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în cadrul unui Forum național
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Sporirea vizibilității activităților
femeilor lidere din comunitățile rurale, dar și schimbul de bune practici,
sunt printre principalele obiective ale
Forumului Femeilor Lidere din Comunitățile Rurale, ediția a II-a care se
va desfășura în zilele de 23-24 noiembrie, curent, la Chișinău.
La eveniment vor participa peste
80 de femei lidere din toate regiunile
țării, din domenii diverse de activitate: agricultură, antreprenoriat, administrație publică, educație, cultură,
medicină, societate civilă și presă.
Conform statisticilor, peste un milion de femei din R. Moldova locuiesc
în regiunile rurale. Majoritatea politicilor care vizează drepturile acestor
femei sunt luate însă fără implicarea
lor în procesul decizional.
„Se discută foarte mult în ultimul
timp despre egalitate de gen, ajutoare
sociale sau politici anti-discriminare,
Federaţia Naţională a Agricultorilor
din Moldova AGROinform
Bd. Ştefan cel Mare 123V
MD – 2004, Chişinău, Moldova
Tel (+373 22) 23 56 01, fax (+373 22) 23 78 30

care să apere femeile. Considerăm
însă că, accentul trebuie pus pe faptul că femeile nu reprezintă un grup
minoritar, ci un component de bază al
populației din țara noastră. Unul care
contribuie în mod semnificativ la economia, educația, serviciile sociale oferite de stat. Prin acest Forum, ne-am
propus să amplificăm vocile și viețile
femeilor simple, dar extraordinare,
din satele noastre”, a precizat Elena
Leșan, Directoarea Programului Egalitate și Participare Civică din cadrul
Fundației Soros-Moldova.
La rândul ei, Directoarea Executivă
a Federației Naționale a Agricultorilor
din Moldova „AGROinform”, Aurelia
Bondari, a spus: „Munca femeilor din
comunitățile rurale se face de cele mai
multe ori cu puține resurse, infrastructură proastă și acces limitat la servicii
publice sau informații. Totuși, femeile
reușesc să facă față provocărilor și de-

vin adevărate modele pentru comunitățile din care vin. Vrem să aflăm mai
multe despre experiența acestor femei,
ce-și doresc ele și cu ce obstacole se
confruntă în fiecare zi”.
La finalul forumului participantele
vor adopta o Rezoluție care va viza direct obiectivele forumului de a spori
vizibilitatea femeilor lidere din comunitățile rurale și de a identifica soluții la cele mai stringente probleme cu
care se confruntă ele.
Forumul este organizat de Fundația Soros-Moldova, în parteneriat cu
Federația Națională a Agricultorilor
din Moldova „AGROinform”, având
susținerea financiară a Guvernului
Suediei Evenimentul este o componentă a proiectului „Abilitarea femeilor din comunitățile rurale”, implementat de Programul Egalitate și
Participare Civică al Fundației SorosMoldova.
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În primele nouă luni ale lui 2012, au scăzut
exporturile către Uniunea Europeană

Floarea soarelui și cartofii au înregistrat
cele mai majorate prețuri
În primele nouă luni ale acestui an,
prețurile producătorilor au crescut față
de aceeași perioadă a anului trecut cu circa 11%, arată datele Biroului Național de
Statistică (BNS).
Elena Orlov, șefa direcției la BNS,
susține că prețurile producătorilor la
produsele vegetale au avansat în medie
cu opt la sută, iar la cele animaliere - cu
19 la sută. O creștere semnificativă a prețurilor, comparativ cu perioada similară
a anului trecut, a fost înregistrată și la

floarea-soarelui - 29,5%, struguri - 24,8%
și grâu - 10,4%.
La produsele de origine animală, prețurile s-au majorat cu 25,7% - la ouă, la vite
și păsări în masă vie s-a majorat cu 18,7%,
iar prețurile la lapte au crescut cu aproape
nouă la sută. Totodată, în primele nouă
luni ale anului au scăzut simțitor prețurile
de vânzare la cartofi - cu 69%, porumb - cu
circa opt puncte procentuale, fructe - cu
aproape șase procente, iar prețurile la legume s-au diminuat cu circa 3,4%.

În luna septembrie, exporturile de
mărfuri s-au cifrat la 187 mil. dolari sau
cu circa 20% mai mult față de luna august, potrivit datelor Biroului Național
de Statistică (BNS).
De asemenea, în primele nouă luni
ale anului 2012, exporturile de mărfuri au totalizat circa 1548 mil. dolari
sau cu 0,2% mai mult decât în perioada
similară a anului trecut. Totodată, exporturile de mărfuri autohtone au constituit 954,9 mil. dolari, contribuind la
sporirea exporturilor cu circa nouă la
sută, iar reexporturile de mărfuri s-au
diminuat cu 19% comparativ cu aceeași
perioadă a anului trecut.
BNS informează că exporturile de
mărfuri destinate țărilor UE au înregistrat o scădere, fiind cu 6,4 la sută mai
puține față de aceeași perioadă a anului
trecut. Însă în ceea ce privește exporturile Moldovei către țările CSI, cu o
pondere de 43% în totalul de exporturi,
acestea s-au majorat cu 6,5% comparativ cu primele nouă luni ale lui 2011.
Potrivit cifrelor, în ianuarie-sep-

tembrie 2012 s-au majorat livrările către Federația Rusă (+10,5%), Irak (de
4,2 ori), Noua Zeelandă (de 356,7 ori)
ș.a. comparativ cu perioada similară a
anului 2011. Totodată, s-au diminuat
exporturile către România (-11,5%),
Germania (-37,4%), Turcia (-24,2%),
Grecia (-51,8%), Lituania (-38,6%) ș.a.,
atenuând astfel creșterea exporturilor
cu 7,6%.
De cealaltă parte, importurile de
mărfuri realizate în luna septembrie
2012 au însumat 449,7 mil. dolari, cu
10,6% mai mult față de luna anterioară, și cu 7,1% mai puțin comparativ cu
aceeași lună a lui 2011.
Gradul de acoperire a importurilor
cu exporturi în ianuarie-septembrie
2012 a fost de 41,5% față de 41,8% în perioada corespunzătoare a anului trecut.
Totodată, persoanele fizice au importat în lunile ianuarie-septembrie
mărfuri și produse în valoare de 105,2
mil. dolari SUA sau cu circa 11 la sută
mai mult decât în aceeași perioadă a
anului precedent.

Federaţia Agricultorilor AGROinform prezintă preţurile săptămânale angro la fructe şi legume pe 5 pieţe din Moldova
Informaţia despre preţurile săptămânale o puteţi accesa pe www.agravista.md 22.12.2012
Denumirea produsului

Piaţa agricolă Edineţ

Piaţa angro Bălţi

minim

maxim

mediu

minim

maxim

Ardei dulce
Cartofi
Castraveţi
Ceapă galbenă
Ceapă verde (cozi)
Ciuperci Shampinion
Dovlecei
Gogoşari
Morcov
Pătrunjel
Praz
Ridiche neagră
Ridiche de lună
Roşii de seră
Roşii de câmp
Salată
Sfeclă de masă
Sfecla de masa timpurie
Usturoi
Varză
Varză broccoli
Varză conopidă
Varză de pechin
Varză roşie
Vinete

10,00
2,00
3,50
2,50
4,00
12,00
3,00

12,00
3,50
3,50
5,00
4,00
17,00
4,50

11,00
3,50
3,50
4,00
4,00
15,00
4,00

25,00
1,50
-

35,00
3,00
-

30,00
2,50
-

8,00
2,80
2,30
38,00
8,00
3,00
2,50
12,00
8,00
2,50
24,00
1,80
7,00
8,00
4,00

12,00
5,00
5,00
40,00
8,00
5,00
4,00
12,00
14,00
3,50
28,00
3,00
-8,00
10,00
4,00

Banane
Grepfrut
Lămâi
Mandarine
Mere
Mere Golden
Mere Idared
Mere Richard
Miez de nucă
Pere
Portocale
Prune
Prune uscate
Struguri albi de masă
Struguri de masă Moldova
Struguri roşii de masă

3,00
5,00
3,00
45,00
10,00
-

5,00
5,00
4,50
72,00
15,00
-

4,50
5,00
4,00
70,00
12,00
-

17,64
19,00
19,00
3,00
4,00
3,50
4,00
22,00
12,00
14,00
14,00

17,64
19,00
19,00
6,00
6,00
4,50
6,00
22,00
28,00
16,00
16,00

mediu
LEGUME
12,00
3,20
3,50
38,00
8,00
3,50
3,00
12,00
12,00
3,00
24,00
2,20
8,00
8,00
4,00
FRUCTE
17,64
19,00
10,00
5,00
5,00
4,00
5,00
22,00
14,00
14,00
16,00

Piaţa angro Chişinău
(Albişoara)
minim maxim mediu

Piaţa agricolă Ungheni

Piaţa agricolă Cahul

minim

maxim

mediu

minim

maxim

mediu

8,00
3,50
13,00
3,00
30,00
28,00
15,00
11,00
4,00
25,00
10,00
3,00
12,00
20,00
3,00
28,00
2,50
45,00
8,00
8,00
8,00
10,00

13,00
4,50
18,00
4,50
45,00
30,00
18,00
13,00
5,00
30,00
10,00
4,50
18,00
20,00
4,00
35,00
3,00
45,00
10,00
8,00
8,00
18,00

10,00
4,00
15,00
3,50
35,00
30,00
15,00
13,00
4,50
30,00
10,00
4,00
15,00
20,00
3,50
32,00
2,80
45,00
10,00
8,00
8,00
15,00

6,00
3,80
14,00
3,50
38,00
12,00
4,00
6,00
5,00
5,00
35,00
3,50
10,00
10,00
8,00

15,00
6,00
25,00
5,00
38,00
15,00
6,00
6,00
15,00
6,00
45,00
5,00
12,00
10,00
10,00

10,00
4,50
25,00
4,00
38,00
15,00
5,00
6,00
14,00
6,00
40,00
4,00
10,00
10,00
10,00

7,00
3,20
22,00
3,50
30,00
6,00
2,80
3,00
13,50
3,50
1,50
-

8,00
4,50
22,00
3,50
30,00
6,00
3,50
3,00
13,50
3,50
2,00
-

8,00
3,50
22,00
3,50
30,00
6,00
3,00
3,00
13,50
3,50
1,50
-

18,00
19,00
19,00
18,00
4,00
5,00
4,50
10,00
18,00
9,00
23,00
12,00
12,00
12,00

18,00
20,00
20,00
20,00
6,00
8,00
6,00
12,00
20,00
10,00
35,00
16,00
15,00
15,00

18,00
20,00
20,00
18,00
6,00
6,00
6,00
12,00
20,00
10,00
30,00
13,50
13,00
12,00

3,00
8,00
7,00
6,00
5,00
30,00
15,00
12,00
12,00

7,00
9,00
8,00
9,00
10,00
35,00
20,00
18,00
20,00

6,00
8,00
7,00
8,00
10,00
35,00
18,00
16,00
18,00

18,00
19,00
19,00
3,00
6,00
5,00
6,00
19,00
-

19,00
20,00
19,00
4,00
7,00
5,00
7,00
19,00
-

19,00
10,00
19,00
4,00
6,00
5,00
6,00
19,00
-
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Emanciparea femeii –
feminism extrem?

 EDITORIAL

Liliana BEREGOI

Azi deseori
femeia,
ca şi lumea,
e o şcoală
Femeia de succes descrisă
de societatea contemporană
este inteligentă și nu și-a pierdut feminitatea, este rafinată
și știe să fie gospodină, soție și
mamă. provocarea femeii moderne în lumea bărbaților este
de a îmbina aceste calități, de
a păstra echilibrul între lumea
bărbaților și cea a femeilor, de
a rămâne singurul mister care
a rămas în lume pe care bărbații nu vor reuși să-l descopere
niciodată. Căci dacă bărbatul
e plasat acolo unde se termină
pământul, femeia e acolo unde
începe cerul.
Cât este de ușor să fii femeie lider în lumea ocupată de
bărbați, în lumea care e bazată
pe stereotipuri. o societate în
care fiecare acțiune a unui bărbat are justificare?
Și dacă aparent avem senzația că nu mai suntem discriminate, ne mai ciocnim cu
situații în care ni se încalcă
drepturile și suntem neapreciate. Ne simțim discriminate
atunci când avem majoritate
de bărbați în organele de conducere, suntem discriminate și
atunci când deținem posturile
cele mai prost plătite și atunci
când părerea noastră nu este
luată în calcul – pentru că suntem femei. Nu ducem o luptă
contra bărbaților, nu suntem
feministe, cerem doar apreciere și înțelegere.
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Conceptul de „emancipare a femeii” a stârnit mereu o serie nesfârșită de argumente pro și contra și un val de nemulțumire din partea bărbaților. Confundat adesea cu feminismul extrem, el
a reprezentat aproape instantaneu baza de plecare a ideii de „familie modernă”.
Rolul tradițional al femeii
era acela de soție. Ea trebuia să se ocupe de creșterea și educația copiilor,
de bunul mers al gospodăriei și de bunăstarea
soțului său. Probabil că
aceste îndatoriri nu sună
atât de rău, însă ele erau
doar simple responsabilități înglobate în obligația
supremă: supunere totală.
Mișcarea de emancipare a
femeii a demarat abia în secolul
al XVIII-lea, în cadrul curentului iluminist, în ciuda ideilor
care susțineau că femeia trebuie să fie la dispoziția bărbatului
și a copiilor, că ea ar fi capabila să creeze numai la nivelul
legilor naturii, adică aducând
pe lume copii. Dar oare numai
emanciparea femeii a schimbat
modelul tradițional familial sau
progresul tehnologic și progresul în general le-a determinat
pe femei să fie în pas cu vremurile și, practic, să se adapteze
noilor cerințe? Oare nu cumva
societatea a cerut și a încurajat
această emancipare a femeii, ieșirea ei din „rolul” de bază din
cauza că se ajunsese undeva
la o răscruce, la plafonare din
punct de vedere profesional,
iar implicarea femeii în viața
economică a dat un nou sens
evoluției pe plan profesional?
Acest aspect va rămâne mereu
incert: dacă femeia a dobândit
drepturile ei profesionale ca o
urmare logică a noii identități
sociale sau pur și simplu pentru
că societatea a cunoscut o lipsă
de forță de muncă ce nu putea fi
compensată decât prin angaja-

rea lor. Este posibil ca răspunsul să nu fie aflat niciodată, mai
ales pentru că cel mai probabil
motivul concret pentru care
femeile au fost acceptate în tot
mai multe posturi și domenii de
lucru a fost o combinație a celor
două cauze.
În societatea contemporană, mass-media reprezintă un
instrument extrem de important în formarea mentalității
colective, iar presa cotidiană
prezintă tendința de a promova stereotipuri legate de apartenența de gen. Presa pare populată de următoarele tipuri
de femei:
a. Femeile ca obiecte sexuale
(folosirea femeilor ca profesioniste în industria de exploatare
sexuală, prezentarea prostituției într-o lumina negativă, astfel
apărând tendința de „învinovățire a victimei” și prezentarea
femeilor obișnuite ca obiecte
sexuale);

b. Femeile victime, obiecte
ale violenței;
c. Femeile din clasa superioară - prezentate ca beneficiind
de importante resurse materiale oferite de persoane de sex
masculin (soții lor de exemplu),
întărindu-se imaginea de femeie dependentă, care se bucura
de condiții deosebite de viață
fie din întâmplare (succesul
soțului), fie datorită calităților
sale fizice.
Aceasta tendință a presei
este, într-un fel, o rămășița a
discriminărilor dintre sexe demult alungate din societățile
evoluate, fiindcă, deși aparent,
aceasta este scandalizată de felul în care sunt tratate femeile,
nu promovează destul motive
concrete pentru care acestea
merită să fie respectate. De
altfel, femeile sunt de obicei
categorizate în presă mai ales
prin prisma relațiilor de familie, în termeni domestici, iar
bărbații în termeni ocupaționali, eventual în termeni de
succes politic.
Deși emanciparea femeii nu
este finalizată, căci discriminări continuă să existe, și deși
încă există societăți în care femeile suportă tratamente umilitoare, ele fiind obligate să accepte căsătoria soțului cu alte
femei sau să fie supuse până
la moartea bărbatului, în majoritatea societăților moderne
această schimbare s-a produs
într-un timp destul de scurt,
dar eficient și lupta pentru
perfecționarea egalității continuă să fie purtată în fiecare zi,
prin înființarea organizațiilor

împotriva violenței în familie și prin emiterea de noi legi
tot mai specifice și explicite ce
protejează femeia căsătorita
și le pun în vedere soților ca o
nevastă nu este o achiziție. Cu
toate că vor mai trece multe secole probabil până ce bărbații
vor accepta la nivel global egalitatea dintre ei și soțiile lor, în
majoritatea societăților evoluate mentalitatea s-a schimbat
în general radical, astăzi opinia
publică privind agresarea unei
femei, fie ea chiar și propria
nevastă, este privită ca un act
barbar, lipsit de onoare și injustificabil.
De-a lungul anilor, cuvântul „femeie” a fost perceput de
societate sub forme diferite,
căci ea, femeia însăși a suferit
numeroase schimbări de ordin
profesional, funcțional, economic și, de asemenea, familial.
Totodată, femeia a contribuit
la îmbunătățirea calității vieții familiale, iar acum, având
posibilitatea deciziei în acest
sens (și control), copiii se pot
bucura de un viitor prosper. As
putea spune chiar ca emanciparea femeii a fost o piesa importanta din puzzle-ul evoluției, deschiderii si progresului
societății. Deși familiile si-au
pierdut formele tradiționale,
familia de azi este întemeiata
pe temei rațional, afectiv, iar
noua poziție a femeii atât în
cadrul ei cât si în lumea profesionala va avea cu siguranța un
rol esențial în îmbunătățirea
relațiilor interumane, făcând
oamenii să se respecte reciproc
tot mai mult.
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Agricultorii moldoveni practică tot mai des afaceri inedite
Tot mai mulți moldoveni se
lansează în afaceri agricole netradiționale pentru Republica
Moldova. Aceștia aleg să crească
căpșune până toamna târziu sau
să cultive mure. Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare
spune că încurajează astfel de
inițiative. Agricultorii spun că au
aflat din întâmplare despre astfel
de afaceri pe internet sau au început să se documenteze după ce au
observat cât de mult costă produsele de acest gen importate.
Un agricultor care crește căpșune până în luna noiembrie în
câmp deschis a declarat pentru
Info-Prim Neo că a investit inițial
400 de mii lei pentru procurarea
plantelor necesare pentru un hectar de căpșune, a stropitorilor și
instrumentelor pentru susținerea
plantațiilor. „Dacă mai aveam o
lună de culegere, cred că deja re-

cuperam investițiile făcute. Acum
plantele au flori și căpșune încă
verzi, voi încerca să le mut într-o
seră, poate se vor coace încă”, a
spus producătorul.
Mihail Stăvilă deja de șase ani
crește șinșile. Îndeletnicirea este
pentru el o afacere profitabilă. Și
asta datorită blănii acestor rozătoare, care este la mare căutare,
dar și foarte scumpă.
Fermierul spune că aceste
animale l-au cucerit încă de la
prima vedere. Lansarea acestei
afaceri l-a costat 15.000 mii de
euro.
„Afacerea am început-o în
iulie 2008. Întâmplător le-am
întâlnit la o expoziție de blănuri
din Moscova și mi-a plăcut, și
ca afacere și ca animăluțe plăcute. Le zicem animăluțe, deoarece
sunt micuțe, fine și jucăușe. Și
iată că de acuma sunt șase ani de

Recolta de porumb este de 3 ori
mai mică decât cea de anul trecut
Recolta de porumb din acest
an este de 3 ori mai mică decât cea
de anul trecut, în termeni financiari este vorba de o diferență de 3
miliarde de lei. Declarația a fost
făcută de către ministrul agriculturii si industriei alimentare, Vasile Bumacov.
“Recolta de porumb de anul
trecut a constituit 1 mil. 400 de
tone. Anul acesta, recolta constituie doar 500 de tone. Pierderile sunt
colosale. Daca ar fi sa luam in considerare ca 1kg de porumb costa 3
lei, atunci, doar la un calcul estimativ, pierderile ar fi de 3 miliarde de
lei ”, a declarat Vasile Bumacov.
Potrivit ministrului, anul aces-

ta, din cauza temperaturilor ridicate au fost constatate pierderi
mari si la producătorii de legume
si fructe (mere, căpșuni, s.a.). Bumacov a mai subliniat ca având
in vedere previziunile sumbre,
guvernul a găsit, totuși, posibilitatea de a ajuta fermierii alocând
un ajutor de stat in suma de 162 de
milioane de lei.
Vasile Bumacov a menționat
că pentru anul viitor se așteaptă o
recolta bogata de grâu.
“În prezent, 310 ha de grâu
sunt în stare bună. Și aceasta este
o garanție că anul viitor vom avea
o recolta bogată de grâu ”, a adăugat ministrul.

când mă ocup cu această afacere. Faptul este că e un lucru nou
în Moldova și foarte multă lume
nici nu-și închipuie ce-i asta. Nu
au auzit nici de cuvânt, nu numai
ca să vadă animăluțele. Prima întrebare care mi se pune este, ce-i
aceasta , cu cine seamănă și așa
mai departe”, a declarat fermierul
Mihail Stăvilă.
Pe lângă faptul că sunt foarte drăguțe, șinșilele sunt ușor
de întreținut. Rația zilnică constituie 30 de grame de nutrețuri
combinate și 10 grame de fân de
lucernă. Rozătoarele au un temperament liniștit și nu iubesc să
fie deranjate.
Blana de șinșilă este una dintre cele mai scumpe din lume.
Prețul diferă în funcție de calitate
și mărime. O bucată de blană de
30-35 de centimetri costă în jur
de 200 de dolari.
De mai mulți ani, dovleacul
este un produs nelipsit de pe masa
familiei Proca din satul Sofia, raionul Drochia. Mai mult, cultivarea acestei legume a devenit chiar
o afacere de familie. Soții Proca
sunt proprietarii unei bostănării
care se întinde pe o suprafață de
un hectar, iar 70 la sută din recoltă o comercializează în piețele și
brutăriile din orașul Bălți.
Din cauza secetei, recolta de
dovleci din anul curent a scăzut
cu 50 la sută față de anul trecut.
Cu toate acestea, Ion Proca susține că este mulțumit de roadă.
„Până acum lumea nu prea se
arăta interesată de bostani. Acum,
însă, de vreo câțiva ani se intere-

sează. Este un produs alimentar”,
a declarat locuitorul satului Sofia,
raionul Drochia, Ion Proca.
De mai bine de 10 ani, Natalia
Proca utilizează dovleacul în alimentație pentru proprietățile lui
curative.
Familia Proca din satul Sofia,
raionul Drochia, recoltează, anual, câte 30 de tone de bostan.
Solicitat de Info-Prim Neo,
ministrul agriculturii, Vasile Bumacov, a menționat că producătorii agricoli cu afaceri netradiționale pentru Republica Moldova
sunt tot mai des întâlniți. Aceștia
se inspiră din experiența agricolă
a altor state. „Suntem foarte mulțumiți că i-a amploare cultivarea
baciferelor în țară. Pomușoarele
sunt produse agricole cu valoare
adăugată înaltă. Nu degeaba în
toate hotelurile mari de peste hotare dimineața se servesc mure și

COMERCIALIZĂM VOPSEA

căpșune, ele sunt la mare căutare
printre consumatori”, a relatat
ministrul.
Vasile Bumacov a mai menționat că moldovenii au început a
crește și fructele utilizând tehnica
modernă. Ia amploare și cultivarea strugurilor de masă care până
acum Moldova le importa de peste hotare. „Tot din categoria agricultorilor neobișnuiți sunt și crescătorii preponderent de dovleac”,
a specificat ministrul. Aceștia nu
doar cresc, ci și promovează cultura consumului bucatelor din
dovleac.
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare subvenționează afacerile agricole începătoare, de asemenea agricultorii
sunt sfătuiți cum să aplice la diferite proiecte străine de finanțare
pentru a-și putea dezvolta businessul.

CАДОВАЯ

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

 Vopseaua înlocuieşte varul, posedă caracteristici mai efective.
 Conţine adaosuri antimicotice şi antimicrobiene.
 Stratul protector se păstrează pe suprafaţa plantelor un an întreg, rezistă la variaţiile
de temperatură de la -40 până la +40 grade.
PRODUSUL ESTE CERTIFICAT
ŞI SE COMERCIALIZEAZĂ LA PREŢ AVANTAJOS.
SRL “FRUCT-EXCOM” MD-3733
Republica Moldova,
m. Chişinău
tel. 068066366, 069143708
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În scurt timp, vom exporta FMI: Femeile din Moldova trebuie
ouă și carne de pasăre
să se pensioneze la aceeași vârstă cu bărbații
pe piața UE
Subiectul a fost discutat de
reprezentanții comunității europene la ședința subcomitetului
pentru comerț și investiții Moldova – UE, care a avut loc pe 19
noiembrie la Bruxelles. Oficialii
europeni au menționat succesele
Moldovei pe marginea reformelor în sfera de standardizare, măsuri sanitare și fitosanitare, care
permit Moldovei să vândă ouă și

carne de pasăre în UE. Comisia
Europeană a anunțat că reprezentanții Moldovei trebuie să trimită o solicitare oficială pentru
exportul acestei producții și să
îndeplinească o anchetă, ceea ce
este o condiție obligatorie pentru
finalizarea procedurii de export.
Partea europeană de asemenea a
apreciat pozitiv progresul în reforma concurenței, a infrastructurii calității, a finanțării serviciilor și administrării vamale. Reprezentanții Comisiei Europene
au menționat necesitatea adoptării de urgență a Legii cu privire la

impozitul ecologic și liberalizarea
exportului de metale.
La rândul său, partea moldovenească a prezentat Comisiei
europene informații despre progresul în armonizarea legislației
la normele europene, inclusiv
pentru crearea Zonei de comerț
liber, cuprinzător și aprofundat
cu UE. Reprezentanții Moldovei
au mai anunțat despre dinamica

comerțului extern, accentuând
că în 3 ani partenerul comercial
de bază al Moldovei rămâne UE,
ponderea căreia în totalul exportului este de 47 la sută în opt luni
curent și 44,7 la sută – din totalul exporturilor. În anul curent,
partenerii principali comerciali
ai Moldove din UE este România
cu o cotă de 15,9 la sută, Marea
Britanie și Germania – câte 3,5
la sută. Partenerii de bază pentru
importuri este România (11,6 la
sută), iar Germania și Italia ocupă
locul 6 și 7, respectiv, cu o cotă de
7,5 și 6,5 la sută respectiv.

Sistemul de pensii din Republica Moldova are nevoie de reforme
semnificative, deoarece cel vechi
nu mai funcționează, asta însemnând extinderea vârstei de pensionare și egalarea vârstei de pensionare a femeilor cu cea a bărbaților,
a declarat șeful misiunii FMI în
țara noastră, Nikolay Gueorguiev.
„Nu există vreo țară în Europa
unde femeile se pensionează la 57
de ani. Dar sunt de acord că asemenea decizii trebuie să fie luate după
evaluarea tuturor avantajelor și
dezavantajelor unei astfel de reforme”, a precizat oficialul de la Fondul Monetar Internațional după o
întâlnire avută cu liderii sindicali.
Referindu-se la reforma din
medicină, Nikolay Gueorguiev a
menționat că, dacă se vrea bani
pentru modernizarea tehnologică
și pentru majorarea salariilor, se
cer și aici schimbări mari. Aceste
reforme, însă, nu sunt posibile fără
diminuarea numărului de instituții

mele de finanțare ECF (Mecanismul extins de creditare) și EFF
(Mecanismul de finanțare extinsă). Aceasta este ultima misiune
în cadrul programului de trei ani
încheiat cu Guvernul de la Chișinău, în ianuarie 2010.

Începând cu 2013, Moldova va putea
importa gaze din România
România va putea exporta gaze naturale începând cu anul 2013, după eliminarea restricțiilor
tehnice, a anunțat secretarul de stat în Ministerul
român al Economiei Rodin Traicu.
„Până la sfârșitul acestui an se vor încheia toate
probele pentru exportul de gaze”, a declarat oficialul
român. Exportul de gaze nu este posibil în prezent
din cauza restricțiilor tehnice. România are o singură conductă de gaze cu Ungaria, prin care în acest
moment poate doar importa. Conducta de gaze cu
Ungaria a fost finalizată în 2010.
Conexiunea cu Bulgaria este încă în fază de construcție, iar cu Republica Moldova lucrările ar putea

Sărăcia și prețurile
îngrijorează cetățenii
Sărăcia și prețurile continuă să fie problemele principale care îngrijorează cel mai mult
populația. Potrivit ultimului Barometru de Opinie Publică, 58% dintre respondenți au pus sărăcia și prețurile ca probleme prioritare. După
sărăcie urmează șomajul și viitorul copiilor.
Majoritatea populației - 72,1 la sută consideră că direcția în care merg lucrurile în Moldova este una greșită. Ponderea persoanelor
de această părere a scăzut nesemnificativ față
de studiul realizat în luna mai, curent. 29.3%
din populație este nemulțumită de felul în care
trăiește, 33.3 la sută nici mulțumiți și nici ne-

medicale, dar și a numărului de angajați.
Misiunea FMI s-a aflat în Republica Moldova în perioada 7
- 21 noiembrie 2012, pentru cea
de-a șasea evaluare a programului susținut de FMI prin mecanis-

mulțumiți, 19,3% deloc mulțumiți, iar 15.9 %
destul de mulțumiți. Doar 1 % se declară foarte
mulțumiți.
Datele studiului indică faptul că principala
sursă de nemulțumire este viața politică din
țară, de care nu sunt mulțumiți 84% din cetățeni. Referindu-se la perspectivele pentru anul
viitor ale economiei naționale, doar 18% din
respondenți au înclinat spre aprecieri optimiste. Aproape jumătate din cetățenii chestionați
susțin că viața lor este aproximativ la fel cu cea
de acum un an, iar fiecare al treilea locuitor al
țării o apreciază drept mai proastă.

începe abia în anul 2013. Teoretic și Republica Moldova ar putea importa gaze din România, dar potrivit specialiștilor din punct de vedere tehnic acest
lucru nu va fi posibil până în anul 2014.
România are doi producători mari de gaze,
Romgaz Mediaș și OMV Petrom, care asigură două
treimi din consum. Diferența este importată prin
intermediari din Rusia. Prețul gazului din producția
internă este de 165 de dolari, în timp ce a gazului importat din Rusia ajunge la 500 de dolari pentru o mie
de metri cubi. Republica Moldova importă 99% din
necesarul de gaze din Rusia la un preț de 390-395 de
dolari pentru o mie de metri cubi.

Moldova va primi mai mulți bani de la UE
Republica Moldova va primi mai
mulți bani din partea Uniunii Europene dacă va realiza și intensifica toate
reformele preconizate. O declarație în
acest sens a fost făcută, astăzi, în cadrul unei conferințe de presă de către
ambasadorul UE la Chișinău, Dirk
Schuebel. În acest context, el a amintit
și de suma enormă de bani acordată
până în prezent Republicii Moldova.
”Dacă reformele vor continua, sunt
convins că sprijinul financiar al UE va
continua și, probabil, va fi extins. Nu
sunt expert în economie, dar, din câte
cunosc, ar putea apărea discuții privind bugetul de stat. Nu este pus punctul, deși bugetul a fost votat. Discuțiile
despre bugetul UE sunt foarte aprinse,
dar Moldova a fost unul dintre liderii

Parteneriatului Estic. Europa este alături de Moldova și este pregătită să o
sprijine în continuare la fel de viguros
și intens”, a spus ambasadorul.
Schuebel a menționat și domeniile
în care reforma trebuie sporită.”Am
vorbit despre 128 de milioane de euro
în calitate de sprijin bugetar important pentru sectorul justiției, dezvoltarea rurală. Totul se face pe principiul
„mai mult pentru mai mult”. Trebuie
intensificată reforma Procuraturii,
Serviciului Vamal, FISC-ului și de continuat procesul de reformare al MAI”,
a punctat diplomatul european.
Potrivit lui, cea mai mare problemă în republică este lupta cu corupția,
care se înregistrează la toate nivele de
conducere.
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În Republica Moldova, fiecare al treilea
cetățean trăiește la limita sărăciei

„Lupta împotriva sărăciei este un subiect
profund politic. În majoritatea societăților,
sărăcia tine de inegalitățile întâlnite în distribuția puterii, bogăției
și oportunităților.”

Una dintre cele mai des întâlnite prejudecăți despre oamenii
săraci este că, se găsesc în această
situație, deoarece vor acest lucru
sau pentru că nu muncesc destul
de mult – cu alte cuvinte că sunt
leneși și iresponsabili. Astfel, ei
sunt singurii care suportă responsabilitatea pentru situația în care
se află. Se sugerează astfel că societatea nu ar trebui să fie responsabilă pentru ei și că nu poate face
nimic pentru ei. Această abordare
este împotriva culturii drepturilor
omului, întrucât împiedică accesul oamenilor la o viață trăită cu
demnitate.
Pentru a eradica sărăcia ar trebui să
fie adresate cauzele ei, nu doar nevoile imediate, iar acest lucru necesită un
efort politic major, în special din partea
statelor și organizațiilor internaționale.
În Republica Moldova, fiecare al
treilea cetățean trăiește la limita sărăciei, țara noastră fiind cea mai săracă
din Europa. Pensionarii sunt cea mai
vulnerabilă categorie socială. În timp ce
minimul de existență pentru pensionari
este de aproape 1.200 de lei, pensia medie este de puțin peste 800 de lei sau 50
de euro.
Valentina Buliga, ministră a muncii
consideră că obiectivul principal al guvernului Republicii Moldova este reducea numărului de cetățeni care trăiesc
sub pragul sărăciei. ”Odată cu implementarea reformelor recente, nivelul de
sărăcie în Republica Moldova, conform
estimărilor noastre, nu este în scădere,
dar s-a stabilizat, ceea ce ne permite să
constatăm că reformele din ultimul an
dau roade,” spune Buliga.
Sărăcia omoară anual peste 5 milioane de copii în lume și este un pericol
pentru sănătatea a milioane de oameni.

(Programul
de dezvoltare
al Națiunilor
Unite, 2001)

HIV/SIDA, tuberculoza și malaria sunt
numai câteva dintre bolile care provoacă
un număr important de decese, atât pe
fondul sărăciei, cât și pentru ca bolnavii din medii defavorizate nu au acces la
tratamentul necesar.
Sărăcia înseamnă o viață lipsită de
șansele de a trăi în cadrul unui anumit
standard minim de nivel de trai. Acest
standard este relativ, fiind foarte diferit după țară sau regiune. Organizația
Mondială a Sănătății (OMS), organizație din cadrul ONU, definește sărăcia ca
pe un indice rezultat din raportul dintre
venitul mediu pe glob pe cap de locuitor și venitul mediu (salariul mediu) pe
cap de locuitor al țării respective. Limi-

ta sub care intervine riscul de sărăcie
a fost fixată la 60% din venitul mediu.
Alte repere pentru stabilirea limitei sărăciei sunt insuficiența venitului pentru
acoperirea cheltuielilor necesare unei
alimentări regulate, sau a necesarului
pentru îmbrăcăminte, încălzire și alte
necesități indispensabile traiului.
Spre exemplu, în țările din Europa,
limita sărăciei este - Belgia 1.775, Bulgaria 490, Cehia 1.020, Danemarca 1.843,
Germania 1.860, Estonia 814, Irlanda
1.916, Grecia 1.269, Spania 1.468, Franța 1.703, Italia 1.581, Cipru 1.984, Letonia 771, Lituania 734, Luxemburg 2.888,
Ungaria 698, Malta 1.327, Olanda 1.980,
Austria 1.968, Polonia 685, Portugalia

1.009, România 334, Slovenia 1.469,
Slovacia 707, Finlanda 1.685, Suedia
1.816, Marea Britanie 2.036.
Banca Mondială estimează ca aproximativ 1,3 miliarde de oameni din
întreaga lume trăiesc în sărăcie (cu
puțin peste 1 dolar pe zi), iar cele mai
recente date furnizate de Organizația
pentru Alimente și Agricultură, parte
a Națiunilor Unite (FAO) arată că, din
totalul populației globale, de 7 miliarde de oameni, aproximativ 925 de milioane suferă din cauza foametei, cei
mai afectați fiind copiii. Astfel, sărăcia
are un rol determinant în decesul a cel
puțin 5 milioane de copii, în fiecare an,
în întreaga lume.

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

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

Servicii de marketing





Servicii de intermediere a producţiei agricole
Oferirea informaţiei despre preţuri şi pieţe
Promovarea cererilor şi ofertelor comerciale
Elaborarea studiilor şi cercetărilor de piaţă
Pentru informaţii suplimentare apelaţi
oficiul naţional de coordonare
şi organizaţiile regionale
ale Federaţiei AGROinform
Tel.: 373 22 23 56 98
Fax: 373 22 23 78 30
www.agroinform.md
www.agravista.md
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Merită să cumperi teren agricol
în Moldova?

„Prețul terenului arabil din Republica
Moldova, mult mai mic decât cel din România, este unul dintre cele mai atractive
aspecte de luat în calcul într-o investiție în
sectorul producției agricole din țara vecină.
Prețul terenului arabil nu poate fi însă
singurul element care trebuie luat în calcul. Calitatea acestui teren este la fel de
importantă. De asemenea, contează mult și
„mediul înconjurător” al pieței imobiliare.
Nu trebuie uitate nici investițiile necesare
pentru a face producție pe acest teren arabil. Nici aspectele ce țin de forța de muncă
nu sunt de ignorat. Și în final, nici relația cu
autoritățile.
Agronomii din Republica Moldova subliniază raportul excelent calitate preț al terenului arabil de peste Prut. Practic la cel
mai mic preț din regiune găsești unul dintre cele mai bune pământuri dacă te gândești să faci producție agricolă.
Prețul terenului agricol din Republica
Moldova s-a stabilizat în ultimul trimestru
al anului trecut după ce a cunoscut o scădere constantă determinată atât de deteriorarea climatului economic general cât și de
scăderea prețurilor agricole. Potrivit unor
analize publicate de presa de peste Prut,
prețul mediu al unui hectar de teren agricol
este echivalentul a 660 de euro. În funcție
de cât de bun este terenul un hectar poate
ajunge și la 1000 de euro. Suprafața medie
a proprietăților agricole în Republica Moldova este de 2,2 hectare, cele mai numeroase tranzacții imobiliare având drept obiect
între 0,5 și 1 hectar. Aceasta nu exclude și
existența unor tranzacții privind suprafețe
de între 10 și 20 de hectare de teren agricol,
dar foarte rar.
Diferența dintre prețul terenului agricol
din jurul Chișinăului și cea din restul Republicii este explicată de factori care țin de
calculele speculatorilor imobiliari. Vorbind
despre speculatorii imobiliari atingem și un
alt punct important de care un cetățean român care visează să facă afaceri agricole în
Republica Moldova trebuie să țină seamă.
Speculatorii imobiliari activi în Republica
Moldova sunt interesați de acele terenuri
arabile care pot deveni terenuri de construcție – cele din jurul Chișinăului, capitala, fiind cel mai râvnit trofeu de vânătoare.
Pentru a le obține nu se dau în lături de la
nimic – potrivit presei locale, poliția pune
multe dintre atacurile, omorurile sau răpirile petrecute în Chișinău în legătură cu
afacerile imobiliare. Alta este însă situația
cu terenurile arabile din centrul țării acolo
unde perspectiva extinderii zonelor urbane
lipsește.
Dacă pământul este bun și ieftin, dotările agricole sunt puține. În ultimii 20 de
ani s-a distrus mult din lipsa investițiilor
în mentenanță, astfel că practic, antreprenorul care vrea să își deschidă o fermă
(după ce a achiziționat terenul) pleacă de la
„ground zero”. Materialele de construcție
majoritar importate sunt scumpe, iar recuperarea banilor din vânzarea produselor
agricole se va face lent pentru că acestea
sunt foarte ieftine.
Pentru munci agricole brațele de muncă sunt puține, din pricina salariilor mici
oferite de agricultură țăranii basarabeni
plecând masiv să lucreze (de cele mai multe

peste Prut au făcut o scurtă
Jurnaliștii unui portal agricol de
blica Moldova și cât de
radiografie a agriculturii din Repu
cial românilor, să cumpere
convenabil le este străinilor, în spe
Vă prezentăm mai jos materialul
terenuri agricole în țara noastră.
respectiv.

ori tot în agricultură) dar în
alte țări (chiar și România)
unde pot câștiga mai mult.
Salariul mediu din agricultura în Republica Moldova, este potrivit institutului național de statistică, pentru intervalul ianuarie-august de 2000 de lei moldovenești (130 euro), salariul unui muncitor necalificat (în acest caz zilierii utilizați la muncile câmpului) este de 1100 de
lei moldovenești (70 euro). Este de ținut
cont și de faptul că marea majoritate a zilierilor sunt persoane mai degrabă în vârstă, dintre cei care au considerat că sunt
prea bătrâni pentru a pleca la muncă peste hotare, sau prea tinere, dintre cei care
teoretic ar trebui să fie la școală.
Nu există statistici publice privind furturile din agricultură, presa de peste Prut
menționează ocazional însă cazuri de infractori prinși la furat pe câmp. Fenomenul
nu pare asociat cu crima organizată și nici
cu faimoșii racketsi, fiind rezervat cum se
spune „micilor găinari”.
Dacă însă crima organizată și racketsii nu sunt interesați de furturile de
recoltă asta nu înseamnă că nu sunt și
interesați de persoanele cu „stare” din
mediul rural, mai ales de investitorii
străini. Presa de peste Prut relatează
deseori cazuri în care oamenilor cu bani
din mediul rural și urban le este cerută
taxă de protecție pentru a nu deveni victime ale unor lovituri care pot include de
la – incendieri, distrugeri, violențe fizice
și chiar răpiri de persoane.
Relația cu autoritățile pune alte probleme. Cetățenii români sunt considerați
„națiune inamică” de către funcționarii
rusofoni. De la vameș, la milițian, la omul
cu avizele, dacă având pașaport românesc
ai dat peste un rusofon trebuie să te aștepți la un tratament care să îți dea de înțeles că trebuie să te duci „înapoi de unde
ai venit”. Când comuniștii sunt la putere,
acest tratament este chiar o politică de
stat și depășește micile fobii individuale.
Dincolo de aceasta, funcționarii nu sunt
mai predispuși să ia mită într-o măsură
mai mare ca în România, iar sumele sunt
oricum mai mici.
Un aspect important care ține de „mediul de afaceri” în general din Republica
Moldova se referă și la statutul limbii române în relațiile de afaceri. Antreprenorii
moldoveni preferă de regulă limba rusă și
nu româna – atât pentru că unii dintre ei
sunt rusofoni, sau pentru că au angajați
rusofoni (care nu știu românește și pentru
care trebuie să păstreze orice documentație
și în limba rusă), cât și pentru a strecura
câte o precizare care la traducerea dintr-o
limbă în alta să le creeze un avantaj.
Concluzie: Da, este adevărat că prețul
terenului este mai mic, dar presupune mai
multe investiții aduse din România, recuperabile mai greu ca în România, de asemenea trebuie să repatriezi muncitori agricoli moldoveni la salarii similare cel puțin
cu cele avute de aceștia în România, să îți
iei pașaport moldovenesc pe care să îl arați
ori de câte ori ai de a face cu funcționari de
la ministru în jos și să înveți limba rusă ca
să nu te trezești că ai semnat altceva decât
ce ai convenit.”

ANVELOPE, CAMERE, DISCURI
PENTRU TEHNICA AGRICOLĂ

SORTIMENT LARG DE ANVELOPE
Livrarea oricărui tip
de tehnică din Europa
la comandă
Ozonteh IMPEX SRL
www.TehnicaAgricola.md
Tel.: 0698 98 123
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Revoluția femeilor lidere
Conferința „Investiție în viitor: Femeile pentru Stimularea
Creșterii Economice” a avut loc în Varșovia, Polonia în perioada
8-10 noiembrie 2012. în cadrul evenimentului au fost abordate
subiecte privind rolul femeilor și poziționarea acestora în procesele globale de dezvoltare, cât și participarea lor la creșterea
economică, crearea locurilor de muncă, incluziunea socială și
multe altele.
Întrebările discutate pe parcursul conferinței au fost: Cum
putem încuraja mai multe femei să dezvolte spiritul antreprenorial și să inițieze afaceri de succes? Ce poate face guvernul, instituțiile financiare, asociațiile profesionale și de afaceri sau alte
părți interesate în catalizarea spiritului antreprenorial al femeilor? Vrem noi ca lumea să fie condusă așa cum a fost condusă
în ultimii 20 de ani sau aspirăm spre o lume mai bună? Dorim o
lume mai incluzivă și mai justă?
La conferință au participat 13 femei lidere și antreprenoare
din Moldova. Aurelia Bondari, directoare executivă a Federației
Naționale a Agricultorilor din Moldova AGROinform a fost una
dintre participantele conferinței și ne-a oferit un interviu la subiectul femeile lider și rolul lor în societate.
- Ce însemnă să fii femeie lider?
- În mare parte calitățile
femeilor lidere sunt similare
cu acele ale bărbaților, totuși,
sunt anumite nuanțe specifice
în liderismul feminin pe care le
apreciez foarte mult și anume:
Femeia lider este vizionară,
dispune de forță de conducere,
are capacitatea de a mobiliza și
inspira oamenii din jur, astfel
încât să fie urmată.
Femeia lider are rădăcini
puternice în comunitatea sa,
cunoaște perfect mediul și își
asumă deplin responsabilitatea
pentru inițiativele lansate. Alte
calități caracteristice pentru femeia lideră sunt abilitatea de a
comunica și conecta oamenii,

generând o ambianță simplă și
informală. Cred de asemenea,
că capacitatea femeii de a neglija sau uita diferențele ierarhice,
sociale etc., provoacă insatisfacție, iar uneori chiar iritare
bărbaților, dar în același timp
reprezintă un instrument eficient în comunicare. Femeia lider
are intuiție bună, captează ideile logice și își asumă riscuri, dar
riscuri calculate, deoarece responsabilitatea față de familie și
copii nu-i permit să se aventureze în afaceri foarte riscante.
Femeia lideră privește în viitor
și are necesitatea de a transmite
generațiilor viitoare experiență
și cunoștințele, de aceia este și
pedagog pe potrivă.
- Cât de ușor reușesc să

se încadreze femeile în lumea afacerilor dominată
de bărbați?
- Astăzi, femeile sunt privite
ca o sursa majora de generare
a veniturilor în Europa și Asia.
Femeile produc mai mult de
40% din PIB pe plan Global.
Mai mult, femeile sunt foarte bune în lucru de echipa, iar
stilul lor de management este
mai compatibil cu tendințele
economiei actuale. Întrebarea
care apare în acest context este
- de ce atunci femeile reprezintă
doar 20% din numărul total de
antreprenori din lume? Părerea
mea este că, noi, femeile, încercam să schimbam sau să ne integrăm într-un sistem care este
creat cu sute de ani în urmă.

Acest sistem „lumea afacerilor”
este dominat de bărbați și este
foarte rigid, iar toate încercările
noastre de a face schimbări au
puține sorți de izbândă. De aceea avem nevoie de o revoluție,
dar o revoluție în gândirea și
atitudinea noastră. Fiecare din
noi, poate schimba foarte mult
și face lucrurile altfel decât este
obișnuită în comunitățile noastre, sau acolo unde activăm.
Mai mult ca atât, dacă vrem să
schimbăm ceva în sfera businessului, trebuie să ne învățăm să
fim solidare, să promovăm și
împuternicim alte femei, care
au potențial și dorință de a
transforma lucrurile.

- Antreprenoriatul nu are
sex! Acesta este unisex! Dar
noi, femeile trebuie numaidecât
să ne implicăm în această sferă
de activitate. Trebuie să gândim
larg și să avem curajul și cunoștințele de a o face bine. Pentru
aceasta avem nevoie să creăm
rețele de învățare și socializare a femeilor antreprenoare.
Există prejudecata precum că
capacitatea de cooperare a femeilor este redusă. Din punctul
meu de vedere, această opinie
nu este relevantă atunci când
rețelele femeilor antreprenoare
sunt stabilite corect din start,
având la bază procese democratice și mobilitate.

- Cum vedeți femeia antreprenoare?

Consider că puterea economică
este modalitatea
cea mai eficientă de integrare a
femeilor în structurile decizionale.
Şi numai atunci
când femeile vor
fi reprezentate în
egală măsură în
comunitatea afacerilor, atunci şi
participarea la luarea deciziilor va
fi echilibrată.
Îmi place foarte mult ce
scrie în cartea sa cea mai recenta, Tom Peters care este un vizionar în domeniul managementului, și care aloca o însemnată
parte femeilor și importanței
susținerii acestora în business
și top management. El spune:
„Femeile sunt o sursă bogată,
dar neglijată până acum, de talent, în special talent de lider.
Puterea femeilor corespunde
nevoilor de conducere ale tendințelor în economie, de aceea
femeile ar trebui să joace un
rol imens în rezolvarea proble-
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bat, deoarece accesul la resurse financiare este inegal pentru femei si bărbați din câteva
motive: lipsa gajului (ca regula
proprietatea este înregistrată
pe numele soțului), insuficientă credibilitate și lipsa istoriei
de creditare.
Desigur, că situația aceasta
se schimbă treptat, dar destul
de lent, comparativ cu dinamica în creștere a necesităților.
Totuși, cea mai mare problemă rămâne a fi gajul. Lucrul în
echipe și cooperarea ar fi o soluție. Acest model de colaborare în domeniul afacerilor și nu
numai este foarte dezvoltat în
țările scandinave și reprezintă o
provocare pentru noi.
- Crearea asociațiilor de
femei contribuie la soluționarea anumitor probleme?

mei creativității și inovațiilor.
Regulile noi în economie sunt:
Spune la revedere comenzii și
controlului! Spune la revedere
ierarhizării! Spune la revedere
locurilor deja fixate în ierarhie!
Femeile improvizează mult mai
mult și mai bine decât bărbații,
sunt mult mai hotărâte și apreciază instituția mult mai mult
decât omologii lor.”
- Cât de mult stimulează,
sistemul de educație existent, liderismul feminin?
- Conștientizarea dimensiunii de gen în educație este
primul pas în crearea condițiilor favorabile pentru formarea
femeilor lidere. Perspectivele
de gen, în procesul de educație
pornesc de la premisa că profesorii trebuie să fie conștienți
de natura, rolul și importanța
demisiunilor de gen în dezvoltarea personalității. Aici trebuie remarcat faptul că atitudinea
profesorilor față de subiectul–
gen și educație – este foarte diversă, în funcție de cunoștințe,
prejudecăți și stereotipuri la
acest subiect. Însă anume conștientizarea și atitudinea profesorilor sunt factorii ce determină șansele egale sau inegale în
formarea femeilor lidere.
O altă problemă ține de faptul că noi trăim într-o societate
a cunoștințelor, dar sistemul
de educație este stabilit încă
din perioada societății industriale. Noi nu educăm copii
noștri să gândească inovativ și
creativ. Datoria noastră este să
educăm copii în stil antreprenorial. Aceasta nu înseamnă de
a cumpăra și a vinde. Aceasta
înseamnă de a avea capacitatea
de a gândi generos, de a vedea
diversitatea oportunităților de
dezvoltare, de a colabora și
dezvolta parteneriate de succes. Societatea individualistă se va transforma treptat în

societate de colaborare și noi
avem obligațiunea de a învăța
copii noștri sa gândească altfel
și să dezvolte altfel de abilități
antreprenoriale decât cele necesare astăzi.
Ași mai dori să remarc un
moment, privind educația liderismului feminin, care se mai
bazează pe un pilon numit siguranța în forțele proprii. Siguranța în forțele proprii nu este
ceva care vine firesc la femei și
este bine să conștientizam acest
fapt, să acumulăm acest capital
de siguranță prin fiecare succes
obținut și încurajare reciprocă.
- Este posibilă o armonie între esența masculină
și cea feminină?
- Provocarea globală a timpului nostru constă în armonizarea esenței masculine și feminine.

Atunci când femeile vor fi prezente
alături de bărbaţi
în structurile decizionale, atunci
când femeile şi
bărbaţii vor dezbate egal la egal
strategiile de
dezvoltare prin
prisma viziunilor
proprii, atunci deciziile se vor lua
echilibrat, ţinând
cont de priorităţile
ambelor genuri.
Anume din aceste considerente, este fundamental să promovăm femeile în structurile
și pozițiile decizionale. Aceasta

este o sarcina actuală pentru
toate femeile, care ar trebui
să demonstreze astăzi cel mai
înalt nivel de solidaritate ce sa
întâmplat vreodată.
- De ce femeile obțin mai
greu resurse financiare/
credite?
- Educarea curajului antreprenorial este un element
ce lipsește în sistemul de educație, în special pentru femei.
Fiindcă tradițional se consideră că aceasta este funcția bărbaților. Dar pentru o femeie
care inițiază o afacere curajul
de antreprenor este necesar să
fie mai mare decât al unui băr-

- Crearea asociațiilor specializate a femeilor nu totdeauna este relevantă obiectivelor stabilite, de aceea
când se formează o astfel de
organizație este necesar de
analizat foarte profund dacă
aceasta este unica opțiune și
cea mai adecvată pentru contextul existent și problemele
abordate, sau ar fi și alte modalități de a soluționa sarcinile propuse.
În final ași dori să-l citez
din nou pe Tom Petres care
zice „Câteodată oportunitatea
bate la ușă. Dar, câteodată,
este ca un berbec și trebuie să
te dai la o parte din calea sa.
Scopul meu este performanța
in afaceri și nu dreptatea sociala. Așa că privesc succesul
femeilor de afaceri printr-o
lentila a performanței. Și ceea
ce vad este o oportunitate.
Aceasta oportunitate bate la
ușă... si nu va aștepta mult sa
îi deschizi”.
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Femeile
din Moldova
mai sunt încă
discriminate
Femeile din Moldova rămân a fi discriminate. Un studiu al experților arată că atât
la locurile de muncă, cât și în
mediul familial femeile sunt
tratate cu inferioritate. Deși
există o lege adoptată privind
egalitatea de șanse pentru femei și bărbați, aceasta nu le
apără pe femei de violență în
familie și nici nu le oferă prioritate la posturile de top.
Discriminarea în rândul femeilor, este cel mai vizibilă la
locurile de muncă. Agenții economici nu acceptă să facă angajări în masă de femei pe motiv că
acestea dedică o parte bună de
timp familiei, ori merg în concedii de maternitate. Tot în sectorul economic, datele arată că
femeile câștigă mai puțin cu 15
la sută comparativ cu bărbații,
motiv pentru care primesc și o
pensie inegală.
Angelina Zaporojan-Pârgari,
director al Centrului pentru
Drepturile Femeii spune: „Avem
probleme cu femeile din sectorul agrar, mult mai multe femei practică munci necalificate,
avem feminizarea unor activități, stereotipizarea femeilor în
pozițiile de top. Rata de ocupare
a femeilor este mai mică. Femeile sunt predominant ocupate în
sfera serviciilor”.
Nici în viața politică, nu multe din femei ajung să ocupe fotolii de parlamentari sau miniștri.
Angelina Zaporojan-Pârgari
afirmă că la moment avem doar
21 de femei-deputați ceea ce înseamnă 20%. Reprezentarea femeilor la nivel de Guvern avem
14 bărbați miniștri și doar 2 femei ministre.
În opinia primul ministru,
Vlad Filat, în Republica Moldova nu există discriminare a
femeilor.
Datele Comisie Electorale
Centrale arată că numărul femeilor care au acces în funcțiile de primari, după ultimele alegeri locale, s-a ridicat la
165, ceea ce înseamnă aproximativ 18 la sută. În funcția de
consilieri locali au ajuns peste
3300 de femei sau aproximativ
30 la sută.
Conform studiului, peste 60
la sută din femeile din țară au
fost supuse violenței în familie.
Aceste forme de discriminare a
femeilor au fost discutate într-o
conferință internațională organizată cu suportul Fundației Est
Europene. Experții au venit și cu
câteva recomandări cum ar fi:
introducerea sancțiunilor pentru cei care încalcă asigurarea
egalității de gen, introducerea
vârstei unice de pensionare la
bărbați și femei, precum și prelungirea concediului de îngrijire
a copilului de la 3 la 6 ani, cu
păstrarea locului de muncă.

10

PAGINA MINISTERULUI AGRICULTURII

 nr. 19 (126) 20 noiembrie 2012

Proprietarii care nu vor cultiva
terenurile vor fi amendați
Necultivarea pământului se pedepsește cu amenzi. Un proiect de lege în
acest sens a fost avizat de către Guvern,
în cadrul ședinței din 21 noiembrie. Potrivit ministrul Agriculturii, Vasile Bumacov, era necesară această măsură, pentru
că necultivarea terenurilor agricole favorizează achiziționarea acestora în scopuri
speculative.
Astfel, persoanele care nu vor distruge buruienele de pe terenurile lor
vor trebui să achite o amendă între 400
și 3.000 de lei. Totodată, firmele care
își vor lăsa neprelucrate terenurile,
vor fi amendate cu sume cuprinse între 3.000 și 10.000 de lei.
„Avem mari probleme cu cei care nu

lucrează și nu igienizează, iar astfel se
contaminează terenurile agricole ale celor care le muncesc. Sunt mulți care cumpără terenurile, ca să le vândă la un preț
mult mai mare. Cei care procură terenurile, trebuie să investească și în cultivarea
lor. Sper că astfel se va reduce suprafața
terenurilor agricole necultivate”, a declarat Bumacov.
Totodată, ministrul a fost întrebat
ce se va întâmpla dacă persoanele sărace sau bătrânii care dețin terenul nu
vor putea distruge buruienele. „Fermierii sunt cei care lucrează terenurile
agricole. Dacă sunt persoane care nu
pot lucra și dețin terenuri, este în folosul lor să le vândă sau să le dea în aren-

dă. Pentru că ei beneficiază de grâu,
floarea soarelui sau zahăr. Nu este
nici un sens ca ele să fie necultivate
și să se contamineze terenurile veci-

Fermierii sacrifică masiv animalele,
din lipsă de furaje
Mii de animale, în special
vite mari cornute și porci, sunt
sacrificate zilnic în Moldova,
din cauza secetei și a lipsei de
nutrețuri pentru hrană.
Specialiștii
AGROinform
afirmă că sacrificarea în masă
a animalelor are loc în special
în nordul țării. Carnea este exportată în alte țări, fapt care ar
putea provoca o criză de carne
pe piața internă. Seceta a scumpit și furajele – 1 kg de lucernă a
ajuns să coste 4-5 lei, dublu față
de anii trecuți, la fel ca și produsele cerealiere.
„Seceta și hrana proastă
contribuie la slăbirea vitelor din
sectorul individual. Chiar și așa
supraproducția generează ieftinirea cărnii. În prezent, carnea
de bovină vie costă 16-18 lei
pentru un kg, în timp ce carnea
în carcasă – circa 43 de lei pentru 1 kg”, spun specialiștii.
Crescătorii de animale solicită ajutorul statului, în special
furaje, pentru a-și putea salva
vitele.

„Este adevărat că situația
din domeniul zootehnic s-a înrăutățit din cauza secetei, însă
statul îi va ajuta pe crescătorii
de animale ca să-și poată salva afacerile. Pe 23 noiembrie
va avea loc o licitație pentru
procurarea furajelor, așa că
până la sfârșitul lunii curente
statul va repartiza nutrețuri și
cereale pentru hrana animalelor agricultorilor care vor avea
cea mai mare nevoie”, a decla-

rat pentru Agenția „Infotag”
șeful Direcției politici de piață
în sectorul zootehnic din cadrul Ministerului Agriculturii
și Industriei Alimentare, Victor Ciobanu.
În Moldova există peste 100
de ferme de porcine și aproximativ 130 de ferme de bovine.
În primele nouă luni ale anului,
efectivul de vaci a scăzut cu șapte mii capete și constituie circa
135 de vaci mulgătoare.

ne”, a reacționat Vasile Bumacov.
Legea va intra în vigoare la 12
luni de la data publicării în Monitorul Oficial.

Agricultorii din Moldova
trebuie să învețe să muncească
în condiții de secetă
Agricultorii din Moldova
trebuie să învețe să muncească
în condiții de secetă, pentru că
în următorii ani lipsa de precipitații se va face resimțită și
mai mult decât până acum, susțin experții Centrului Analitic
Independent Expert-Grup.
În cadrul unui eveniment
organizat de Expert-Grup în
colaborare cu Fundația germană Friedrich-Ebert-Stiftung
privind „Seceta anului 2012 în
Moldova, consecințe și lecții
pentru politica de dezvoltare”,
experții în domeniu au precizat
că în general lipsa de precipitații afectează pe larg dezvoltarea
economică, impunând acțiuni
concrete pentru redresarea situației.

Grup, Valeriu Prohnițchi.
El a recomandat fermierilor
să facă investiții în agricultură,
să construiască sisteme de irigare, să cultive terenurile după
tehnologia de conservare NoTill, care presupune prelucrarea la suprafață a solului fără
arat.
„Avem doua râuri mari Nistru și Prut. Apa este destulă, doar că autoritățile trebuie
să susțină financiar agricultorii
pentru ca aceștia să construiască sisteme de irigare. Acestea sunt investiții pe termen
lung, așa că rezultatele vor fi
pe măsură. De asemenea este
necesară informarea și instruirea producătorilor cum să
gestioneze secetele. O alta so-

„În anul curent, seceta a
afectat 90 la sută din teritoriul
Moldovei. Pagubele în agricultură se ridică la 2,5-3 mlrd. lei.
Deși cu greu, statul și agricultorii își vor reveni, însă dacă și
la anul lipsa de precipitații va
fi acută, atunci situația se va
agrava și mai mult, iar Moldova
s-ar putea confrunta cu o criza alimentară fără precedent.
Pentru a preveni dezastrele,
agricultorii trebuie sa întreprindă măsuri de conservare a
solului și a resurselor de apă”,
a subliniat directorul Expert-

luție este asigurarea riscurilor
în agricultură, ceea ce are loc
deja de ani buni în majoritatea
statelor dezvoltate”, a subliniat
directorul executiv al organizației neguvernamentale „BIOS”,
Valentin Ciubotaru.
Conform specialistului, politicile statului sunt foarte importante pentru dezvoltarea
agriculturii, de aceea autoritățile trebuie să susțină agricultorii prin subvenționare vizibilă
pentru ca aceștia să fie interesați să se dezvolte și să devină
competitivi.

În decurs de 10 zile fermierilor li se vor plăti
toate datoriile privind subvențiile
“În decurs de maxim 7-10
zile fermierilor li se vor plăti toate datoriile referitor la
subvenții”, a declarat în cadrul unei emisiuni ministrul
agriculturii și industriei alimentare, Vasile Bumacov.
La rândul său, președintele “Uniagroprotect”, Alexandru Slusari, chiar dacă apreciază susținerea
guvernului și a ministerului, consideră că volumul de finanțare din partea statului trebuie să
fie mai mare
“Este nevoie de bani suplimentari. Știm că
anul viitor vor fi acordate încă 112 mil. lei pentru cultivarea porumbului. Dar fermierii tre-

buie să învețe cum să administreze corect această
finanțare, iar guvernul să
mai caute bani ”, a subliniat Alexandru Slusari.
Pentru anul 2012, fondul de subvenții pentru
producătorii agricoli constituie 400 de milioane lei.
Pentru susținerea agriculturii Republicii Moldova, în anul următor, statul a planificat acordarea unor alocații în suma de 600 de milioane
lei. Nemijlocit, subvențiile vor constitui 440
milioane de lei, iar restul banilor vor fi alocați
pentru lichidarea consecințelor dezastrelor naturale și semănatul de primăvara a cerealelor.
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Cine poartă vina pentru problemele apărute
la exportul produselor în Rusia?
Ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, Vasile Bumacov, dezminte zvonurile
conform cărora ar fi monopolizat exporturile de fructe și legume în Rusia
Solicitat de Agenția „INFOTAG”, ministrul a declarat
că nu deține nici o companie
exportatoare de produse vegetale și nu are nici o legătură cu
monopolizarea exporturilor pe
piața rusă.
„Am fost acuzat pe nedrept
de către importatorii ruși. Deși
și-au cerut scuze prin telefon,
solicit ca reprezentanții companiilor rusești să dezmintă public
informațiile făcute în presă. Cei
care monopolizează exporturile
sunt de fapt companii protejate
de către angajații Inspectoratului General de Supraveghere Fitosanitară și Control Semincer,
care contra unor sume de bani
eliberează certificate de export
doar unui anumit grup de companii, în timp ce pe alți exportatori care nu au legături îi împiedică să-și exporte produsele”, a
spus Bumacov.
El a menționat că de când a
devenit ministru luptă cu unii
funcționari care comit ilegalități
și care protejează companiile
care monopolizează exporturile,
dar organele abilitate nu îl susțin pentru ca să-i poată demite.
„Anterior am luptat foarte
mult ca să-l demit din funcția
de director al Inspectoratului
Fitosanitar pe Iurie Malanciuc,
care a comis un șir de ilegalități.
Acum l-am demis din funcție pe
șeful adjunct al inspectoratului,
Lilian Istrate, pentru scheme
de corupție, însă așa cum se
obișnuiește la noi, ar putea să
fie repus în funcție de către instanțele de judecată. Totuși, nu
voi ceda și voi continua să fac
ordine în domeniul exporturi-

lor, nu pot permite ca agenții
economici mici să fie intimidați
de către exportatorii mari”, a
subliniat Bumacov.
Responsabilul a solicitat
companiilor exportatore să i se
adreseze direct în cazul în care
dețin informații despre monopol, intimidări sau nereguli privind exporturile.
„Exportul este foarte important pentru bugetul de stat.
La moment avem peste 250 de
companii exportatore de fructe
și legume pe piața rusă, dacă
unii vor încerca să creeze probleme vor fi aspru pedepsiți”, a
avertizat ministrul.
Recent importatori ruși de
produse pomi-legumicole moldovenești l-au acuzat pe ministrul Agriculturii că a monopolizat exporturile. Într-o scrisoare
trimisă președintelui Camerei
de Comerț și Industrie (CCI),
Gheorghe Cucu, și Prim-ministrului Republicii Moldova, Vlad
Filat, conducătorii companiilor
ruse „Fruct-Logistic”, „Semi

continentov” și „Vector” s-au
arătat îngrijorați în legătură cu
situația cu achizițiile și transportarea produselor agricole
din Moldova în Rusia.
„Problema importurilor a
fost creată artificial de către un
cerc anumit de înalți responsabili, la inițiativa și sub controlul unui oarecare Leonid Coca
(președintele Asociației Producătorilor și Exportatorilor de
Produse Vegetale în Rusia MoldRosProdExpo - n.r.). Există o
„schemă” clandestină. În plus,
acești domni, conduși de Leonid Coca, oferă companii noi
care nu au posturi fiscale și care
pot livra liber marfa pe adresa
(„Import Star” SRL, „Rusimpex” SRL”, afirmau în scrisoare
importatorii ruși.
Bumacov consideră că o parte din vină pentru problemele
legate de exporturile de produse vegetale în Rusia o poartă și companiile din Moldova.
Ministrul a spus că pe lângă
problemele tehnice ale termi-

nalului vamal de la Breansk,
TIR-urile din Moldova au fost
stopate după ce ar fi parvenit
o informație că într-un camion
printre mere au fost dosite anumite cantități de alcool.
„Din cauza unor exportatori
necinstiți suferă agenți economici care respectă cerințele înaintate. După aceste nereguli
este acuzat Ministerul Agriculturii, Guvernul și alți demnitari,
ceea ce nu este corect. Rog toate
companiile care efectuează exporturi să înștiințeze ministerul
despre neregulile pe care le observă, altfel nu vom putea face
regulă”, a cerut Bumacov.
El a avertizat că, exportatorii
care nu vor respecta cerințele
și vor comite ilegalități în mod
conștient vor fi excluși imediat
din lista exportatorilor autorizați să livreze produse în Rusia.
„Piața rusă este foarte importantă pentru noi și nu ne permitem să pierdem aceste privilegii din cauza unora care vor să
facă bani prin acțiuni nelegale.
Sper că incidentul de la Breansk
nu se va mai repeta, iar exporturile vor continua în mod nestingherit. Totodată sunt convins că
politicienii din ambele țări nu își
vor soluționa problemele politice prin stoparea exporturilor”, a
subliniat ministrul.
Ministerul Agriculturii și
Industriei Alimentare a inițiat
și o investigație proprie pentru
a descoperi cauza reală de blocare a TIR-urilor cu produse
vegetale moldovenești la terminalul vamal de la Breansk, Rusia. „Pentru neregulile admise,
conform dispoziției ministrului
Agriculturii Vasile Bumacov a
fost deschisă o linie fierbinte,
la care exportatorii pot semnala
despre încălcările și abuzurile
persoanelor abilitate cu drept
de control. Linia fierbinte are
următoarea adresă electronică:
www.export@
maia.gov.
md”, se spune într-un comunicat al MAIA.
Recent, conform unei indicații date de premierul Vlad
Filat, a fost format un grup de
lucru, care urmează să depisteze și să înlăture barierele din
calea exporturilor. În prima ședință a acestui grup, mai mulți
exportatori au semnalat birocratizarea excesivă cu verificări
repetate din partea posturilor
de fitosanitari, cât și hărțuirea
neîntemeiată din partea unor
firme moldovenești, care vor să
monopolizeze exporturile. Anterior, Vasile Bumacov a spus
că cei care blochează exporturile sunt criminali și trebuie trași
la răspundere.
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Inspectorii
fitosanitari
implicați în acte
de corupție vor fi
demiși
Ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, Vasile Bumacov, îi amenință cu demisii pe
inspectorii fitosanitari implicați
în acte de corupție sau care protejează anumite firme exportatoare.
Agenția „INFOTAG” transmite cu referire la un comunicat
al ministerului că anunțul a fost
făcut de ministrul Vasile Bumacov la o întrunire cu inspectorii
fito-sanitari teritoriali.
În timpul discuției privind
activitatea inspectorilor la capitolul „exporturile de produse
agricole”, ministrul Agriculturii
a ținut să accentueze importanța comercializării produselor
moldovenești peste hotarele țării, aceasta fiind una din sursele
principale de venituri pentru
agricultori, și, respectiv, pentru
bugetul țării.
„Am fost informat despre
faptul că anumiți inspectori încalcă legea. Mai mult, contra mită
aceștia oferă prioritate la export
anumitor firme, în detrimentul
altora, cărora, deși au produse
calitative și actele în regulă, li se
impun bariere la exportul produselor de origine vegetală pe piața
Federației Ruse. Acest lucru este
condamnabil”, a spus Bumacov.
Ministrul a evidențiat rolul
important al inspectorilor fitosanitari, care au funcția de control,
de completare a documentelor,
dar și de facilitare a procesului de
export.
„Sper că după întrunirea
noastră încălcările regulamentului de funcționare și chiar luări
de mită de către unii inspectori
vor fi eliminate. În prezent ministerul desfășoară o anchetă
internă pentru a verifica semnalele parvenite din teritoriu.
Astfel cei care încalcă regulile și
au un comportament inadecvat,
vor fi sancționați sau eliberați
din funcție, în caz că se va dovedi
implicarea acestora în schemele
frauduloase de extorcare a banilor de la exportatori”, a subliniat
Bumacov.
Discuția la minister cu inspectorii fito-sanitari a avut loc
după ședința grupului de lucru
pentru facilitarea exporturilor
de produse agricole, în care s-au
semnalat nereguli și fraude din
partea unor colaboratori ai Inspectoratului Fitosanitar. După
ce mai mult de 100 de camioane
cu fructe și legume, au fost blocate la terminalul vamal de la
Breansk, Ministerul Agriculturii
și Industriei Alimentare a inițiat
o investigație de serviciu. În consecință, vicedirectorul Inspectoratului General de Supraveghere
Fitosanitară și Control Semincer,
Lilian Istrati, a fost suspendat din
funcție pentru perioada anchetei,
fiind bănuit de luare de mită.
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De la gunoiul de grajd la energia electrică
Cererea tot mai mare de energie și
prețul ridicat al țițeiului și al gazelor naturale constituie, fără doar și poate, un
subiect de actualitate. Acest lucru a dus
la un interes crescând al oamenilor în
găsirea de surse de energie regenerabilă, cum sunt biocombustibilii, deșeurile
celulozice, vântul, energia solară sau gunoiul de grajd.
Potențialele surse de energie identificate în biomasă pot fi: lemnul, culturi
agricole, dejecții animale sau chiar gunoaie orășenești. În multe cazuri, biomasa, după ce se recoltează, trebuie
pretratată și apoi transportată la biorafinării pentru procesare.
Ea poate fi convertită la biocombustibili folosiți în transporturi, în producerea de energie electrică sau pot fi obținute diverse produse.
În lume există câteva țări care au
înțeles valoarea importantă a acestor
resurse de biomasă, iar în SUA s-a stabilit o țintă pentru anul 2025: 25% din
energia consumată să provină din silvicultură, cultura plantelor și zootehnie.
Programul se numește 25x25 (http://
www.25x25.org/index.php).

Obținerea energiei
din biomasă
În principiu, procedeele de obținere a energiei din biomasă se bazează pe
capacitatea unor microorganisme de a
fermenta biomasa (respectiv compușii
organici de genul zaharurilor care se găsesc în materia organică) și de a produce alți compuși, care pot avea o putere
calorică mai mare (de exemplu alcool
etilic, metan).
În ultimii ani, grija pentru mediu a
dus la dezvoltarea unor tehnologii care să
reducă poluarea. Printre acestea se numără și fermentarea anaerobă a dejecțiilor din fermele de animale, pentru a stopa emisia de metan în atmosferă. Acesta
este captat în instalații de producere a
biogazului și transformat prin ardere în
CO2, cu un efect de seră mult mai scăzut
(de 21 ori) decât al metanului.
Pentru a stopa emisia de metan în
atmosferă, materia organică (dejecțiile
sau alte produse care conțin substanțe
organice) este închisă într-un bazin etanș
(numit fermentator, sau digester), pentru a se realiza fermentația anaerobă.
Pentru a se promova activitatea
bacteriană, în fermentator trebuie să
se mențină o temperatură de cel puțin 20ºC. Temperaturi mai ridicate, de
până la 65ºC, reduc atât durata procesului (timpul necesar bacteriilor pentru a
produce biogaz), cât și volumul necesar
al dejecțiilor, cu până la 40%. Cu toate
că numărul speciilor bacteriene care acționează la temperaturi medii (bacterii
mezofile) este mai mare decât al celor
care iubesc temperaturi mai înalte (termofile), acestea din urmă sunt mai active și produc mai mult metan.
Însă dirijarea unui proces la temperatură ridicată este mai complicat deoarece fluctuațiile de temperatură reduc
activitatea bacteriilor termofile.
Gazul produs în urma fermentației anaerobe conține metan, bioxid de
carbon (de obicei cca. 90% din total),
cantități mici de hidrogen sulfurat, azot,
hidrogen, metilmercaptani și oxigen.

Dintre acestea, doar metanul este un gaz
combustibil, iar energia biogazului obținut depinde de procentul de metan pe
care acesta îl conține (poate varia între
55 și 80%). Un biogaz care conține 65%
metan, produce cca. 2000 Btu/m3.
În ferme se pot construi instalații
simple, constând din lagune acoperite,
care pot produce biogaz folosit la încălzire sau pentru a produce curent electric.
Spre exemplu, un fermentator cu deplasare (cu curgere de tip piston, sau plugflow) poate procesa în jur de 30.000 litri
dejecții/zi, cantitatea produsă de cca.
500 vaci. Dacă biogazul este folosit pentru alimentarea unui generator, acesta
poate produce mai mult curent electric
și apă caldă decât consumă ferma.
În țările din vestul Europei, pentru a
se spori capacitatea de producere a metanului, în fermentatoare se amestecă
dejecțiile animalelor cu alte produse care
conțin glucide fermentescibile (porumb
siloz sau alte produse, subproduse sau
deșeuri, în funcție de disponibilități).

(recirculare) de gaz, pentru a menține
solidele în suspensie. Astfel de fermentatoare costă mai mult și întreținerea
este mai costisitoare. Se pretează pentru
volume mari de dejecții, cu conținut în
solide între 3 și 10%.
Fermentatorul poate fi o structură
cilindrică de oțel sau din beton turnat.
Menținerea unei temperaturi optime
în fermentator poate reduce timpul de
retenție a dejecțiilor la mai puțin de 20
zile.
• Fermentatoarele cu deplasare (cu

Sursa: Ferma

Compania Nic-Ol din orașul Edineț
produce la comandă:

Tipuri
de fermentatoare
anaerobe
Cele trei tipuri de fermentatoare anaerobe folosite în producerea de biogaz
au capacitatea de a capta metanul și de a
reduce numărul bacteriilor coliforme fecale, însă diferă în ceea ce privește costul, climatul la care se pretează și concentrația dejecțiilor care se pot procesa.
• Laguna acoperită constă dintr-un
bazin (lagună) acoperit, care captează
gazul produs în timpul descompunerii
dejecțiilor. Acest tip de fermentator este
cel mai puțin costisitor și se pretează
pentru dejecții lichide (sub 3% solide).
Laguna este acoperită cu o folie din material impermeabil, prinsă în mod etanș
de marginile lagunei după o bordură de
beton.
Biogazul se acumulează sub folie, de
unde este preluat printr-o conductă. Cu
toate că necesită investiții reduse, lagunele acoperite necesită volume mari de
dejecții, climat cald și zone cu pânză de
apă freatică la adâncimi mari.
• Fermentatoarele cu agitare convertesc materia organică la biogaz într-un
rezervor încălzit deasupra sau sub nivelul solului. În acest rezervor se face
o agitare mecanică sau prin barbotare

curgere de tip piston sau plug-flow) se
pretează pentru dejecțiile rumegătoarelor care conțin între 11 și 13% solide. O
instalație tipică plug-flow include un sistem de colectare a dejecțiilor, un bazin
pentru omogenizare și fermentatorul
ca atare. În bazinul de omogenizare se
ajustează proporția de solide în dejecții,
prin adaos de apă.
Fermentatorul este un bazin rectangular, lung, de obicei sub nivelul solului,
acoperit ermetic cu un material impermeabil. Materialul pompat în fermentator împinge materialul existent spre
capătul opus (curgere tip piston). Pe
măsură ce solidele din dejecții sunt descompuse, formează un material vâscos,
limitând separarea solidelor în rezervor
și constituind „pistonul” care împinge
lichidul. Timpul mediu de retenție a dejecțiilor în fermentator este de 20-30 zile.
Un astfel de model de fermentator
necesită un minim de lucrări de întreținere. Căldura degajată de motorul-generator care transformă gazul în electricitate, poate fi folosită pentru a încălzi
fermentatorul.
În interiorul acestuia un sistem de
conducte permite circularea apei calde
pentru a menține temperatura între 2540ºC, temperatura optimă pentru bacteriile metanogene.

 linii de calibrare a merelor

 descărcătoare mecanice pentru containere

 containere din lemn

 stupi pentru  mânere mecaalbine
nice pentru captarea containerelor

 material săditor pomicol:

- soiuri de vară: Discovery
- soiuri de iarnă: Renet Simirenco şi Florina
 transportoare
 hidrobur pentru plantarea livezilor și viilor
 lăzi din lemn pentru fructe

Așteptăm comenzile Dvs. la numerele de telefon:
024692521
069163954
060561222
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Pe timp de criză, grecii s-au apucat de agricultură
Lipsa resurselor naturale este marele dușman pentru sectorul agricol din Grecia. Aproximativ 70 la sută din suprafața
țării nu poate fi cultivată din cauza solului sărac, a climei uscate și a terenului accidentat.
Agricultura este concentrată
în câmpiile din nord, în regiunile Tesalia, Macedonia și Tracia,
unde se află vaste terenuri cultivate cu porumb, grâu, orz, sfeclă de zahăr, bumbac și tutun.
Creșterea nivelului de trai a dus
între timp la o intensificare a
producției de fructe și legume.
Chiar dacă se confruntă
cu mari dificultăți economice,
Grecia continuă să fie un furnizor important de produse agricole în interiorul Uniunii Europene și nu numai. Citricele,
tomatele, măslinele, pepenii și
strugurii sunt printre cele mai
solicitate produse pe piețele externe. În ultimii ani, guvernul
elen a cerut proprietarilor de
viță-de-vie să producă vinuri
de calitate superioară pentru a
crește exporturile.
Creșterea animalelor este o
practică des întâlnită în această țară. Carnea de capră și de
oaie, precum și produsele lactate sunt extrem de populare și
reprezintă aproximativ șase la
sută din producția agricolă. Renumita brânză Feta, obținută
din lapte de oaie, este un adevărat brand național.
În ciuda patrimoniului său
maritim, Grecia nu joacă un
rol atât de important la nivel
mondial din punct de vedere
al pescuitului. Capturile relativ mici provin, atât din Marea
Mediteraneană, cât și din apele
Oceanului Atlantic.

Dependența
de subvenții
Raportat la dimensiunea
economiei naționale, sectorul
agricol al Greciei este unul dintre cele mai mari din comunitatea europeană, contribuind
cu 3% la formarea produsului

intern brut (PIB). Sectorul s-a
restrâns însă considerabil în
ultimul deceniu și constă acum
mai ales din ferme mici, care
depind pentru supraviețuire de
subvențiile europene și de prețurile minime garantate.

Patria măslinilor
Circa 765.000 de hectare,
ceea ce reprezintă aproximativ
16 la sută din suprafața agricolă
a Greciei, sunt destinate culturilor de măslini. Din totalul de
276 milioane de copaci, 200
milioane sunt exploatați pentru
producția uleiului de măsline,
iar restul, pentru producția de
măsline de masă. Anual, fermierii greci produc în jur de
397.000 tone de ulei de măsline, din care 70% sunt absorbite
de piața internă.

Grecii redescoperă
viața la țară
Pentru a stimula producția
agricolă, Grecia a adoptat un
sistem de cooperative agricole încă din 1915. Aceste forme
asociative sunt acum grupate
într-un mare sindicat, beneficiind în permanență de susținerea guvernelor. Majoritatea
fermelor sunt însă de mici dimensiuni. Potrivit ultimului
recensământ agricol, suprafața medie a unei exploatații
este de 6,5 hectare.
În total, Grecia numără peste 711.000 de gospodării agricole, dintre care aproape 95%
ocupă o suprafață mai mică de
20 hectare. Circa 13 la sută din
ferme sunt specializate pe producția vegetală, iar 29 la sută au
ca principal domeniu de activitate cultivarea măslinilor.

Republica Elenă, în cifre

ne
• Teren agricol: 4,69 milioa
toața
raf
sup
din
ha (cca. 35,5%
tală a țării);
a.
• Teren arabil: 2,1 mil. ha (cc
iagr
ui
nul
44,7% din totalul tere
col);
• Păduri: 3,8 mil. ha;
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• Suprafața agricolă irigată: 0,7
mil. ha;
• Populația: 11,3 milioane locuitori;
• Membru UE din 1981.

Femeile susțin
piața muncii
Ocuparea forței de muncă în
sectorul agricol a scăzut aproape la jumătate în ultimele trei
decenii. Dacă în 1981 Grecia
avea 972.000 de fermieri, zece
ani mai târziu numărul acestora s-a redus cu circa o sută
de mii. În prezent, s-a ajuns la
528.000 angajați full-time în
agricultură, ceea ce reprezintă
aproximativ 12 la sută din totalul forței de muncă. Interesant
este însă faptul că în jur de 40
la sută dintre fermierii greci
sunt femei, 55 la sută au vârsta
peste 55 de ani, iar opt la sută
sunt mai tineri de 35 de ani.
Totuși, în ultima perioadă,
pe fondul crizei economice și al
măsurilor de austeritate impuse de guvern, numeroși eleni au
părăsit orașele și s-au apucat de
muncile câmpului, mai ales în
zona de vest a țării și în Tesalia
(nord-est). Aproximativ două
treimi dintre persoanele care
doresc să-și schimbe viața au
studii universitare și trei sferturi au cel puțin 44 de ani.
Cei mai mulți dintre ei sunt
interesați de cultivarea măslinilor, agricultura ecologică sau
cultivarea de plante aromate și
farmaceutice.

BIO

INFO

Agricultura ecologică
În Grecia, peste 24.000 de producători sunt certificați în
agricultura ecologică. Potrivit datelor oficiale, în 2009 suprafața cultivată în regim ecologic a fost de circa 318.000 hectare,
ceea ce reprezenta 4,1% din suprafața Uniunii Europene alocată culturilor bio. Uleiul de măsline, legumele și cerealele sunt
cele mai populare produse ecologice elene.
P.A.C.

Subvenții încasate ilegal

Grecia este una dintre marile beneficiare ale actualului sistem de subvenții europene. În 2010, plățile de sprijin în cadrul
Politicii Agricole Comune (PAC) au totalizat peste 3 miliarde
de euro, dintre care aproximativ 2,44 miliarde au constituit
plăți directe, 493 milioane au fost alocate prin programul de
dezvoltare rurală și circa 65 milioane euro pentru măsurile de
intervenție pe piață.
Cu toate acestea, Grecia va trebui să restituie circa 425 milioane de euro din subvențiile agricole acordate de guvern în
condiții neconforme cu legislația Uniunii Europene.
ECONOMIE

Valoarea producției

Conform rapoartelor oficiale, valoarea totală a producției
agricole obținută în 2011 a fost evaluată la 9,592 miliarde de
euro, ceea ce reprezintă 2,7 la sută din totalul înregistrat pe
teritoriul Uniunii Europene. Sectorul vegetal a contribuit cu
69,9 la sută, dintre care 11,2 procente au însemnat valoarea
producției de cereale, iar 17,4 la sută, producția de legume și
cea horticolă. Valoarea economică a sectorului zootehnic a reprezentat 30,1 procente din totalul producției agricole.

VITICULTURĂ

Moștenire istorică
Vița-de-vie a fost cultivată în această regiune a lumii încă
din antichitate. În prezent, Grecia ocupă locul 13 în lume în
ceea ce privește producția de vin. Potrivit Eurostat, anul trecut
fermierii eleni au obținut 2,95 milioane hectolitri de vin, de
pe o suprafață de aproape o sută de mii de hectare. Totodată,
Grecia este al treilea producător mondial de stafide, după Turcia și SUA.
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OFERTE
Nume produs Descriere produsului Cantitate
Regiune
PRODUSE CEREALIERE
Grâu alimentar 23%
Ungheni, s. Petreşti, Telefon: (236) 42230,
Grâu
150 tone
gluten, 90% IDC
(236) 069688805
Grâu alimentar, conţiFăleşti, s. Logoﬅeni, Telefon: (259) 60138,
Grâu
200 tone
nutul de gluten-23%.
Telefon mobil: 069640708
Comercializăm grâu
Grâu
30 tone
Edineţ, s. Zăbriceni, Telefon mobil: 069091428
alimentar
Grâu
Comercializez grâu
100 tone
Cantemir, s. Lărguţa, Telefon: (273) 76263
Grâu alimentar, conţiGrâu
100 tone
Făleşti, s. Pompa, Telefon mobil: 079559232
nutul de gluten-24%
Comercializez făină de
Grâu
3 tone
Cantemir, s. Toceni, Telefon: (273) 51-3-92
grâu
Comercializăm grâu
Grâu
70 tone
Edineţ, s. Bădragii Vechi, Telefon: (246) 43130
alimentar, gluten 27%
Edineţ, s. Hlinaia, Telefon: (246) 50106, TelePorumb
Comercializăm porumb 50 tone
fon mobil: 079690006
Comercializez boabe de
Cantemir, s. Vadul lui Isac, Telefon mobil:
Porumb
20 tone
porumb furajer
(299) 38340
Porumb
Porumb furajer
100 tone
Făleşti, s. Pompa, Telefon mobil: 079559232
Porumb
Comercializez porumb 1 tonă
Cantemir, s. Toceni, Telefon: (273) 51-3-92
Porumb
Comercializez porumb 30 tone
Cantemir, s. Toceni, Telefon mobil: 69543622
Vând porumb boabe de
Nisporeni, com. Şişcani, Telefon: (264) 42360,
Porumb
30 tone
calitate bună
Telefon mobil: 69651130
Comercializez grăunţe
Cantemir, s. Cania, Telefon: (273) 40-3-19,
Porumb
20 tone
pentru furaj
Telefon mobil: 79873647
Porumb
Comercializez porumb 100 tone
Cantemir, s. Lărguţa, Telefon: (273) 76263
Cantemir, s. Haragiş, Telefon: (273) 23066,
Porumb
Comercializez porumb 3 tone
(273) 22853, Telefon mobil: 67303559
Comercializăm porumb
Edineţ, s. Cuconeştii Noi, Telefon mobil:
Porumb
în grăunţe, depozitul
60 tone
067152249
producătorului
Comercializez porumb
Edineţ, s. Hîncăuţi, Telefon: (246) 44250, TelePorumb
boabe, roada 2011, de- 7 tone
fon mobil: 069902610
pozitul producătorului
Porumb
Comercializez porumb 2 tone
Cantemir, s. Haragis, Telefon: (273) 76-3-27
Porumb
Comercializez porumb 100 tone
Cantemir, s. Baimaclia, Telefon: (273) 43-2-14
Glodeni, s. Limbenii Noi, Telefon: (249) 70536,
Porumb
Vând porumb boabe
nelimitat
Telefon mobil: 69664512
Floarea-soa- Comercializez floarea1 tonă
Cantemir, s. Toceni, Telefon: (273) 51-3-92
relui
soarelui
Floarea-soa- Floarea soarelui pentru
Ungheni, s. Alexeevca, Telefon mobil:
50 tone
relui
ulei
067267940
Floarea-soa- Comercializez floarea30 tone
Cantemir, s. Toceni, Telefon mobil: 69543622
relui
soarelui
Floarea-soa- Se vinde floarea soa50 tone
Făleşti, s. Pompa, Telefon mobil: 079559232
relui
relui
Floarea-soa- Comercializez floarea20 tone
Cantemir, s. Haragiş, Telefon mobil: 67303559
relui
soarelui
Floarea-soa- Se vinde floarea soareFăleşti, s. Logoﬅeni, Telefon: (259) 60138,
100 tone
relui
lui de calitate bună
Telefon mobil: 069640708
Floarea-soa- Floarea soarelui pentru
150 tone
Ungheni, s. Sculeni, Telefon mobil: 079007910
relui
ulei
Comercializez floarea
Floarea-soaEdineţ, s. Hîncăuţi, Telefon: (246) 44250, Telesoarelui pentru ulei, de- 6 tone
relui
fon mobil: 069902610
pozitul producătorului
Floarea-soa- Comercializez floarea100 tone
Cantemir, s. Lărguţa, Telefon: (273) 76263
relui
soarelui
s. Hlina, r. Briceni, Telefon: (246) 24384, TeleFloarea-soa- Comercializăm floarea
70 tone
fon mobil: 069426358
relui
soarelui
Floarea-soa- Comercializez floarea3 tone
Cantemir, s. Cîrpeşti, Telefon: (273) 78-2-48
relui
soarelui
Comercializăm floarea
Floarea-soaEdineţ, s. Cuconeştii Noi, Telefon mobil:
soarelui pentru ulei, de- 60 tone
relui
067152249
pozitul producătorului
Floarea-soa- Comercializăm floarea
5 tone
Edineţ, s. Hâncăuţi, Telefon: (246) 44280
relui
soarelui
Comercializăm floarea
Floarea-soasoarelui pentru ulei,
3 tone
Edineţ, s. Alexandreni, Telefon: (246) 93191
relui
depozitul producătorului
Floarea-soaGlodeni, s. Limbenii Noi, Telefon: (249) 70536,
Vând floarea soarelui
nelimitat
relui
Telefon mobil: 69664512
Comercializez orz de
Cantemir, s. Sadîc, Telefon: (273) 2-30-66,
Orz
3 tone
toamnă
Telefon mobil: 78014742
Vând orz de toamnă,
Drochia, s. Cotova, Telefon: (252) 27032, (252)
Orz
6 tone
primăvara
62257, Email: valerinapinzaru@mail.ru
Orz
Comercializez orz
6 tone
Cantemir, s. Cîrpeşti, Telefon: (273) 78-3-94
Cantemir, s. Cîrpeşti, Telefon: (273) 78-2-73,
Orz
Comercializez orz
4 tone
Telefon mobil: 79383145
Drochia, s. Cotova, Telefon: (252) 27032, (252)
Ovăs
Vând ovăs
4 tone
62257, Email: valerinapinzaru@mail.ru

Ovăs
Soia
Soia
Soia
Soia
Soia
Soia
Fasole uscată
Fasole uscată
Mazăre

Comercializez ovăs

5 tone

Comercializăm soia
40 tone
pentru prelucrare
Comercializez soia, de10 tona
pozitul producătorului
Comercializăm soia
Comercializez soia din
roada 2012, depozitul
producătorului
comercializam soia, depozitul producatorului
Comercializăm soia,
depozitul producătorului
Comercializez fasole
uscată
Comercializăm fasole
uscată, roada 2012
Comercializez mazăre

5 tone

Orhei, s. Chiperceni, Telefon: (235) 21319,
(235) 27774, Telefon mobil: (794)26001,
Email: nadejda@badan.ro
Edineţ, s. Rotunda, Telefon mobil: 069128757
Edineţ, s. Alexandreni, Telefon: (246) 92474,
Telefon mobil: 079612196
Edineţ, s. Gordineşti, Telefon: (246) 60381,
(246) 60385, Telefon mobil: 067160328

6 tone

Edineţ, s. Hincăuţi, Telefon: (246) 44250, Telefon mobil: 069902610

5 tona

Edineţ, s. Hincăuţi, Telefon: (246) 44331, Telefon mobil: 69957306

4 tone

Edineţ, s. Viişoara, Telefon: (246) 42371, Telefon mobil: /690/16793

1 tonă

Cantemir, s. Baimaclia, Telefon: (273) 43-7-26

400 kg

Edineţ, s. Hincăuţi, Telefon: (246) 44280

10 tone

Cantemir, s.Vadul Lui Isac, Telefon mobil:
29938276

LEGUME
2 tone

Cantemir, s. Chioselia, Telefon: (273) 54-6-28

Roşii

Comercializez roşii de
murat
Comercializez roşii

5 tone

Roşii

Roşii de seră

5 tone

Roşii

Roşii
Comercializez roşii de
murat
Comercializez roşii de
murat
Comercializez varză de
toamnă

2 tone

Cantemir, s. Baimaclia, Telefon: (273) 43-2-03
Ungheni, s. Cristoforovca, Telefon: (236)
24661
Ungheni, s. Chirileni, Telefon: (236) 75378
Cantemir, s. Chioselia, Telefon mobil:
78846695

Roşii

Roşii
Roşii
Varză
Varză
Varză
Varză
Varză
Varză

Varză de Pechin

1 tonă
2 tone

Cantemir, s. Chioselia, Telefon: 79965790

5 tone

Cantemir, s. Chioselia, Telefon: 79965790

5 tone

Ungheni, str. Eminescu,10, Telefon mobil:
079574905

Comercializez varză de
10 tone
toamnă
Comercializez varză de
10 tone
toamnă
Comercializez varză
5 tone
tardivă
Varză de toamnă

2 tone

Ceapă

Comercializez varză
pentru murat şi de păstrat în stare proaspătă
Varză de toamnă
Comercializează varză
de toamnă
Comercializează varză
de toamnă de calitate
bună
Comercializez ceapă
uscată Halţedon
Comercializez ceapă

Ardei

Comercializez ardei iute 300 kg

Varză
Varză
Varză
Varză
Ceapă

Comercializez cartofi
comestibili, pulpă albă
Comercializez ridiche
Ridiche neagră
neagră
Comercializam bostan
Bostan
comestibil

Cartofi

1 tonă
20 tone
20 tone
20 tone
5 tone
500 kg

5 tone

Cantemir, s. Chioselia, Telefon: (273) 54-7-72
Cantemir, s. Chioselia, Telefon: (273) 54-3-85
Cantemir, s. Vadul lui Isac, Telefon mobil:
29938086
Ungheni, s. Chirileni, Telefon: (236) 75252,
(236) 75236
Cantemir, s. Vadul lui Isac, Telefon mobil:
29938045
Ungheni, s. Chirileni, Telefon: (236) 75378
Nisporeni, s. Bălăureşti, Telefon: (264) 48289,
Email: vcapastru@mail.ru
Nisporeni, s. Bălăureşti, Telefon mobil:
068470671
Cantemir, s. Sadîc, Telefon: (273) 2-30-66,
Telefon mobil: 78014742
Cantemir, s. Lărguţa, Telefon: (273) 76-2-65
Cantemir, s. Vadul lui Isac, Telefon: (273)
2-30-66, Telefon mobil: 29936076
Cantemir, s. Vadul Lui Isac, Telefon mobil:
29938276

2 tone

Cantemir, s. Chioselia, Telefon: (273) 54-7-72

1000 kg

Edineţ, str. Gagarin, 48, Telefon: (246) 23545,
Telefon mobil: 069016049

FRUCTE
Prune

Mere
Mere

prune uscate
Comercializez mere
de iarnă Simirenco,
Mantuan
Comercializez mere
soiurile Idared, Florina

5 tona

Orhei, s. Chiperceni, Telefon: (235) 21319,
(235) 27774, Telefon mobil: (794)26001,
Email: nadejda@badan.ro

10 tone

Cantemir, Telefon: (273) 2-30-66, Telefon
mobil: 68011414

10 tone

Făleşti, s. Mărăndeni, Telefon: (259) 72311,
Telefon mobil: 078618709
Cantemir, s. Baimaclia, Telefon: (273) 43-2-03

Mere

Comercializez mere

15 tone

Gutui

Comercializez gutui

1 tonă

Gutui

Comercializez gutui

0.5 tone

Fructe uscate
Nuci
Nuci

Comercializez prune
15 tone
uscate de calitate bună
Comercializez nuci
200 kg
Comercializez nuci
1.5 tone

Cantemir, s. Ţărăncuţa, Telefon: (273) 54661,
Email: curcenco@mail.md
Cantemir, s. Coştangalia, Telefon: (273) 546-72
Nisporeni, s. Vărzăreşti, Telefon: (264) 65269,
Telefon mobil: 069338654
Cantemir, s. Cîietu, Telefon mobil: 67303546
Cantemir, s. Chioselia, Telefon: (273) 54-3-24
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Comercializez struguri
10 tone
Cantemir, s. Toceni, Telefon: (273) 51211
Moldova
Comercializez struguri
Struguri
10 tone
Cantemir, s. Toceni, Telefon: (273) 51211
Suruceni
ANIMALE ŞI PRODUSE ANIMALIERE
Comercializez un porc
Porci
1 bucată
Cantemir, s. Cîietu, Telefon mobil: 29892551
120-130 kg
Comercializez porci
Porci
2 bucăţi
Cantemir, s. Cîietu, Telefon mobil: 67303564
150-170 kg
Comercializez porc
Porci
1 bucată
Cantemir, s. Cîietu, Telefon mobil: 29892556
150 kg
Cantemir, s. Toceni, Telefon: (273) 51-2-18,
Comercializez purcei
Porci
5 bucata
Telefon mobil: 78675489
20-30 kg
Porci
Comercializez porci
2 bucăţi
Cantemir, s. Baimaclia, Telefon: (273) 43-2-09
Comercializez un porc
Porci
1 bucăţi
Cantemir, s. Haragiş, Telefon mobil: 67303559
200 kg
Comercializez porci
Cantemir, s. Dimitrova, Telefon mobil:
Porci
6 bucăţi
120-150 kg
67303546
Comercializez purcei
Cantemir, s. Dimitrova, Telefon mobil:
Porci
26 bucăţi
10-15 kg
67303546
Comercializez un viţel
Bovine
1 bucată
Cantemir, s. Antoneşti, Telefon: (273) 73-4-08
de 300 kg
Bovine
Comercializez o bovină 1 bucată
Cantemir, s. Cîietu, Telefon: (273) 2-30-66
Bovine
Comercializez viţei
3 bucăţi
Cantemir, c. Cîietu, Telefon: (273) 2-30-66
Bovine
Comercializez viţei
3 bucăţi
Cantemir, s. Sadîc, Telefon mobil: 67303552
Comercializez vacă
Bovine
1 bucată
Cantemir, s. Sadîc, Telefon mobil: 67303552
mulgătoare 15-18 l/zi
Comercializez o bovină
Bovine
1 bucată
Cantemir, s. Antoneşti, Telefon: (273) 73-3-11
de 300 kg
Comercializez un viţel
Cantemir, s. Toceni, Telefon: (273) 51-2-18,
Bovine
1 bucată
de şase luni
Telefon mobil: 78675489
Cantemir, s. Coştangalia, Telefon: (273) 55Bovine
Comercializez o vacă
1 bucată
2-46
Comercializez viţei,
Bovine
masă vie 250-300 kg
5 unităţi
Edineţ, s. Lopatnic, Telefon: (246) 48340
fiecare
Comercializez o vacă
Cantemir, s. Dimitrova, Telefon mobil:
Bovine
1 bucata
mulgătoare
67303546
Cantemir, s. Antoneşti, Telefon mobil:
Ovine
Comercializez ovine
5 bucăţi
67303541
Ovine
Comercializez ovine
10 bucăţi
Cantemir, s. Baimaclia, Telefon: (273) 43-2-79
Cantemir, s. Coştangalia, Telefon: (273) 55Ovine
Comercializez ovine
3 bucăţi
2-14
Cantemir, s. Coştangalia, Telefon: (273) 55Ovine
Comercializez ovine
15 bucăţi
2-54
Cantemir, s. Coştangalia, Telefon: (273) 55Ovine
Comercializez ovine
4 bucăţi
2-52
Ovine
Comercializez ovine
25 bucaăţi
Cantemir, s. Baimaclia, Telefon: (273) 43-2-79
Ovine
Comercializez ovine
25 bucăţi
Cantemir, s. Cîietu, Telefon mobil: (298) 92528
Comercializez ovine
Cantemir, s. Vadul lui Isac, Telefon mobil:
Ovine
ţigăi, greutatea medie 10 bucăţi
29938383
50 kg, 15 lei/kg
Ovine
Comercializez ovine
10 bucăţi
Cantemir, s. Baimaclia, Telefon: (273) 43-2-09
Ovine
Comercializez ovine
5 bucăţi
Cantemir, s. Antoneşti, Telefon: (273) 73-3-90
Comercializez gâşte de
Păsări
30 bucăţi
Cantemir, s. Sadîc, Telefon mobil: 67303552
casă pentru carne
Comercializez brânza
Produse lactate
100 kg
Cantemir, s. Cîietu, Telefon mobil: 67303564
de oi
Comercializez brânza
Produse lactate
500 kg
Cantemir, s. Baimaclia, Telefon: (273) 43-2-92
de oi
Produse aniPropunem piei de viţei
Edineţ, s. Hlinaia, Telefon: (246) 50258, Tele50 bucăţi
fon mobil: 079350456
maliere
până la 3 luni
Ungheni, str. Bălţeni 13, Telefon: (236) 94218,
Produse aniCarne de găină
5 tone
Telefon mobil: 079523082, Email: ghalca@
maliere
mail.ru
ECHIPAMENTE AGRICOLE
Echipamente
Plug pentru TracNisporeni, s. Soltăneşti, Telefon: (264) 54243,
1 bucată
agricole
torMTZ-80
Telefon mobil: 79707362
Echipamente
Glodeni, s. Limbenii Noi, Telefon mobil:
Vând tractor MTZ-82
1 unitate
agricole
069657082
Struguri

Echipamente
agricole

Vând plug PLN-335

Echipamente
agricole

Comercializează remor1 unitate
că 2PTS-4 în stare bună

Nisporeni, s. Soltăneşti, Telefon: (264) 54243,
Telefon mobil: 79707362

Echipamente
agricole

Cisterne de metal cu
capacitatea 10 tone

2 bucăţi

Nisporeni, Telefon: (264) 2-32-85, Telefon
mobil: 69895128

Echipamente
agricole

Comercializează plug
nou

1 bucată

Nisporeni, s. Ciuteşti, Telefon mobil:
69294789

Echipamente
agricole

Comercializează cisternă de metal cu capaci- 1 bucată
tatea de 25 tone

Nisporeni, s. Ciuteşti, Telefon mobil:
69294789

Echipamente
agricole

Se vinde tractorul T150K, stare tehnică de
lucru

Făleşti, s. Călugăr, Telefon: (259) 79400, Telefon mobil: 069323320

1 unitate

1 unitate

Glodeni, s. Limbenii Noi, Telefon mobil:
069657082
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PRODUSE APICOLE
Produse apicole
Produse apicole
Produse apicole
Produse apicole
Produse apicole
Albine şi viermi
de mătase

Comercializez Stupi
multietajaţi cu albine

6 bucăţi

Miere de albină de mai

300 kg

Miere de albină polifloră 300 kg

Cantemir, s. Cania, Telefon: (273) 22511
Nisporeni, com. Şişcani, Telefon: (264) 42360,
Telefon mobil: 69651130
Ungheni, s. Todireşti, Telefon: (236) 49453,
Telefon mobil: 069239827

Miere de albină poliflo800 kg
ră, de calitate bună

Făleşti, str. Bălţului 1, Telefon: (259) 22601

Comercializează ceară

20 kg

Nisporeni, s. Drojdieni, Telefon: (264) 42617,
Telefon mobil: 069359009

Vând strupuri cu albine

16 unitate

Glodeni, s. Cajba, Telefon: (249) 52 5 77

ALTELE
Ulei
Ulei
Ulei
Băuturi alcoolice
Terenuri şi construcţii
Terenuri şi construcţii
Fan şi senaj

Comercializez floareasoarelui pentru ulei
Comercializez ulei vegetal de calitate bună
Se vinde ulei vegetal,
stare proaspătă

2 tone
600 kg
5 tona

Cantemir, s. Vadul lui Isac, Telefon mobil:
29938076
Nisporeni, com. Şişcani, Telefon: (264) 42360,
Telefon mobil: 69651130
Făleşti, s. Horeşti, Telefon: (259) 77174, (259)
77012, Telefon mobil: 079850249

Comercializez vin Merlo 2 tone

Cantemir, s. Cîrpeşti, Telefon: (273) 78-2-11

Comercializează teren
0.15 ha
pentru construcţii
Vând casă de locuit cu
nelimitat
gradină de 25 ari, garaj
Comercializăm fan
din mohor şi soia în
300 unităţi
baloturi

Nisporeni, Telefon: (264) 2-32-85, Telefon
mobil: 69895128
Cantemir, s. Vadul lui Isac, Telefon mobil:
29938332

Fan şi senaj

Vând paie

Mijloace de
producţie

Bio îngrăşăminte în
sticle de 1 l

Produse de
morărit

Vând tărâţe

Material pomicol

Puieţi de pere

Edineţ, s. Parcova, Telefon: (246) 69446

Orhei, s. Chiperceni, Telefon: (235) 21319,
(235) 27774, Telefon mobil: (794)26001,
Email: nadejda@badan.ro
Ungheni, s. Morenii Noi, Telefon: (236) 35747,
10000 unităţi
Telefon mobil: 069171859
Ungheni, str. Ştefan cel Mare,54, Telefon:
150 tone
(236) 34330, Telefon mobil: 069126213, Fax:
(236) 34330
Orhei, s. Jora de Mijloc, Telefon: (235) 55415,
2600 bucăţi
(235) 55915
500 unităţi

CERERI
Nume produs Descriere produsului Cantitate
Usturoi
Procur bulbi de usturoi 100 kg
Grâu

Grâu furajer

200 tone

Fan şi senaj
Lucernă

Achiziţionez grâu alimentar 23% gluten,
85% IDC
Procur porumb pentru
furaj
Procur fân
Procur baloţi de lucernă

Lucernă

Procur baloţi de lucernă 100 bucăţi

Grâu
Porumb

Pepiniere
viticole şi pomicole
Pepiniere
viticole şi pomicole
Pepiniere
viticole şi pomicole
Echipamente
agricole
Echipamente
agricole
Echipamente
agricole
Seminţe de
legume
Porci
Iepuri

200 tone
2 tone
2 tone
60 bucăţi

Regiune
Cantemir, s. Cania, Telefon: (273)41-5-41
Ungheni, s. Petreşti, Telefon mobil:
079045980
Ungheni, s. Sculeni, str. D. Cantemir 1,
Telefon: (236) 63629, (236) 63419, Telefon
mobil: 069121750
Cantemir, s. Sadic, Telefon: 2-30-66, Telefon mobil: 78014742
Cantemir, s. Haragis, Telefon: (273) 63-3-31
Regiune: , s.Ciietu, Telefon mobil: 29892634
Cantemir, s.Ţărăncuţa, Telefon: (273)54661,
Email: curcenco@mail.md

Cumpăr puieţi de pruni
Anaspet

5000 bucăţi

Nisporeni, Telefon mobil: 69083695, Email:
vrobu@mail.ru

Procur puieţi de nuc
altoiţi

200 bucăţi

Cantemir, s. Costangalia, Telefon:
(273)55254

Procur butaşi Moldova
pentru 1 ha 80

nelimitat

Cantemir, s. Cîietu, Telefon mobil: 67303564

Procur „Trap-telejca”
TT-2 pentru transporta- 1 unitate
rea porcinelor
Procur plug (РЯ 3-35)
1 unitate
PIA 3-35
Procur tăvălug 3KK-6
Comercializez seminţe
de sparcetă
Procur porci de 30 kg
Procur iepuri de casă

1 unitate
200 kg
nelimitat
10 bucăţi

Cantemir, s. Cania, Telefon: (273)40-3-19,
Telefon mobil: 79873647
Cantemir, s. Cania, Telefon: (273)40-3-19,
Telefon mobil: 79873647
Cantemir, s.Cania, Telefon mobil: 69939877
Cantemir, s.Sadic, Telefon: 2-30-66, Telefon
mobil: 78014742
Cantemir, s. Cîietu, Telefon: 29892588
Cantemir, s. Sadic, Telefon mobil: 79506871

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.
Se consideră pierdută diploma de bucătar a dlui Petușcan Mihail Vasile eliberată de Școala Prefesională din Calininsc în anul 2007.
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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
şi Veţi primi:

 informaţii despre preţuri pe diferite pieţe agricole din ţară;
 cereri şi oferte de producţie agroalimentară;
 recomandări ale specialiştilor în agricultură despre:
Toate acestea la un preţ
rezonabil de numai

132 de lei
pentru abonament anual

 creşterea legumelor în seră şi cîmp deschis,
 îngrijirea livezilor şi viilor,
 creşterea animalelor,
 idei de afaceri profitabile argumentate economic.

Preţuri de abonare (lei)
1 lună

3 luni

6 luni

9 luni

12 luni*

12

36

72

108

132

* august vacanţă

Abonamente la ziarul AGROMEDIAINFORM
pot fi perfectate în toate oficiile poştale.
Index de abonare: PM

21948

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)

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

PENTRU INFORMAŢII SUPLIMENTARE
NU EZITAŢI SĂ NE CONTACTAŢI:

 Cositoare cu rotor
 Cositoare plată
 Burghiu de săpat gropi
 Remorcă simplă sau basculabilă
 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

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

