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Pentru a face faţă concurenţei, 
agricultura moldovenească trebuie 
modernizată 
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În 2013, fondul de subvenționare a sec-
torului agricol va crește cu cel puțin 60 de 
milioane de lei. Totodată, noul regulament 
de acordare a ajutorului pentru fermieri, 
elaborat de către Ministerul Agriculturii și 
Industrie Alimentare, include noi domenii 
de subvenționare. Chiar și așa, producăto-
rii agricoli consideră că fondul de subvenți-
onare în agricultură este infi m, iar valoarea 
acestuia ar trebui să fi e cel puțin dublă. 

Pentru anul viitor, fondul de subvenți-
onare în agricultură va crește cu cel puțin 
60 de milioane de lei, din contul asisten-
ței externe. Ministerul de profil nu exclu-
de că după definitivarea tuturor sumelor, 
fondul va dispune de și mai multe surse. 
De asemenea, noul regulament include 

trei domenii noi de subvenționare. Pen-
tru prima dată, anul viitor, fermierii vor 
fi susținuți în procesul de consolidare a 
terenurilor agricole.

Respectiv, 50 la sută din cheltuielile de 
autentifi care notarială vor fi  suportate de 
stat. Pentru anul viitor se revine la sub-
venționarea pentru irigare, dar într-o nouă 
formulă. Banii vor fi  alocați asociațiilor uti-
lizatorilor de apă, care vor decide singuri 
valorifi carea acestora. Anul viitor se vor 
aloca subvenții și pentru defrișarea plan-
tațiilor vechi. Pe de altă parte, agricultorii 
consideră că valoarea fondului de subven-
ționare este infi mă și acesta ar trebuie să 
fi e de cel puțin un miliard de lei. Totodată, 
fermierii insistă ca cererile de subvenționa-

re acceptate să fi e acoperite în proporție de 
sută la sută.

„S-a întâmplat pentru că, anul trecut 
s-au solicitat subvenții de aproape 600 
milioane de lei, în condițiile în care fondul 
dispunea doar de 400 de milioane. Pentru 
ca să nu mai avem asemenea situații, su-
portul trebuie să ajungă la cei care au cea 
mai mare nevoie”, afi rmă ministrul agricul-
turii, Vasile Bumacov.

În ceea ce privește ajutorul de 200 de 
lei la ha preconizat pentru fermierii care 
au suferit pierderi în urma secetei, până la 
sfârșitul anului toți vor primi câte 120 de lei 
la ha. În primăvară, solicitanții vor primi 
ajutoare suplimentare în funcție de gradul 
în care au fost afectați.

În 2013, fondul de subvenționare 
a sectorului agricol va crește 
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PREŢURI

Federaţia Agricultorilor AGROinform prezintă preţurile săptămânale angro la fructe şi legume pe 5 pieţe din Moldova

Informaţia despre preţurile săptămânale o puteţi accesa pe www.agravista.md  27.12.2012

În ajun de Revelion, comercianții din piețe 
au scumpit produsele alimentare.

Specialiștii Federației Naționale a Agricul-
torilor din Moldova AGROinform afi rmă că cel 
mai mult au crescut prețurile la carne, lactate 
și legume. 

Astfel, carnea de porc se vinde în medie cu 
85-95 lei/kg de mușchi, în timp ce carnea cu 
oase costă 50 - 70 lei/kg. Carnea de vită fără 
oase este vândută la prețul de 90 lei pentru un 
kg. Comparativ cu luna noiembrie, acum prețu-
rile sunt cu până la 10% mai mari. 

Laptele de vacă se vinde cu 10 lei pentru un 
litru, smântâna și brânza de vacă - cu 40 lei/kg, 
brânza de oi - la prețul de 70-75 lei/kg. În com-
parație luna noiembrie curent, prețul de comer-
cializare la produsele lactate de vacă a crescut 
cu 3%, iar la brânza de oi - cu 12-15%. 

La  fi nele lunii decembrie, roșiile s-au scum-
pit până de la 25 la 30 lei/kg, dovleceii s-au 
scumpit în medie cu 10 lei pentru un kilogram 
și ajung să coste 30 lei. Castraveții au înregis-

trat cea mai mare scumpire cu circa 12 lei/kg. 
Cartofi i de asemenea s-au scumpit, prețul 

mediu de comercializare a cartofi lor este de 5,50 
lei/kg față de 4,50 lei/kg luna trecută. Operato-
rii de piață afi rmă că prețurile de comercializare 
vor crește și în continuare.

 În ajun 
de sărbători 
comercianții din piețe au majorat prețurile 
la produsele alimentare

Producătorii moldoveni sunt 
nevoiți să reducă prețurile de vân-
zare a zahărului la 9,50 lei pentru 
1 kg, deși prețul de cost al produ-
sului este mult mai mare în anul 
2012, din cauza secetei.

Ieftinirea atât de puternică a 
fost determinată de presiunea asu-
pra prețurilor a zahărului ucrai-
nean de contrabandă, care în pie-
țele din nordul și sudul Moldovei 
se comercializează a prețul de 9 lei 
pentru un kilogram.

„Dacă cumpărați zahăr ambalat 
în pachete de polietilenă fără mar-
caj de fi rmă, să știți că este foarte 
probabil că vi se vinde zahăr de 
contrabandă”, a declarat preșe-
dintele Uniunii Producătorilor de 
Zahăr din R.Moldova, Alexander 
Koss.

Conform prognozelor producă-
torilor de zahăr, chiar după ce TVA 
la zahăr va crește de la 8 la 20% în 
anul 2013, în lunile următoare este 
puțin probabil ca prețurile la zahăr 
în Moldova să crească.

Formarea prețurilor are loc 

după legile pieței, dar concurența 
pe piața moldovenească a zahăru-
lui nu este pe deplin adecvată, pen-
tru că zahărul moldovenesc legal 
are de concurat cu contrabanda și 
producătorii de zahăr sunt nevo-
iți să-și comercializeze zahărul pe 
piața internă la prețuri care nu îi 
refl ectă prețul de cost.

În anul 2012, companiile mol-
dovenești au produs circa 80 mii t 
de zahăr, cantitate care corespun-
de necesarului pieței interne.

În Moldova activează trei 
companii producătoare de za-
hăr - ÎM „Sudzucker Moldova” 
S.A. (fabrici la Drochia și Fălești, 
cota în capacitatea de producție 
totală a sectorului - circa 39%; 
compania face parte din marele 
concern european de origine ger-
mană Sudzucker AG), „Moldova-
Zahăr” SRL (fabrica din Cupcini, 
29%; este companie fiică a socie-
tății poloneze „Krajowa SpГіЕ‚ki 
Cukrowa SA”) și „Magt-Vest” 
SRL (fabrici la Glodeni și Dondu-
șeni - 32%).

 Producătorii au ieftinit zahărul 
până la 9,50 lei pentru un kilogram

Denumirea produsului
Piaţa agricolă Edineţ Piaţa angro Bălţi

Piaţa angro Chişinău 
(Albişoara)

Piaţa agricolă Ungheni Piaţa agricolă Cahul

minim maxim mediu minim maxim mediu minim maxim mediu minim maxim mediu minim maxim mediu

LEGUME

Ardei dulce  -  -  - - - - 35,00 45,00 38,00 - - - 15,00 18,00 18,00
Cartofi 2,50 4,00 3,80 2,70 5,00 3,70 3,00 4,50 3,50 3,50 6,00 5,00 4,30 5,00 4,50
Castraveţi  -  -   - - - - 30,00 32,00 32,00 30,00 35,00 30,00 25,00 35,00 25,00
Ceapă galbenă 3,50 4,00 3,80 2,80 4,00 3,50 3,50 4,50 3,50 4,50 6,00 5,00 4,00 4,50 4,00
Ceapă verde (cozi)  -  -   - - - - 80,00 80,00 80,00 - - -  -  -  - 
Ciuperci Păstrăv/Veşenca  -  -  - - - -  -  -  - 35,00 35,00 35,00  -  -  - 
Ciuperci Shampinion  -  -  - - - - 32,00 35,00 35,00 32,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00
Dovlecei  -  -  - - - - 30,00 30,00 30,00 - - -  -  -  - 
Morcov 3,00 5,00 4,50 3,50 4,00 4,00 4,00 5,00 4,50 7,00 8,00 7,00 4,50 5,00 4,50
Pătrunjel  -  -   - - - - 50,00 60,00 60,00 - - -  -  -  - 
Praz  -  -   - - - - 15,00 15,00 15,00 - - -  -  -  - 
Ridiche neagră 4,00 4,00 4,00 4,00 4,50 4,00 4,00 5,50 4,00 5,00 5,00 5,00 4,00 4,30 4,00
Roşii de seră  -  -  - - - - 30,00 32,00 30,00 25,00 35,00 30,00 22,00 23,00 22,00
Sfeclă de masă 3,50 5,00 4,00 4,00 5,00 4,00 4,00 5,50 4,50 5,00 6,00 5,00 4,30 5,00 4,30
Usturoi 30,00 35,00 35,00 28,00 28,00 28,00 30,00 35,00 32,00 35,00 40,00 35,00  -  -  - 
Varză 1,50 3,00 3,00 2,00 2,50 2,30 2,50 3,50 3,00 4,00 5,00 5,00 3,50 3,50 3,50
Varză broccoli  -  -  - - - - 45,00 50,00 50,00 - - -  -  -  - 
Varză conopidă  -  -   - - - - 25,00 30,00 25,00 8,00 10,00 8,00  -  -  - 
Varză de pechin  -  -   - - - - 8,00 8,00 8,00 10,00 12,00 10,00  -  -  - 
Varză roşie  -  -   - - - - 12,00 12,00 12,00 - - -  -  -  - 
Vinete  -  -  - - - - 30,00 30,00 30,00 - - -  -  -  - 

FRUCTE

Banane  -  -  - - - - 19,00 19,00 19,00  -  -  - 18,00 18,00 18,00
Grepfrut  -  -   - - - - 19,00 19,00 19,00 - - -  -  -  - 
Lămâi  -  -   - 22,00 22,00 22,00 19,00 22,00 20,00 - - - 22,00 22,00 22,00
Mandarine  -  -  - 21,00 21,00 21,00 17,00 19,50 18,00 - - - 18,00 18,00 18,00
Mere 3,00 6,00 4,50 5,00 7,00 5,00 5,00 6,00 6,00 3,50 6,00 5,00 6,00 7,00 6,00
Mere Golden 5,00 5,00 5,00 7,00 8,00 7,00 5,00 7,00 6,00 5,00 10,00 7,00 8,00 8,00 8,00
Mere Idared 3,00 4,50 4,00 7,00 8,00 7,00 4,50 6,00 6,00 5,00 6,00 6,00 7,00 7,00 7,00
Mere Richard  -  -   - - - -  -  -  - 6,00 9,00 8,00 8,00 8,00 8,00
Miez de nucă 50,00 77,00 75,00 - - -  -  -   - 65,00 85,00 75,00 45,00 45,00 45,00
Pere  -  -   - - - - 16,00 35,00 20,00 - - -  -  -  - 
Portocale  -  -   - 21,00 21,00 21,00 16,00 17,00 16,00 - - - 16,00 16,00 16,00
Prune uscate  -  -   - - - - 25,00 35,00 30,00 25,00 30,00 30,00  -  -  - 
Struguri albi de masă 22,00 24,00 23,00 19,00 19,00 19,00 12,00 35,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00
Struguri de masă Moldova  -  -   - 17,00 18,00 17,00 15,00 17,00 17,00 - - -  -  -  - 
Struguri roşii de masă 19,00 24,00 22,00 - - - 17,00 35,00 35,00 10,00 12,00 12,00  -  -  - 
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N-avem timp
Eu nu am timp. Voi aveți? 

Sau l-ați pierdut în alergări-
le spre nicăieri? M-am trezit 
brusc că au trecut atâtea ano-
timpuri, iar eu nu am reușit 
să le observ scurgerea. Privesc 
prin geam, e iarnă demult. Eu 
am rămas cu sufl etul în vară, 
sufl etul nu reușește să ajun-
gă timpul din urmă și nici nu 
vrea. Timpul fuge. Mă gândesc 
cum ne ardem azi viețile prin 
birouri, trăim pe internet des-
chizând imaginar noi și noi 
ferestre spre lume. Nu mai 
avem timp să ne vedem prie-
tenii și rudele, le aruncăm din 
grabă câteva cuvinte la telefon 
și nu uităm să menționăm că 
nu avem timp. Alergăm spre 
noi culmi, crispați, nervoși și 
aproape niciodată satisfăcuți, 
pentru că din criză de timp 
nu reușim să le facem pe toa-
te. Devenim încet-încet niște 
roboți, prizonieri ai propriilor 
vieți și insatisfacții. 

Ca să faci parte din lumea 
asta trebuie să ții pasul cu ea, 
altfel rămâi în urmă. Uneori aș 
vrea să-mi cer timpul înapoi, 
dar de la cine? Și-apoi, nici 
nu am acum timp de fl eacuri, 
trebuie să alerg, undeva, nici 
eu nu mai știu unde. Dar toa-
te acestea vor fi   până într-o 
bună zi, când timpul va fi  doar 
o vagă amintire a ceva ce ne-a 
fost oferit, dar nu am apreciat. 
De ce? Paradoxal. Pentru că nu 
am avut timp …

Acum când mai petrecem 
un an ar fi  bine să ne amintim 
de cei dragi, să ne facem timp 
pentru ei, să ne oprim din fugă 
și să ne mai luăm puțin răgaz.

2012 a fost un an difi cil, vă 
urez ca toate dorințele voas-
tre să se realizeze în anul care 
vine. Să aveți multă sănătate, 
bucurii și oameni dragi alături 
și timp sufi cient ca să le reușiți 
pe toate.

 EDITORIAL

Liliana BEREGOI
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PUBLICAȚIE PERIODICĂ 
A FEDERAȚIEI NAȚIONALE 
A AGRICULTORILOR DIN MOLDOVA

Stimaţi agricultori, 
colegi, prieteni,
Iată-ne ajunşi şi la sfîrşitul aces-

tui an. Ca orice an, 2012 a adus cu 
sine atât bucurii şi realizări, cât şi nereuşi-
te. Chiar dacă la unele capitole realizările 
sunt destul de modeste, aceasta ne dă totuşi 
motive de bucurie, deoarece orice rezultat, 
oricît de mic ar fi , este un pas înainte spre 
un viitor mai bun.

Pentru agricultori, acest an a fost marcat 
de seceta fără precedent, ce a afectat grav 
sectorul aducând prejudicii enorme agricul-
torilor, înăsprirea concurenţei pe principa-
lele pieţe tradiţionale, sporirea cerinţelor 
faţă de calitatea produselor, creşterea pre-
ţurilor la mijloacele de producere şi sporirea 
poverii fi scale. Toate acestea ne impun să 
căutăm noi metode şi soluţii.  

Pentru a face faţă noilor provocări, este 
nevoie de eforturi mult mai mari cu plasa-
rea accentului pe sporirea efi cienţei, creşte-
rea productivităţii, îmbunătăţirea calităţii, 
implementarea practicilor avansate de mar-
keting şi sporirea gradului de tehnologizare 
şi modernizare în agricultură. 

Federaţia Naţională a Agricultorilor din 
Moldova AGROinform va fi , şi în Anul 
Nou 2013, alături de membrii săi, fermieri 
şi antreprenori rurali. Toată echipa reţelei 
AGROinform va depune eforturi maxime 
pentru a-i ajuta în depăşirea problemelor 
prin asistenţă multilaterală. O atenţie spo-
rită se va acorda marketingului agricol, as-
pectelor de dezvoltare a afacerilor agricole, 
precum şi metodelor de extensiune care con-
tribuie la aprofundarea cunoştinţelor şi la 
specializarea pe domenii de activitate.

Un semnal promiţător pentru agricultorii 
moldoveni îl constituie avansarea în nego-
cierile cu Comunitatea Europeană în pro-
cesul de integrare europeană, ceea ce oferă 
posibilităţi de extindere a pieţelor externe, 
precum şi de acces la fondurile comunitare 
pentru dezvoltarea agriculturii.

Suntem convinşi că Anul Nou 2013 va fi  
unul de cotitură, unul al deschiderii de noi 
oportunităţi pentru fi ecare din noi. 
Şi în acest context, Vă urăm de sănătate 

şi fi e ca lumina sărbătorilor de iarnă să Vă 
încălzească sufl etul şi să Vă umple casa de 
bucurie. Anul Nou să Vă aducă toate cele 
bune împreună cu urările şi gîndurile noas-
tre de bine. 

Crăciun fericit!
La Mulţi Ani!

Aurelia BONDARI
Director Executiv AGROinform
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ISTORII DE SUCCES

 Vopseaua înlocuieşte varul, posedă ca-
racteristici mai efective. 

 Conţine adaosuri antimicotice şi antimi-
crobiene. 

 Stratul protector se păstrează pe suprafa-
ţa plantelor un an întreg, rezistă la variaţiile 
de temperatură de la -40 până la +40 grade. 

PRODUSUL ESTE CERTIFICAT 
ŞI SE COMERCIALIZEAZĂ LA PREŢ AVANTAJOS. 

SRL “FRUCT-EXCOM” MD-3733
Republica Moldova, 

m. Chişinău
tel. 068066366, 069143708

COMERCIALIZĂM VOPSEA CАДОВАЯ 
      DESTINATĂ PENTRU:

 Vopsirea curativă şi preventivă a tulpinilor şi a crengi-
lor de schelet cu scopul de a spori rezistenţa pomilor 
fructiferi şi a plantelor decorative în perioada de iarnă

 Protecţia de arsuri solare

 Dezinfectarea tulpinilor şi a crengilor, distrugerea 
agenţilor patogeni provocatori de boli şi a dăunătorilor

 Protejarea împotriva atacului rozătoarelor şi a iepu-
rilor

 Tratare în cazul de infectare cu cancer negru

 Acoperirea crestăturilor după retezarea la pepiniere 
sau în livadă. 

În satul Țipala, raionul Ialo-
veni, există o plantație de mure 
cu o suprafață de 3,7 ha, care 
aparține Raisei Ghimp. Ea este 
una dintre puținele persoane 
din Moldova care au riscat să se 
ocupe de creșterea acestei cul-
turi destul de rare pentru țara 
noastră și despre care nu atât 
de multă lume cunoaște. Raisa 
are puțin peste 40 de ani. Are 
doi feciori – Alexei de 27 de ani 
și Artur de 12 ani, care își susțin 
mama în toate.

De profesie, Raisa Ghimp 
este agronom. În anii 90 ai se-
colului trecut, la fel ca și mulți 
alții, din cauza lipsei surselor 
fi nanciare, a început să se ocu-
pe de afaceri după principiul 
„cumperi și vinzi”. În acest mod 
a exportat fructe în Rusia pe 
parcursul a peste 15 ani. A de-
cis să-și schimbe domeniul de 
activitate pe neașteptate. Într-o 
zi, a văzut într-un supermarket 
mure înghețate și din curiozita-
te a decis să afl e mai multe des-
pre această cultură pe internet. 
A afl at, astfel, că murele pot fi  
consumate nu doar în stare 
proaspătă sau înghețată, dar 
și să faci din ele vin, gem sau 
compot. De asemenea, s-a do-
vedit că în Moldova există doar 
câteva persoane care practică 
cultivarea acestei culturi im-
portante.

Raisa GHIMP spune: „Am 
trăit toată viața din greu. Pri-
ma afacere legată de exportul 
fructelor am început-o de la 
zero și iată că și cu murele este 
la fel. Pentru a demara această 
nouă afacere, am fost nevoită să 
vând bunurile pe care le aveam 
pentru a cumpăra pământ în 
raionul natal Ialoveni și peste 
1000 de butași. În anul 2007 
am început să înmulțesc plan-
tația, iar peste patru ani aceas-
ta s-a extins și s-a „maturizat”. 
La moment, pe plantație există 
plante care au doi-patru ani, 
dar sunt și plante tinere de un 
an, care mai au nevoie de timp 
pentru a se consolida.

Chiar dacă de la demararea 

Femeile reușesc în afaceri pentru că sunt 
mai rezistente și mai perseverente

afacerii au trecut deja circa 5 
ani, businessul Raisei este doar 
la început de cale. „Oamenii știu 
ce înseamnă zmeură și căpșu-
nă, însă ce înseamnă mure în-
țeleg mai greu. Din aceste con-
siderente în toți acești ani eu 
mă ocup nu doar de cultivarea 
murelor, dar și de promovarea 
acestor fructe. Totodată, nu-mi 
este rușine să plec la piață pen-
tru a le vinde”, spune Raisa.

Primele succese
În anul 2011 de pe plantația 

sa de mure femeia întreprinză-
toare a strâns 10 tone de recoltă. 
Însă Raisa este sigură că peste 
câțiva ani, când plantația se va 
fortifi ca, va strânge o recoltă de 
7-10 tone de pe un hectar. De 
regulă, murele se culeg înce-
pând de la mijlocul lunii iulie și 
până la mijlocul lunii septem-
brie. Murele, la fel ca și zmeura 
și căpșunele, se coc treptat. Din 
aceste considerente, ele trebuie 
strânse, practic, la fi ecare două 
zile. Prețul unui kilogram de 
mure variază de la 10 la 50 de 
lei în funcție de anotimp.

Antreprenoarea recunoaște 

că afacerea legată de cultivarea 
murelor este una profi tabilă în 
Moldova, însă susține că pen-
tru aceasta este nevoie de ceva 
timp, iar, deocamdată, afacerea 
nu aduce profi tul scontat. Din 
totalul investițiilor făcute, până 
în prezent nici măcar jumăta-
te nu au fost recuperate. Raisa 
presupune că ar mai fi  nevoie 
de trei ani pentru ca afacerea să 
înceapă a aduce profi t. 

Raisa GHIMP: Nu consider 
că jertfesc cu ceva anume sau 
acord mai puțină atenție fami-
liei. Eu fac o afacere și primesc 
de la aceasta plăcere. Iubesc pă-
mântul și cred că de el trebuie să 
ai grijă la fel cum ai grijă de un 
copil. Fac ceea ce-mi place. Pen-
tru a culege murele trebuie să te 
trezești la 5 dimineața, iar apoi 
să le repartizezi pe la piețe. De 
asemenea, trebuie să te gândești 

ce să faci cu marfa care nu a fost 
realizată. Da, într-adevăr, este 
o muncă grea și nu toți bărbații 
ar putea face față acestui lucru. 
Probabil, femeile reușesc în ast-
fel de afaceri pentru că sunt mai 
rezistente și mai perseverente.

Murul începe a da roada chiar 
din primul an, însă apogeul este 
atins abia  în al treilea an, atunci 
când de pe o tufă pot fi  culese în 
jur de 7 kg de fructe. Murul este o 
plantă cu o durată de  exploatare 
de 10 -14 ani. Recoltarea murelor 
se face pe la mijlocul verii. De pe 
un ha se poate strânge până la 
50 de tone de mure. Cultivarea 
murului este o activitate relativ 
nouă în lume, iar în Moldova a 
demarat în ultimii 3-4 ani. În 
Europa, cel mai mare interes în 
extinderea suprafețelor cultivate 
cu mur se atestă în state precum 
România, Grecia, Italia, Portuga-
lia și Spania.
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ACTUALITATE

Tel.: 060060035

SRL “PRODMARKET” 
PRESTEAZĂ:

 servicii tipografi ce
 servicii de transport

COMERCIALIZEAZĂ:

 nisip  pietriș
 ciment  metal

Din 1 ianuarie, anul viitor, 
lista benefi ciarilor de ajutor so-
cial în valoare de 200 lei se va 
extinde de la 109 mii la 148 mii 
familii. Un proiect de lege în 
acest sens a fost adoptat la 21 
decembrie, în primă lectură de 
Parlament.

Potrivit autorilor proiectu-
lui, se prevede majorarea ni-
velului venitului lunar minim 
garantat de la 1,4 la 1,6 ori. În 
2013 de acest ajutor vor putea 
benefi cia și familiile care au ve-

nituri de până la 1024 de lei per 
adult și nu doar cele ce dispun 
de venituri de 896 lei cum era 
până în prezent.

Ministrul Muncii, Protec-
ției Sociale și Familiei Valen-
tina Buliga a menționat că 
implementarea proiectului va 
necesita mijloace financiare 
suplimentare în cuantum de 
136 de milioane de lei, bani 
care deja au fost prevăzuți în 
Legea Bugetului de Stat pen-
tru anul 2013.

Agricultorii vor primi, anul 
acesta, despăgubiri în valoa-
re de peste 100 de milioane de 
lei de la principalul asigurator 
din țară, compania Moldasig. 
Banii sunt oferiți pentru pier-
derile provocate de grindină 
și secetă, iar aproximativ 80 
de milioane de lei au fost deja 
achitate.

„Este fără precedent în isto-
ria Republicii Moldova. Suma 
dată vine ca un ajutor din par-
tea asiguratorilor și parțial al 
statului, care a participat la 
subvenționarea în agricultu-
ră pentru a ajuta producătorii 
să acopere cheltuielile pe care 
le-au avut de suportat în urma 
calamităților naturale. Și încă 
odată demonstrează faptul că 
asigurările în agricultură sunt 
viabile și pot fi  dezvoltate în 
viitor”, a declarat directorul 
general al companiei Moldasig, 
Vitalie Bodea.

În ultimii ani, Moldova și-a 
redus considerabil exporturile 
de produse lactate.

Ministerului Agricultu-
rii și Industriei Alimentare 
arată că în anul curent re-
publica nu a exportat lapte, 
ci doar brânzeturi și caș. În 
primele nouă luni ale anului, 
exporturile de produse lacta-
te au constituit 490,1 tone. 
Totodată, în anul 2011, s-au 
exportat peste 744,9 tone de 
brânzeturi și caș, iar expor-
turile de lapte și smântână 
au constituit 155,1 tone. 

De la începutul anului cu-
rent, Moldova a importat 115,1 

t de lapte și smântână necon-
centrată, în timp ce importul 
de lapte și smântână concen-
trată constituie 181,9 tone. În 
primele nouă luni ale acestui 
an, importurile de brânzeturi 
au alcătuit 197,1 tone. 

Reprezentanții ministeru-
lui afi rmă că scăderea expor-
turilor de produse lactate este 
determinată de reducerea nu-
mărului de vaci mulgătoare, 
dar și de creșterea consumului 
de lapte pe piața internă. 

În prezent, în Moldova sunt 
140 mii de vaci mulgătoare. Un 
moldovean consumă în medie 
180 kg de lapte anual.

Margarină în loc de unt și ule-
iuri vegetale în loc de smântână. 
Asta au depistat inspectorii Cen-
trului pentru Protecția Consuma-
torilor în produsele a trei produ-
cători de lactate din cei cinci exis-
tenți pe piața din Moldova.

Acuzațiile Centrului pentru 
Protecția Consuma-
torilor vizează com-
paniile JLC din Chi-
șinău, Milk Mark 
Florești și Lapmol din 
Călărași. Testele de 
verifi care a calității au 
fost efectuate în labo-
ratorul Ministerului 
Agriculturii. Directo-
rul Centrului spune, 
însă, că va mai efectua 
o expertiză repetată și 
în România. 

„În loc să procurăm unt, noi 
procurăm margarină. Adică dacă 
pe unt este indicat 75% grăsime 
sau 72%, în realitate el nu are 
nici 50% grăsimi. Vă dau exem-
plu: smântâna asta nu are nimic 
natural în ea, are uleiuri”, a co-
municat Denis Staruș, director 
Centrul pentru Protecția Consu-
matorului.

Producătorii fabricii de lactate 
JLC și Milk Mark au respins acu-
zațiile, iar reprezentanții compa-
niei Lapmol nu au fost de găsit.

„Eu o să caut toate metodele 
să demonstrez că nu putea Fabri-
ca de unt din Florești să livreze în 
rețeaua de comerț unt țărănesc și 
smântână cu adaosuri de grăsimi 

Din 1 ianuarie, 

lista benefi ciarilor
de ajutoare sociale 
se va extinde

Peste 100 de milioane de lei 
vor primi agricultorii asigurați

Agricultorii spun că acești 
bani îi ajută să-și acopere chel-
tuielile.

„Am primit bani pe culturi-
le pe care le-am asigurat. Sunt 
mulțumit, deoarece am primit, 
totuși, ceva. Dacă nu era asi-
gurarea, în genere era o catas-
trofă. Cheltuielile se acoperă cu 
asigurarea”, a declarat Alexan-
dru Schițco, agricultor din raio-
nul Fălești.

Administrația Moldasig 
promite că toate despăgu-
birile vor fi achitate până la 

sfârșitul anului 2012. De ase-
menea, compania apreciază 
că, spre deosebire de anii pre-
cedenți, în acest an, sistemul 
de asigurare subvenționată a 
funcționat mai bine, ceea ce a 
permis să se acorde un ajutor 
mai mare agricultorilor care 
au avut de suferit în urma ca-
lamităților naturale.

Cele mai mari despăgubiri 
sunt plătite fermierilor din nor-
dul și centrul țării, în special, 
din raioanele Ocnița, Briceni, 
Fălești și Ungheni.

 Exporturile de produse lactate 
s-au redus substanțial 
în ultimii ani 

Lactatele de pe piața moldovenească 
sunt contrafăcute

vegetale”, a declarat Pavel Grigo-
raș, director MilkMark.

Inspectorii Centrului pen-
tru Protecția Consumatorilor au 
mai găsit și alte nereguli, cum ar 
fi  marcarea incorectă a termenu-
lui de valabilitate. Mai exact, este 
vorba despre lipsa orei și a anului 

producerii de pe ambalajul produ-
selor. 

Ministrul Agriculturii, Vasile 
Bumacov, spune că acest fenom 
îi este cunoscut. „Noi deja avem 
utilaj foarte modern și cu adevărat 
putem depista ce se conține. O să 

vin mai târziu cu informații. Știm 
de problema în cauză, dar nu este 
nimic ieșit din comun, ceva tra-
gic”, a precizat Bumacov..

Și oamenii spun că în ultima 
perioadă, lactatele nu sunt calita-
tive. Iată ce au declarat aceștia:

„Nu au nici un gust și nu-i cred 
pe nimeni din aceștia. 
Nu are unt el acolo, are 
nu știu ce, zer sau mai 
știu ce.”

„Dar știe toată lumea 
că se face reclamă, că se 
folosește ulei vegetal în 
produse lactate. Știm 
noi, da, dar ce să făcem, 
vaca nu o putem ține la 
balcon. Și mâncăm ceea 
ce este de la magazin.”

„Untul este margari-
nă. Ori cumpără de 50 de 

lei kilogramul ori de o sută, e tot 
același gust. Numai că este îmbu-
teliat altfel.

Centrul pentru Protecția Con-
sumatorilor din Republica Moldo-
va urmează să acționeze în judeca-
tă cei trei producători.
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MEDIU

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

proiectul ACED)
Asistenţă la elaborarea pachetului de documente pentru accesarea 

fi nanţărilor
Asistenţă la efectuarea studiilor de fezabilitate a investiţiilor şi 

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

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

produs
 Instruiri în dezvoltarea afacerilor şi cooperativelor de marketing

SERVICIILE OFERITE DE REŢEAUA FEDERAŢIEI NAŢIONALE 
A AGRICULTORILOR „AGROINFORM”

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

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

ale Federaţiei AGROinform

Tel.: 373 22 23 56 98

Fax: 373 22 23 78 30

www.agroinform.md

www.agravista.md 

Începând cu luna mai 2012 
în raionul Fălești au fost 
desfășurate mai multe 
activități, orientate spre 
crearea unui management 
adecvat în domeniul ges-
tionării deșeurilor. Acțiu-
nile au avut loc în cadrul 
proiectului “Îmbunătățirea 
transfrontalieră a gestionă-
rii deșeurilor municipale 
solide în Republica Moldo-
va, România și Ucraina”, 
fi nanțat de Uniunea Eu-
ropeană prin Programul 
Operațional Comun Ro-
mânia-Ucraina-Republica 
Moldova 2007-2013.

Proiectul este implementat 
de Consiliul raional Fălești în 
parteneriat cu Consiliul Jude-
țean Iași, România, primării-
le orașelor Fălești, Republica 
Moldova, Târgu Frumos, Ro-
mânia, Novoselitsea, Ucrai-
na, REC Moldova și Asociația 
Obștească „CUTEZĂTORUL”, 
membră a Federației Naționa-
le a Agricultorilor din Moldova 
AGROinform.

Obiectivele principale ale 
proiectului sunt de a dezvolta 
soluții pe termen lung la pro-
blemele de mediu cu care se 
confruntă zonele de frontieră, 
prin îmbunătățirea sistemelor 
de gestionare a deșeurilor soli-
de municipale din raionul Fă-
lești, Republica Moldova, jude-
țul Iași din România și raionul 
Novoselitsa din Ucraina, situat 

Raionul Fălești învață 
să gestioneze deșeurile

pe malurile râul Prut, astfel, so-
luționarea diferitelor probleme 
de mediu în una din regiune, 
are un impact transfrontalier 
direct.

Acțiunea în valoare de 
735354 Euro va dura 24 de luni 
și se va referi la gestionarea 
deșeurilor solide municipale 
și îmbunătățirea sistemului de 
management al deșeurilor în 
arealul transfrontalier al pro-
iectului.

În cadrul proiectului respec-
tiv, la implementarea cărui este 
implicată și Organizația Regi-
onală AGROinform, Asociația 
„CUTEZĂTORUL” din Fălești, 
vor fi  construite 60 de platfor-
me pentru colectarea selectivă a 
deșeurilor, confecționate și am-
plasate 150 de containere, 250 
de coșuri standard pentru de-
șeuri, procurate 2 autospeciale 
pentru transportarea deșeuri-
lor pentru Republica Moldova, 

câte una pentru raionul Novo-
selitsea și orașul Târgu Frumos, 
de asemenea, va fi  procurată și 
montată o stație de sortare a 
deșeurilor menajere solide la 
depozitul centralizat din satul 
Călugăr, raionul Fălești.

În scopul conștientizării 
ecologice a populației din țările 
implicate în proiect vor fi  orga-
nizate 50 seminare, ateliere de 
instruire cu reprezentanții or-
ganelor Administrației Publice 
Locale, agenților economici, 
ONG- urilor de mediu, tinerilor 
și elevilor din instituțiile de în-
vățământ, întâlniri și discuții cu 
cetățenii. 

În următoarea perioadă va 
continua organizarea semina-
relor si întâlnirilor cu cetățenii 

privind reducerea impactului 
deșeurilor asupra mediului și 
sănătății umane, vor fi  editate 
și distribuite broșurile „Ghid 
de colectare selectivă a deșeu-
rilor”, vizite de documentare în 
orașele Târgu Frumos, Româ-
nia și Novoselitsea, Ucraina.

„Activitățile desfășurate și 
rezultatele generate în cadrul 
proiectului apropie Republi-
ca Moldova de Uniunea Euro-
peană și standardele de viață a 
cetățenilor, contribuie la  spo-
rirea calității vieții populației 
din spațiul rural”, menționează 
managerul de proiect Vitalie 
Cimpoieș.
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DE SUFLET 

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

N-am să uit niciodată seri-
le, când ne ningeau frunzele de 
toamnă, n-am să uit niciodată 
zilele, când ore întregi stăteam 
tăcută pe genunchii lui. Au fost, 
probabil, cele mai frumoase clipe 
din copilăria mea...

Nu-l întrebam nimic, sau poa-
te foarte rar îl întrebam de ce mă-
rul e roșu, și acum regret că 
timpul pe care bunul Dum-
nezeu mi l-a îngăduit, l-am 
irosit în zadar. E prea târziu, 
pentru că anii l-au lăsat la 
fel de tăcut undeva departe, 
în acele seri, îngândurat și 
grijuliu, să aștepte să reve-
nim, să ne amintim de casa 
părintească.

Acum regretele mă stă-
pânesc și stau în genunchi 
în fața anilor trecuți, încer-
când să găsesc împăcare...
Acele clipe au fost ultime-
le, pe care le mai țin minte, 
în care tatăl meu rămânea 
bărbat puternic, supus 
unei dragoste de o viață. 
Greutățile nu l-au schim-
bat. Nu i-au schimbat nici 
sufletul, ci doar l-au îm-
bătrânit, lăsând în urmă 
șiroaie de regrete.

Focul își cuprinde vreascurile 
și le macină, se pare că tot din iu-
bire, și acest ritual îmi amintește 
de brațele lui puternice de bărbat, 
care ne prindeau și ne ridicau sus-

sus, aproape de cer. Îmi amintesc 
(de parcă au fost toate abia ieri) 
cum ne ascundeam când îi auzeam 
vocea prin ogradă și stăteam chi-
tic până ne găsea, apoi îi săream 
în gât și-l înmuiam în sărutări. 
Uneori mama, ca să ne facă pe 
plac, îl întreba dacă nu ne-a văzut 
pe drum când se întorcea acasă, 

că iată, ea ne caută de ceva timp și 
nu ne poate găsi. Zâmbeam plini 
de plăcere și așteptam până când 
vom fi  găsiți. Erau minunate serile 
acelea, aveau ceva sfânt și, totuși, 
nostalgic.

Se întâmpla că jocul cela de-a 
ascunselea să ne fi e stricat, pen-
tru că fratele mai mare se grăbea 
să-i spună unde m-am ascuns, și 
atunci, supărată foc, îi povesteam 
mamei vreo șotie de-a lui, ca să 
mă răsplătesc. De fapt, mi-am iu-
bit fratele, și încă îl mai iubesc cu 
aceiași dragoste jertfi toare, pentru 

că el mi-a fost mamă când adevă-
rata mama pleca în câmp, la lucru. 
Era mic și el și dorea să se joace cu 
cei de o seamă cu el, dar care nu 
au fost „blestemați” să aibă o soră 
mai mică. Și mă lăsa cu ochii în 

soare, ca să adorm și să dorm cât 
mai mult. Ș-apoi când am învățat 
a merge, se mândrea cu mine și se 
bucura că am crescut.

M-a învățat să merg tata - 
avea răbdarea aceea de femeie 
să mă ia de mână, să mă ducă 
lângă o scară și să aștepte, stri-
gând ca la un om matur: „Hai 

vino la tata” până când voi 
face primul pas. Mama mea 
privea zâmbind și-i spunea 
că, probabil, cândva, în via-
ța cealaltă, a fost femeie. 
El tăcea, nu spunea nimic 
și aștepta cu o încredere 
aproape copilărească, dese-
ori transformată în naivi-
tate, să fac primul pas. Și 
într-o bună zi l-am făcut - 
am pășit grăbită, și atunci 
l-am auzit pentru prima 
oară replicându-i mamei: 
„Da tu spuneai că n-are să 
meargă nici azi, nici mâne, 
că e prea devreme.” Se pare 
că toate așteptările lui erau 
lege în fața lui Dumnezeu.

Îl așteptam de fi ecare 
dată diferit, dar în fi ecare 
așteptare era acea dragoste 
pe care nu am defi nit-o nici 

până azi - o dragoste mereu în-
setată, de parcă presimțeam că e 
pentru puțin timp așa puternic... 

Acum când mă privesc în 
oglindă, ochii lui îmi apar senini 
și tainici, care nu știau să mintă 

Îmi amintesc cu drag de tata…
ă dorm cât 
am învățat 

u mine și se 

erg tata - 
de femeie 
ă mă ducă 
tepte, stri-
atur: „Hai 
ă când voi 

Mama mea 
și-i spunea 
dva, în via-
st femeie. 

i i
niciodată, pentru că ei zâmbeau 
și sclipeau într-un fel anume, ce 
îl trăda. Simțeau, probabil și ei 
că boala va trasa o barieră între 
el și persoanele pe care le iubeș-
te fără măsură. E crud, dar boala 
îi fura în fi ecare zi din sclipirea 
aceea senină și-l transforma în 
robul unei tăceri de moarte. De 
la un timp încoace tăcea, umbla 
molcum prin ogradă. Dar a fost 
și rămâne cel mai iubitor tată din 
lume. Îi plăcea să iasă cu noi în 
lume, mama ne îmbrăca ne spăla 
și tata, ținându-ne de mânuță ne 
arăta satului, se mândrea cu fata, 
care mai ieri nu putea merge, iar 
astăzi aleargă deja prin tot satul. 
Și fi ecare năzbâtie îi stârnea bu-
curie în ochi... 

(va urma)

Tatiana CARAMAN

Agenția de Intervenții și Plăți în Agri-
cultură (AIPA) a verificat cum au fost uti-
lizate subvențiile în valoare de 400 mil. 
lei oferite de către stat agricultorilor care 
și-au modernizat afacerile.

Directorul AIPA, Petru Maleru, a spus 
că în urma verificărilor în teritoriu s-a 
constatat că mulți agenți economici nu au 
utilizat banii primiți conform planului de 
afaceri prezentat agenției. 

„Inspectorii noștri au efectuat peste 
120 de controale în teren. În urma veri-
ficărilor au fost constatate iregularități la 
64 de potențiali beneficiari de subvenții. 
Suma conform cererilor de solicitare a 
ajutorului financiar nerambursabil al do-
sarelor inspectate a fost de 80 mil. lei. O 
parte dintre beneficiari au restituit bene-

vol banii, iar alții au fost obligați de către 
instanța de judecată. În prezent, avem 
două cazuri în judecată. Una este pe rol, 
iar pe cealaltă a fost pronunțată hotărâ-
rea în prima instanță, agentul economic 
fiind obligat să restituie în bugetul statu-
lui 220 mii lei. Nu putem permite ca cine-
va să se folosească de banii statului prin 
înșelăciune. În permanență vom efectua 
verificări astfel încât banii să fie folosiți 
conform cerințelor”, a subliniat directo-
rul AIPA. 

În luna februarie curent, alți șapte 
agricultori au fost obligați să restituie 
statului 430 mii lei obținuți ilegal din 
subvenții. O parte din bani au fost recu-
perați prin intermediul instanțelor de ju-
decată.

 AIPA a depistat cazuri de utilizare 
în alte scopuri a subvențiilor oferite 
agricultorilor în 2012
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CONFERINŢĂ

Comerțul de fructe între Ucraina și 

„Exportul de mere din 
Republica Moldova pe 
piața Rusiei s-a majorat, 
în ultimii 5 ani, cu cca. 
310%”, a afi rmat Tatia-
na Getiman, conducător 
de proiect APK-Inform, 
Ucraina, în cadrul Con-
ferinței regionale: Mol-
dova, Ucraina, România 
„Dezvoltarea sectorului 
de fructe-tehnologii ino-
vative și tendințe ale pie-
ței” organizată de Fede-
rația Națională a Agri-
cultorilor din Moldova 
AGROinform cu suportul 
Centrului pentru Dez-
voltarea Cooperativelor 
din Suedia SCC, Unității 
Consolidate pentru Im-
plementarea Proiectelor 
IFAD în Republica Mol-
dova UCIP-IFAD și Pro-
iectului Competitivitatea 
Agricolă și Dezvoltarea 
Întreprinderilor ACED 
la 7 decembrie, curent. 
Expertul a specifi cat că 
Moldova este concuren-
tul principal al Ucrainei 
în comerțul de fructe pe 
piața Rusiei. 

Grigore Daraban, specialist 
în cadrul Federației AGROin-
form a menționat că conform 
unui studiu realizat recent de 
organizație, Republica Moldo-
va a exportat în anul 2011 mai 
mult de 196 mii tone de mere, 
ceea ce a constituit 94% din 
volumul total de export. Ru-
sia reprezintă piața principală 
și atunci când vorbim despre 
prune sau piersici moldove-
nești.

La eveniment au participat 
peste 150 de producători de 
fructe, savanți și experți din 
Moldova, România și Ucraina. 
Aceștia au discutat despre dez-
voltarea sectorului, tehnologii 
inovative și tendințele pieței.

În cadrul discuțiilor s-a 
ajuns la concluzia că Ucraina, 
România și Republica Moldova 
sunt producători importanți de 
fructe în regiune care operează 
pe o piață cu nivelul de concu-
rență moderat, unde numărul 
de furnizori și cumpărători este 
sporit și se observă o fragmen-
tare atât a furnizorilor, cât și a 
cumpărătorilor, cu excepția Ro-

mâniei, unde cumpărătorii sunt 
mai consolidați. 

Producătorii de fructe din 
cele trei țări întâmpină în majo-
ritate probleme similare printre 
care se numără: efi ciență redu-
să a producerii; calitate neuni-
formă; sisteme de distribuție 
cu grad sporit de risc; costuri 
înalte și consum de timp pentru 
procedurile de export; barie-
re tarifare la liberul schimb de 
producție între Moldova-Ro-
mânia și România-Ucraina; si-
militudinea majorității produc-
ției vegetale între cele trei țări, 
care provoacă mai mult rivali-
tate decât colaborare în dome-
niul comerțului reciproc. Co-
merțul de fructe între Ucraina 
și România este  egal cu zero, 
la fel ca și exportul fructelor din 
Ucraina în Moldova. Conform 
studiului Moldova este cea mai 
avantajată din punct de vedere 
al barierelor tarifare, în compa-
rație cu celelalte țări, deoarece 
are acordul de comerț liber și 
poate exporta fără taxe vama-
le în UE (inclusiv România) și 
Ucraina. Ucraina poate exporta 

produsele fără taxe în Moldo-
va, dar produsele ucrainene se 
taxează când sunt exportate în 
România. Fructele din Româ-
nia se taxează la import atât în 
Moldova, cât și în Ucraina.

„Totuși odată cu aderarea 
Rusiei la Organizația Mondi-
ală a Comerțului concurența 
pe piața rusească va deveni tot 
mai acerbă, iar producătorii 
din Moldova vor fi  nevoiți să se 

asocieze pentru a vinde ceea ce 
produc”, afi rmă Iurie Fală, spe-
cialist cooperare și agrobusine-
ss în cadrul Federației Naționa-
le a Agricultorilor din Moldova 
AGROinform. 

Producătorii de fructe din 
Moldova prezenți la conferință, 
solicită statului subvenții mai 
mari pentru modernizarea sec-
torului de producere, păstrare, 
sortare și ambalare a fructelor.

Ei au spus că fără ajutor 
substanțial de la stat nu vor 
reuși să modernizeze livezile și 
să benefi cieze de infrastructură 
post-recoltare. 

„Deși ne dorim foarte mult 
să investim în material săditor 
de calitate, îngrijirea livezilor 
sau procurarea frigiderelor de 
păstrare a fructelor, nu avem 
fi nanțele necesare. Creditele de 
la bănci sunt foarte scumpe, iar 
condițiile sunt dezavantajoase. 
Am în proprietate circa 10 ha 
de livadă, dintre care jumătate 

sunt plantații de mere și vreau 
să-mi dezvolt afacerea, dar nu 
am bani. Am luat credite de la 
bănci cu dobânda mai mare de 
15%. Gajul de la țară nu este 
acceptat de către instituțiile fi -
nanciare, așa că am fost nevoită 
să depun în gaj apartamentul 
rudelor din capitală. Deși am 
primit subvenții, acestea sunt 
mult mai mici în comparație cu 
investițiile făcute. Materialul 

săditor de calitate este scump, 
la fel ca și tehnica de prelucra-
re sau frigiderul, nici brațe de 
muncă nu avem. Consider că 
așa cum noi ajutăm statul prin 
impozite, și autoritățile ar tre-
bui să caute modalități de susți-
nere a producătorilor”, a opinat 
directorul unei întreprinderi de 
producere a fructelor de la nor-
dul Moldovei, Maria Țărnă. 

Ministrul Agriculturii și In-
dustriei Alimentare, Vasile Bu-
macov, a declarat că producăto-
rii de fructe trebuie să se asoci-
eze pentru a se putea promova 
pe diferite piețe și pentru a be-
nefi cia de ajutor. „Este adevărat 
că un producător nu poate să 
construiască un frigider pen-
tru că este foarte scump, dar 
unindu-se în asociații produ-
cătorii vor putea investi fi ecare 
în procurarea frigiderului, a li-
niei de ambalare, se vor putea 
promova împreună la export. 
Succesul în agricultură depinde 
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România este egal cu zero, la fel ca și exportul 
fructelor din Ucraina în Moldova 
de fi ecare producător și de cât 
de motivat este de a-și dezvol-
ta afacerea. Statul nu poate să 
ramburseze 100% din investi-
ții, nici în Europa nu este așa 
ceva”, a spus Bumacov. 

Potrivit priorităților strategi-
ce ale Ministerului Agriculturii 
și Industriei Alimentare pentru 
anii 2001- 2020, către sfârșitul 
anului 2020, recolta globală de 
fructe va crește de la 430 mii 
tone în 2008 până la 980 mii 
tone, iar producția medie la hec-
tar va spori până la 12,8 tone / 
ha. Totodată, dintre suprafețele 
totale de livezi și pomușoare, 
merele și perele vor ocupa circa 

64,5 la sută, drupele circa 34,5 
la sută iar unu la sută va fi  ocu-
pat de plantațiile de pomușoare. 
Ponderea merelor se așteaptă să 
scadă, iar cea a perelor și gutu-
ilor, din contra, va crește. Pon-
derea nucilor și pomușoarelor 
va spori și ea. În același timp se 
așteaptă ca producția medie la 
hectar să se majoreze substanți-
al datorită potențialului genetic 
al speciilor de fructe de calitate 
cultivate în țară.

Ministrul a precizat că vinul 
și merele moldovenești sunt 
cele mai exportate produse, de 
aceea se merită să se facă inves-
tiții în acest sector strategic.

În același timp, producătorii 
de fructe din Moldova afi rmă 
că procedurile de export al pro-
duselor, în special, pe piețele 

tradiționale sunt foarte anevo-
ioase.

Președintele Asociației 
Producătorilor de Fructe din 
Moldova, Anatolie Trincanu, a 
declarat că deși multe fructe in-
clusiv cireșe, piersici sau prune 
sunt ușor alterabile, din cauza 
procedurile birocratice sunt 
nevoiți să aștepte zile întregi la 
punctele de control vamal. 

„Numărul specialiștilor de 
la punctele de control trebuie 
suplinit, pentru ca verifi cările 

să aibă loc rapid, trebuie elimi-
nate o serie de acte de însoțire 
a mărfi i, care deseori nici nu 
sunt verifi care de către vameși, 
dar pentru care pierdem timp 
pentru a le obține de la diferite 
instituții. Pentru a reuși să du-
cem fructele la timp și în stare 
excelentă, procedurile la export 
trebuie simplifi cate. În condiți-
ile în care majoritatea fructelor 
moldovenești sunt exportate în 
Rusia și alte țări din CSI, con-
ducerea Moldovei trebuie să 
păstreze relații bune cu aceste 
țări. De multe ori din cauza in-
tereselor unor politicieni sufe-
ră producătorii și exportatorii. 
Deși piața rusească nu apreci-
ază la justa valoare produse-
le moldovenești, deocamdată 
aceasta este singura care accep-
tă cele mai mari cantități. Anul 
acesta merele moldovenești au 
fost comercializate în Rusia 
la prețul de 3-4 lei pentru un 
kg, deși calitatea acestora este 
foarte bună. În Europa merele 
noastre sunt mult mai scumpe, 
dar este foarte greu să accedem 
pe piață. Am făcut primii pași în 
Germania în acest an și sperăm 
să devenim cunoscuți acolo”, a 
subliniat producătorul. 

Savanții le sugerează produ-
cătorilor de fructe să utilizeze 
doar material săditor și îngră-
șăminte certifi cate și testate în 
laborator, să doteze livezile cu 
sisteme de irigare prin picura-
re pentru a obține o recoltă de 
calitate. 

„Pentru a fi  comercializat la 
prețuri bune, produsul trebuie 
calibrat, sortat și livrat la timp 
cumpărătorului cu o perioadă 
de păstrare mai îndelungată. 
Pentru că nu respectă tehno-
logia, producătorii întâmpină 
probleme precum efi ciența re-
dusă a producerii sau calitatea 
neuniformă. Or, fructele mol-
dovenești pot deveni competi-
tive numai dacă se va respecta 
tehnologia”, a precizat doctorul 
Veaceslav Mândra, colaborator 
al Institutului Științifi co - Prac-
tic de Horticultură și Tehnolo-
gii Alimentare din Moldova. 

Alexandru Belschi, con-
sultant ACED a prezentat, în 
cadrul conferinței, Brandul 

„Moldova” și sloganul „Un gust 
deosebit”care vor fi  atribuite 
fructelor și legumelor proaspe-
te moldovenești. Deși logo-ul 
brandului încă nu a fost înre-
gistrat, el fi ind în etapa de tes-
tare a reacției consumatorilor, 
acesta a fost, cu succes utilizat 
în cadrul a trei expoziții. Inițial 
logo-ul a fost elaborat pentru 
participarea în comun a pro-
ducătorilor agricoli moldoveni 
la expoziția internațională spe-
cializată World Food Moscow. 
Acesta a fost utilizat cu succes 
la două expoziții în Federația 
Rusă și una în Moldova, iar 
echipa ACED se pregătește să-l 
prezinte și Occidentului, pro-
fi tând de un nou eveniment 
expozițional – Fruit Logistica 
2013, care va avea loc la Berlin 
în luna februarie.

ACED elaborează în prezent 
și un regulament de utilizare a 
logo-ului. Vor fi  organizate în-
truniri de lucru pentru a decide 
cine va fi  proprietarul logo-ului 
și care vor fi  procedurile de 
aplicare a acestuia. Aplicarea 
pe ambalaj sau nemijlocit pe 
produs va fi  gratuită. Utilizarea 
lui însă va fi  condiționată de 
respectarea standardelor mini-
me de calitate la care a aderat 
Republica Moldova. Nu există 
restricții administrative pentru 
utilizarea logo-ului dacă pro-
dusele corespund cerințelor de 
calitate, fac parte din categoria 
celor incluse în viitorul ghid 
de utilizare și sunt ambalate 
adecvat. Noul logo nu substi-
tuie mărcile comerciale moldo-
venești existente în industria 
agro-alimentară și nu repre-
zintă un simbol al unui anumit 
lanț valoric sau produs, al unei 
regiuni geografi ce sau al unei 
anumite companii. El vine să 
susțină efortul de marketing al 
producătorilor și exportatorilor 
de fructe și legume proaspete 
din Republica Moldova, in-
clusiv mere, struguri de masă, 
piersici, prune, nuci, roșii etc.

Liliana BEREGOI
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Pentru a face față concurenței, agricultura 
moldovenească trebuie modernizată 
Interviu cu ministrul agriculturii și industriei alimentare, Vasile Bumacovv

– Ați declarat cu o oca-
zie că peste câțiva ani mol-
dovenii vor uita anul 2012 
ca fi ind unul din cei mai 
secetoși ani, dar îl vor ține 
minte ca anul cu cel mai bun 
vin. A fost un fel de a spune 
sau acestea sunt într-adevăr 
două cele mai tari trăsături 
ale anului 2012 în domeniul 
agriculturii? 

– Sunt cu adevărat două tră-
sături. A fost una din cele mai vi-
olente secete din istoria țării, am 
pierdut și cereale din prima gru-
pă și porumb ca niciodată. Nu-
mai la porumb am avut 3 miliar-
de de lei pierderi. Evident, agri-
cultorilor le-a fost foarte greu. Eu 
mă strădui în situații de acestea, 
când oamenilor le este greu, să 
găsim și ceva bun, și iată, vinul 
din acest an va fi  un vin bun. 
Numai că vinul bun nu se discu-
tă anul acesta, se discută pe 5-6 
ani, atunci când vinul deja este 
maturat. De obicei, dacă mergeți 
în Franța sau în alte țări, există 
calendare după anii când vinurile 
au fost bune. Noi avem și vinuri 
din 2007 care sunt unele din cele 
mai bune, când tot a fost o secetă, 
dar nu așa de dură. Ca să mai ali-
năm durerea producătorilor agri-
coli, noi am spus că este ceva bun 
în această chestiei. 

– Fenomenele despre 
care am vorbit fac parte din 
categoria celor despre care 
de veacuri se spune: „cu 
natura nu te poți lupta”. A 
rămas tot atât de valabil re-
spectivul dicton în raport cu 
seceta din 2012, ce au vrut și 
ce au putut să facă autorită-
țile pentru a diminua efecte-
le ei? 

– Cu natura nu trebuie de 
luptat. Cu natura trebuie să fi m 
prieteni. Noi suntem parte com-
ponentă a naturii, ea ne-a creat 
pe noi. Noi suntem un produs 
al naturii. Să ne adaptăm la na-
tură este foarte important. Țări-
le civilizate exact acest lucru au 
făcut. Au examinat foarte bine 
cum trebuie de adaptat. Iar noi, 
dacă vorbim de cereale, pe par-
cursul ultimilor 60 de ani nu 
am implementat tehnologiile. 
Noi vreo 60 de ani nu ne-am 
uitat la cea mai mare bogă-
ție – solurile noastre și nu 
am trecut la tehnologiile 
care ne permit și în anii de 
secetă să obținem roadă 
bună. Ne batem joc as-
tăzi de solurile noastre, 
care trebuie să hrăneas-
că și generațiile viitoare. 
Solurile trebuie să hrăneas-
că oamenii și în CSI, și în UE. 
Trebuie să ne gândim la Republi-
ca Moldova. Dacă noi spunem că 
vrem ca natura să ne ajute, tre-
buie să o păstrăm. Dacă vorbim 
de agricultura de valoare înaltă, 
unde suntem foarte competitivi, 
am în vedere fructele, legumele, 
aici trebuie să folosim tehnologii 
de irigare econome, prin picura-
re, prin cele mai moderne teh-
nologii astăzi inventate pentru 
a economisi apa. Fiind trauma-
tizați de sistemul sovietic, astăzi 
stăm pe malurile Nistrului, care 
are ape foarte bune pentru iriga-
re și pentru consum, și plângem 
că nu avem apă, dar nu facem ni-
mica. Ne-am lenevit, nu suntem 
inventivi și pentru Ministerul 
Agriculturii în politici irigarea va 
fi  una din cele mai importante. 
Prietenia cu natura sau adapta-

rea la natură ne poate duce mari 
foloase. 

Fiind popor sudic cu mare 
temperament, vrem peste noap-
te să se întâmple totul. Uitați-vă 
la țările civilizate, când adoptă 
un buget îl adoptă pe 10 ani, au 
programe pe ani, pentru că nu 
este posibil nimic să faci ceva 
într-un an. Este important să 
lansăm programe foarte bine de-
terminate. Atunci când va veni 
alt ministru sau altă guvernare, 
să nu spună că ceea ce s-a făcut 
a fost o prostie și trebuie de tre-
cut altceva. Faptul că noi timp de 
20 de ani nu am avut claritate și 
nu ne-am fi xat strategii și progra-
me care să continue în timp și să 
aducă rezultate este o mare gre-
șeală. Noi anul trecut am stabilit 
foarte clar 11 direcții strategice 
pentru Ministerul Agriculturii, 
pe termen scurt și mediu. Aceste 
direcții strategice, indiferent cine 
va fi  următorul ministru, nu pot 
fi  schimbate dramatic pentru că 
nu sunt politizate, este vorba de 
agricultură și este vorba despre 
ceea ce au făcut țările care au re-
ușit în acest domeniu. Dacă vom 
prelua exemplul Coreii sau Cubei, 
vom trăi ca în Coreea sau Cuba. 
Dar dacă vom prelua experiența 
Germaniei sau a Franței, vom trăi 
ca în Germania sau Franța. 

– Cum a fost anul 2012 
din punct de vedere al aface-
rilor în agricultură? Politi-
cile în domeniu au stimulat 
mai mult decât înainte pro-
ducătorii sau invers? 

– Afacerea întotdeauna con-
stă din cantitate și preț. În privin-
ța cantității am avut mari proble-
me. Dacă în domeniul zootehnicii 
scăderea a fost nesemnifi cativă, 
atunci în sectorul vegetal am avut 
pierderi colosale, mai mult de 1/3 
din roada la grâu, jumătate din 

fl oarea soarelui, 2/3 din porumb. 
Cantitativ, chiar și acolo unde a 
fost irigare, spre exemplu la căp-
șuni sau la livezi, temperaturile 
înalte au scăzut 1/3 din roadă. 
În schimb, prețurile la produse 
au fost bune. Din 2009, când am 
scos restricțiile la export, pre-
țurile la produsele agricole s-au 
normalizat. Adică, agricultorul a 
putut să vândă mai scump decât 
e costul de producere. 

Cei care au avut tehnologii, 
care au depus eforturi de irigare 
pentru ei anul a fost bun. Chiar 
dacă roada a fost cu 1/3 mai mică, 
prețul a compensat acest lucru. 
Pe de altă parte, consumul de 
produse agroalimentare în lume 
crește, prețurile cresc. Nu vreau 
să dezamăgesc consumatorii din 
Republica Moldova, dar pentru 
noi este bine pentru că Republica 
Moldova este țară orientată la ex-
port. Nu avem altceva ce exporta. 
Dar ca să producem avem nevo-
ie de îngrășăminte, combustibil, 
tehnică, chimicale, tot aceasta se 
importă cu valută, valuta poate 
veni numai din exporturi. De ace-
ea, avem nevoie de export. Une-
ori 90% din ce se produce în țară 
se exportă. Faptul acesta trebuie 
să fi e o politică de stat foarte bine 
gândită. 

Toți cei care pun bariere la 
export sunt criminali. Cei din Mi-
nisterul Agriculturii care au fost 
observați că sunt implicați au fost 
concediați. Și vom continua să-i 
pedepsim pe toți cei care încearcă 
cumva să pună bariere la export. 
Fiindcă acesta este un lucru care 
ține de securitatea statului. 

Referitor la politici am deter-
minat foarte bine ce avem de fă-
cut. Avem o echipă în Ministerul 
Agriculturii cu o experiență vastă 
internațională. Avem colabora-
tori și consultanți străini. O să ve-

deți o strategie nouă 2014-2020, 
care va fi  adoptată anul viitor în 
Guvern. Știm foarte bine ce avem 
de făcut. Acum suntem în căuta-
rea surselor fi nanciare. 

Bugetul țării poate oferi 400 
de milioane de lei pentru fondu-
rile de subvenționare, plus toa-
tă susținerea din agricultură, la 
consultanță, antigrindină. Suma 
depășește 700 de milioane de lei 
anual. Aceasta e totul ce ne poate 
da statul. Multă lume se întreabă 
de ce statul nu îi ajută mai mult. 
Dar statul trebuie să decidă să ia 
bani de la grădiniță, școli, pensi-
onari. De unde statul poate scoa-
te bani mai mulți? Evident că nu 
este de unde. 

Ne-am adresat către struc-
turile internaționale. Să vină să 
ne ajute, fi indcă nu sunt bani pe 
intern. Și s-a reușit. UE, SUA, 
România, Franța, Italia, Polo-
nia – toți au venit să ne susțină. 
Sumele depășesc cu mult 126 de 
milioane lei. Până în luna mai 
vor fi  plătite producătorilor agri-
coli. Dar noi avem nevoie de mai 
mult. Pentru a face aceste politici 
mai efi ciente, avem nevoie de 
bani, de aceea suntem în proces 
de negocieri cu UE pentru a lansa 
programul ENPARD – European 
Neighbourhood Programme for 
Agriculture and Rural Develop-
ment. Deci, 6 țări ale Parteneria-
tului Estic vor benefi cia de surse 
fi nanciare care vor fi  alocate din 
sursele UE 2014-2020 pentru 
programe în agricultură și dez-
voltare rurală. 

Pentru 2013 deja am obținut 
14 milioane de euro pentru pro-
grame pilot. Din acestea, aproxi-
mativ 50 de milioane de lei vor 
veni la Ministerul Agriculturii și 
le vom încerca pe programe care 
ne permite dezvoltarea. Nu pu-
tem să ne permitem cu banii pe 
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www.agrimarket-
blacksea.com 
a fost lansat în 
cadrul proiectului 
„Facilitarea 
comerțului 
cu produse 
agroalimentare în 
Bazinul Mării Negre” 
și oferă instrumente 
de facilitare a 
vânzărilor de produse 
agro-alimentare 
pentru antreprenori. 

www.agrimarket-blacksea.com vă oferă posibilitatea gratuită de a: 
- plasa oferte comerciale
- vizualiza prețurile săptămânale pentru 15 poziții de legume și 10 de 

fructe de pe 10 piețe din România, Ucraina și Republica Moldova
- utiliza baza de date a companiilor
- accesa studiile marketing pe produse de valoare înaltă

care îi avem să plătim la toată lu-
mea și fel de fel de plăți. Noi plă-
tim acolo unde se fac investiții, 
noi venim să-i susținem pe agri-
cultori să investească, să-și asu-
me responsabilitatea. Nu vrem 
să subvenționăm, spre exem-
plu, cultivarea grâului, acolo 
oricum nu suntem competitivi. 
Noi avem nevoie să asigurăm se-
curitatea alimentară. Deci, dacă 
avem nevoie de 300 de mii de 
hectare de grâu semănate, nouă 
ne ajunge. Dar noi privim agri-
cultura de valoare înaltă: pomu-
șoare, legume, fructe, struguri, 
vin, conserve, carne – aici este 
valoare adăugată. 

Acum suntem în căutarea 
unei modalități de a încuraja con-
strucția de fermieri. Noi nu avem 
lapte îndeajuns în țară, nu avem 
carne de vită, de porc. Aici vrem 
să susținem. Eu îmi fac mare griji 
de importul de carne, pentru că 
atunci când nu este, suntem ne-
voiți să importăm. Ceea ce vine 
este cu hormoni, untul este cu 
ulei vegetal. Noi trebuie să facem 
produsele noastre și să demon-
străm că ceea ce avem noi este 
mult mai calitativ. Vreau ca Re-
publica Moldova să fi e țara unde 
se produc alimente sănătoase, 
nu pline de hormoni și genetic 
modifi cate. De aceea, sursele eu-
ropene vor fi  folosite acolo unde 

putem promova politici strategi-
ce pentru țară. 

– Prin ce s-au deosebit ex-
porturile de produse agroa-
limentare moldovenești în 
anul 2012, comparativ cu 
anii trecuți? 

– Ne-am dori să avem o piața 
de alternativă celei din CSI, să nu 
fi m atât de dependenți de ea. În 
acest an exportul în CSI a cres-
cut, fi indcă am avut vin, fructe, 
legume. Iar ceea ce exportăm în 
UE – cereale nu am avut. Și iată, 
din noua s-a evidențiat exportul 
în CSI și s-a diminuat cel în UE. 
Nu spun că este rău, pentru noi 
contează orice piață. Dar totuși 
ne dorim să exportăm mai mult 
în UE. Aceasta înseamnă o piață 
mai stabilă, o piață mai cu bani. 
Această piață pentru noi este și 
un criteriu prin care se aprecia-
ză calitatea și competitivitatea. 
Dacă noi exportăm în UE mai 
mult, înseamnă că suntem mai 
competitivi. Acesta este speci-
fi cul acestui an, dar vom vedea 
anul viitor. 

Acest an a fost cumva eviden-
țiat cu o încercare de monopoli-

zare a exportului spre Federația 
Rusă, din nou. Noi am avut acest 
viciu cu doi ani în urmă, atunci 
când s-a încercat ca tot expor-
tul de fructe și legume să treacă 
prin 30 de companii create pes-
te noapte și era făcut în colabo-
rare cu organizații criminale din 
Federația Rusă. Dar am mers în 
Rusia, ne-am înțeles cu cei de la 
Rosselkhoznadzor, ne-am asigu-
rat că această autoritate nu este 
implicată, am venit acasă și i-am 
concediat pe cei care erau impli-
cați, am negociat cu Federația 
Rusă și am reușit să deblocăm 
exportul. Era un monopol al in-
spectorilor fi tosanitari. Deci, pe 
de o parte, noi munceam și de-
blocam în Federația Rusă, dar vi-
ciul a izbucnit din nou la noi. Au 
apărut persoane care au încercat 
să redirecționeze exportul. Am 
lansat o anchetă pe interior, am 
sesizat organele statului abilitate 
cu funcțiile de cercetare. Eu mi-
am făcut datoria, cei care au fost 
implicați în acest lucru au fost 
demiși. Atât timp cât vom avea 
masiv export de fructe și legu-
me, întotdeauna vor fi  tentații de 
a pune mâna pe acest domeniu, 
pentru că sunt mulți bani. 

– Unde s-au vândut mai 
bine produsele moldove-
nești: acasă sau peste ho-
tare? 

– Dacă vorbim de cereale, în 
acest an s-a consumat mai mult 
în țară, spre marele nostru regret, 
pentru că eu întotdeauna am 
spus că noi trebuie să producem 
15-20% pentru consumul intern, 
restul trebuie să meargă spre ex-
port, pentru a ne asigura existen-
ța. Pentru noi exportul trebuie să 
devină ceva sfânt, în lume lupta 
pentru piață este mare. Trebuie 
să producem pentru export. Vi-
nurile, fructele, strugurii în acest 
an au continuat să fi e masiv ex-
portate. Am mărit exporturile de 
carne și vinuri. 

– Cum s-a pregătit Repu-
blica Moldova pentru a face 
față cerințelor pe care le va 
impune Acordul de liber 
schimb cu UE, despre care 
se spune că ar putea fi  sem-
nat la sfârșitul anului viitor 
și ce benefi cii imediate ar 
putea aduce agricultorilor 
moldoveni noile condiții de 
comerț? 

– În acest domeniu ne pregă-
tim demult. Ne dăm foarte bine 
seama că atunci când intri într-o 
piață unde avem unii producători 

modernizați și alții nu prea, acei 
din urmă au foarte mult de sufe-
rit. De aceea, noi avem sprijinul 
SUA și al UE, Israel, România, 
Germania ne ajută pentru a ne 
moderniza. Benefi ciem de sus-
ținere fi nanciară pentru a crea 
agenții pentru siguranța alimen-
telor, pentru a moderniza labora-
toarele, pentru a fortifi ca la hotar 
serviciul siguranța alimentelor. 
Este mult de lucru. 

Nimeni nu iubește să fi e într-
un câmp de concurență, dar nu-
mai așa se poate moderniza o 
țară, numai așa poate exista pro-
gres. De aceea, producătorii tre-
buie să înțeleagă că nu este altă 
cale decât concurența. Dacă nu 
vor fi  competitivi, vor fi  înlăturați 
de pe piață. 

– La această răscruce de 
ani Moldova a ajuns să con-
știentizeze mai mult dacă 
este cazul să se mândrească 
sau să regrete statutul său 
de țară agrară? 

– Noi trebuie să facem ceea ce 
putem face, dar putem face agri-
cultură, noi avem acest lucru în 
sânge și este un lucru nobil. Pro-
gresul la care s-a ajuns în agri-
cultură este extraordinar și, dacă 
implementăm aceste tehnologii 
și continuăm să exportăm tot mai 
mult, nuci în Franța, prune în 
Germania, carne sau vinuri – ne 
vom mândri foarte mult cu acest 
lucru. Putem să modernizăm 
agricultura și produsul nostru 
va ajunge în toate țările. Eu mă 
mândresc foarte mult cu aceasta 
și vreau ca toți moldovenii să se 
mândrească. Cele mai tari bran-
duri din Moldova vin din agricul-
tură. Noi trebuie să fi m mândri 
că rezultatul muncii agricultori-
lor este apreciat și consumat în 
alte țări. 

Info Prim 

În sezonul de recoltare din 
anul 2013, agricultorii ar putea 
să-și comercializeze produsele 
de origine vegetală în cadrul unei 
piețe angro moderne, a declarat 
pentru Agenția „INFOTAG” șeful 
Direcției dezvoltarea politicilor 
sectoriale din cadrul Ministerului 
Agriculturii și Industriei Alimen-
tare, Ion Sulă.

„Studiul de fezabilitate și 
business, planul pieței au fost 
finalizate și transmise Băncii 
Europene de Investiții, pentru 
aprobare. Acum, suntem în pro-
ces de elaborare a proiectului 
tehnic și de execuție. Suntem 
mândri de faptul că deja am 
primit acceptul băncii pentru 
finanțare, de aceea sperăm ca 
până la finele lunii ianuarie 
2013, să primim prima tranșă 
de finanțare ca să putem înce-
pe construcția pieței. Aceasta va 
fi  construită în trei etape. După 
fi nalizarea primei etape de con-
strucție și amenajare în piață își 
vor putea comercializa produ-
sele cel puțin 500 producători 
agricoli, dar ulterior numărul lor 
va fi  mult mai mare. Proiectul de 
construcție a Centrului Agroali-
mentar a fost discutat cu produ-

cătorii agricoli, care așteaptă cu 
nerăbdare să aibă o piață pro-
prie, în care să-și vândă produ-
sele”, a precizat responsabilul.

Anterior, ministrul Agricul-
turii Vasile Bumacov, a spus că 
imediat cum contractul de fi nan-
țare cu BEI va fi  semnat, Ministe-
rul Agriculturii va anunța licitația 
de selectare a antreprenorului 
care se va ocupa de construcția și 
dotarea pieței. 

„Probabil, vor fi  selectate mai 
multe companii, astfel încât să 
putem încheia lucrările până la 
sezonul de comercializare a fruc-
telor și legumelor din vara anului 
2013. Pentru construcția pieței 
au fost identifi cate 33 ha în zona 
Universității Agrare. Pentru pri-
ma etapă vor fi  valorifi cate 9 ha 
de teren. Piața va fi  dotată cu o 
infrastructură care să permită 
simplifi carea exporturilor, cu fri-
gidere industriale, case ambala-
re, laboratoare și un ofi ciu vamal. 
Asemenea centre există în toate 
țările, în special în Europa”, a 
specifi cat ministrul. 

Ministerul Agriculturii esti-
mează că pentru construcția cen-
trului sunt necesare investiții de 
circa 900 mil. lei.

 În anul 2013, 
agricultorii 
ar putea 
să-și comercializeze produsele 
într-o piață modernă
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CRĂCIUNUL

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

Compania Nic-Ol din orașul Edineț 
produce la comandă:

 descărcătoare meca-
nice pentru containere

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

 linii de calibrare a merelor

 mânere meca-
nice pentru capta-
rea containerelor

 stupi pentru 
albine  containere din lemn

 material săditor pomicol:
- soiuri de vară: Discovery
- soiuri de iarnă: Renet Simirenco şi Florina

Când se apropie Crăciunul mi se taie 
aripile. Ascult colinde și mă prinde me-
lancolia. Imagini vechi, îngropate adânc 
în memorie încep să se deruleze grabnic 
în fața ochilor, aburite de trecerea anilor, 
însă la fel de emoționante, de vii, de par-
că aș fi  încă o copilă. Amintirile legate de 
Crăciunul de altă dată îmi aduc lacrimi în 
ochi. Și parcă mă văd… o copiliță cu păr 
castaniu și ochi verzi, îmbrăcată în „stă-
nuț” de lână, împletit cu multă grijă de 
bunica, cu căciuliță, cizmulițe, pantalo-
nași groși și mânuși cu un deget, aștep-
tând cuminte tăierea porcului și ajutând 
atâta cât putea. Fetița ceea, deși mereu 
neastâmpărată, aștepta, atunci cu mare 
nerăbdare și inima tresărind de bucurie, 
să urce pe purcelul cald și să mănânce 
șorici. Îmi amintesc că apoi se împărțea 
porcul și începea marea pregătire a buca-
telor. Cred că bucatele pregătite de bunica 
mea au fost cele mai gustoase din lume…

Țin minte și pasiunea pentru cură-
țenie a femeilor din casa noastră, dar și 
din întregul sat: casele trebuiau să fi e cu-
rate, toate lucrurile puse la locul lor, iar 
noi copiii eram țistuiți să stăm cuminți în 
așteptarea preotului care venea și ne tot 
stropea cu „aghiazmă”. În seara de ajun 
mama ne spunea poezii, le mai țin minte 
și azi…Eu îl așteptam pe Moș Crăciun, iar 
tata mă tot convingea să dorm, pentru 
că el, Moșul, urma să vină prin pod 
doar atunci când eu aș fi  dormit. Și 
parcă încercam să tot adorm, dar 
îmi apăreau întrebări la care cău-
tam să primesc răspunsuri și nici 
somnul acela nu mă prindea 
parcă în adins.

Adormeam, totuși, într-un 
târziu, cu inima cât un purice 
la gândul oare ce îmi va adu-
ce Moșul. 

În dimineața de Crăciun 
dădeam fuguța sub brad să 
văd ce mi-a adus. Ani de 
zile l-am pândit pe Moș 
Crăciun, cu emoție, curi-
ozitate și dragoste. Dar 
așa de bine știa, săracul, 
să își păstreze secretul 
că venea întotdeauna 
tiptil-tiptil și nu am 
reușit să îl surprind 
niciodată. Moș Cră-
ciun…îl mai aștept și 
azi. Se mai întâmplă 
să vină uneori.

Îmi era drag Moșul și mi-e drag și 
acum, dar am fost absolut ruinată în clasa 
a III-a când vecina și prietena mea Iulia, 
fi ind cu doi ani mai mare mi-a zis că Moș 
Crăciun nu există. Am crezut că mor! Am 
alergat plângând amarnic acasă, de parcă 
se sfârșise lumea, direct în brațele tatei 
care m-a convins cu chiu cu vai că Moș 
Crăciun există. Uitasem să vă spun că am 
fost de mică numită „băiatul tatei”. Și 

cum tata îmi spunea că băieții nu plâng 
m-am liniștit în grabă ștergându-mi 

lacrimile cu mâneca hainei. Tata 
mi-a spus atunci că Moșul vine doar 

la anumiți copii, la ceilalți îi delea-
gă pe părinți să ducă darurile. 
Cu ochii roșii și tremurând din 

toate încheieturile am accep-
tat faptul că sunt specială și 

doar la mine venea Moșul 
cel adevărat. În prima zi 
a Crăciunului îmi desfă-
ceam cadourile cu grijă, 
erau daruri modeste: dul-
ciuri și rareori o carte sau 

o jucărie, dar bucuria pe 
care o simțeam atunci 

era imensă. 
În dimineața Cră-

ciunului mama și bu-
nica, ajutate de suro-
rile mai mari așezau 
masa. Era o masă 

deosebită, plină de 
bucate alese. Eu 
săream bucuroasă 
prin casă nerăb-

Crăciunul copilăriei mele

dătoare fi ind să ne așezam cu toții la masă. 
Apoi veneau colindătorii și ce mai bucurie 
pe capul meu!!! Ieșeam în prag și îi priveam 
ușor speriată și mirată. Știam și eu un șir de 
colinde, mă învăța bunica, dar cele cântate 
de copiii satului îmi păreau mai deosebite. 
Eu mergeam cu colindatul numai la rude și 
mă întorceam acasă cu buzunarele pline de 
bănuți și dulciuri. Îmi colindam și părinții, 
eram vocea casei, mereu mă lăsam rugată 
până să încep a cânta. Iar tata, ca să mă las 
convinsă mai ușor îmi dădea bani. 
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Îmi amintesc cu mare nostalgie de 
mirosul de cozonac din casa bunicii, de 
părinții mei tineri, sănătoși, frumoși și 
zâmbitori, rupți parcă dintr-o poveste. 
Îmi amintesc cu drag de bunica care 
îmi cânta colinde și cântece bisericești, 
îmi povestea despre semnificația Cră-
ciunului și mă ruga, tare mă ruga să fiu 
cuminte. Îmi amintesc de prietenii mei 
vecini pe care nu i-am văzut de un car 
de ani, îmi amintesc de clopotele bise-
ricii…și lacrimile încep să curgă tăcute 
pe obraji. 

Anii aceia au trecut și nu se vor mai în-
toarce niciodată. Însă Crăciunul copilăriei 
mele mă va însoți mereu, cât voi trăi, într-
un colț de sufl et, plin de magie, culoare, 
lumină și dragoste. 

Și în fi ecare an, de Nașterea Domnu-
lui, fetița cu păr castaniu reînvie și stă 
alături de mine, îl așteptăm împreună pe 
Moș Crăciun, cântăm colinde…în gând. 

Vă urez sărbători fericite dragii și dra-
gele mele. Să aveți un Crăciun fericit, cu 
sănătate, liniște și bucurie în sufl ete și 
belșug, așa cum era Crăciunul copilăriei 
mele.

Cu drag de voi 
Liliana BEREGOI
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INTERNAŢIONAL

Cu o populație și economie în conti-
nuă creștere, China va continua să im-
porte cantități tot mai mari de soia și de 
porumb.

Conform analiștilor pieței agricole, 
importurile Chinei de porumb vor crește 
în următorii 5-7 ani într-un ritm similar 
cu cel al importurilor de soia din ultimul 
deceniu.

Populația Chinei numără acum 1,3 
miliarde oameni și crește cu 8 milioane 
anual. În ultimii ani, creșterea economi-
că a Chinei a fost, în medie, de 10% pe 
an, în ultimii 10 de ani. În ultimii doi ani 
creșterea economică a fost de numai 7% 
pe an. PIB-ul pe cap de locuitor a fost de 
5.000 dolari.

Producția de carne a crescut cu 3,1% 
pe an în ultimul deceniu și se estimează 
că va fi  de aproape 120 de milioane tone 
în 2015.

Producția de furaje a fost în creștere 
cu 8% pe an în ultimul deceniu, și se es-
timează că va fi  de 4%/an în următorii 
ani. În 2011 producția totală de furaje a 
fost de 168,85 milioane tone și s-au utili-
zat 40,52 milioane șrot de soia și 101,310 
milioane tone porumb. Consumul de 
șrot de soia a crescut cu 9,2% pe an în 
ultimul deceniu, în timp ce producția in-
ternă de soia stagnează, ceea ce creează 
un defi cit continuu de șrot de soia.

China a importat doar câteva milioa-
ne tone soia în 1998. Până în 2011, im-
porturile au crescut la 59 milioane tone, 
în principal din Statele Unite și America 
de Sud. USDA estimează că China va im-
porta 63 milioane tone soia în 2013.

Ofi cial, producția chineză de porumb 
a fost de 200 milioane tone, dar estimă-
rile realiste indică o producție de numai 
170 milioane tone porumb. Suprafața de 
teren arabil a China este limitată așa că, 
dacă agricultorii vor să cultive mai mult 
porumb, vor trebui să reducă suprafața 
cultivată cu soia. Randamentul la po-
rumb este la un nivel ridicat și este puțin 
probabil să crească prea mult. Fermierii 
folosesc de mai mult timp semințe OMG 
și utilizează cantități mari de fertilizanți. 
Rotația culturilor este doar sporadic 
practicată.

FINLANDA

Producția de ovăz, 
în creștere față de 2011

Conform primei estimări ofi ciale 
post-recoltare efectuată de către minis-
terul fi nlandez de resort, producția de 
ovăz de anul acesta a fost de 1,089 mi-
lioane tone, cu 4,4% mai mult decât în 

2011 (1,043 milioane tone). Estimarea 
ofi cială anterioară, efectuată în luna au-
gust (pre-recoltare), era de 1,158 milioa-
ne tone.

Suprafața cultivată în 2012 a fost de 
319 mii ha, cu 3% mai mult comparativ 
cu 2011. Randamentul a fost cu puțin 
mai bun, în 2012 producția medie esti-
mată fi ind de 3,42 t/ha, față de 3,39 t/
ha anul trecut.

Calitatea ovăzului este, de asemenea, 
mai bună. Greutatea medie specifi că fi -
ind estimată la 57,9 kg/hl, cea mai mare 
din ultimii 15 ani. Dimensiunea medie a 
bobului de ovăz este mai mare, dar con-
ținutul de proteine este mai mic decât în 
anii anteriori.

RUSIA

Producția de cereale,
la bilanț

Producția totală de cereale a Rusiei a 
fost de 74,4 milioane tone, cu 24% mai 
puțin decât în 2011, conform statistici-
lor ofi ciale din 19 noiembrie. Producția 
de grâu a fost de 39,7 milioane tone, față 
de 59,4 milioane tone înregistrate anul 
trecut, randamentul mediu la hectar fi -
ind de 1,86 tone, față de 2,37 tone/ha în 
2011.

La fl oarea soarelui producția a fost 
de 7,6 milioane tone, cu 10% mai puțin 
decât anul trecut.

Sfecla de zahăr a fost recoltată de pe 
95% din suprafața cultivată, produc-
ția înregistrată fi ind de 41,7 milioane 
tone, cu 3,1% mai puțin decât în 2011.
În sezonul 2012/13 exporturile de ce-
reale ale Rusiei ar putea ajunge la 15,5 
milioane tone. De la 1 iulie 2012 au fost 
exportate 11 milioane tone, comparativ 
cu 13,2 milioane tone în aceeași perioa-
dă a anului trecut.

MAREA BRITANIE

În viitor, un preț 
mai mic la grâu

Producătorii de grâu din Marea Bri-
tanie ar trebui să fi e pregătiți pentru 
o scădere a prețului la grâu de până la 
30%, avertizează analiștii pieței interna-
ționale.

China importă mai multă soia și porumb
Banca HSBC, creditor major al fer-

mierilor din Marea Britanie, estimează 
într-un raport privind previziunile agri-
cole în 2013, că prețul mediu la grâu, în 
Marea Britanie, va fi  anul viitor de 165 
lire/tonă, nivel care nu s-a mai înregis-
trat din martie 2012 la contractele futu-
res ale bursei din Londra. Acum, pentru 
contractele futures din ianuarie 2013, 
prețul de tranzacționare a fost, în medie, 
de 222 lire/tonă.

Conform datelor colectate de la ex-
ploatațiile agricole, în Marea Britanie, 
pentru cultura grâului costurile de pro-
ducție au fost de 51,2-68,80 lire/tonă și 
s-a înregistrat o marjă netă de profi t de 
45 lire/tonă, inclusiv prima de 20 lire/
tonă pentru grâul de panifi cație.

Producția medie de grâu a fost, în se-
zonul trecut, de 9,5 tone/ha.

GERMANIA

Exporturi record 
de produse agricole

Exportul de produse agricole a atins 
un nou record, de 61 miliarde euro, cu 
6 miliarde euro mai mult decât în anul 
precedent. Rezultatele obținute au fost 
în parte datorate prețurilor mai mari ale 
produselor agricole.

Principalele destinații pentru expor-
turile germane au fost Olanda cu 14% 
din totalul exporturilor, Italia 14%, Ita-
lia cu 10% și Franța cu 9,6%. Din afara 
UE, principalele destinații au fost Rusia, 
Elveția și SUA.

ARGENTINA

Mai puțin grâu 
în sezonul 2012/2013

Din cauza ploilor abundente care au 
început încă din luna august, estimări-
le ofi ciale prevăd o reducere a produc-
ției de grâu din acest sezon. Astfel, în 
sezonul 2012/2013 se estimează că se 
va obține o producție de cca. 11,1 mili-
oane tone grâu, mai puțin față de esti-
marea ofi cială de 11,5 milioane tone.
Suprafața semănată cu porumb (4,7 mi-
lioane hectare) este în scădere față de 
estimările precedente de 4,97 milioane 
hectare, în timp ce suprafața semănată 
cu soia se menține constantă, la 19,35 
milioane hectare.

La Mulţi  
Ani!

PE SCURT

Ucraina
BERD (Banca Europeană pentru 

Reconstrucție și Dezvoltare) va investi 
aproape 15,9 milioane dolari în secto-
rul producției de sfeclă de zahăr din 
Mykolaiv, Ucraina. Investiția va fi  folo-
sită pentru instalarea de echipamente 
pentru prelucrarea sfeclei de zahăr și 
pentru a dezvolta producția de sfeclă 
de zahăr în regiune. Această investiție 
vine după semnarea, la sfârșitul lunii 
octombrie, a unui angajament ce preve-
de fi nanțarea unui număr de 327 pro-
iecte de dezvoltare cu 10 miliarde do-
lari. Astfel, BERD devine cel mai mare 
investitor din Ucraina.

Serbia
Conform Camerei de comerț și in-

dustrie (PKS), în această toamnă s-au 
semănat 600 mii ha cu grâu. În toamna 
anului trecut s-au semănat cca. 500 mii 
hectare cu grâu și s-a obținut o produc-
ție de 1,6 milioane tone din care 500 
mii tone sunt destinate exportului.

Ucraina
Nu există nici un motiv pentru ca 

Ucraina să limiteze exportul de grâu, în 
ciuda faptului că a fost depășit plafonul 
stabilit anterior pentru export de 5,5 
milioane tone, a declarat în 28 noiem-
brie Ivan Bisyuk, adjunctul ministrului 
agriculturii.

Kazahstan
În ultimii ani a existat o tendință 

clară de creștere a exporturilor de se-
mințe oleaginoase din Kazahstan. În 
octombrie a exportat 19,7 KMT de se-
mințe oleaginoase, cu 77% mai mult de-
cât în septembrie, dar este de 12% mai 
puțin decât în luna octombrie 2011.

Cea mai mare creștere s-a înregis-
trat la exportul de semințe de in, care 
a crescut cu 2,5 % față de luna septem-
brie, dar a fost mai mică cu 8% față de 
octombrie 2011. Kazahstan a depășit 
Ucraina în ceea ce privește volumul ex-
porturilor de semințe de in, dar se afl ă 
încă sub nivelul exporturilor rusești.
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OFERTE
Nume 
produs Descriere produsului Canti-

tate Regiune

PRODUSE CEREALIERE

Grîu Grîu alimentar 21% 
gluten, 90% IDC 100 kg Ungheni, s. Taxobeni, Telefon: (236) 

25009, Telefon mobil: 079900588   

Grîu Grîu alimentar 22% 
gluten, 90% IDC 5 tone Ungheni, s. Cetireni, Telefon: (236) 24877, 

Telefon mobil: 069924051   

Grîu Grîu alimentar 21% 
gluten, 90% IDC  3 tone Ungheni, s. Bușila, Telefon: (236) 75652   

Grîu
Vînd grîu alimentar, 
conţinutul de glu-
ten-24% 

200 
tone

Fălești, s. Pruteni, Telefon: (259) 66636, 
Telefon mobil: 069201226   

Grîu Grîu alimentar 21% 
gluten 85% IDC 50 tone Ungheni, s.Petrești, Telefon: (236) 42324   

Grîu
Comercializez grîu 
alimentar 21% gluten, 
90% IDC 

150 
tone

Ungheni, s. Cornova, Telefon: (236) 
47232, Telefon mobil: 079569125   

Grîu
Grîu de calitate bună, 
conţinutul de glu-
ten-22% 

100 
tone

Fălești, s. Navirneţ, Telefon mobil: 
069194851   

Grîu Grîu alimentar, conti-
nutul de gluten 23%. 50 tone Fălești, s. Glingeni, Telefon: (259) 71379, 

Telefon mobil: 069158498   

Grîu Grîu alimentar 22% 
gluten, 90% IDC 

200 
tone

Ungheni, s. Cetireni, Telefon: (236) 63223, 
Email: olgutza.g@gmail.com   

Grîu Grîu alimentar, 23% 
gluten, 90% IDC 

200 
tone

Ungheni, str.Naţională, 18, , Telefon: 
(236) 23808, (236) 23051, Telefon mobil: 
069139292   

Grîu Grîu alimentar, conţi-
nutul de gluten-23%

800 
tonă

Fălești, s. Putinești, Telefon mobil: 
69339397   

Grîu Grîu alimentar 22% 
gluten, 95% IDC 50 tone Ungheni, s. Tescureni, Telefon: (236) 

20616, Email: traidanagro@gmail.com   

Grîu Vînd griu 100 
tone

Glodeni, s. Fundurii Noi, Telefon: (249) 
70665, Telefon mobil: 069905066   

Porumb Comercializez porumb 700 
tone

Fălești, s. Putinești, Telefon mobil: 
69339397   

Porumb Se vinde porumb 20 tone Fălești, s. Pînzăreni, Telefon: (259) 57603, 
Telefon mobil: 067137550   

Porumb Se vinde porumb 25 tone Fălești, s. Răuţel, Telefon: (259) 54232, 
Telefon mobil: 079531814   

Porumb Porumbul de calitate 
bună 10 tone Nisporeni, s. Șișcani, Telefon: (264) 42-3-

18, Telefon mobil: 069230675   

Porumb Comercializez porumb 
alimentar 5 tone Ungheni, s. Chirileni, Telefon: (236) 75329   

Porumb
Comercializez porumb 
boabe din roada anului 
2011 

1.5 kg Nisporeni, s. Barboieni, Telefon mobil: 
60346562   

Porumb Vînd porumb boabe 50 tone Glodeni, str. Trandafi rilor, Telefon mobil: 
069251254   

Porumb Vînd porumb 85 tone Fălești, s. Călugar, Telefon: (259) 79400, 
Telefon mobil: 069323320   

Porumb Comercializăm po-
rumb 60 tone

Drochia, s. Popești, Telefon: (252) 79765, 
Telefon mobil: 069897955, Email: gusa-
cinschis@mail.md   

Porumb Porumb furajer 5 tone
Ungheni, s. Chirileni, Manager: Tirsina 
Tudor, Telefon: (236) 75354, Telefon mo-
bil: 060191761   

Porumb Vînd porumb boabe 8 tone Glodeni, s. Fundurii Noi, Telefon: (249) 
70665, Telefon mobil: 069905066   

Porumb Vînd porumb boabe 60 tone Glodeni, Telefon mobil: 069107754   

Porumb Se vinde porumb-
marfă 

350 
tone

Fălești, s. Marandeni, Telefon: (259) 
72337, Telefon mobil: 69212681   

Porumb Comercializez porumb, 
roada anului 2012 6 tona Hincesti, Telefon: (269) 23408, Telefon 

mobil: 068083841   

Porumb
Se vinde porumb-se-
minţe, soiul Porum-
beni-348 

5 tone Fălești, s. Marandeni, Telefon: (259) 
72337, Telefon mobil: 69212681   

Floarea-
soarelui

Se vinde fl oarea soare-
lui de calitate bună 50 tone Fălești, s. Navirneţ, Telefon mobil: 

069194851   

Floarea-
soarelui

Se vinde fl oarea soare-
lui de calitate înaltă 

700 
tone

Fălești, s. Putinești, Telefon mobil: 
69339397   

Floarea-
soarelui

Vînd fl oarea soarelui 
din roada anului 2012 3 tone

Nisporeni, s. Bălaurești, Telefon: (264) 
48249, (264) 23857, Telefon mobil: 
(69926550   

Floarea-
soarelui

Floarea soarelui pen-
tru ulei 

150 
tone

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

Floarea-
soarelui

Se vinde fl oarea soa-
relui 50 tone Fălești, s. Glingeni, Telefon: (259) 71379, 

Telefon mobil: 069158498   

Floarea-
soarelui Vînd fl oarea soarelui 80 tone Fălești, s. Călugar, Telefon: (259) 79400, 

Telefon mobil: 069323320   

Floarea-
soarelui

Comercializăm fl oarea 
soarelui pentru ulei, 
depozitul producăto-
rului 

4 tone Edineţ, s.Bădragii Vechi, Telefon: (246) 
56195, Telefon mobil: 069919004   

Floarea-
soarelui

Vînd fl oarea soarelui, 
calitate înaltă 

100 
tone

Fălești, s. Pruteni, Telefon: (259) 66636, 
Telefon mobil: 069201226   

Floarea-
soarelui

Floarea soarelui din 
roada anului 2012 5 tone Nisporeni, s. Bălăurești, Telefon mobil: 

69006067   
Floarea-
soarelui

Vînd soarelui pentru 
ulei 

200 
tone

Ungheni, s. Manoilesti, Telefon mobil: 
069947447   

Floarea-
soarelui

Comercializăm fl oarea 
soarelui. 60 tone

Drochia, s. Popești, Telefon: (252) 79765, 
Telefon mobil: 069897955, Email: gusa-
cinschis@mail.md   

Floarea-
soarelui

Floarea soarelui pen-
tru ulei 

100 
tone

Ungheni, s. Costuleni, Telefon: (236) 
40313, 079506817   

Floarea-
soarelui

Comercializăm fl oarea 
soarelui, depozitul pro-
ducătorului 

5 tone Edinet, s. Bădragii Noi, Telefon: (246) 
43215, Telefon mobil: 067130526   

Soia Se vinde soia 20 tone Fălești, s. Putinești, Telefon mobil: 
69339397   

Soia Vînd soia de calitate 
bună 20 tone Fălești, s. Călugar, Telefon: (259) 79400, 

Telefon mobil: 069323320   

Soia
Comercializăm soia, 
depozitul producăto-
rului 

15 tone Edinet, s.Gordinesti, Telefon: (246) 60263   

Soia
Comercializăm soia 
pentru ulei, depozitul 
producatorului 

4 tone Edineţ, s.Bădragii Vechi, Telefon: (246) 
56195, Telefon mobil: 069919004   

Soia
Comercializăm soia, 
depozitul producăto-
rului 

20 tone Edinet, s.Gordinesti, Telefon: (246) 60349, 
Telefon mobil: 079434113   

Orz
Se vînd seminţe de 
orz, soiul Vacula, pri-
ma reproducţie 

60 tone

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

Orz
Vînd seminţe de orz, 
prima reproducţie, so-
iul Comandor. 

40 tona

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

Orz Se vinde orz de calitate 
bună 

150 
tone

Fălești, s. Putinești, Telefon mobil: 
69339397   

Orz Vînd orz 100 
tone

Glodeni, s. Fundurii Noi, Telefon: (249) 
70665, Telefon mobil: 069905066   

FRUCTE

Mere
Compania propune 
spre comercializare 
mere în asortiment

200 
tone

Edineţ, Telefon mobil: 
069911110;069105093   

Mere Se vind mere soiuri de 
iarnă 20 tone

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

Mere Mere Idared 50 tone Ungheni, s. Năpădeni, Telefon: (236) 
47389, Telefon mobil: 069259228   

Mere Vînd mere  10 tone
Glodeni, str. Moldova, nr. 32, Telefon: 
(249) 23439, (249) 22056, Telefon mobil: 
69123238, Email: srlagdav@mail.md   

Mere comercializam mere in 
asortiment 20 tona Edinet, s. Ruseni, Telefon: (246) 65395   

Mere Vînd mere soiuri de 
iarnă 20 tone Glodeni, s. Petrunea, Telefon mobil: 

079094977   

Prune Comercializez prune 
uscate 50 tone

Ungheni, str. Ion Neculce, 26, Telefon: 
(236) 34036, (236) 34010, Telefon mobil: 
079519279,079532431, Fax: (236) 34197, 
Email: plumcom@hotbox.ru   
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Dacă doriţi să plasaţi un anunţ la rubrica Cereri şi Oferte 
contactaţi-ne la numărul de telefon: (022) 23 56 98.

Struguri Struguri de masă Mol-
dova din frigider 70 tone Nisporeni, s. Vărzărești, Telefon: (264) 2 

38 57, Telefon mobil: (795) 25358   

Struguri Comercializez struguri 
de masă Moldova 20 tone Nisporeni, str.Ion Creanga 71, Telefon: 

(264) 24810, (264) 22418   

Struguri
Comercializeză stru-
guri Moldova din fri-
gider  

70 tone Nisporeni, Telefon mobil: 69857600   

Struguri
Comercializez struguri 
soiul Moldova de la 
frigider 

30 tone Nisporeni, s. Şişcani, Telefon mobil: 
67538979   

Struguri Comercializez struguri 
Moldova o tonă Ungheni, s. Măcărești, Telefon: (236) 

45213, Telefon mobil: 069008599   

Struguri Comercializez struguri 
de masă Moldova 15 tone Nisporeni, Telefon: (264) 2 54 09, Telefon 

mobil: 0693 87083   

Struguri Struguri Moldova din 
frigider 10 tone Nisporeni, str. 1 Mai, Telefon: (264) 2-27-

14   

Struguri Comercializăm stru-
guri soiul Moldova 5 tone Nisporeni, Telefon: (264) 2-32-61, Tele-

fon mobil: 079659277   

Fructe 
uscate

Comercializez prune 
uscate din roada anului 
2012 de calitate bună 

10 tone Nisporeni, s. Vărzărești, Telefon mobil: 
68262207   

Fructe 
uscate

Prune soiul Stanley și 
Ana-Spet, uscate fără 
fum cu sîmburi

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

Fructe 
uscate

Prune uscate Stanley 
și Ana-spet 25 tone

Nisporeni, s. Vărzărești, Telefon: (264) 
65269, (264) 23857, Email: ulinici_nico-
lae@yahoo.com   

Fructe 
uscate

Comercializează prune 
uscate 15 tone Nisporeni, str. Viilor -144, Telefon: (264) 

2-30-50, Telefon mobil: 067123050   
LEGUME

Ardei 
dulce Vînd ardei dulce 5 tone Glodeni, Telefon: (249) 23842   

Roșii Comercializez roșii 5 tone Ungheni, s. Chirileni, Telefon: 068673724, 
Email: strungval@mail.md   

Roşii Comercializez roşii 5 tone Ungheni, s. Chirileni, Manager: Soroceanu 
Grigore, Telefon mobil: 060074973   

Roșii Comercializăm roșii 25 tone
Ungheni, Chirileni, Telefon: (236) 75258, 
Telefon mobil: 060074973, Email: grigo-
resorucean@mai.ru   

Roșii Comercializez roșii de 
seră 5 tone

Ungheni, s. Chirileni, Telefon: (236) 
23923, (236) 75341, Telefon mobil: 
079207222   

Roșii Comercializez roșii 5 tone Ungheni, s. Chirileni, Telefon: (236) 
75221, Telefon mobil: 067267947   

Varză Comercializez varză de 
calitate bună 20 tone Nisporeni, s. Bălăurești, Telefon: (264) 

48289, Telefon mobil: 069665919   

Varză Comercializăm varză 30 tone Edinet, s. Gordineștii Noi, Telefon mobil: 
079382566   

Varză Vînd varză de  toamnă 15 tone Ungheni, s. Chirileni, Telefon: 068673724, 
Email: strungval@mail.md   

Varză Comercializez varză de 
toamnă 5 tone

Ungheni, s Buzduganii de Jos, manager: 
Ojog Constantin, Telefon: (236) 50275, 
(236) 93762, Telefon mobil: 069784220   

Varză Comercializăm varză 50 tone Edineţ, s.Hlinaia, Telefon: (246) 50233, 
Telefon mobil: 068999242   

Varză Varză de toamnă 10 tone Ungheni, s. Chirileni, Telefon mobil: 
060074973   

Varză Vînd varză de toamnă 30 tone
Ungheni, s. Chirileni, Telefon: (236) 
23923, (236) 75341, Telefon mobil: 
079207222   

Varză Vînd varză 10 tone Glodeni, Telefon: (249) 23842   

Cartofi Comercializăm cartofi  1000 
tone

Ocniţa, s. Dingeni, Telefon: (271) 71517, 
(271) 71430, Telefon mobil: 069154031   

Dovlecei Se vinde dovleac de 
muscat 40 tone Falesti, s. Naslavcea, Telefon: (259) 0271 

56141, Telefon mobil: 067104200   

Ceapă
Comercializăm ceapă 
galbenă, calibrată după 
fracţii 

800 
tona

Ocniţa, s. Dingeni, Telefon: (271) 71517, 
(271) 71430, Telefon mobil: 069154031   

Ceapă
Comercializăm ceapă, 
fracţie mică, soiul Hol-
tedon 

10 tone Edineţ, s.Hlinaia, Telefon: (246) 50329, 
Telefon mobil: 068999245   

Ceapă Comercializăm ceapă, 
soi «Stuttgart» 10 tone

Drochia, s. Popești, Telefon: (252) 79765, 
Telefon mobil: 069897955, Email: gusa-
cinschis@mail.md   

Sfeclă 
roşie

Comercializăm sfeclă 
roșie 80 tone Edineţ, s. Hlinaia, Telefon: (246) 50134, 

Telefon mobil: 068346021   
Ridiche 
neagră Vînd ridiche neagră 2 tone Glodeni, Telefon: (249) 23842   

PRODUSE APICOLE

Produse 
apicole

Vînd lăptisor de regina 
de albini 

nelimi-
tat

Glodeni, s. Danu, Telefon mobil: 
068463038   

Produse 
apicole

Miere de albină cali-
tativă 200 kg Nisporeni, s. Boldurești, Telefon: (264) 

64387   
Produse 
apicole

Miere de albină de cali-
tate bună o tonă Fălești, s. Glingeni, Telefon: (259) 71442   

Produse 
apicole

Comercializez miere de 
albină de mai 200 kg Nisporeni, s. Drojdieni, Telefon: (264) 

42617, Telefon mobil: 069359009   
Produse 
apicole

Miere de albine, poli-
fl oră 600 kg Făleşti, str. 31 august 25, Director: Adajuc 

Vasile, Telefon: (259) 2 32 87   
Produse 
apicole

Miere de albină, poli-
fl oră o tonă Fălești, s. Logost eni, Telefon: (259) 60004   

Produse 
apicole

Miere de albine, poli-
fl oră de calitate bună 800 kg Fălești, s. Logost eni, Telefon: (259) 60171   

Produse 
apicole

Miere de albină poli-
fl oră o tonă Fălești, s. Glingeni, Telefon mobil: 

079591851   
Produse 
apicole

Comercializez miere de 
calitate bună 200 kg Nisporeni, s. Grozești, Telefon: (264) 43-

331   
Produse 
apicole

Miere de albină, poli-
fl oră, de calitate bună 600 kg Fălești, s. Bocsa, Telefon: (259) 76149   

PRODUSE ANIMALIERE

Animale 
de blană

Comercializez iepu-
roaice tinere de rasă 
bună 

10 bu-
căţi Nisporeni, Telefon: (264) 22020   

Produse 
animali-
ere

Branza de oi o tonă Falesti, s. Ciolacu Vechi, Telefon: (259) 
25978227, Telefon mobil: 067178220   

Produse 
animali-
ere

Ouă de prepeliţă 10000 
bucăţi

Ungheni, s. Petrești, Telefon: (236) 25624, 
Telefon mobil: 067180989   

NUTREŢURI
Nutreţuri 
grosiere

Vînd baloturi de paie, 
de soia 

1000 
bucăţi

Glodeni, s. Balatina, Telefon mobil: 
069635795   

Nutreţuri 
grosiere

Vînd baloturi de paie, 
de grîu 

500 
bucăţi

Glodeni, s. Balatina, Telefon mobil: 
069635795   

Nutreţuri 
suculente Vînd sveclă furajeră 20 tone

Glodeni, str. Moldova, nr. 32, Telefon: 
(249) 23439, (249) 22056, Telefon mobil: 
69123238, Email: srlagdav@mail.md   

Nutreţuri 
concen-
trate

Comercializarea silo-
sului din porumb 

500 
tone

Hînceşti, Telefon: (269) 50305, Telefon 
mobil: 068083841   

ALTELE
Produse 
de mo-
rarit

Comercializez tărîţe 
de grîu 

100 
tone

Cahul, zona Industrială 1, Telefon mobil: 
078300186, Email: eni-alexandru@hot-
mail.com   

Produse 
de mo-
rărit

Comercializez făină 
de porumb de calitate 
bună

50 tone Nisporeni, s. Iurceni, Telefon: (264) 
49280, Email: mereutaiurie@hotmail.ru   

Răsad
Comercializez răsad 
de capușune, soiul 
Aroma. 

200000 
bucăţi

Nisporeni, s. Ciorești, Telefon: (264) 
45286, Telefon mobil: 067185286   

Material 
săditor

Comercializez puieţi de 
piersic şi nectarian

nelimi-
tat Telefon: 069380347

Material 
semincier

Comercializez seminţe 
de ceapă, soi “Stutt-
gart” 

300 kg
Drochia, s. Popești, Telefon: (252) 79765, 
Telefon mobil: 069897955, Email: gusa-
cinschis@mail.md   

Terenuri 
și con-
strucţii

Comercializez teren 
cu viţă de vie Moldova 
în rod 

0.5 ha Nisporeni, s.Vărzărești, Telefon: (264) 2 
38 57, Telefon mobil: (795) 25358   

Tutun Comercializez tutun 
uscat 20 tone Hînceşti, s, Cioara, Telefon: (269) 47410, 

Telefon mobil: 068083841   

15nr. 21-22 (128-129) 29 decembrie 2012 



ABONAREA 2013

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

PENTRU INFORMAŢII SUPLIMENTARE 
NU EZITAŢI SĂ NE CONTACTAŢI:

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

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

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

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

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

Grapă cu discuri

Cultivatoare

Cositoare cu rotor

Cositoare plată

Burghiu de săpat gropi

Remorcă simplă sau bascula-
bilă

 Tocător de crengi

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

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

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

       îngrijirea livezilor şi viilor,

       creşterea animalelor,

       idei de afaceri profi tabile argumentate  economic. 

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

1 lună 3 luni 6 luni 9 luni 12 luni*

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

şi Veţi primi:
Abonaţi-Vă la ziarul AGROMEDIAINFORM

Preţuri de abonare (lei)

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

132132 de lei  de lei 
pentru abonament anualpentru abonament anual

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

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