a materialului săditor prin 
asigurarea unui control mai strict a 
procesului de import, multiplicare și 
comercializare. 

8. Elaborarea și implementare a 
unui program național privind produ-
cerea fructelor sâmburoase în deosebi 
a caisului, care se bucură de o cerere 
sporită pe piețele locale și externe. 

Pentru promovarea fructelor mol-
dovenești:

9. Considerăm necesar de a ela-
bora și implementa un program de 
stat ”un măr pe zi pentru fi ecare elev”, 
care ar asigura educarea unui mod să-
nătos de viață și un consum mai mare 
a fructelor de către copii.

10. Festivalul mărului trebuie să 
devină un eveniment important la 
nivel național care să atragă turiști, 
cumpărători interni și externi.

11. Fructele moldovenești trebuie 
să fi e prezente la expozițiile și târgu-
rile specializate. Noi considerăm că 
similar ramurii viti-vinicole este ne-
cesar de a elabora și implementa un 
program de promovare a exportului 
de fructe.

Pentru stimularea asociațiilor 
profesionale:

12. Elaborarea actelor normative 
necesare pentru a face funcțională 
legea 257 privind organizarea și func-
ționarea piețelor produselor agricole 
și agroalimentare, care ar spori rolul 
Consiliilor pe produse în reglementa-
rea piețelor.

13. Constituirea Consiliilor pe 
produse și îmbunătățirea activității 
lor inclusiv cu atribuirea unor împu-
terniciri în procesul de negocieri pu-
blice și regulamentului de finanțare 
a acestora;

14. Îmbunătățirea cadrului fi scal 
de impunere a cotizațiilor plătite de 
fermieri în Asociațiile profesionale. În 
prezent nu se permite deducerea coti-
zațiilor din venitul impozabil.

15. Elaborarea unui program de 
susținere din partea statului a Asoci-
ațiilor profesionale (școlarizare, sub-
venții, oferirea spațiilor pentru ofi cii 
pe gratis sau la prețuri reduse, etc.)

Rezoluția 
Adunării Generale a Asociației Producătorilor de Fructe din Moldova

din 24 martie 2012
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PETROL

În ultimul timp, economia 
mondială se confruntă cu multe 
probleme: criza datoriilor din 
Europa, scăderea neașteptată a 
economiei chineze, restabilirea 
lentă a economiei în SUA. Dar 
cel mai rău dintre toate acestea 
- noi majorări al prețurilor pe-
trolului. În 2011, prețul pentru 
un barrel de petrol Brent era 
mai puțin de 100 de dolari, iar 
acum este deja de peste 120 do-
lari. Dacă e să presupunem că, 
în viitorul apropiat un val de re-
voluții va cuprinde majoritatea 
țărilor din Orientul Mijlociu, 
atunci 200 de dolari pentru un 
barrel, nivel care ar părea abso-
lut fantastic, este probabil, să 
fi e atins.

În căutarea răspunsului la 
întrebarea, de ce se scumpește 
petrolul, consumatorii învinu-
iesc țările care extrag petrol, 
acestea, la rândul lor, acuză 
speculanții. De fapt, prețurile 
la petrol, la fel ca și la oarecare 
marfă se stabilesc în dependen-
ță de raportul dintre cerere și 
ofertă.

Prețurile la petrol 
cresc din cauza cererii

Petrolul ocupă locul de 
frunte în sectorul combustibil-
energetic mondial. Ponderea 
acestuia în consumul total de 
energie este în continuă creș-
tere. Creșterea continuă a eco-
nomiei din China și India duce 
la o creștere a consumului de 
petrol pe care îl cumpără din în 
alte țări.

Prețurile la petrol cresc 
din cauza ofertei

În anii 1970, începutul ani-
lor 1980, majorarea prețului la 
”aurul negru” era infl uențat de 
instabilitatea economică din 
Orientul Apropiat. Din motiv 
că, această regiune din lume va 
rămâne în următorii ani ”punc-
tul fi erbinte” este difi cil de pro-
gnozat reducerea prețurilor la 
materia primă.

Cine benefi ciază 
de creșterea prețurilor 
la petrol?

Petrolul este comercializat 
doar în dolari. Prețul ridicat la 
petrol permite SUA  asigurarea 
cererii mari pentru dolarii săi, 
deci, și pentru obligațiunile de 
trezorerie ale SUA (US Trea-
suries, UST). Statele Unite ale 
Americii trăiesc, în general, da-
torită creării banilor, deoarece 
pentru a obține acești dolari, ci-
neva trebuie  să  îi ia, mai întâi, 
în calitate de credit sau să dea 

ceva SUA, schimbând pe aceas-
tă hârtie. Din acest motiv, SUA 
menținând prețurile înalte la 
petrol, păstrează posibilitatea 
de a primi mărfuri în schimbul 
unor sume mare de bani. Cu 
toate acestea, prețurile ridicate 
la petrol stimulează  economia 
țărilor producătoare de petrol, 
unele dintre care nu doresc să 
se supună voinței americanilor, 
așa cum ar fi  Venezuela, Rusia, 
Iran. Prețurile joase la petrol 
duc la reducerea cererii pentru 
dolarul american și pentru obli-
gațiunile de trezorerie ale SUA, 
în același timp creează difi cul-
tăți statelor care extrag petrol, 
dar, cu toate acestea, stimulea-
ză creșterea rapidă a economi-
ei Chinei, care este unul dintre 
concurenții principali ale State-
lor Unite în lupta pentru domi-
nația mondială. Americanilor 
nu le este convenabilă nici una 
dintre variantele: prețurile scad 
– dezavantajos pentru Rusia, 
Venezuela și Iran, dar favorabil 
pentru China, prețurile cresc – 
dezavantajos pentru China, dar 
favorabil pentru Rusia, Vene-
zuela și Iran. Din această cauză, 
ei permanent caută să găsească 
mijlocul de aur dintre aceste 
componente.

Speculatorii fac jocul
În schimb, speculatorii în-

cearcă să ghicească în ce direc-
ție se va îndrepta prețul și nu 
au, de fapt, intenția de a cum-
păra efectiv produsul respectiv. 
Potrivit unui raport al Bursei de 
Mărfuri de la Chicago, mai pu-
țin de 3% dintre contracte au ca 
rezultat achiziționarea propriu-
zisă a produsului respectiv.

Celălalt factor cheie care 
infl uențează prețul petrolului 
este atitudinea investitorilor. 
Dacă aceștia cred că cererea va 
crește dramatic în viitor, prețul 
petrolului din prezent ar putea 

crește spectaculos, pe măsură 
ce speculatorii și companiile în-
cep să cumpere masiv contracte 
futures pentru petrol. Evident, 
și viceversa este valabilă. Dacă 
investitorii consideră că prețul 
petrolului va scădea mult în vi-
itor, prețul petrolului din pre-
zent poate scădea dramatic, pe 
măsură ce contractele futures 
sunt vândute. 

Acest factor este decisiv în 
cazul izbucnirii de confl icte în 
țările cu rezerve importante de 
petrol. În astfel de cazuri, spe-
culatorii anticipează o scădere 
drastică a producției la nivel 
global, în condițiile în care ce-
rerea rămâne la fel sau chiar 
crește. O astfel de situație duce 
aproape mereu la creșterea pre-
țului, companiile fi ind dispuse 
să plătească mai mult pentru 
un petrol mai greu de obținut.  

Ciclul prețului
Dintr-o perspectivă istorică, 

există un așa-zis ciclu de 29 de 
ani (plus sau minus un an sau 
doi) în cazul prețurilor pe bur-
sa de mărfuri. De la începutul 
secolului XX, maximele istori-
ce ale indexului prețurilor pe 
bursa de mărfuri s-au înregis-
trat în 1920, 1951 și 1980. Pre-
țul petrolului a avut maxime în 
1920 și 1980. Este important de 
reținut că cele două cauze fun-
damentale enumerate mai sus 
(cerere și ofertă și atitudinea 
investitorilor) sunt mai impor-
tante decât acest ciclu. Ciclul 
prețurilor reprezintă doar un 
punct de reper, nu o regulă ab-
solută.

Astfel, spre deosebire de alte 
produse, atitudinea jucătorilor 
din piață este un factor extrem 
de important. Și, având în ve-
dere că speculatorii reprezintă 
forța dominantă pe acest sec-
tor, ei au un cuvânt foarte greu 
de spus, de multe ori indepen-

dent de cererea și oferta reală 
de pe piață.

De remarcat că, cea mai 
mare piață fi nanciară – nu este 
cea a petrolului, aurului sau 
chiar a acțiunilor. Cea mai mare 
este piața valutară internațio-
nală Forex. Pe piața Forex vo-
lumul zilnic de tranzacționare 
ajunge la 5 trilioane USD. Cota-

De ce crește prețul la petrol și cine 
benefi ciază de această creștere?

Topul țărilor cu cea mai 
scumpă benzină

Cu toții ne plângem de prețul benzinei în ultima perioadă. 
Nu ne surprinde faptul că 9 din 10 țări cu cel mai scump com-
bustibil sunt din Europa. Într-una dintre ele, 61,1% din venitul 
lunar al unei persoane se cheltuie pe combustibil. Iată țările cu 
cea mai scumpă benzină, potrivit money.ro.

1. Norvegia
Prețul mediu pe litru de benzină fără plumb: 1.98 euro
Procent plătit din salariu pe combustibil: 7,4%
2. Turcia
Prețul mediu pe litru de benzină fără plumb: 1.96 euro
Procent plătit din salariu pe combustibil: 34,2%
3. Olanda
Prețul mediu pe litru de benzină fără plumb: 1.79 euro
Procent plătit din salariu pe combustibil: 10%
4. Italia
Prețul mediu pe litru de benzină fără plumb: 1.77 euro
Procent plătit din salariu pe combustibil: 15,5%
5. Grecia
Prețul mediu pe litru de benzină fără plumb: 1.75 euro
Procent plătit din salariu pe combustibil: 25,4%
6. Danemarca
Prețul mediu pe litru de benzină fără plumb: 1,73 euro
Procent plătit din salariu pe combustibil: 8,1%
7. Marea Britanie
Prețul mediu pe litru de benzină fără plumb: 1,72 euro
Procent plătit din salariu pe combustibil: 10,3%
8. Suedia
Prețul mediu pe litru de benzină fără plumb: 1,71 euro
Procent plătit din salariu pe combustibil: 7,7%
9. Eritreea
Prețul mediu pe litru de benzină fără plumb: 1,71 euro
Procent plătit din salariu pe combustibil: 61,1%
10. Belgia
Prețul mediu pe litru de benzină fără plumb: 1,7 euro
Procent plătit din salariu pe combustibil: 8,7%

țiile se afl ă în continuă mișcare, 
fapt ce permite de a obține pro-
fi t la diferența cursului de cum-
părare și vânzare. Esența tra-
ding-ului este simplă: să cum-
părăm mai ieftin acum, pentru 
a vinde mai scump mai târziu. 
Levierul oferit de forex-bro-
keri, permite operarea cu sume 
mult mai mari comparativ cu 
capitalul inițial al traderului și, 
respectiv, obținerea unui profi t 
mai mare. Traderii dispun de li-
bertate maximă: ei nu au direc-
tor, orar de muncă strict, lucru 
suplimentar. De fapt, tot ce este 
necesar – capital de start (sunt 
sufi ciente sume mici), acces la 
internet și un broker de sigu-
ranță. Piața Forex este disponi-
bilă la orice oră de zi sau noapte 
(cu excepția zilelor de sâmbătă 
și duminică), traderul se orien-
tează conform propriilor prefe-
rințe: cineva acordă tranzacți-
onării câteva minute în zi, dar 
cineva petrece ore în șir în fața 
terminalului, efectuând o mul-
țime de tranzacționări. Trading-
ul poate fi  combinat cu succes cu 
serviciul de bază – tranzacționa-
rea poate fi  efectuată în timpul 
liber acasă. Extragerea banilor 
este posibilă prin mai multe 
modalități: pe cont, pe portofel 
electronic sau card bancar. Pen-
tru aceasta nu este obligatoriu 
ieșirea din casă  - toate opera-
țiunile sunt accesibile în regim 
on-line. Combinația acestor fac-
tori atrag în trading milioane de 
oameni din toată lumea.

Alpari.md
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INTERNAŢIONAL

Specialiștii avertizează că în 
Franța, unul dintre producăto-
rii de top din UE, pierderile la 
culturile de cereale, ca urmare a 
înghețului, ar putea fi  mult mai 
mari decât s-a crezut inițial. 
Astfel, în unele regiuni din estul 
Franței s-au raportat pierderi 
de până la 30% din suprafața 
cultivată cu grâu, ceea ce în-
seamnă că producția ar putea fi  
mult mai mică.

Observațiile au fost făcute 
după ce Strategie Grains a re-
cunoscut că a subestimat pier-
derile cauzate de îngheț, de cca. 
1,6 mil. tone, în condițiile în 
care 5-20% din suprafața cul-
tivată cu cereale de iarnă a fost 
afectată. Conform Agritel, pier-
derile franceze la producția de 
grâu sunt de 1,9 mil. tone.

În Polonia, pierderile la cere-
alele de toamnă, cauzate de ger, 
au fost de 10-20% în zonele cen-
trale și de 20-30% în vestul țării. 

Și culturile de grâu de toam-
nă din Germania, cel de-al doi-
lea mare cultivator din UE, au 
avut de suferit ca urmare a tem-
peraturilor scăzute din această 
iarnă. Condițiile meteo din Ger-

mania au fost asemănătoare cu 
cele observate în partea de vest 
a Poloniei și, prin urmare, efec-
tul a fost similar, pierderile es-
timate fi ind în medie de 6-7%.

Cu toate acestea, estimările 
Strategie Grains privind pro-
ducția viitoare de grâu moale 
a Uniunii Europene prevăd un 
randament mediu de 5,8 tone/
ha, mai bun decât cel realizat 
anul trecut (5,6 tone/ha).

Estimarea ofi cială a UE este 
mai optimistă și prevede o pro-
ducție totală de 133 mil. tone de 
grâu moale.

Pentru orz, Strategie Grains 
estimează o producție totală a 
UE de 53,4 mil. tone, cu 1,2 mil. 
tone mai puțin decât la raportul 
precedent.

Pentru porumb, producția 
estimată este de 64,6 mil. tone, 
în condițiile în care se vor se-
măna cca. 9,3 mil. ha, cu 400 
mii mai mult decât anul trecut.

Producția totală de cereale 
și leguminoase a Uniunii Eu-
ropene este estimată este de 
288,3 mil. tone, cu 3,4 mil. tone 
mai mult decât s-a obținut anul 
trecut.

Rusia - 
fără restricții 
la export

Guvernul rus a declarat ofi -
cial că nu va impune limite la 
exporturile de cereale în acest 
sezon. Aceasta, după ce în pri-
ma lună a anului exista îngrijo-
rarea privind oferta internă și 
volumul record al exporturilor 
de cereale de la începutul sezo-
nului.

În perioada 1 iulie 2011 - 15 
martie 2012, Rusia a exportat 
22 milioane tone cereale și se 
estimează că va ajunge la un to-
tal de 27 milioane tone până la 
sfârșitul sezonului.

Producția 
sud-americană

Estimările actuale privind 
recolta sud-americană de soia 
prevăd o producție mai mică 
decât s-a anticipat anterior, 
după ce condițiile meteo s-au 
deteriorat din cauza secetei și 
a căldurii din sudul Braziliei 
și nordul Argentinei. Astfel, în 

America de Sud producția de 
soia estimată este de 120,6 mil. 
tone față de 136,5 mil. tone în 
sezonul 2010-2011.

Prețul futures la soia, la Bur-
sa de la Chicago, a crescut cu 
12% față de aceeași perioadă a 
anului trecut, în timp ce prețul 
futures la porumb a crescut cu 
numai 1,2% și foarte puțin la 
grâu.

În acest sezon se estimează 
că producția mondială de soia 
va fi  mai mică cu 22-23 mil. 
tone față de producția de anul 
trecut. Astfel, anul acesta se 
vor recolta, probabil, 243,2 mil. 
tone soia, față de 265,8 mil. în 
sezonul trecut.

Producția de fl oarea soare-
lui estimată a se obține în Bra-
zilia este de 66,5 mil. tone, cu 
1,5 mil. tone mai puțin decât în 
prognoza anterioară și în scă-
dere de la 75,3 mil. tone obținu-
te în sezonul 2010/2011.

Și în Argentina se va obține, 
conform estimărilor, mai puți-
nă soia decât anul trecut - nu-
mai 46,5 mil. tone, față de 49,2 
mil. tone în 2010/2011.

Cea mai mare scădere de 
producție se va înregistra în 
Paraguay, unde se estimează că 
recolta va fi  de numai 4 milioa-
ne tone la soia, adică mai puțin 
de jumătate din producția reali-
zată în 2010/2011.

Ucraina - mai 
puțin zahăr

Ucraina și-ar putea redu-
ce producția de sfeclă de za-
hăr cu 12% (2 milioane tone) 
în 2012. Prognoza se bazează 
pe datele culese din regiunile 
cultivatoare, unde urmează 
să se semene 515 mii ha cu 
sfeclă de zahăr, comparativ 
cu 544 mii ha semănate anul 
trecut.

Cu un randament mediu 
de 35 tone/ha, se anticipea-
ză că recolta totală de sfeclă 
de zahăr va fi  de 18 mil. tone, 
din care 16,6 mil. tone uti-
le pentru producția de zahăr.

Producția de sfeclă de zahăr de 
anul trecut a fost cu 36,2% mai 
mare față de producția realizată 
în urmă cu doi ani.

Ucraina a produs 2,33 mil. 
tone de zahăr din recolta de 
sfeclă 2011, comparativ cu 1,54 
mil. tone de zahăr în anul pre-
cedent.

Consumul intern de zahăr al 
Ucrainei este evaluat la aproxi-
mativ 1,86 mil. tone pe an.

Thailanda, cel de-al doilea 
mare exportator mondial de za-
hăr, se estimează că va produce 
10 mil. tone zahăr în sezonul 
2011/2012. Un nou record da-
torat condițiilor meteo deosebit 
de bune.

Maroc importă 
5 mil. tone 
de grâu

Importurile de grâu ale Ma-
rocului ar putea depăși 5 mil. 
tone în anul de comercializare 
2012/2013, potrivit raportului 
Departamentului American al 
Agriculturii (USDA). Produc-
ția internă s-a redus drastic ca 
urmare a lipsei de precipitații, 
care au dus la întârzierea semă-
natului.

USDA estimează că produc-
ția internă de grâu a Marocului 
nu va depăși 3,2 mil. tone, în 
timp ce experții marocani se 
așteaptă la o producție de cere-
ale mai mare, de aproximativ 4 
mil. tone, adică doar jumătate 
din recolta de anul trecut.

În Maroc, consumul intern 
de grâu per locuitor este printre 
cele mai ridicate din lume.

Mai mult de 2 milioane 
de tone din totalul impor-
turilor de grâu din acest an 
de comercializare provin din 
UE, în principal din Franța. 
În aceeași perioadă a acestui 
an calendaristic, exporturile 
de grâu din Statele Unite au 
totalizat 287,6 mii tone și re-
prezentă aproximativ 8% din 
piața marocană.

Revista Ferma

UE: producție record de cereale?
Culturile agricole din multe zone ale Europei de vest sunt acum afectate de secetă, care, 
conform prognozelor meteo, este posibil să mai dureze încă o lună.

Japonia va furniza FMI 
60 de miliarde de dolari

Japonia a anunțat că va furniza 60 de miliarde de 
dolari suplimentari Fondului Monetar Internațional 
(FMI), pentru a ajuta la depășirea crizei datoriilor în 
zona euro, informează AFP.

“Ministrul de fi nanțe, Jun Azumi, a declarat că Ja-
ponia va furniza 60 de miliarde de dolari pentru a con-
solida bazele fi nanciare ale FMI”, a indicat un purtător 
de cuvânt al ministerului nipon.

Angajamentul Japoniei este a doua promisiune fer-
mă de fi nanțare suplimentară, după cea a zonei euro, 
de 150 miliarde de euro (198 miliarde de dolari). El va fi  
prezentat ofi cial de autoritățile nipone cu prilejul unei 
reuniuni a miniștrilor de fi nanțe și șefi lor băncilor cen-
trale ai G20, care va avea loc la Washington, la 20 apri-
lie, și la viitoarea adunare generală semestrială a FMI.

În schimbul sprijinului său indirect, Tokyo “le va 
cere în mod ferm europenilor să își întărească și mai 
mult plasele de protecție”, a subliniat ministrul Azumi.

Decizia Japoniei răspunde unui apel lansat de direc-
torul general al FMI, Christine Lagarde, care a cerut în 
ianuarie furnizarea de contribuții suplimentare - calcu-
late la 600 miliarde de dolari - pentru a crește cu 500 
de miliarde de dolari resursele de creditare ale institu-
ției, în scopul combaterii crizei datoriilor în Europa și a 
efectelor sale în alte părți ale lumii.

Într-un comunicat emis marți la Washington, Chris-
tine Lagarde a salutat imediat “rolul motor și angaja-
mentul solid al Japoniei în favoarea multilateralismu-
lui”, și a chemat “statele membre al Fondului să îi ur-
meze exemplul”.
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Cereri și Oferte – perioada 1 - 12 aprilie 2012 (www. agravista.md)

CERERI ŞI OFERTE

Nume 
produs Descriere produsului Cantitate Regiune

PRODUSE CEREALIERE

Porumb Comercializez porumb 2 tone
Cantemir, s.Haragis, Telefon mobil: 
69061772   

Porumb
Comercializează porumb boabe 
de calitate bună 

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

Porumb
comercializăm porumb, 
depozitul producătorului 

100 tona
Edineţ, s.Sofrincani, Telefon: (246) 
68322, Telefon mobil: 069249358   

Porumb Comercializează porumb 15 tone
Cantemir, s.Chioselia, Telefon: 
(273) 54-6-62   

Porumb porumb 5 tone
Sangerei, Ciulucului 44, Telefon 
mobil: 069181187, Fax: (262) 
26252, Email: andrii.gutu@mail.ru   

Porumb Porumb alimentar 4 tone
Ungheni, s. Chirileni, Manager: 
Vultur Grigore, Telefon: (236) 
75329  

Porumb
Comercializez seminţe de 
porumb zaharat 

nelimitat
Cantemir, s.Cania, Telefon: (273) 
41-7-24   

Porumb Porumb alimentar 15 tone
Ungheni, s. Frasinesti,, Manager: 
Iancu Ion Vasile, Telefon: (236) 
45449, Telefon mobil: 069246057   

Porumb  6 tone
Cantemir, s.Larguta, Telefon: (273) 
76-2-20   

Porumb
Comercializez porumb pentru 
pop-corn 

250 tone
Cantemir, s. Lărguţa, Telefon: 
(273) 76263   

Porumb Comercializez porumb 30 tone
Cantemir, s.Cania, Telefon: (273) 
40-3-19, Telefon mobil: 79873647   

Porumb Comercializez porumb 2 tone
Cantemir, s.Lărguţa, Telefon: (273) 
76-3-18   

Porumb Comercializez porumb 30 tone
Cantemir, s.Cania, Telefon: (273) 
40-3-19, Telefon mobil: 79873647   

Porumb Porum furajer boabe 500 tone
Făleşti, s. Izvoare, Telefon: (259) 
69133, Telefon mobil: 079223655   

Grâu
comercializam grâu alimentar, 
depozitul producătorului 

100 tone
Edineţ, s. Gaspar, Telefon mobil: 
067108101   

Grâu
Grâu alimentar 23% gluten, 
90% IDC 

250 tone
Ungheni, s. Todireşti, Telefon: 
(236) 49520   

Grâu Comercializez grâu 20 tone
Cantemir, s.Cania, Telefon: (273) 
40-3-19, Telefon mobil: 79873647   

Grâu Comercializez grâu alimentar 100 tone
Cantemir, s. Sadic, Telefon: (273) 
2-30-66, Telefon mobil: 79454620   

Grâu
Grâu alimentar 23% gluten, 
90% IDC 

200 tona

Ungheni, or. Ungheni, str. 
Naţionala,17, manager: Vorobiov 
Victor, Telefon: (236) 23808, (236) 
23051, Telefon mobil: 069139292, 
Email: mdsperanta@mail.ru   

Grâu
comercializăm grâu alimentar, 
depozitul producătorului 

10 tone
Edineţ, s.Onesti, Telefon mobil: 
069739517   

Grâu
Grâu alimentar, conţinutul de 
gluten-22%. 

100 tone
Făleşti, s. Logost eni, Telefon: (259) 
60138, Telefon mobil: 069640708   

Floarea-
soarelui

Comercializez fl oarea-soarelui 12 tone
Cantemir, s. Cîrpeşti, Telefon: 
(273) 78-2-73, Telefon mobil: 
79383145   

Floarea-
soarelui

comercializăm fl oarea 
soarelui pentru ulei, depozitul 
producătorului 

30 tone
Edineţ, s.Ruseni, Telefon: (246) 
65233, Telefon mobil: 079056940   

Floarea-
soarelui

Comercializez fl oarea-soarelui 1 tonă
Cantemir, s. Lărguţa, Telefon: 
(273) 76-3-15   

Floarea-
soarelui

Comercializez fl oarea-soarelui 4 tone
Cantemir, s.Ţărăncuţa, Telefon: 
(273) 54-4-70   

Soia Soia de calitate bună 50 tone
Făleşti, s. Logost eni, Telefon: (259) 
60138, Telefon mobil: 069640708   

Hrişcă Sămânţa de hrişca 1 tonă
Rîşcani, Telefon: 256-287-41, 
Telefon mobil: 69269080   

Orz Comercializez orz 2 tone
Cantemir, s.Chioselia, Telefon: 
(273) 54-6-96   

Fasole 
uscată

Comercializez fasole 5 tone
Cantemir, s. Cîrpeşti, Telefon: 
(273) 2-30-66   

Fasole 
uscată

Comercializez fasole 1 tonă
Cantemir, s.Cîrpeşti, Telefon: (273) 
78-4-19   

Fasole 
uscată

Comercializez fasole 2 tone
Cantemir, s.Cîrpeşti, Telefon: (273) 
78-2-31, Telefon mobil: 78217177   

LEGUME
Varză  470 tone Edineţ, Telefon mobil: 069612756   

Varză Comercializez varză  50 tone
Cantemir, s.Lărguţa, Telefon: (273) 
76-2-10   

OFERTE Ceapă Comercializez ceapă Halţedon 0.5 tone
Cantemir, s.Sadic, Telefon mobil: 
67303552   

Ceapă vând ceapă 2 tonă
Glodeni, s. Sadovoe, Telefon: 
(249) 55-2-93, Telefon mobil: 
060172143   

Ceapă
Comercializez seminţe de ceapă 
Haltedon 

0.1 tone
Cantemir, s. Sadic, Telefon: (273) 
2-30-66, Telefon mobil: 79454620   

Sfeclă roşie  60 tone Edineţ, Telefon mobil: 069612756   

Cartofi  100 tone
Edineţ, Colicauti, Telefon mobil: 
069008989   

Cartofi Cartofi  150 tone
Ungheni, s.Cetireni, Telefon: (236) 
41236, Telefon mobil: 079613223   

FRUCTE

Struguri
Comercializează struguri 
Moldova din frigider 

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

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

Fructe 
uscate

Prune soiul Stanley şi Ana-
Spet, uscate fără fum, cu 
sâmburi, 

10 tone
Nisporeni, str.Viilor 2, Telefon: 
(264) 23050, Telefon mobil: 
067123050   

ANIMALE VII ŞI PRODUSE ANIMALIERE

Porci Comercializez porci 10-15kg 10 unităţi
Cantemir, s. Cîrpeşti, Telefon: 
(273) 78-2-82   

Porci
Comercializez purcei vârsta 2 
luni 

10 bucăţi
Cantemir, s.Sadic, Telefon mobil: 
67303552   

Porci Comercializez porci 120-150kg 5 bucăţi
Cantemir, s.Cirpesti, Telefon: (273) 
78-2-82   

Porci Comercializez porci 120-150kg 2 bucăţi
Cantemir, s.Haragis, Telefon: (273) 
63-2-18   

Porci Comercializez porci 120-130kg 10 bucăţi
Cantemir, s.Cania, Telefon mobil: 
79241418   

Porci
Purcei de 10-15 kg la preţ de 
70,00 lei/kg 

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

Porci Porci pentru carne 80 tone
Ungheni, s. Petresti, Telefon: (236) 
42561, Telefon mobil: 079045980   

Ovine
Procur ovine vârsta 2 ani, de 
prăsilă 

10 bucăţi
Cantemir, s.Sadic, Telefon mobil: 
79506871   

Bovine Viţel pentru carne 1 unitate
Orhei, s.Peresecina, Telefon: (235) 
42140, (235) 47267, Telefon mobil: 
68286311   

Produse 
animaliere

Carne de porc. Preţ - 30,00 
lei/kg masa vie, 40,00 lei/kg 
sacrifi cat

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

Iepuri  nelimitat
Edinet, Badragii Vechi, Telefon: 
(246) 56105, Telefon mobil: 
068471251   

Produse 
animaliere

Carne de găina 2 tone

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

Produse 
animaliere

Se vând angro pielicele de miel, 
de calitate înaltă 

200 bucăţi
Făleşti, satul Ciolacu Vechi, 
Telefon: (259) 78227, Telefon 
mobil: 067178220   

Produse 
animaliere

Oua de găina 40000 bucăţi
Ungheni, s. Pirlita, Telefon: (236) 
92373, Telefon mobil: 069108128   

Produse 
apicole

Miere de albine, polifl oră, de 
calitate bună. 

600 kg
Făleşti, s. Risipeni, Telefon: (259) 
79117   

MATERIAL SĂDITOR ŞI SEMINCIER 

Răsad
Comercializez răsad de varză 
Kevin F1,Reactor F1 

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

Răsad Răsad de varză timpurie  50000 bucăţi
Riscani, str. Maiacovschii 2, 
Telefon mobil: 79140521   

Răsad
Răsad de roşii: 1.Suria - 1500 
2.Rio Grant - 1500 3.Iana - 
1500 4.Nasco - 1500 

6000 bucăţi
Riscani, str. Maiacovschii 2, 
Telefon mobil: 79140521   

Răsad
Răsad de Gogoşari sort: 1. Serif 
- 100 000 

100 bucata
Riscani, str. Maiacovschii 2, 
Telefon mobil: 79140521   

Răsad

Răsad de ardei sort: 1. 
Californiiscaia ciornaia - 200 
000 2.Atlant - 80 000 3.Antei - 
80 000 

360000 bucăţi
Riscani, str. Maiacovschii 2, 
Telefon mobil: 79140521   

Răsad
Comercializez răsad de varza 
Kevin F1,Reactor F1 

7000 bucăţi
Cantemir, s.Sadic, Telefon mobil: 
67303552   

Material 
semincer

vindem seminţe de soia, 
reproducţia elita, soiul Enigma 

2 tone
Edineţ, s.Badragii Noi, Telefon 
mobil: 067143224   

Pepiniere 
viticole şi 
pomicole

Puieţi de măr, altoit în M-9, 
soiurile Simirenco- 1000 buc, 
Idared- 1200 buc, Florina-1500 
buc, Melroz-800, Muюu-400 
buc. 

4900 bucăţi

Făleşti, s. Rediu de Sus, Telefon: 
(259) 70192, Telefon mobil: 
067253017, Fax: (259) 70192, 
Email: kiktenko-nats@mail.ru   
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CERERI ŞI OFERTE

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

 preţuri zilnice 
        la produsele agricole, 

 cereri şi oferte, 

 studii pe produse, 

 tehnologii şi legislaţie, 

 istorii de succes. 

MONITORIZAREA PIEŢEI ANGRO 
DE FRUCTE ŞI LEGUME 

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

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

ŞTIRI AGRICOLE ONLINE 

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

CERERI ŞI OFERTE 
DE PRODUSE AGRICOLE 

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

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

STUDII PE PRODUSE AGRICOLE 

TEHNOLOGII AGRICOLE 
PERFORMANTE 

 Noi tehnologii agricole 
 Istorii de succes 

ALTĂ INFORMAŢIE UTILĂ 

ă

Mai multe informații găsiți pe www.agravista.md
Dacă doriţi să plasaţi un anunţ la rubrica Cereri şi Oferte 

contactaţi-ne la numărul de telefon: (022) 23 56 98.

Pepiniere 
viticole şi 
pomicole

Puieţi de cireşi altoiţi pe cireş 
amar-soiurile Cicalov-1500 
buc, Vin-500 buc, Lana-500 
buc, Ghermersdorf-800 buc. 

3300 bucăţi

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

Pepiniere 
viticole şi 
pomicole

Stoloni de căpşune diferite 
soiuri, ejemalina, mure 

1500 bucăţi

Ungheni, Ungheni, str. Decebal, 
66, Manager: Grebeniuc Anatol, 
Telefon: (236) 22389, Telefon 
mobil: 069413717, Email: 
procvet12@yandex.ru   

ECHIPAMENT AGRICOL
Echipamente 
agricole

Comercializez spaliere, piloni 
de beton 

250 bucăţi
Cantemir, s.Lărguţa, Telefon: (273) 
76-3-20   

Echipamente 
agricole

Tehnica agricola, utilaj, piese de 
schimb 

nelimitat
Ungheni, str. Naţională f/n, 
Telefon: (236) 26179, (236) 24755, 
Telefon mobil: 068186696   

ALTELE

Produse de 
morărit

Tărâţe de grâu 40 tone
Cahul, zona Industrială 1, Telefon 
mobil: 078300186, Email: eni-
alexandru@hotmail.com   

Fân şi senaj Fân de lucernă balotat 1000 bucăţi
Ungheni, s.Cetireni, Telefon: (236) 
41236, Telefon mobil: 079613223   

Băuturi 
alcoolice

Comercializez vin „Moldova” 1 tonă
Cantemir, s.Cîietu, Telefon mobil: 
67192553   

Băuturi 
alcoolice

Comercializez vin roz „Pinou” 1 tonă
Cantemir, s.Cîietu, Telefon mobil: 
67192553   

Băuturi 
alcoolice

Comercializez vin Caberne 3 tone
Cantemir, s. Cîrpesti, Telefon: 
(273) 78-2-73, Telefon mobil: 
79383145   

Premixuri şi 
aditivi

comercializam sare brichetata 
in forma de roata, diametrul 20 
cm, greutatea 4 kg 

nelimitat

Chişinău, str. Maria Dragan, 21, 
Telefon: (246) 475570, Fax: (246) 
401070, Email: stalagmita@
rambler.ru   

CERERI
Nume 
produs Descrierea produsului Cantitate Regiune

Mazăre Procur mazăre de seminţe 1 tonă
 Cantemir, s. Cîietu, Telefon mobil: 
67303546   

Grâu
Grâu alimentar, gluten 23%, 
IDC 90% 

500 tone
Ungheni , s. Valea Mare, Director 
Executiv: Pelipetchi Nicolae, Telefon 
mobil: 069709509   

Grâu
Grâu alimentar 23% gluten 
90% IDC 

200 tone
Ungheni, s. Sculeni, str. D. Cantemir 1, 
Telefon: 63629, (236) 63419, Telefon 
mobil: 069121750   

Grâu
Grâu alimentar 23% gluten, 
95% IDC 

500 tone
Ungheni, str.Ungureanu, 1, Telefon: 
(236) 25109, Fax: (236) 23764   

Floarea-
soarelui

Floarea soarelui pentru ulei 500 tone
Ungheni , str.Ungureanu, 1, Telefon: 
(236) 25109, Fax: (236) 23764   

Floarea-
soarelui

Floarea soarelui pentru ulei 500 tone

or. Chişinău,str. Armeneasca 29/1, 
Manager: Mîrzac Valerian, Telefon: 
23455, (22) 27415, Telefon mobil: 
079480289   

Floarea-
soarelui

Bioseminţe 1000 tone
Briceni , Colicăuţi, Telefon mobil: 
068277899   

Orz
Procur seminţe orz de 
primăvară 

1 tonă
Cantemir, s. Sadîc, Telefon: (273) 
2-30-66, Telefon mobil: 78014742   

Porumb
Procur porumb seminţe 
„Porumbeni 457 ” 

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

Produse 
apicole

Procur 4 familii de albine 4 unităţi
Cantemir, s. Cîietu, Telefon mobil: 
67303546   

Pepiniere 
viticole si 
pomicole

Procur butaşi de viţă de vie, 
soiuri Albe tehnice 

3500 bucăţi
Cantemir, s. Chiselia, Telefon: (273) 
54-6-76   

Pepiniere 
viticole si 
pomicole

Procur butaşii vita de vie 
„Bianca” de origine Ungară 

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

Echipamente 
agricole

Procur generator electric3-
4kw 

1 unitate
Cantemir, s. Sadîc, Telefon: (273)  
2-30-66, Telefon mobil: 78014742   

Comercializăm seminţe de Facelia.
Tel.: 069278347        060087765
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ABONAREA 2012

Pentru comoditate tractoarele 
şi agregatele au fost expuse 
pe o suprafaţă special amenajată 
ce se afl ă în or. Străşeni la adresa: 
str. Ştefan Cel Mare 92/c. 
Terenul este amplasat exact 
lângă Gara Auto, pe traseul 
naţional Chişinău – Ungheni.

PENTRU INFORMAŢII SUPLIMENTARE 
NU EZITAŢI SĂ NE CONTACTAŢI:

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

Ofi ciu: 0 (22) 22 89 52
E-mail : ozonteh@gmail.com
www.TehnicaAgricola.md 

Ozonteh IMPEX S.R.L. vă propune calitate şi precizie japoneză la preţuri mici
 Tractoare compacte japoneze 
de la 12 la 70 cai putere atât de 
mâna a doua, cât şi noi

 Asistenţă tehnică 
 O gama larga de utilaj 
nou pentru aceste tractoare 
precum:
Plug cu 2, 3 şi 4 stupiţi 

Stropitoare combinată (dotată 
atât cu ventilator pentru stropit în 
vie, cât şi cu braţe pentru stropitul 
culturilor de câmp) 

Grapă cu discuri

Cultivatoare

Cositoare cu rotor

Cositoare plată

Burghiu de săpat gropi

Remorcă simplă sau bascula-
bilă

 Tocător de crengi

Toate piesele de schimb la tractoarele importate
Preţuri accesibile - suntem importatori direcţi din Japonia

AVANTAJE:
CALITATE SUPERIOARĂ 
CONSUM REDUS
TRACŢIUNE 4x4
LONGEVITATE 
STARE TEHNICĂ EXCELENTĂ 
PUTERNICĂ ŞI COMPACTĂ
PREŢ MIC

 informaţii despre preţuri pe diferite pieţe agricole din ţară;
 cereri şi oferte de producţie agroalimentară;
 recomandări ale specialiştilor în agricultură despre:
       creşterea legumelor în seră şi cîmp deschis,

       îngrijirea livezilor şi viilor,

       creşterea animalelor,

       idei de afaceri profi tabile argumentate  economic. 

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

1 lună 3 luni 6 luni 9 luni 12 luni*

12 36 72 108 132
* august vacanţă Index de abonare: PM 21948

şi Veţi primi:

DORIŢI SĂ ÎNCEPEŢI O AFACERE
şi nu ştiţi în ce domeniu să investiţi?

DORIŢI SĂ LUAŢI PREŢ BUN
PE PRODUCŢIA CRESCUTĂ CU MULTĂ MUNCĂ?

Abonaţi-Vă la ziarul AGROMEDIAINFORM

Preţuri de abonare (lei)

Toate acestea la un preţ Toate acestea la un preţ 
rezonabil de numairezonabil de numai

132132 de lei  de lei 
pentru abonament anualpentru abonament anual
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