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Guvernul va promova o politică 
de majorare a salariilor și pensiilor
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CITIŢI ÎN NUMĂRUL 
CURENT:

www.agravista.md - 
te informează la timp, 
oferindu-ți cele mai bune 
argumente în orice negociere

“Guvernul va promova consecvent o politică 
clară de majorare a salariilor, pensiilor, burselor de 
studii și a altor plăți sociale, astfel încât cuantumul 
acestora să asigure un trai decent”. Aceasta este una 
dintre promisiunile enunțate de AIE 2 în Programul 
de Guvernare. 

Premierul Vlad Filat a ținut să asigure că neapă-
rat se vor lua decizii în acest sens, dar nu a putut să 
se pronunțe asupra acțiunilor concrete ce urmează 
să fi e realizate. “Așteptăm misiunea Fondului Mo-
netar Internațional de la începutul lunii februarie, 
pentru a identifi ca care ar fi  resursele disponibile să 
fi e utilizate în acest scop”, a declarat prim-ministrul, 
la 17 ianuarie 2011, în cadrul unei emisiuni la postul 
public de televiziune Moldova 1.

Majorările de salarii, pensii și burse din anul 2011 
depind de “resursele și posibilitățile ce reies din noul 
cadru economic, care a fost prezentat recent de Mi-
nisterul Economiei”, potrivit declarației ministrului 
Finanțelor Veaceslav Negruța, lansată la 18 ianuarie 
2011, în cadrul unui talk-show la Jurnal TV.

Amintim că Executivul a decis în cadrul ședinței 
din 29 iulie 2010, ca salariile profesorilor să fi e ma-
jorate la 1 ianuarie și 1 septembrie 2011, astfel încât 
creșterea anuală a acestora să fi e de 25%. Ministrul 
Finanțelor a menționat că prima etapă de majorare 
a salariilor pentru cadrele didactice se aplică deja de 
la începutul anului, iar a doua etapă de majorare ur-
mează să aibă loc de la 1 septembrie, așa cum preve-
de hotărârea de Guvern enunțată. În acest scop, s-a 
preconizat alocarea unei sume de 430 milioane lei. 

Ministrul Negruța amintește că indexarea pensi-
ilor se va realiza de la 1 aprilie. În acest an, pensiile 
vor fi  indexate cu 10%, anul trecut aplicându-se un 
procent de 4,3 la sută. În bugetul de stat pentru anul 
2010 au fost prevăzute 183 de milioane de lei pentru 
indexarea pensiilor. 

Potrivit lui Negruța, legea bugetului pentru anul 
curent va fi  aprobată în toate trei lecturi cel mai pro-
babil în martie, iar toate procedurile vor fi  fi nalizate 
în luna aprilie, când legea va fi  publicată și în Moni-
torul Ofi cial.

Interviu realizat cu Tatiana Vasilița, 
specialist principal marketing în 
cadrul Federației Naționale 
a Agricultorilor AGROinform, 
coordonator al portalului agricol 
AgraVista



2  nr. 1 (86) 21 ianuarie 2011PREŢURI

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  -  -  - - - - 25,00 43,00 32,00 - - -  -  -  -  
Cartofi 6,00 6,50 6,00 3,20 6,00 3,80 6,50 8,50 7,50 6,00 8,00 7,00 5,50 7,00 6,00
Castraveţi  -  -  - - - - 23,00 25,00 23,00 - - - 26,00 26,00 26,00
Ceapă galbenă 4,50 5,00 5,00 5,00 5,50 5,00 5,00 6,00 5,50 5,00 7,00 7,00 5,50 6,00 5,50
Ciuperci Păstrăv/Veşenca  -  -  - - - - 25,00 25,00 25,00 25,00 28,00 28,00  -  -  - 
Ciuperci Shampinion  -  -  - - - - 30,00 30,00 30,00 28,00 30,00 30,00 33,00 33,00 33,00
Morcov 5,00 10,00 5,00 5,00 6,50 5,00 6,00 8,00 7,00 7,00 10,00 9,00 6,50 6,50 6,50
Ridiche neagră 3,00 4,00 3,00 3,50 3,50 3,50 3,00 4,00 4,00 - - - 4,00 4,00 4,00
Roşii de seră  -  -  - - - - 22,00 25,00 23,00 - - - 26,00 27,00 26,00
Sfeclă de masă 4,00 4,00 4,00 4,50 5,50 5,00 5,00 7,00 6,00 6,00 7,00 6,00 5,00 5,00 5,00
Usturoi 35,00 35,00 35,00 50,00 50,00 50,00 39,00 41,00 40,00 55,00 55,00 55,00 40,00 40,00 40,00
Varză 3,50 5,00 4,50 5,50 6,00 6,00 5,50 6,00 5,80 6,00 7,00 7,00 4,50 6,00 6,00
Varză roşie  -  -  - 9,00 9,00 9,00 8,00 9,00 9,00 - - -  -  -  - 

FRUCTE

Banane  -  -  - - - - 16,21 16,21 16,21  -  -  - 17,00 17,00 17,00
Lămâi  -  -  - - - - 15,00 18,00 17,00 - - - 15,00 17,00 16,00
Mandarine  -  -  - 14,00 14,00 14,00 16,00 18,00 17,00 - - - 15,00 17,00 15,00
Mere 4,00 8,00 5,00 4,50 5,00 5,00 4,00 10,00 6,00 5,00 7,00 6,00 7,00 9,00 8,00
Mere Golden 4,00 8,00 7,00 6,00 6,50 6,00 4,00 10,00 7,00 9,00 10,00 9,00 8,00 8,00 8,00
Mere Idared 4,00 7,00 6,00 - - - 4,00 10,00 7,00 7,00 8,00 7,00  -  -  - 
Mere Rihard  -  -  - - - - 4,00 10,00 7,00 7,00 8,00 7,00  -  -  - 
Portocale  -  -  - - - - 14,00 17,00 16,00 - - - 15,00 17,00 16,00
Prune uscate 27,00 27,00 27,00 - - - 15,00 30,00 20,00 18,00 25,00 20,00  -  -  - 
Struguri de masă Moldova 26,00 26,00 26,00 19,00 20,00 19,00 23,00 25,00 23,00 - - -  -  -  - 
Struguri roşii de masă  -  -  - 18,00 20,00 18,00 23,00 55,00 23,00 - - -  -  -  - 

Federaţia Agrigultorilor 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   20.01.2011

În general, anul 2010 a fost un episod pozitiv în 
evoluția tradițional fl uctuantă a agriculturii Moldo-
vei, în pofi da extremelor meteorologice. Conform 
estimărilor Expert-Grup, valoarea totală a producției 
agricole va ajunge la 18,5 miliarde lei, sau cu 20% mai 
mult decât în anul 2009.

O alta evoluție concludentă a fost continuarea exo-
dului forței de muncă din sectorul agricol. Conform 
estimărilor experților, numărul angajaților a scăzut 
cu 5% în anul 2010.

Situația în sectorul zootehnic a fost chiar mai bună 
decât în cazul producției vegetale, producția totală în 
acest subsector majorându-se în 2010 cu 24,3%.

Acestea sunt principalele estimări realizate de 
Expert-Grup, în cadrul capitolului “Agricultura” din 
noul număr al publicației “Analiza Creșterii Economi-
ce în Moldova - MEGA”.

Bananele sunt pe cale de dispariție
În câțiva ani, bananele ar putea dispărea. O ciupercă extrem de pe-

riculoasă a distrus deja mai multe plantații din Taiwan, Indonezia sau 
Malaezia și le amenință pe cele din America de Sud și Centrală.

Peste 90 la sută din bananele de pe piață sunt din specia Cavendish, 
cea mai amenințată de această bacterie. Ciuperca Race 4 are puterea de 
a rămâne activă în sol mai multe decenii după ce a distrus plantațiile, iar 
consecințele pot fi  dezastruoase.

În ianuarie 2011, cele mai mici 
prețuri de comercializare a merelor 
au fost înregistrate la Bălți (4,00 
lei/kg), iar cele mai mari la piața 
Albișoara din Chișinău (11,00 lei/
kg), potrivit expertilor Federației 
AGROinform. 

În această perioadă au fost co-
mercializate mere diferite atât din 
punct de vedere a calității, cât și a 
prețului, oferta depășind cererea. 
În special, pe piață au fost comer-
cializate mere de soiurile: Golden 
Delicious, Idared, Simerenco, Ri-
hard, Mantuaner, Florina, Banan 
de iarnă. 

Experții Federației AGROin-
form constată că față de ianuarie 
2010, prețurile la mere pe piețele 

din Chișinău și Ungheni au crescut 
cu 100% , iar la Cahul cu 60%. 

Potrivit sursei de informație 
fresh-market, în ianuarie 2010, la 
piețele angro din Polonia (Bronishe) 
merele destinate exportului erau co-
mercializate la un preț mediu de 0,41 
EUR/kg, în funcăție de sortiment. 
Prețul este în creștere, comparativ 
cu perioada precedentă.  

Roșiile de pe piața 
Republicii Moldova 
sunt exagerat de scumpe

Piața roșiilor în luna decembrie se caracterizează prin 
doua perioade de analiză: primele 2 decade ale lunii, când 
producția a fost comercializată în cantități medii și pre-
țurile nu au înregistrat fl uctuații mari; și ultima decadă, 
când cererea, oferta și prețurile au fost simțitor în crește-
re, fapt determinat de agiotajul în ajun de sărbători, infor-
mează AgraVista.md. 

Conform experților AGROinform, în luna decembrie, 
prețul declarat în vamă pentru 1 kg de roșii importate a 
fost de 0,9 USD, iar la ieșire (+taxe, TVA) de 1,44 USD/kg 
(echivalent cu circa 17,00 lei/kg). La piață producția dată 
este comercializată cu 23,00 - 27,00 lei/kg, diferența de 
6,00 - 10,00 lei pentru 1 kg fi ind atribuită lanțului de in-
termediari. În luna decembrie 2010, au fost importate mai 
mult de 1800 tone de roșii și circa 450 tone de castraveți. 

În anul 2010 valoarea producției agricole 
a crescut cu 20 la sută

Prețul merelor este în creștere
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OPINII

Eu vreau să trăiesc 
ACASĂ

Străinătatea - dulce sau amară? Ştiu 
acest lucru doar cei care au fost departe de 
casă. Cunosc din experienţa apropiaţilor ce 
este ea şi care sunt jertfele pe care le cere 
zi de zi. 

Mă doare mult faptul că străinătatea 
m-a despărţit de cele mai apropiate fi inţe 
din viaţa mea, că ne-a înstrăinat încet-în-
cet astfel încât atunci când ne vedem să 
nu avem practic despre ce discuta, să trăim 
vieţi diferite la distanţe mari. 

Îmi amintesc lucid cum am petrecut-o 
pe mama, aveam impresia atunci că îmi fuge 
lumea de sub picioare, că viaţa mea va lua o 
altă direcţie, lucru care s-a şi întâmplat de 
fapt. Şi iată că de atunci au trecut aproape 7 
ani, ani în care viaţa mea s-a schimbat, ani în 
care am păstrat în sufl et toate acele discuţii 
pe care mi-aş fi  dorit să le împărtăşesc cu ea, 
ani care nu se vor mai întoarce niciodată…

Cu toate acestea, eu vreau să rămân 
ACASĂ, aici unde cunosc fi ecare potecă, 
unde mă aşteaptă tata la poartă, unde pot 
vorbi nestingherit în limba mea, pentru că 
străinătatea este dură, ea aşteaptă forţă de 
muncă iest ină şi fără pretenţii. Din păcate, 
nevoia şi lipsurile ne impun să ne părăsim 
familiile şi să plecăm în căutarea banilor, 
dar ce pierdem în schimb…

Astăzi, conform unor date statistice şi 
sondaje sociologice efectuate, fi ecare al 
treilea dintre moldovenii apţi de muncă lu-
crează peste hotare. 

Eu cred că ne putem descurca şi în ţara 
noastră, sunt mii de moldoveni care au de-
monstrat acest lucru, şi-apoi de ce să punem 
umărul la dezvoltarea altor ţări? Experienţa şi 
economiile fi nanciare acumulate acolo, peste 
hotare, se cer a fi  implimentate aici sub formă 
de investiţii, se cer a fi  puse în circulaţie pen-
tru a putea obţine ulterior un venit aici în ţară, 
alături de familie. Actualmente, în Moldova s-a 
creat un climat investiţional foarte favorabil, 
sunt condiţii şi oportunităţi sufi ciente pentru a 
iniţia o afacere, pentru a desfăşura o activitate 
ce-ar genera un profi t cât de cât. Însă, suntem 
obişnuiţi să lucrăm pentru altcineva, subesti-
mîndu-ne capacităţile. Şi-aşa vor rămâne pen-
tru totdeauna în faţa europenilor şi întregii lumi 
- un popor furnizor de braţe de muncă iest ine, 
fi ind trataţi cu inferioritate. 

Eu vreau să muncesc şi să trăiesc ACA-
SĂ, iar voi?

 EDITORIAL

Liliana BEREGOI

Începutul noului an i-a întâm-
pinat cu surprize pe moldoveni, 
stațiile PECO din țară afi șând pre-
țuri mai mari pentru carburanți. 
Astfel, benzina s-a scumpit cu 40 
de bani, iar motorina cu 60 de 
bani.

Un litru de benzină A 95 costă 
astăzi în jur de 15 lei și 40 de bani, 
iar de motorină Euro 5 - aproxima-
tiv 14 lei.

Petroliștii spun că scumpi-
rea este din cauza variațiilor de 
la bursele internaționale. Un alt 
motiv pe care îl invocă aceștia este 
deprecierea leului în raport cu do-
larul. Anterior, Agenția Națională 
pentru Reglementare în Energe-
tică (ANRE) anunța că scumpirea 
carburanților este inevitabilă. 

În săptămâna curentă, Agenția 
Națională pentru Reglementare în 
Energetică a convocat în ședință 
reprezentanții Moldova Gaz, care 
au cerut majorarea tarifelor cu 
17,6% pentru gazele naturale. Ast-
fel, prețul pentru 1000 de metri 
cubi de gaze ar putea urca până la 
4819 lei. 

Directorul general ANRE, Vic-
tor Parlicov asigură că majorarea 
tarifului la gaze nu va determina 
imediat scumpirea energiei elec-
trice, cel puțin nu până în luna 

martie. Parlicov susține că până în 
prezent nu a existat nicio solicita-
re în vederea majorării prețului la 
energie, iar chiar dacă se va face în 
timpul apropiat, procesul de apro-
bare a majorării nu va fi  defi nitivat 
mai devreme de luna martie.

Totuși creșterea prețurilor la 
carburanți va genera scumpirea 
mai multor produse și servicii. 

Scumpirea carburanților îi va 
afecta puternic și pe producătorii 
agricoli. Statul ar putea să-i aju-
te, însă doar după ce își vor ara 
pământurile. Asta pentru că aju-
toarele vor putea fi  acordate abia 

după adoptarea Legii Bugetului de 
Stat, adică prin luna martie. Toto-
dată, producătorii agricolii anunță 
majorarea prețului la produsele 
alimentare.

Reprezentanții Ministerului 
Agriculturii afi rmă că metoda sub-
vențiilor nu este efi cientă, deoarece 
nu stimulează producătorii să obți-
nă venituri mai mari. Demnitarii le 
recomandă fermierilor să înlocu-
iască echipamentul care consumă 
multă motorină, pentru a face față 
scumpirii carburanților.

Conform calculelor făcute de 
producătorii agricoli, de la 1 de-
cembrie 2010, prețul pentru pre-
lucrarea unui hectar de pământ a 
crescut cu 100 de lei.

Producătorilor agricoli le va fi  
rambursată contravaloarea accize-
lor pentru carburanți, iar numărul 
fermierilor care ar putea benefi cia 
de subvenții va fi  majorat. Sunt 
doar câteva promisiuni făcute de 
noul ministru al Agriculturii, Vasi-
le Bumacov. Toate acestea, depind, 

însă, de banii care vor fi  repartizați 
de la Bugetul de stat Ministerului 
Agriculturii. 

Proaspătul ministru al Agricul-
turii promite că va ajute fermierii 
să-și minimizeze cheltuielile pen-

tru carburanții de care au nevoie 
pentru lucrările agricole de primă-
vară. Bumacov nu este sigur, însă, 
că Ministerul Finanțelor va fi  în 
măsură să acorde suma necesară.

În 2011, fermierii ar putea ob-
ține mai mulți bani din subvenții. 
Noul ministru își propune ca suma 
de bani alocată să fi e mai mare de 
300 de milioane, cât a fost anul 
trecut.

Bumacov spune că, anul aces-
ta, prin intermediul Agenției de 
Intervenție și Plăți în Agricultură 
vor fi  atrase mai multe investiții 
pentru dezvoltarea agriculturii. 
Până acum, 840 de fermieri au 
primit subvenții în valoare totală 
de 86 de milioane de lei. La subdi-
viziunile teritoriale ale Agenției au 
fost depuse 2400 de cereri pentru 
subvenții, care presupun un buget 
de 220 de milioane de lei.

La întrebarea dacă majorarea 
prețurilor la carburanți va produce 
o scumpire în lanț la producția de 
panifi cație, lactate și ulei, Bumacov 
a răspuns: „Prețurile nu vor crește 
esențial. Ne propunem să discutăm 
cu producătorii și să minimalizăm 
acest impact. Dacă carburanții 
s-au scumpit cu 10 procente, pre-
țul produselor nu se poate majora 
la același nivel, pentru că ponderea 
carburanților este de 2-3%. 

Avem trei domenii sensibi-
le – laptele, uleiul și pâinea. Nu 
prevedem scumpiri la lapte, nu 
prevedem scumpiri la ulei. Cât 
privește pâinea, suntem în proces 
de examinare a tuturor cheltuie-
lilor, ca să vedem unde se poate 
de economisit, unde pot fi opti-
mizate cheltuielile, pentru ca în 
cazul în care vor exista scumpiri, 
acestea să nu afecteze esențial 
populația.”

Prețurile la produsele alimentare 
nu se vor majora esențial

Prețurile produselor lactate nu vor 
crește, iar prețul la ulei va scădea. Despre 
aceasta a anunțat viceministrul Agricultu-
rii și Industriei Alimentare, Dumitru Go-
dorogea în cadrul ședinței Guvernului din 
20 ianuarie.

Conform datelor prezentate de direc-
torul CCCEC, Viorel Chetraru hrișca se va 
scumpi în acest an, deoarece în 2010 pro-
dusul valora 950 dolari, iar pentru anul 
2011 va fi  contractată cu 1400 dolari tona 
din China.  

“Din Moldova au fost stopate expor-
turile de zahăr, care se vindea la contra-
bandă. La fel, au fost stopate exporturile 
în masă de cartofi  și ceapă pentru piețile 
din Rusia, acestea fi ind redirecționate spre 
piețile interne”, a mai subliniat Chetraru.

Primul ministru, Vlad Filat s-a ară-

tat nemulțumit de scumpirile din ultima 
perioadă, în special la pastele făinoase 
și a cerut mai multe detalii în ședința 
următoare.

“Nu înțeleg ce legătură are scumpirea 
pastelor făinoase cu creșterea cotațiilor in-
ternaționale la barilul de petrol. Nu mă re-
fer aici doar la prețurile de pe piață, ci și la 
cele din depozite”, s-a revoltat premierul.

Ministrul Economiei, Valeriu Lazăr 
a raportat că inflația pentru anul 2010 
a constituit 8,1%. Produsele alimentare 
s-au scumpit cu 7,1%, iar cele nealimen-
tare - cu 7,7% (datorită majorării prețu-
lui la combustibili - cu 25%). Prețurile 
pentru servicii s-au mărit cu 9,7%, din-
tre acestea energia electrică s-a scumpit 
cu 20,4%, gazele naturale cu 26,2%, iar 
energia termică cu 25,3%. 

Prețurile sub controlul strict al Guvernului
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Producătorii din localitatea Mi-
leștii Mici au tradiții de cultivare a 
strugurilor (în deosebi struguri de 
masă) și fructelor, dar întâmpină 
difi cultăți la păstrarea și comerci-
alizarea producției. Soluționarea 
acestei probleme, cât și informați-
ile acumulate la instruirile organi-
zate de FNAM „AGROinform”, au 
contribuit la asocierea a 7 gospo-
dării țărănești și fondarea coope-
rativei de întreprinzător ,,Struguri 
de Aur”.

Cooperativa de marketing 
“Struguri de Aur”  a fost fondată 
în anul 2007 și este formată din 10 
membri – producători de struguri 
de masă, mere, piersici.

Cooperarea fermierilor a asi-
gurat dezvoltarea lanțului valoric 
pentru sectorul de fructe al mem-
brilor și a permis comercializarea 
strugurilor la prețuri avantajoase în 
lunile reci ale anului. În anul 2009, 
cooperativa a obținut licența pentru 
comercializarea pesticidelor.

Ne-am cooperat pentru a ne facilita activitatea
„Ne-am cooperat pentru a ne 

facilita activitatea: împreună pu-
tem transporta producția chiar și 
peste hotare”, afi rmă președintele 
cooperativei, Mihai Slobozeanu.

În anul 2010, cooperativa a dat 
în exploatare un frigider cu o capa-
citate de 120 tone. 

La început era difi cil de a găsi 
sau accesa o fi nanțare, deoare-
ce întreprinderea nou fondată nu 
prezenta interes pentru instituțiile 
de fi nanțare. Reieșind din aceste 
considerente, membrii coopera-
tivei au decis să contribuie perso-
nal la implementarea investiției de 
construcție a frigiderului (procu-
rând echipament de mâna a doua 
în stare ideală), dar au benefi ciat 
și de suportul acordat de Progra-
mul ASPA implementat de FNAM 
„AGROinform”. 

 „La construcția frigiderului am 
primit un suport fi nanciar de 6 mii 
euro din partea Federației Națio-

nale a Agricultorilor AGROinform, 
restul banilor au fost investiți de 
membrii cooperativei. Poate depo-
zitul frigorifi c este de o capacitate 
mică, totuși  pentru început consi-
derăm că vom obține un preț mai 
bun la producție, iar veniturile vor 
fi  un bun suport pentru dezvolta-
rea de mai departe a cooperativei”, 
spune Slobozeanu.  

Membrii cooperativei înfi ințea-
ză plantații de viță de vie cu soiuri 
de struguri solicitați pe piața rusă. 

„Cea mai parte din plantații o 
ocupă soiul Moldova pentru că este 
solicitat pe piața rusă – spre care 
ne orientăm la moment, pentru că 
nu suntem încă pregătiți să ieșim 
pe cea europeană. Avem semnate 
contracte de vânzare a strugurilor 
la Minsk și Moscova”, afi rmă pre-
ședintele cooperativei. 

Pentru viitor,  membrii coope-
rativei Struguri de Aur intenționea-
ză să amenajeze o linie de ambalare 

a strugurilor și fructelor pentru a 
deveni competitivi și de a comerci-
aliza producția pe piața internă, la 
rețelele de supermarket. 

Membrii doresc să construias-
că un frigider de o capacitate mai 
mare și să ajute și alți producători 
să comercializeze strugurii la pre-
țuri avantajoase. 

„Intenționăm să achiziționăm 
și un tractor, pentru a face toate 
lucrările la timp și la un preț mai 
mic. Ne bucurăm de sprijinul oferit 
de AGROinform care a adus spe-
cialiști și ne-au instruit cum să lu-
crăm corect plantațiile viticole. Am 
participat împreună la expoziții in-
ternaționale: în Antalia, Bulgaria, 
Kiev, unde am avut ocazia de a ve-
dea cum lucrează fermierii conform 
tehnologiilor moderne. Sperăm să 
ajungem și noi în curând la nivelul 
lor”, spune Mihai Slobozeanu.

Liliana BEREGOI

AO “Pro Cooperare Regionala” 
cu susținerea fi nanciară a Fundați-
ei  HEKS Moldova, lansează proiec-
tul “Școala Fermierului și servicii 
de consultanță pentru agricultura 
durabilă”.

Scopul proiectului  este:  Îm-
bunătățirea condițiilor de trai din 
zona rurală prin susținerea dezvol-
tării durabile a fermierilor privați. 

Benefi ciarii acestui proiect vor 
fi  fermierii mici și mijlocii din zona 
de Nord a Republicii Moldova care 
sunt implicatți în activități agricole 
și doresc să-și extindă activitățile 
ce le desfășoară. În cadrul proiec-
tului dat vor fi  oferite: 

1. Cursuri licențiate în do-
meniul agriculturii durabile 
pentru  fermieri care  se ocupă cu  
creșterea animalelor și culturilor 
de câmp,  precum și creșterea le-
gumelor și fructelor. Aceste cursuri 
vor fi  organizate în colaborare cu 
Facultatea de “Agroecolgie” a Uni-

versității de Stat din Bălți. Partea 
practică va fi  asigurată prin colabo-
rarea cu Institutul Științifi co-Prac-
tic “Selecția” din mun. Bălți.

2.  Instruire de scurtă du-
rată, schimburi de experiență 
și consultanță pentru fermie-
rii privați. 

În cadrul acestei componente 
fermierii vor benefi cia de instruiri 
cu durata de o zi pe diverse su-
biecte tehnice, vizite de studiu și 
schimburi de experiență în țară și 
peste hotare precum și servicii de 
consultanță  în domeniul agricol.

În cadrul acestui proiect, în 
afară de partenerii menționați, AO 
“Pro Cooperare Regională” colabo-
rează și cu  o serie de ONG-uri de 
profi l din zona de Nord. Doritorii 
de a participa la activitățile pro-
iectului se pot adresa la sediul  AO 
“Pro Cooperare Regionala” situat în 
mun. Bălți, str. Mihai Viteazul 36/2 
sau la nr. de telefon: 069950292. 

Agricultorii care intenționează să-și dezvolte afacerile 
pot participa la cursuri de instruire 

Mai mulți experți americani 
vor acorda, pe parcursul anului 
2011, cooperativei de consum 
Moldcoop consultanță profesi-
onistă orientată spre sporirea 
capacității acesteia de aprovi-
zionare cu bunuri și servicii a 
consumatorilor din Republica 
Moldova și de peste hotare. Ex-
perții vor fi  selectați prin concurs 
pentru a oferi asistență pe bază 
de voluntariat în cadrul Progra-
mului De la Fermier la Fermier 
/FTF. 

Prima dintre aceste vizite va 
fi  efectuată, în perioada 17 ia-
nuarie-3 februarie, de către ex-
pertul american în dezvoltarea 
organizațională James Worstell, 
care va asista Moldcoop în iniți-
erea unui Program de instruire 
continuă. Acest program este 
destinat managerilor coopera-
tivelor primare și raionale, pre-
cum și ai întreprinderilor mem-
bre Moldcoop și este lansat la re-
comandarea expertului, în urma 

evaluării generale, în anul 2009, 
a Moldcoop. 

Agenda activității expertului 
în Republica Moldova include 
organizarea unei sesiuni de for-
mare a formatorilor ce va avea 
ca participanți un grup de ma-
nageri Moldcoop, selectați pen-
tru elaborarea Programului de 
instruire continuă. Principalul 
obiectiv al sesiunii îl constituie 
dezvoltarea abilităților de ela-
borare a modulelor și de desfă-
șurare a instruirilor. Totodată, 
pe baza unei evaluări anterioare 
a necesităților de instruire ale 
managerilor Moldcoop, va fi  în-
tocmită o listă de module ce vor 
fi  elaborate în cadrul programu-
lui. Totodată, va fi  organizată o 
instruire pentru 15 manageri de 
cooperative de consum privind 
efectuarea studiilor de fezabili-
tate și întocmirea planurilor de 
afaceri. 

James Worstell este de păre-
re că, pe lângă sporirea efi cienței 

și descoperirea unor noi surse 
de profi t, instruirea continuă va 
crea premise necesare pentru 
obținerea investițiilor străine, 
deoarece investitorii sunt intere-
sați de capacitățile managerilor 
mai mult decât de oricare alt as-
pect al planurilor de afaceri. 

Printre recomandările elabo-
rate de expert în urma evaluării 
generale a Moldcoop se numără: 
dezvoltarea capacităților mana-
geriale; crearea unei imagini uni-
ce pentru produsele Moldcoop 
destinate exportului; atragerea 
investițiilor; dezvoltarea agrotu-
rismului, optimizarea întreprin-
derilor și a structurii Moldcoop. 

În opinia expertului, moște-
nirea și potențialul existent al 
Moldcoop necesită transforma-
rea acesteia într-o organizație 
dinamică, ce stimulează anga-
jații și managerii care o ajută 
să se adapteze și să profi te de 
schimbările din mediul în care 
activează. 

Moldcoop își sporește capacitățile de aprovizionare 
a consumatorilor cu bunuri și servicii
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Prețurile porumbului și soii au 
urcat la cel mai ridicat nivel din ul-
timele 30 de luni după ce guvernul 
american a redus în mod surprin-
zător estimările legate de recolte 
pentru principalele cereale, scrie 
Financial Times. 

La bursa de mărfuri din Chica-
go, prețul soii a urcat cu 5,2%, până 
la 14,20 dolari/bușel (27,2 kg), cel 
mai ri dicat preț de la sfârșitul anu-
lui 2008. Departamentul de agri-
cultură a anunțat că raportul intern 
sto curi/ce re re va atinge cel mai 
scăzut nivel din aproape un secol. 

Prețul porumbului a avansat cu 
5%, până la 6,37 dolari/bușel (25,4 
kg), cel mai ridicat nivel din iulie 
2008. 

Adăugând și creșterea de ieri, 
prețul porumbului a avansat cu 
94% față de valoarea din iunie, soia 
a câștigat 51%, iar grâul 80%. Pe 

parcursul lui 2010, porumbul s-a 
scumpit cu 61%, iar soia și grâul cu 
peste 40%.

Creșterea prețurilor vine după 
ce Organizația pentru Agricultură 
și Alimente din cadrul Națiunilor 
Unite a avertizat că s-ar putea înre-
gistra o nouă criză a alimentelor, de 
genul celei din 2008, dacă prețurile 
vor continua să crească. Prețul ali-
mentelor la nivel mondial a avansat 
cu 25%, conform ONU. Tendința 
devine un motiv important de în-
grijorare în țările afl ate în curs de 
dezvoltare.

Deși temerile ofi cialilor sunt 
temperate de prețurile stabile la 
orez, aceștia avertizează că o peri-
oadă susținută de prețuri ridicate, 
în special la cereale cum ar fi  grâul, 
ar afecta țările mai sărace. 

«Este foarte clar. Dacă vor apă-
rea probleme în sezonul următor, 

vom asista la noi maxime istorice 
ale prețurilor la porumb și soia», 
este de părere Dan Basse, președin-
te al AgResource din Chicago. 

Traderii sunt în special îngri-
jorați de prețul uleiului vegetal, 
extrem de important pentru țări în 

curs de dezvoltare.
Departamentul american al 

agriculturii a anunțat că raportul 
stocuri mondiale/cerere va atinge 
în acest an «niveluri nemaiînre-
gistrate de la mijlocul anilor '70, 
refl ectând o creștere accelerată a 

consumului de ulei vegetal pentru 
alimente și carburanți».

Statele Unite sunt cel mai mare 
furnizor de porumb, acoperind mai 
mult de jumătate din necesitățile de 
import la nivel mondial.

Porumbul este de asemenea 
important în hrana animalelor, scă-
derea stocurilor refl ectând în parte 
cererea în creștere de carne de pe 
piețele emergente. Producția re-
cord de etanol din Statele Unite va 
absorbi de asemenea aproape 40% 
din recolta americană.

Creșterea puternică a prețurilor 
din sectorul agriculturii a îmbună-
tățit perspectivele sectorului agroa-
limentar din Statele Unite. Cargill, 
cel mai mare trader de materii pri-
me alimentare, a anunțat o triplare 
a profi turilor în trimestrul doi al 
anului său fi scal față de aceeași pe-
rioadă a anului anterior.

Creșterea economică le permite 
să ridice costurile materiei prime și 
a combustibilului. Astfel, 2011 se 
prevede să fi e un an al scumpirilor. 

Asta, în timp ce Europa încear-
că să se mențină și să impună mă-
suri de austeritate.

În timp ce Economiile occiden-
tale au rămas în urmă, iar China, 
India și Brazilia apasă piciorul pe 
accelerație. Ele stabilesc ritmul 
dezvoltării globale și determină 
prețurile. În rezultat, apare tendin-
ța de creștere a prețurilor exact în 
cel mai greu moment pentru țările 
bogate. 

Valoarea materiei prime, de la 

bumbac, zahăr și până la cauciuc, 
continuă sa urce de luni de zile. Im-
pact asupra economiei o are creș-
terea prețului la petrol. În Statele 
Unite ale Americii, petrolul brut a 
ajuns la 90 de dolari pe baril, iar în 
Europa se apropie de 95 dolari, o 
creștere cu 15 de dolari într-un an. 
Mari temeri creează și vânzarea ali-
mentelor de bază. 

2011 va fi  anul scumpirilor, în 
special pentru cei din Occident, 
în momentul în care șomajul este 
ridicat și veniturile stagnează iar 
scumpirile vin din toate părțile. 
Banca Centrala Europeană a decla-
rat că va interveni asupra dobân-

zilor, pentru ca acestea să rămână 
constante. Revenirea economică în 
țări cu probleme precum Grecia, 
Spania, Belgia sau Italia poate fi  
extrem de difi cilă.

Volumul comerțului dintre 
România și Republica Moldova a 
crescut cu peste 15% în perioada 
ianuarie-noiembrie 2010, în spe-
cial datorită creșterii volumului 
exporturilor peste Prut.

Exporturile românești în Re-
publica Moldova au constituit 
340 milioane dolari în perioada 
de referință, sau cu aproximativ 

20% mai mult decât în ianuarie-
noiembrie 2009. România ocupă 
locul trei la capitolul exporturi în 
Republica Moldova, după Rusia și 
Ucraina, având o pondere de 10% 
din totalul importurilor moldove-
nești, potrivit Biroului Național de 
Statistică de la Chișinău.

România este și una din-
tre principalele destinații ale 

mărfurilor moldovenești, cu 
235 milioane dolari în 11 luni, 
sau cu peste 6% mai mult de-
cât în aceeași perioadă a anu-
lui anterior. 

Cu 575 milioane de dolari, 
România este al doilea parte-
ner comercial extern al Repu-
blicii Moldova, fi ind devan-
sată de Rusia - 850 milioane 
dolari. România este urmată 
de Ucraina cu aproape 560 
milioane dolari și Italia - 380 
milioane. 

Exporturile Republicii Mol-
dova în perioada ianuarie-noiem-
brie 2010 au constituit circa 1,4 
miliarde de dolari și s-au majorat 
cu circa 20%, în timp ce impor-
turile au constituit circa 3,4 mili-
arde de dolari, cu 17% mai mult 
decât în aceeași perioadă a anului 
2009. Balanța comercială indică 
o valoare negativă de circa 2 mi-
liarde dolari.

Rusia, al treilea exportator mon-
dial de grâu, a anunțat că exporturile 
de făină au fost reluate începând cu 
data de 1 ianuarie 2011, după embar-
goul impus la data de 15 august 2010, 
transmite RIA Novosti.

Decizia a fost luată în urma ce-
rerilor producătorilor ruși de făină 
care se tem că își vor pierde clienții 
din străinătate. Reprezentanții secto-
rului afi rmă că Rusia este în măsură 
să-și asigure necesitățile interne în 
pofi da reluării exporturilor.

La data de 15 august 2010 Rusia 
a suspendat exporturile de cereale 
până la data de 31 decembrie 2010, 
în condițiile în care recolta de anul 
trecut a fost afectată de secetă și in-
cendii naturale. Anunțul autorităților 
de la Moscova a declanșat o creștere 
a prețurilor la cereale pe piețele mon-

diale iar în luna octombrie, îngheța-
rea exporturilor de cereale rusești, cu 
excepția făinii, a fost prelungită până 
în luna iulie 2011.

Potrivit Uniunii producătorilor 
de cereale, Rusia exportă făină spre 
Mongolia, Afganistan,  Coreea de 
Sud,  Israel, Turkmenistan, Tadjikis-
tan, Republica Moldova, Thailanda și 
alte state. În perioada cuprinsă între 
lunile iulie 2009 și iulie 2010, Rusia a 
exportat o cantitate de 21,4 milioane 
tone de cereale, iar în perioada 1 iu-
lie -15 august 2010 o cantitate de trei 
milioane tone de cereale.

În 2010 Rusia a recoltat 63,7 mi-
lioane tone de cereale iar recolta de 
grâu s-a situat  la 43,5 milioane tone, 
în scădere cu aproximativ o treime 
față de 2009.

Guvernul ucrainean a proclamat 
anul 2011 an al modernizării comple-
xului agroindustrial al țării. Înainte, 
atât președintele Viktor Ianukovici, 
cât și premierul Nikolai Azarov de-
clarau că reforma trebuie să înceapă 
cu implementarea în Ucraina a pie-
ței de liberă vânzare-cumpărare a 
terenurilor agricole: până acum, în 
Ucraina era în vigoare un moratoriu 
asupra acestor operațiuni, prelungit 
anual. Experții afi rmă că interdicția 
va fi  anulată în viitorul apropiat, însă 
este de așteptat ca puterea să restric-
ționeze accesul cetățenilor străini la 
cumpărarea de terenuri ucrainene, 
notează cotidianul rus Nezavisimaia 
Gazeta.

Potrivit premierului ucrainean 
Nikolai Azarov, productivitatea gos-
podăriilor agricole este astăzi de 3-5 

ori mai mică decât în țările Europei. 
Azarov consideră situația amenință-
toare în ceea ce privește securitatea 
alimentară a țării. De aceea, premi-
erul Ucrainei consideră oportună 
schimbarea radicală a situației pri-
vind exploatarea terenurilor agricole.

Ucraina deține în prezent peste 
60 de milioane de hectare de tere-
nuri, din care circa 42 de milioane au 
destinație agricolă. În timpul mora-
toriului, terenurile agricole erau, de 
obicei, împărțite în parcele și distri-
buite între locuitorii localităților afe-
rente. În acest sens, Aleksandr Ko-
valiv, angajat al Ministerului pentru 
Politică Agrară, declară că “Ucraina 
este practic singurul stat din lume 
care a oferit cadou terenurile milioa-
nelor de cetățeni, oferindu-le cu forța 
titluri de proprietate pe terenuri”.

Prețurile cerealelor cresc rapid, lumea îndreptându-se 
cu pași repezi spre o criză a alimentelor

2011 – an al scumpirilor
Economiile emergente dictează ritmul dezvoltării globale 

Volumul comerțului dintre România 
și Republica Moldova a crescut cu peste 15%

Rusia a reluat 
exporturile de făină 

Puterea ucraineană 
demarează reforma agrară
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Pentru informații suplimentare 
apelați Federația Națională 
a Agricultorilor din Moldova 
„AGROinform” și 
organizațiile regionale.

FNAM „AGROinform” 
Chișinău, Ștefan cel Mare 123 V, 
Tel: 373-22-23-77-30 
Fax: 373-22-23-78-30

SERVICIILE OFERITE DE REŢEAUA FEDERAŢIEI NAŢIONALE A AGRICULTORILOR „AGROINFORM”
Dezvoltarea afacerilor

 Elaborarea planurilor de afa-
ceri pentru investiții în teh-
nică, echipamente și utilaj de 
procesare a producției agroa-
limentare;

 Asistență la elaborarea pa-
chetului de documente pen-
tru accesarea fi nanțărilor;

 Asistență la efectuarea studi-
ilor de fezabilitate a investiți-
ilor și identifi care furnizori-
lor de echipamente;

 Organizarea vizitelor și misi-
unilor de afaceri.

Dezvoltarea cooperativelor 
de marketing

 Asistență la crearea și dezvoltarea cooperati-
velor de marketing;

 Asistență la crearea și dezvoltarea asociațiilor 
profesionale pe produs;

 Instruiri în dezvoltarea afacerilor și cooperati-
velor de marketing.

Servicii de marketing
 Servicii de intermediere a producției 
agricole;
 Oferirea informației despre prețuri și 
piețe;
 Cereri și oferte de comercializare;
 Elaborarea studiilor și cercetărilor de 
piață pentru diferite produse pe diferite 
piețe;
 Elaborarea mărcilor comerciale și pro-
movarea lor.

MALADII

Cum recunoaştem 
animalele bolnave 
de febră ast oasă
La bovine, perioada de incuba-

ție a bolii este de 2 – 7 zile. Boala 
debutează cu stare febrilă (cu va-
lori ale temperaturii de 42 °C, care 
durează cca. 3 zile, stare generală 
alterată, lipsa apetitului, sistarea 
produciței de lapte, salivație abun-
dentă, înroșirea și infl amarea mu-
coasei bucale, botul uscat, înceta-
rea rumegatului.

Faza următoare a bolii este 
semnalată de apariția aftelor (vezi-
cule) pline, la început, cu un lichid 
clar. Acestea pot apărea pe mucoa-
sa bucală, în regiunea interdigitală 
din regiunea copitei, pe uger. Sta-
rea generală se înrăutățește, dure-
rea suferită de animal se manifestă 
prin menținerea închisă a gurii, 
mestecare în gol, paraplegii.

Pe locul aftelor sparte apar ul-
cerații (eroziuni), care încep ulte-
rior să se închidă. Procesul de vin-
decare a leziunilor bucale durează 
cca. 14 zile, iar a celor de la nivelul 
copitei durează o lună. Convales-
cența poate fi  prelungită prin apa-
riția unor suprainfecții secundare, 
bacteriene.

Între timp se pot observa cazuri 

noi de îmbolnăvire a animalelor să-
nătoase din efectiv.

Pe lângă formele mai ușoare de 
boală, care au fost descrise, cu un 
procent de letalitate (mortalitate) 
de 2 %, există și forme cu evolu-
ție mai gravă, în care mortalitatea 
atinge 80 %. Aceste forme grave 
sunt cauzate de un agent infecțios 
mai virulent, miotrop, care cauzea-
ză miocardite (infl amația mușchiu-
lui inimii), mai ales la viței, la care 
se constată o mortalitate ridicată, 
boala având o evoluție supraacută, 
cu exitus în 24 de ore.

Imunitatea față de tipul de vi-

rus care a generat infecția durează 
12 luni la animalele vindecate. Pe-
ricolul mare constă în complicațiile 
apărute prin suprainfecții bacteri-
ene secundare, ca: mastite cronice 
(infl amații ale ugerului), pododer-
matite cronice (infl amații ale co-
pitei) sau miocardite cronice, care 
pot lăsa sechele defi nitive.

Cum se manifestă 
febra ast oasă la om
Omul se poate molipsi de febra 

aftoasă de la animalele bolnave, în 
special când consumă lapte crud, 

lapte acru, iaurt, chișleac, smân-
tână, unt, carne, adică pe cale ali-
mentară.

Uneori virusul poate pătrunde 
în organismul uman prin micro-
leziuni (zgârâeturi, exoreacții) în 
timpul îngrijirii animalelor bolna-
ve sau în timpul prelucrării mate-
riei prime de la ele. Se discută po-
sibilitatea de infectare a omului pe 
cale aerogenă (aero-picături). Mai 
des suferă de febra aftoasă lucrăto-
rii de la fermele de oi, vaci și porci, 
atât de stat cât și private.

Destul de frecvent se îmbolnă-
vesc lucrătorii de la combinatele de 
carne, abatoare, de la întreprinde-
rile de prelucrare a materiei prime 
de origine animalieră, precum și ve-
terinarii, zootehnicienii,vânătorii, 
lucrătorii de la menagerie.

De regulă, boala se întâlnește 
între populația de la sate. Primă-
vara și vara pot apărea focare de 
febră aftoasă între copii, în urma 
consumului de lapte și a produse-
lor lactate de la animalele bolnave, 
neprelucrate termic sufi cient.

Nimerind în organismul uman 
pe diverse căi, virusul febrei aftoa-
se pătrunde și se multiplică în celu-
lele epiteliului mucoasei cavităților 
bucale, nazale ori în epidermisul 
plicelor cutanate (intradigitale), ce 
duce la infl amația lor și apariția ve-

ziculelor aftoase. Din ultimele viru-
sul pătrunde în sânge și se dezvoltă 
maladia propriu-zisă.

Boala se începe, de obicei, acut 
după o perioadă de incubație de 
2-6 zile, mai rar până la 10. La bol-
navi se ridică brusc temperatura 
până la 38,5-39°C, apar frisoane, 
cefalee, mialgii, senzații de arsură 
a mucoasei cavității bucale, în spe-
cial la consumul alimentelor solide 
ori puțin iritante, scade pofta de 
mâncare. După 1 -2 zile pe buze, 
mucoasa cavității bucale, nazale, 
pe limbă, gingii apar vezicule mici 
cu un conținut transparent, ulteri-
or tulbure; peste 24 ore veziculele 
se sparg și în locul lor se formează 
mici ulcerații.

Ultimele se caracterizează prin 
usturime și dureri pronunțate. 
Erupții asemănătoare apar pe po-
dul palmelor, pe tălpile picioarelor, 
pe pielea dintre degete și în jurul 
unghiilor de la mâini și picioare, pe 
mucoasa vaginului, uretrei, pe con-
junctiva oculară.

Aftele menționate au formă ro-
tundă sau ovală cu tendința de a 
se contopi între ele, având diverse 
dimensiuni și nu sunt profunde. Li-
chidul lor este limpede sau puțin găl-
bui, uneori de culoare gri-roșcată. Pe 
mucoase aftele evoluează rapid, se 
usucă și se detașează, lăsând în urmă 

Ce este și cum se manifestă febra 
Febra aftoasă este o boală infecțioasă de natură virală foarte contagioasă a rumegătoa-

relor paricopitate, suinelor, apare și la elefanți, șobolani și arici. Cabalinele sau omul pot fi  
purtători sănătoși de virus. Febra aftoasă se transmite, în general, prin contact cu secreții și 
excreții ale animalelor bolnave sau celor purtătoare de virus, vehiculate prin haine, alimen-
te, furaje contaminate. 

Pentru împiedicarea extinderii bolii se iau măsuri de carantină (izolarea tutor exempla-
relor suspectate de infecție), dezinfecții riguroase, sistarea importului produselor de origine 
animală din țările unde a fost declarată boala (declararea bolii fi ind obligatorie).

În alte țări se aplică, ca măsură preventivă, vaccinarea cu un virus inactivat, folosin-
du-se ca adjuvant hidroxidul de aluminiu. Dezavantajul acestei metode constă în faptul că 
animalele purtătoare de virus nu se mai pot deosebi prin metode serologice (determinări de 
anticorpi) de animalele vaccinate.
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Federaţia Naţională a Agricultorilor din Moldova 
   AGROinform oferă FINANŢAREFINANŢARE  FERMIERILORFERMIERILOR

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

păstrarea producţiei; procesarea producţiei; sortarea/
calibrarea/ambalarea producţiei şi etichetarea; marca-
rea producţiei agricole.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

aftoasă
eroziuni, care se vindecă timp de 
5-10 zile, dacă nu se asociază infecția 
secundară, de regulă, cocică.

Starea generală a bolnavului 
se dereglează, în special, când este 
afectată mucoasa bucală, fapt ce 
are ca urmare masticația și degluti-
ția dureroasă, salivația abundentă; 
la afectarea uretrei apare o disurie 
iarăși dureroasă. Adulții suportă 
boala mai ușor decât copiii, având 
o moleșeală și cefalee pronunța-
te. Veziculele localizate pe pielea 
mâinilor și a picioarelor, deși sunt 
dureroase, infl uențează mai puțin 
asupra stării generale a organismu-
lui, decât cele localizate pe mucoa-
sele diferitor organe.

La copii, spre deosebire de 
adulți, boala este, de regulă, înso-
țită de stomatită, cu predominarea 
leziunilor palmare și interdigitale 
la picioare. Evoluția bolii este de 
scurtă durată, atingând 10-15 zile, 
în cazuri grave, semnele de into-
xicație sunt exprimate maximal, 
apar erupții cutanate multiple cu 
caracter hemoragic, de asemenea 
aftele sunt multiple pe mucoase și 
mai apar simptome dispeptice. De 
menționat, că aceste forme grave, 
de asemenea și complicațiile ca: 
septicemia, pneumonia, meningita 
secundară, uneori miocardita apar 
la persoanele ce se adresează târziu 
la medici ori se ocupă cu autotra-
tamentul.

Persoanele care îngrijesc ani-
malele bolnave trebuie să-și spele 
sistematic mâinile cu apă și să-
pun, să poarte salopete și mănuși 
speciale, cizme de cauciuc, să nu 
mănânce și să nu fumeze în tim-
pul lucrului. Se interzice catego-
ric de a consuma laptele crud și 
carnea semifiartă de la animalele 
bolnave.

Bolnavii, în dependență de gra-
vitate, sunt izolați în secțiile de boli 
infecțioase sau la domiciliu până la 
vindecarea defi nitivă, asigurându-

se dezinfectarea secrețiilor, prove-
nite din leziunile cutanate și bucale.

Persoanele ce îngrijesc de ani-
malele bolnave trebuie să respecte 
strict regulile de igienă personală. 
Totodată ele sunt supuse periodic 
unui control medical și unei supra-
vegheri permanente a medicului. 
Este categoric interzisă munca fe-
meilor gravide, a copiilor și a ado-
lescenților în gospodăriile, unde 
sunt animale bolnave ori suspecte 
la febra aftoasă.

Primul caz de febră 
ast oasă în Bulgaria 
în ultimii 12 ani
După 12 ani, febra aftoasă a re-

venit în Bulgaria, această maladie 
fi ind depistată la un porc mistreț 
vânat în regiunea Burgas, nu de-
parte de granița cu Turcia, infor-
mează Agerpres.

Boala este periculoasă doar 
pentru animale, nu şi pentru oame-
ni. Ea este extrem de contagioasă şi 
poate să provoace pierderi econo-
mice foarte mari deoarece anima-
lele contaminate nu se tratează, ci 
trebuie ucise.

Bulgaria a anunţat imediat Co-
misia Europeană care ar putea să 
decidă să interzică temporar im-
portul de carne din regiunea Bur-
gas sau din întreaga ţară, a decla-
rat ministrul agriculturii, Miroslav 
Naidenov.

A fost stabilită o zonă de 
protecţie de trei kilometri şi una de 
supraveghere de 10 kilometri. Toa-
te vehiculele care intră în zona sa-
tului Kosti vor fi  dezinfectate. Vor 
fi  luate probe de analiză din toate 
fermele de animale din regiunile 
Burgas, Iambol şi Haskovo.

Ultimul caz de febra aftoasă a 
fost înregistrat în Bulgaria în anul 
1998. În vecina sa, Turcia, însă 
sunt câteva focare ale bolii.

Autoritățile veterinare din 
bulgaria raportează apariția 
unui al doilea posibil focar al fe-
brei aftoase. Veterinarii au sesi-
zat simptomele maladiei la ani-
male domestice din satul Rezo-
vo, situat în regiunea Burgas la 
frontiera cu Turcia, probele au 
fost trimise într-un laborator 
din Sofi a, iar rezultatele fi ind 
așteptate luni, a declarat Iordan 
Voinov, directorul Serviciului 
național sanitar-veterinar.

Se presupune că cele 90 de 
bovine, 70 de ovine și 30 de 
porcine din sat s-au infectat de 
la 21 de bovine care au pătruns 
pe teritoriul bulgăresc din Tur-
cia. Primele probe luate la Re-
zovo imediat după apăriția pri-
mului focar al febrei aftoase la 
satul vecin Kosti au fost negati-
ve, dar acum au aparut simpto-
mele, ceea ce ar putea însemna 
că infectarea s-a făcut foarte de 
curând, a mai spus Voinov. El a 

adăugat că duminică va fi  stins 
focarul febrei aftoase la Kosti. 
În această ziuă trebuie să termi-
ne procesul de sacrifi care a ce-
lor aproximativ 500 de animale 
domestice din satul.

Existența febrei aftoase a 
fost confirmată pe 10 ianuarie 
la animale domestice din sa-
tul Kosti după ce, la începutul 
lunii ianuarie, această mala-
die a fost depistată la un porc 
mistreț vânat în regiunea Bur-
gas, nu departe de granița cu 
Turcia. Boala este periculoa-
să doar pentru animale, nu și 
pentru oameni. Ea este extrem 
de contagioasă și poate să 
provoace pierderi economice 
foarte mari deoarece animale-
le contaminate nu se tratează, 
ci trebuie ucise.

Ultimul caz de febră aftoasă 
a fost înregistrat în Bulgaria în 
anul 1998. În Turcia, însă, sunt 
peste o mie focare ale bolii.

Șapte regiuni în Bulgaria 
se află în carantină veterinară 
din cauza apariției febrei af-
toase. Imediat după depistarea 
virusului în regiunea Burgas 
au intrat în vigoare interdicții 
privind transportul unor ani-
male și fabricarea unor produ-
se de origine animală. În alte 
șase regiuni vecine se aplică 
măsuri de prevenirea apariți-
ei febrei afroase. Este interzis 
exportul produselor pe bază 
de carne de animale și al lac-
tatelor ce provin din cele șapte 
regiuni ale țării. Măsurile sunt 
coordonate cu Comisia Euro-
peană și urmează să rămână 
în vigoare până la data de 28 
februarie.

Ucraina și Republica Moldo-
va au interzis complet importul 
de carne și lactate din Bulgaria. 
Autoritățile din Sofi a însă con-
testă această măsură ca exage-
rată și nefondată.

Un nou posibil focar 
al febrei aftoase 
a fost descoperit în Bulgaria
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- Ce reprezintă agra-
vista.md?

- Bursa Agricola on-line 
AgraVista este un produs al 
Federației Naționale AGROin-
form, destinat producătorilor, 
comercianților și prestatorilor 
de servicii din domeniul agro-
alimentar și este instrumentul 
ideal pentru comercializarea 
producției, oferind posibilita-
tea de a găsi potențiali cum-
părători sau furnizori de circu-
lante.

În cadrul bursei pot fi  pla-
sate anunțuri cu privire la ofer-
tele sau cererile de produse, 
vizualizate cantitățile și pre-
țurile comerciale, o multitudi-
ne de informații referitoare la 
legislația din domeniu agricol, 
analize și prognoze ale pieței 
agricole, condiții de export și 
certifi care.

Bursa agricolă AgraVista a 
fost creată, în cadrul progra-
mului TACIS în colaborare cu 
câțiva parteneri: CAMIB, IDIS 
Viitorul și AGROinform. Iniți-
al AgraVista era doar o inter-
față, formată din câteva pagini 
care conțineau date generale 
despre parteneri, și practic nu 
avea informația necesară pen-
tru producători. Era nevoie ca 
site-ul să fi e renovat pentru a 
fi  util segmentului de public 
căruia îi era adresat: fermie-
rilor. 

- Care a fost necesita-
tea creării site-ului?

De la bun început si-- 
te-ul își propunea să devină 
un instrument de facilitare a 
vânzărilor, să acorde suport 
fermierilor în procesul de co-
mercializare a producției, să 
le asigure informația privind 
situația de pe piață, în special 
prețurile. Un alt scop de cre-
are a site-ului a fost stabilirea 
unui cadru transparent între 
producători și intermediari. La 
momentul fondării site-ului pe 
piață era o problemă: interme-
diarii îi inhibau pe producători 
care nu știau ce se întâmplă pe 
piețele din țară, astfel fermie-
rii suportau pierderi enorme și 
erau nevoiți să comercializeze 
producția la prețul care li se 
propunea. 

În timp s-a dovedit că site-
ul și-a atins scopul. Începând 
cu anul 2006 au început să 
apară reacții de la interme-
diari, companii mari, veneau 
plângeri că AgraVista le împie-
dică să capete profi tul obținut 
anterior. 

AgraVista a fost lansată în 
versiunea nouă la 19 august 
2004. Sistemul are câteva 
puncte forte: este vorba des-
pre rețea care nemijlocit ajută 
la colectarea și difuzarea in-
formației, ofertele comerciale, 
prețurile care sunt compo-
nentul analitic de bază pentru 
care își dau interesul toți vizi-
tatorii sitului, este accesată și 
informația analitică profesi-

www.agravista.md - te informează 
Interviu realizat cu Tatiana Vasilița, specialist principal marketing în cadrul Federației Naționale 
a Agricultorilor AGROinform, coordonator al portalului agricol AgraVista

onistă care nu este accesibilă 
pentru toți. 

Interesați de site sunt nu 
doar producătorii, dar și inter-
mediarii, pentru că sistemul 
on line îți permite să nu te de-
plasezi, iar informația este ac-
cesibilă în orice moment. 

În 2008 am început să co-
lectăm prețurile de pe 5 piețe 
angro din țară, am devenit 
proprietarii prețurilor, nu ne 
mai confruntam cu problema 
că ele nu sunt corecte pentru 
că am dezvoltat capacitățile re-
țelei, nu doar la nivel de colec-
tare, dar și la nivel de analiză și 
consultanță. Au fost organizate 
traininguri, ateliere de lucru, 
misiuni ale unor experți din 
Ucraina, Olanda. Am reușit să 
dezvoltăm sistemul de colec-
tare a prețurilor. La moment, 
avem prețurile angro, prețurile 
producătorilor și prețurile de 
pe piețele internaționale, care 
reprezintă o valoare analitică 
a AGROinform. Prețurile de 
la producători sunt prezentate 
de consultanții marketing, toți 
consultanții din rețea sunt im-
plicați în activități de market-
ing. Prețurile de la piețele an-
gro internaționale ne sunt ofe-
rite de către partenerii noștri, 
avem schimb de informații cu 
peste 25 de sisteme informați-
onale internaționale din care 
doar două au fost comerciale. 

Sistemul a fost în perma-
nență restructurat pentru a 
avea opțiunile necesare utiliza-
torilor pentru a plasa oferte și 
a primi informația pe e-mail. 

Țin să menționez că volu-
mul de lucru, atât pentru co-
lectarea prețurilor de la piață, 
cât și restructurarea tehnică au 
avut aceeași pondere. 

- Ce informație mai 
poate fi  accesată pe site?

Ca generic site-ul a fost ac-- 
cesibil în formă liberă pentru 
toți. Utilizatorii aveau acces 
la orice informație, inclusiv la 
prețuri. La moment site-ul are 
altă prioritate, ne dezvoltăm 
ca o agenție de consultanță și 
informația gratuită este gene-
rală, dar conținutul de bază se 
afl ă în informația pe care o poți 
accesa doar conform abona-
mentului și conține prețurile, 
plasarea de  cereri și oferte și 
studiile, adică analizele pe care 
le efectuăm lunar, trimestrial, 
anual. Este vorba despre niște 
studii fundamentale care per-
mit să analizezi, atât evoluția 
prețurilor pentru o anumită 

perioadă: pe latura internă, 
cât și conjunctura pieței mon-
diale, fl uctuațiile prețurilor la 
bursele internaționale, factorii 
de infl uență: defi cit și surplus 
de anumită producție, ce se în-
tâmplă pe piața mondială, care 
sunt cerințele consumatorului. 
Studiile investiționale arată 
care este costul afacerii, care 
este perioada de recuperare 
a investiției, conține aspecte 
tehnologice și calcule de veni-
turi și cheltuieli, în ce perioadă 
poate fi  obținut profi tul. 

Studiile de piață erau ante-
rior făcute doar de angajații de 
la nivelul național, ulterior s-a 
decis să implicăm și rețeaua. 
Acum fi ecare consultant mar-
keting știe cum se face o ana-
liză de piață. 

Facem la solicitare și stu-
dii pe alte segmente decât cele 
prioritare pentru noi: fructe, 
legume și cereale, este vorba 
despre studii la comandă. 

Care este procedura - 
de plasare a cererilor și 
ofertelor?  

- Cererile și ofertele pot fi  
plasate pe site de toți cei in-
teresați. Ofertele erau la în-
ceput plasate de consultanții 
marketing din rețea pentru că 
ei sunt veriga principală între 
fermier și tehnologiile noi care 
se implementează, dar la mo-
ment fermierii moldoveni au 
evoluat și nu mai au nevoie de 
consultanță în această proble-
mă. Plasează oferte: centrele 
regionale, abonații, dar și uti-
lizatorii neînregistrați. Ofer-
tele comerciale sunt plasate și 
sunt actuale pe site o perioadă 

de cel puțin 30 de zile, astfel 
putem afi rma că producția de 
pe agravista.md este „proas-
pătă”. 

Cum s-a dezvoltat si-- 
te-ul în timp, ca număr de 
abonați, accesări?

- Dacă în anul 2004, în 
formula veche site-ul atesta 
un număr de accesări foarte 
mic 20-25 mii de utilizatori, 
în anul 2005-2006 după ce a 
fost promovat intens am ajuns 
la peste 100 mii utilizatori pe 
an, acesta este ritmul pe care îl 
menținem și în prezent. Este o 
cifră care ne permite să vorbim 
despre vizitatori care știu ce 
caută pe situl nostru. Din anul 
2008 până în 2009 numărul de 
utilizatori care s-au înregistrat 
singuri pe site de asemenea a 
crescut. 

O situație similară avem 
și pentru oferte care au fost 
plasate pe site. O abunden-
ță de oferte a fost înregistrată 

în perioada 2004-2005 când 
fermierii aveau stocuri enor-
me de producție, iar accesul 
la piață era monopolizat. În 
această perioadă au fost pla-
sate câte 2000-2500 de oferte 
anual, a fost o cifră record. Din 
2007 avem câte 1500 de oferte 
anual, raportul între cereri și 
oferte este 1/3, 1/5, adică la 5 
oferte revine o cerere, este un 
raport foarte bun din punctul 
meu de vedere. 

Sistemul de abonament a 
luat amploare în a doua ju-
mătate a anului 2010 când 
este mai ușor să negociezi 
cu clienții care sunt orientați 
spre investiții, spre marcă 
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comercială, spre îmbunătă-
țirea calității și aici sunt evi-
dente avantajele abonării la 
AgraVista. Este vorba despre 
o promovare bună, dar și de 
deficitul de informație de pe 
piața Moldovei. La moment, 
avem peste 100 de abonați, 
predomină cei pentru com-
partimentul analitic. 

Un abonament costă lu-
nar circa 8 dolari, este un preț 
mic luând în calcul avantajele 
pe care le are abonamentul: 
nu trebuie să mergi la piață 
ca să vezi care este situația la 
Edineț, Cahul, Moscova, îți 
permite să afl i ce se petrece la 
nivel de burse, care sunt reac-
țiile țărilor la crize, embargo-
uri, etc. 

Dacă e să facem un top a 5 
țări care utilizează acest portal 
ar arăta în felul următor: Mol-
dova, Italia, Rusia, România, 
Ucraina. Peste 50 la sută din 

utilizatorii moldoveni ai situ-
lui sunt din Chișinău, aceasta 
vorbește despre contigentul și 
valoarea informației plasate pe 
site. 

AgraVista la moment nu are 
concurenți foarte pronunțați, 
clienții noștri fi ind: comerci-
anți angro, producători mari, 
corporații infl uente, bănci, ca-
mere de comerț, proiecte inter-

naționale, instituții de stat. 
Consultați părerea - 

producătorilor referitor 
la informația pe care o 
plasați?

Consider că acesta este un - 
instrument obligatoriu a ori-
cărei agenții care se respectă 
și care intenționează să active-
ze pe termen lung, și în acest 
caz trebuie să cunoști ce vrea 

clientul tău și să-i oferi exact 
ceea de ce are nevoie. Periodic 
au fost făcute sondaje pentru 
a vedea care sunt necesitățile 
informaționale ale producă-
torilor și utilitatea site-ului. A 
fost elaborat și un ghid cum 
poate fi  utilizată informația de 
marketing, care sunt sursele 
de informare cele mai solici-
tate de către fermieri. Am fost 
mirați în anul 2005 când fer-
mierii încă nu prea aveau acces 
la internet, dar la întrebarea de 
unde ar fi  dorit să se informeze 
ca sursa numărul 1 au indicat 
internetul. Și deci, am sesizat 
că am obținut de fapt ceea ce 
am intenționat din start și am 
anticipat unele așteptări. 

Câți din producătorii - 
moldoveni sunt pregătiți 
să se informeze de pe re-
țeaua de internet?

Un număr mic, ca și în ori-- 
care industrie sunt persoane 

inventive, dar numărul lor este 
încă infi m. Dacă avem în calcul 
cifra de 1,5 mln. de gospodării 
agricole de orice talie, iar noi 
avem 100 mii de utilizatori ar fi  
cam 10% cei care accesează si-
te-ul, dar noi suntem orientați 
la fermieri medii și mari, nu la 
cei care au 500 kg de ceapă. 
Lucrăm cu cei care știu să facă 
investiții.

În următoarea perioadă 
tindem să renovăm site-ul, 
să facem un design nou care 
să permită cu minimum de 
click-uri culegerea a cât mai 
multe informații. Sistemul de 
abonament va fi facilitat, iar 
informația va fi structurată 
mai atractiv. Accesați  www.
agravista.md pentru a fi in-
formați la timp și a avea cele 
mai bune argumente în orice 
negociere. 

Liliana BEREGOI

la timp, oferindu-ți cele mai bune 
argumente în orice negociere

cel mai complet portal 
agricol din Moldova, 

 ştiri din agricultură, 

 preţuri zilnice 
        la produsele agricole, 

 cereri şi oferte, 

 studii pe produse, 

 tehnologii şi legislaţie, 

 istorii de succes. 

MONITORIZAREA PIEŢEI ANGRO 
DE FRUCTE ŞI LEGUME 

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

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

ŞTIRI AGRICOLE ONLINE 

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

CERERI ŞI OFERTE 
DE PRODUSE AGRICOLE 

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

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

STUDII PE PRODUSE AGRICOLE 

TEHNOLOGII AGRICOLE 
PERFORMANTE 

 Noi tehnologii agricole 
 Istorii de succes 

ALTĂ INFORMAŢIE UTILĂ 

eţele

ă 

e
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Federaţia AGROinform oferă asistenţă 

LA ACCESAREA CREDITELOR DIN PROGRAMELE FIDA
Federaţia Naţională a Agricultorilor din Moldova AGROinform este acceptată în calitate de prestator 
de servicii la elaborarea planurilor de afacere pentru creditarea directă din sursele programelor 
FIDA. Accesarea creditelor pentru antreprenori este efectuată din următoarele Proiecte:

1. Proiectul de Revitalizare a Agriculturii (FIDA II)
2. Programul de Servicii Financiare Rurale şi Marketing (FIDA IV)
Serviciile de suport şi asistenţă a reţelei AGROinform benefi ciarilor participanţi la Progra-

mele FIDA se concentrează asupra următoarelor activităţi:
 Acordarea asistenţei tehnice şi consultaţii privind dezvoltarea unei afaceri;
 Asistarea şi identifi carea întreprinzătorilor cu interes potenţial de a participa la Program;
 Ajutarea antreprenorii să-şi defi nească activităţile în care doresc să investească şi efectuarea aran-
jamentelor necesare pentru pregătirea proiectelor şi planurilor de afaceri;

 Acordarea serviciilor de consultanţă necesare pe parcursul pregătirii, evaluării planului de afaceri şi 
a proiectului investiţional până la aprobarea la Instituţia Financiară Participantă;

 Evaluarea în ofi ciu şi în teren a intenţiilor de participare prezentate de către benefi ciari;
 Asistarea potenţialilor benefi ciari la dezvoltarea activităţilor care sunt parte a lanţului valoric (furni-
zarea de resurse, producere, prelucrare, comercializarea);

 Asistenţă fi nalizată completă la prezentarea documentelor de credit la Instituţiile Financiare Par-
ticipante.

Creditarea antreprenorilor din Programele FIDA este efectuată la condiţii avantajoase şi 
asistenţă oferită de reţeaua AGROinform este complexă şi de calitate. Cei care sunt interesaţi 
în dezvoltarea afacerilor proprii prin accesarea fi nanţărilor la condiţii avantajoase sunt rugaţi 
să apeleze la serviciile reţelei AGROinform.

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

PAGINA MINISTERULUI AGRICULTURII

REVISTĂ DE ANALIZĂ ŞI INFORMARE 

 noutăţi şi evenimente în sectorul 
agricol din Republica Moldova

 persoanele de succes în domeniul 
agriculturii

 exemple de decizii strategice în 
sectorul agrar

 monitoring-ul pieţii agrare, date 
noi ale cercetărilor agricole

 practici agricole

 întrebări actuale şi consultanţă în 
domeniu agricol

Abonarea - 2011

Indici de abonare 
PM21925 

21782

 6 luni – 70 lei 50 bani 
 1 an – 141 lei 
Abonamentele pot fi  efectuate prin: 
 Poşta Moldovei 
  Moldpresa 
   Ediţii Periodice 

RELAŢII LA TELEFOANELE REDACŢIEI: 23-55-25

Abonamentele 
pot fi  perfectate 

la orice ofi ciu poştal 

GRICOLA   BUSINESSUL 

Moldova a sistat pentru o pe-
rioadă nedeterminată importul 
de carne de pasăre și de porc din 
Germania și de produse lactat din 
Bulgaria.

Ministrul agriculturii și indus-
triei alimentare, Vasile Bumacov, a 
spus că importul a fost sistat după 
ce în carnea a sute de porci și pă-
sări din Germania a fost descoperit 
un nivel anormal de dioxină, sub-
stanță extrem de toxică. 

Potrivit lui, măsurile de sistare 
a importului de carne au fost nece-
sare pentru a preveni contamina-
rea în masă a populației. 

“Consumatorii din Moldova nu 
vor fi  afectați prea mult de sistarea 
importurilor, deoarece volumul de 
carne livrată din Germania și cel al 
livrării produselor lactate din Bul-

garia sunt nesemnifi cative”, a pre-
cizat Bumacov. 

Reluarea importurilor de carne 
și lapte va fi  posibilă după ce Mol-
dova va primi date despre fermele 
din Germania și Bulgaria, care vor 
demonstra că nu mai persistă peri-
colul de contaminare.

Până în prezent doar Coreea de 
Sud, Slovacia, Rusia și Moldova au 
introdus restricții la importul de 
carne din Germania.

Turcia va ajuta Moldova să realizeze Pro-
gramul susținerii siguranței produselor ali-
mentare. Șeful Departamentului proiecte ex-
terne al prezidiumului Administrației Turcești 
pentru Cooperare și Dezvoltare (TIKA), de pe 
lângă cancelaria prim-ministrului Turciei, 
Seida Ozdenoglu, și ministrul agriculturii și 
industriei alimentare al Moldovei, Vasile Bu-
macov, au semnat un protocol în acest sens.

Programul are menirea să stimuleze ma-
jorarea profi turilor acelor familii de moldo-
veni pentru care agricultura și zootehnia este 
principala sursă de venit. O notă informativă 
emisă de MAIA menționează consolidarea bi-
laterală în domeniul zootehniei drept o altă 
sferă de activitate a programului.

După semnarea protocolului, ministrul 
Agriculturii și Industriei Alimentare, Vasile 
Bumacov, a declarat presei: “Acesta este pri-
mul pas serios în colaborarea noastră cu par-

tea turcă. Sursele de fi nanțare a proiectului 
urmează a fi  precizate”. La rândul său, ofi cia-
lul turcul a spus că “Proiectul este preconizat 
pentru o perioadă de trei ani. Pentru TIKA, 
experiența acumulată în Moldova este impor-
tantă, deoarece țara dvs. se numără printre 
primele în care a început să activeze adminis-
trația noastră”.

Ca primă etapă a acestui proiect de coo-
perare se planifi că organizarea în Moldova a 
unui seminar de instruire la tema “Sistemul 
de control al inofensivității produselor ali-
mentare. Scopul atelierului este de a forma 
specialiști califi cați în domeniul siguranței 
produselor alimentare.

Printre alte activități prevăzute de pro-
gram se numără, între altele, ameliorarea 
situației în sectorul creșterii ovinelor și a bo-
vinelor, lucrări de ameliorare și reproducere 
a animalelor prin încrucișarea raselor locale 

și de import, precum și organizarea verigii in-
dustriale de achiziționare și procesare a lap-
telui.

Seida Ozdenoglu a spus că “scopul prin-
cipal al programului este de a consolida co-
operarea bilaterală în domeniul zootehniei 
și dezvoltării capacităților instituționale 
și practice ale institutelor de cercetare din 
RM, ale întreprinderilor și instituțiilor de 
învățămînt specializate, de a acorda suport 
în pregătirea profesionistă a specialiștilor 
calificați și de a majora profitul familiilor 
pentru care agricultura și zootehnia este o 
sursă de venit”.

Programul este preconizat pentru o pe-
rioadă de trei ani. Pentru realizarea progra-
mului în 2011 Turcia va oferi 500 mii euro.

TIKA a fost fondată în anul 1992, după 
căderea Uniunii Sovietice și a blocului so-
cialist din Europa de Est, cu scopul de a 

acorda asistență tehnică țărilor în curs de 
dezvoltare și de a dezvolta cu ele relații în 
economie, comerț, tehnică, cultură, învăță-
mînt și dezvoltare socială cu ajutorul pro-
iectelor și programelor TIKA. Organizația 
colaborează cu Moldova din anul 1994. În 
ultimii ani TIKA a acordat Moldovei circa 
40 mln. dolari.

Serviciului federal de supraveghe-
re a protecției consumatorului și a bu-
năstării populației (Rospotrebnadzor) 
a rebutat în 2010 a suta parte din pro-
ducția vinicolă moldovenească livrată 
pe piața rusă.

Pe parcursul anului în Rusia au 
fost exportate 11 918 loturi de vin (117 
443 216 l), 1 269 loturi de divin (34 286 
451,5 l.), 912 loturi de materiale vinicole 
(157 692 873,1 l) produse în Moldova.

În cadrul acțiunilor de control Ros-
potrebnadzor “a constatat că 154 de lo-
turi de vin, divin și materiale vinicole 
nu corespund normelor igienice”. Can-
titatea totală a producției necalitative 
moldovenești a constituit 2 234 090,5 
litri. Producția aparține companiilor 
“Moldavskii Standard”, “Alianța-Vin”, 
“Imperial Vin”, “Asconi”, “Sălcuța”, 
“Grape Valley”, “Barza Albă”, “Vinăria 
Purcari”, “Basvinex”, “Suvorov-Vin”, 
“DC Intertrade”, “Vinăria Bostavan”, 

“Lion Gri”, “Ungheni Vin”, “Cricova”, 
“Chateau Vartely”, “Migdal-P”, “Ro-
manești”, “Nis-Struguraș” și “Vitis 
Hîncești”.

Avizele experților privind necores-
punderea acestor loturi de produse la 
legislația Federației Ruse au fost în-
mînate importatorilor și expediate la 
postul vamal “Borovski” pentru a nu 
admite livrarea acestei producții pe te-
ritoriul Rusiei.

Rospotrebnadzor susține că va 
continua să controleze livrările de pro-
duse alcoolice în Rusia.

Până în anul 2006 vinurile mol-
dovenești ocupau peste 60% din piața 
Rusiei. După embargoul din 2006-
2007, Moldova a reușit să cucerească 
12% din piață numai în primul trimes-
tru al anului 2010. Însă după ce con-
ducerea Moldovei a declarat data de 
28 iunie drept ziua ocupației sovietice, 
atitudinea Rospotrebnadzorului față 

de vinuri s-a înrăutățit brusc, în bău-
turi au fost găsite substanțe nocive și 
peste 1 milion de litri au fost returnați 
pe motiv de proastă calitate.

În legătură cu acțiunile imprevizi-
bile ale șefului Rospotrebnadzorului, 
Ghennadi Onișcenko, și cu pericolul 
returnării producției, multe întreprin-
deri moldovenești au decis să renunțe 
la exportul în Rusia și caută noi piețe 
de desfacere.

Potrivit datelor neofi ciale, din cau-
za barierei ruse circa 40% de întreprin-
deri din sectorul vinicol al Moldovei au 
falimentat.

Moldova și Turcia au semnat Programul de susținere 
a siguranței produselor alimentare

Moldova a sistat importul 
carne din Germania 
și de produse lactate din Bulgaria

În anul 2010 Rospotrebnadzor a rebutat 
2234 tone de vinuri și divinuri moldovenești 
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Guvernul AIE II

Vladimir FILAT 
Prim-ministru

PRIORITĂŢILE GUVERNULUI AIE II 
ÎN DOMENIUL AGRICULTURII
MODERNIZAREA SECTORULUI AGRICOL ŞI DIMINUAREA 
DEPENDENŢEI ACESTUIA DE FACTORII CLIMATERICI ADVERŞI:

Introducerea şi promovarea pe piaţa internă şi pe pieţele exter-• 
ne a simbolului de calitate  naţional, oferit produselor ce corespund 
celor mai  înalte criterii de calitate; 

Crearea unui mediu favorabil pentru dezvoltarea afacerilor şi • 
stimularea investiţiilor de-a lungul lanţului agroalimentar; 

Asigurarea securităţii alimentare a  ţării; elaborarea conceptu-• 
lui strategiei Republicii Moldova în domeniul siguranţei alimentare 
în conformitate cu principalele recomandări ale UE; 

Asigurarea transparenţei procesului de achiziţie a produselor • 
agricole în rezerva de stat; 

Armonizarea reglementărilor în domeniul agroalimentar cu • 
practica comunitară prin elaborarea şi aprobarea normelor sanitare 
şi fi tosanitare, armonizate cu cele europene; 

Stimularea asigurărilor în agricultură contra calamităţilor na-• 
turale; 

Crearea premiselor privind implementarea experienţei euro-• 
pene în domeniul legislaţiei  şi suportului fi nanciar pentru imple-
mentarea „tehnologiilor verzi”: biomasă, biodiesel, bioelectricitate, 
energie solară şi eoliană; 

Susţinerea  şi stimularea activităţilor de conservare a solului, • 
inclusiv prin implementarea agriculturii conservative (no-till şi al-
tele), în scopul diminuării proceselor de eroziune a terenurilor  agri-
cole;  promovarea produselor cu randamente şi calitate ridicată; 
stimularea culturilor cu valoare adăugată înaltă şi ecologice pentru 
valorifi carea potenţialului productiv al terenurilor; 

Stimularea implementării tehnologiilor moderne de irigare în • 
scopul utilizării efi ciente a resurselor acvatice; 

Crearea Registrului agricol digital ca urmare a realizării recen-• 
sămîntului agricol. 

 
EFICIENTIZAREA MĂSURILOR DE SUPORT 
PENTRU SECTORUL AGROALIMENTAR: 

Efi cientizarea sistemului de subvenţionare în agricultură prin • 
promovarea producţiei cu valoare adăugată înaltă, în vederea sporirii 
productivităţii agriculturii şi competitivităţii produselor agricole; 

Asigurarea transparenţei privind repartizarea mijloacelor fi -• 
nanciare din fondul pentru susţinerea sectorului agrar şi asigurarea 
accesului liber la informaţia cu privire la benefi ciarii de subvenţii 
din partea statului;  

Subvenţionarea activităţilor investiţionale legate de crearea • 
unităţilor de procesare, manipulare şi păstrare a producţiei agri-
cole, dotarea cu tehnică şi utilaj agricol, crearea infrastructurii de 
colectare a produselor agricole, asigurarea cu materie primă agri-
colă, înfi inţarea plantaţiilor multianuale, unităţilor de producere a 
materialului semincer, săditor şi reproductiv;  

Eliminarea din legislaţia naţională a tuturor subvenţiilor din • 
partea statului pentru cultivarea tutunului;

Eliminarea barierelor inutile la exportul produselor agricole şi • 
simplifi carea procedurilor de export al produselor agricole şi agro-
alimentare; 

Elaborarea şi aplicarea unui program de stimulare şi susţinere • 
a creditării pe termen lung şi a celei ipotecare în agricultură; 

Simplifi carea procedurii de schimbare a destinaţiei terenurilor • 
pentru terenurile agricole cu bonitate scăzută; 

Reorganizarea instituţională în domeniul sanitar şi veterinar • 
prin conformarea la conceptul general de dezvoltare a sistemelor 
de siguranţă alimentară şi la normele UE;

Subvenţionarea din partea statului a producţiei de material • 
semincer, precum şi implementarea unui sistem performant de 
control de calitate şi fi tosanitar al importurilor şi exporturilor de 
seminţe şi material săditor.

DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII AGRICOLE 
ŞI CREŞTEREA CALITĂŢII CAPITALULUI UMAN: 

Stimularea dezvoltării infrastructurii de piaţă prin crearea cen-• 
trelor (terminalelor) de produse agroalimentare la nivel naţional şi 
a pieţelor agroalimentare la nivel local; 

Stimularea dezvoltării şi modernizării tehnologiilor postrecoltare; • 
Reformarea instituţiilor implicate în cercetări agricole prin op-• 

timizarea şi reorganizarea acestora  şi consolidarea formării profe-
sionale a specialiştilor în domeniu.

 
ARMONIZAREA REGLEMENTĂRILOR ÎN DOMENIUL ALIMENTAR 
CU CELE ALE UE PENTRU DEZVOLTAREA SECTORULUI 
AGROALIMENTAR ŞI ASIGURAREA INOFENSIVITĂŢII ALIMENTARE:

Valorifi carea deplină a oportunităţilor oferite de Preferinţele • 
Comerciale Autonome acordate de UE şi negocierea Acordului de 
Comerţ Liber Cuprinzător şi Aprofundat cu UE, inclusiv realizarea 
recomandărilor UE pentru siguranţa produselor de origine animală 
şi admiterea exportului de produse de origine animală;

Negocierea  şi implementarea Acordului dintre Republica Mol-• 
dova  şi UE privind protejarea indicaţiilor geografi ce. Încurajarea 
industriilor naţionale în vederea dezvoltării sistemului naţional de 
obiecte de proprietate intelectuală private şi de stat, care urmează 
a fi  protejate peste hotare; 

Armonizarea reglementărilor în domeniul agroalimentar cu • 
practica comunitară prin elaborarea şi aprobarea normelor sanitare 
şi fi tosanitare, armonizate cu cele europene;

Armonizarea legislaţiei în scopul obţinerii statutului de  ţară • 
terţă înregistrată, eligibilă pentru facilitarea accesului majorităţii 
produselor agricole pe piaţa UE;

Introducerea unui sistem de alertă referitor la siguranţa pro-• 
duselor alimentare, inclusiv accesarea Sistemului Rapid de Alertă 
pentru Alimente şi Furaje al UE; 

Elaborarea unui sistem de informare privind situaţia epizootică • 
din  ţară şi asigurarea unui nivel adecvat de supraveghere şi control 
asupra bolilor la animale. 

Iurie LEANCA 
Viceprim-ministru, 
ministrul Afacerilor 
Externe şi Integrării 

Europene 
(PLDM)

Marcel RĂDUCANU 
Ministrul Dezvoltării 

Regionale 
şi Construcţiilor 

(PDM)

Mihail ŞLEAHTIŢCHI 
Ministrul Educaţiei 

(PLDM)

Pavel FILIP 
Ministrul Tehnologiilor 

Informaţionale 
şi Comunicaţiilor 

(PDM)

Valeriu LAZĂR 
Vicepremier, 

ministrul Economiei 
(PDM)

Anatol ŞALARU 
Ministrul Transporturilor 

(PL)

Vasile BUMACOV 
Ministrul Agriculturii 
şi Industriei Alimentare

(PLDM)

Mihai MOLDOVANU 
Vicepremier 

(PL)

Veaceslav NEGRUŢĂ 
Ministrul Finanţelor

(PLDM)

Valentina BULIGA 
Ministrul Protecţiei 
Sociale şi Familiei 

(PDM)

Gheorghe ŞALARU 
Ministrul Mediului 

(PL)

Gheorghe DUCA
 Preşedintele 

Academiei de Ştiinţe

Alexandru TĂNASE 
Ministrul Justiţiei 

(PLDM)

Boris FOCŞA 
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CASTRAVEŢI 
ŞI ROŞII

Piaţa roșiilor 
și castraveţilor în 
luna decembrie 
se caracterizează 
prin două etape 
de analiză: primele 
2 decade ale lunii, 

când producţia a fost comercializată în 
cantităţi medii și preţurile nu au înre-
gistrat fl uctuaţii mari; și ultima decadă, 
când cererea, oferta și preţurile au fost 
simţitor in creștere, fapt determinat de 
agiotajului în ajun de sărbători. Potrivit 
operatorilor de pe pieţele angro din 
tara, după sărbători, preţul se va stabi-
liza sau poate chiar descrește. 

Conform experţilor AGROinform, 
in luna decembrie, preţul declarat în 
vamă pentru 1 kg de roșii importate 
a fost de 0,9 USD, iar la ieșire (+taxe, 
TVA) de 1,44 USD/kg (echivalent cu cir-
ca 17,00 lei/kg). În piaţă producţia dată 
este comercializată cu 23,00- 27,00 lei/
kg, diferenţa de 6,00 – 10,00 lei pentru 
1 kg fi ind atribuită lanţului de interme-
diari. În luna decembrie 2010, au fost 
importate mai mult de 1800 tone de 
roșii și circa 450 tone de castraveţi.

Oferta de roșii de seră și castraveţi 
a fost destul de mare iar sortimen-
tul variat. Intermediarii anticipând o 
cerere mare și gusturile diferite ale 
consumatorilor au făcut tot posibilul 
ca oferta să fi e pe măsură, au fost co-
mercializaţi castraveţi cu lungimea de 
9 – 12 cm și mai lungi, roșii strugure, 
roșii Cherry. Castraveţii  cu lungimea 
de 9 – 12 cm sunt comercializaţi la pre-
ţul maxim, iar cei mai lungi de 12 cm, la 
preţul minim, diferenţa de preţ este de 
circa 3,00 -4,00 lei/kg.

În perioada rece a anului, toată 
producţia de castraveţi și roșii este im-
portată, acest fapt fi ind datorat lipsei 
de tehnologii ce ar permite cultivarea 
lor în ţară in perioada de iarnă. Chiar 
dacă ele ar fi  existat, fără o subvenţi-
onare rezonabilă, producţia ar costa 
destul de scump, datorită costurilor 
energetice enorme.

În perioada de referinţă, castra-
veţii nu au fost comercializaţi în toate 
pieţele monitorizate de către experţii 
AGROinform. Producţia a fost expusă 
spre comercializare doar pe pieţele an-
gro din Chișinău și Ungheni.

Cel mai mare preţ de comerciali-
zare la castraveţi a fost înregistrat la 
piaţa angro din Chișinău (27,00 lei/
kg) pe data de 30 decembrie, iar cel 
mai mic (15,00 lei/kg) la data de 9 
decembrie. În perioada de referinţă, 
preţurile la castraveţi au înregistrat 
valori puţin mai mici faţă de luna no-
iembrie. Faţă de decembrie anul 2009 
preţurile au înregistrat o majorare cu 
circa 12,79 % 

Pe piaţa angro din Rusia (Mosco-
va) castraveţii mai lungi de 12 cm au 
fost comercializaţi în medie cu 58,00 
RUB/kg (22,62 lei/kg), iar cei cu lun-
gimea de 9 – 12 cm cu 72,00 RUB/kg 
(28,08 lei/kg). Pe pieţele din Ucraina 
(Copani) castraveţii scurţi au fost 
comercializaţi la un preţ mediu de 
15,50 UAH/kg (23,56 lei/kg) și cu 
17,00 UAH/kg (25,84 lei/kg) în Lvov. 
Cei cu lungimea mai mare de 12 cm, 
în Lvov au fost comercializaţi la un 
preţ mediu de 12,00 UAH/kg (18,24 
lei/kg).

Cererea și oferta la roșiile de seră, 
înregistrează un nivel mai înalt decât 
la castraveţi. Roșiile comercializate pe 
pieţele angro din ţară sunt cel mai des 

de marca Naim și Bimpeks, importate 
din Turcia. 

Cel mai mic preţ la roșii a fost în-
registrat la piaţa angro din Chișinău, 
pe data de 9 decembrie (15,00 lei/kg), 
iar cel mai mare preţ (28,00 lei/kg), pe 
data de 30 decembrie.

Faţă de perioada de referinţă pre-
cedentă preţul roșiilor înregistrează o 
majorare de la 6,06 %, până la 16,54 %, 
iar faţă de luna similară a anului 2009 
preţurile au crescut cu 26,88%. Majo-
rarea preţurilor este determinată de 
creșterea preţurilor pe pieţele interna-
ţionale, de care depindem totalmente 
în perioada rece a anului.

În perioada de referinţă preţurile la 
roșii în Rusia (Moscova), înregistrează 
majorări și pe pieţele internaţionale, 
acestea au fost comercializate la un 
preţ mediu de 78,00 RUB/kg (30,42lei/
kg) În Polonia (Bronishe), roșiile de 
seră au fost comercializate cu circa 
1,83 EUR/kg (29,19 lei/kg). Pe pieţele 
Ucraina, roșiile au fost comercializate 
cu 19,00 UAH/kg (28,88 lei/kg, Lvov) și 
respectiv 16,75 UAH/kg (25,46 lei/kg, 
Copani).

Preţurile la legumele și fructele 
importate din Turcia, ar putea sa des-
crească, cauza fi ind interdicţia impusă 
de autorităţile ruse, celor mai mari 13 
companii importatoare de fructe și 
legume turcești. Din lipsa unei cereri 
adecvate atât pe piaţa internă a Turci-
ei cât și pe pieţele externe, preţurile la 
legume și fructe pe pieţele angro din 
Turcia, au înregistrat o descreștere. 

Această descreștere a preţurilor nu 
va fi  observată de cumpărători, la fel 
cum nu este observată și micșorarea 
taxelor de import la legume și fructe, 
în perioada rece a anului.

ARDEI DULCI 
ŞI VÂNĂTĂ

Potrivit ex-
perţilor AGRO-
inform, canti-
tăţile de ardei 
dulce și vânăta 
comercializate 

în luna decembrie pe pieţele monito-
rizate au fost rezonabile. Luna curentă 
s-a caracterizat prin creșterea cererii și 
ofertei la produsul dat. Conform moni-
torilor AGROinform, spre sfârșitul lunii, 
datorită sărbătorilor de iarnă preţurile 
au suferit majorări. Pe parcursul între-
gii perioade de referinţă, ardeiul dulce 
și vânăta au fost expuse în vânzare pe 
pieţele din Chișinău și Ungheni. Pro-
ducţia a fost de import din Turcia de 
calitate înaltă. Toată producţia a fost 
comercializată de către intermediari. 

Preţul minim și maxim la ardeiul 
dulce a fost înregistrat la piaţa din Chi-
șinău, fi ind de 25,00 și respectiv 50,00 
lei/kg. Preţul minim a fost înregistrat la 
începutul lunii, iar cel maxim la sfârși-
tul lunii.

Preţul mediu de comercializare al 
ardeiului dulce s-a majorat nesemnifi -
cativ pe piaţa din Chișinău, majorarea 
fi ind determinată in mare parte de 
cererea crescuta in sărbătorile de iar-
nă. Faţă de aceiași perioadă a anului 
trecut preţul mediu a crescut cu circa 
18,75%. 

Vânăta rămâne a fi  un produs 
mai puţin solicitat de consumatori in 
aceasta perioada a anului, din cauza 
preţului înalt. În perioada de referinţă 
vânăta a fost comercializată zilnic nu-
mai pe piaţa din Chișinău. Producţia a 
fost de origine turcă,comercializată în 
cantităţi mici. 

În perioada analizată, cea mai ieftină 

piaţă pentru acest produs a fost piaţa din 
Chișinău. Preţul minim și maxim a fost 
înregistrat la piaţa din Chișinău (25,00 – 
30,00 lei/kg). Faţă de aceeași perioadă 
a anului trecut preţurile au înregistrat o 
majorare nesemnifi cativă de 6,92%. 

Potrivit sursei de informaţie www.
fresh-market.pl în luna decembrie 
pe pieţele angro din Polonia ardeiul 
dulce de culoare roșie importat din 
Spania, s-a comercializat la preţul me-
diu de 2,22 EUR/kg (35,69 lei/kg), iar 
ardeiul dulce de culoare verde a fost 
comercializat la preţul de 2,10 EUR/
kg (33,69 lei/kg). Vinetele au fost co-
mercializate la preţul de 1,76 EUR/kg 
(28,32 lei/kg).

În aceeași perioadă pe piaţa din 
Rusia s-a comercializat ardei dulce de 
culoare roșie importat din Israel la pre-
ţul mediu de120,00 RUR/kg (47,20 lei/
kg), iar ardeiul dulce de culoare verde 
și galbenă a fost comercializat la preţul 
de 150,00 RUR/kg (59,01 lei/kg).  

Vinetele importate din Spania pe 
piaţa din Rusia au fost comercializate 
la preţul de 142,50 RUR/kg (56,06 lei/
kg).

În perioada următoare mari schim-
bări în evoluţia preţului de comerciali-
zare a ardeiului dulce și vinetei nu vor 
interveni. E posibilă o mică micșorare 
a preţului la aceste produse în a doua 
jumătate a lunii ianuarie, când cererea 
va descrește.

CARTOFI 

În luna decembrie cartoful autoh-
ton se comercializa pe piaţa internă la 
egal cu cel de import (Polonia, Româ-
nia, Olanda). Cantităţile au fost destul 
de mari, îndestulând cererea. Cele mai 
mari cantităţi de cartofi  s-au comerci-
alizat ca de obicei pe pieţele din Chi-
șinău și Bălţi. Pe piaţa au activat atât 
producătorii cât și intermediarii din 
raioanele Briceni, Edineţ, Drochia. S-au 
comercializat cartofi  de calitate înaltă. 
Sortimentul a fost bogat, cel mai des fi -
ind întâlnite soiurile Cleopatra, Agata, 
Rokko, Aladin, Condor, Romano, Laura, 
Irga, Dezire.

În perioada de referinţă preţul la 
cartofi  a fost în creștere. Preţul la sfârși-
tul lunii a fost mai mare cu 0,50 – 1,50 
lei/kg comparativ cu cel de la începu-
tul lunii. Cele mai mici preţuri au fost 
înregistrate la Edinet și Bălţi între 3,50 
– 4,50 lei/kg, cel mai înalt la Ungheni  
5,00 – 6,00 lei/kg.

Dacă să facem comparaţie cu peri-
oada analogică din anul trecut obser-
văm că preţurile au înregistrat o creș-
tere pe toate pieţele, determinată de 
recolta slaba din Rusia in anul curent, 
cat și problemele de calitate a produ-
sului in urma ploilor abundente din 
Polonia, Olanda.

În luna decembrie importul de car-
tofi  din Polonia a fost mai mare ca în 
luna precedentă. O parte din cartofi i 
autohtoni sunt exportaţi în Federaţia 
Rusă, preţul de achiziţie fi ind de 4,00 – 
5,50 lei/kg.

Comparativ cu luna octombrie pre-
ţurile pe piaţa din Moscova s-au majo-
rat de la 19,00 – 25,00 RUR/kg (7,20 – 
9,50 lei/kg) până la 19,00 – 27,00 RUR/
kg (7,60 – 10,80 lei/kg). Creșterea pre-
ţului la cartofi  în Moscova se datorează 
secetei din anul curent, ce s-a stabilit în 
zonele agricole din Rusia. 

În Polonia preţurile la cartofi  osci-
lează între 0,18 – 0,25 EUR/kg (2,88 – 
4,00 lei/kg), dar calitatea este mai joasă 
ca în anii precedenţi.

Pentru perioada următoare, pe 
piaţa internă, se așteaptă o creștere a 
preţului la cartofi . Un factor ce ar putea 
infl uenţa ridicarea preţului în continu-
are este, defi citul de cartofi  din Rusia, 
care va provoca majorarea cererii și a 
preţului la cartofi i din Polonia, Belarusi 
și Ucraina.

CEAPĂ
Luna decem-

brie s-a caracteri-
zat printr-o stabi-
lizare a ofertei și 
cererii pe pieţele 
monitorizate. Ceapa expusă pe piaţă 
a fost de origine autohtonă, excepţie 
fi ind ceapa roșie și albă de import, 
comercializată de intermediarii de pe 
pieţele din Bălţi și Chișinău. Calitatea 
produsului a fost înaltă. Soiurile care 
predomină pe piaţă sunt Halţedon, 
Stutgarder și Riesen. 

Potrivit experţilor AGROinform di-
apazonul de preţuri a deviat de la 3,75 
lei/kg la piaţa din Cahul la 5,60 lei/kg la 
piaţa din Ungheni. 

Comparativ cu perioada preceden-
tă de monitorizare pe piaţa din Chiși-
nău preţurile s-au menţinut la același 
nivel (4,50 lei/kg), pe când pe pieţele 
din Cahul și Edineţ preţurile s-au mic-
șorat cu 11,76 și respectiv 1,44 la sută. 
Pe pieţele din Ungheni și Bălţi a fost în-
registrată o majorare de 12 și respectiv 
4,44 la sută. 

Analiștii de piaţă menţionează ca 
oferta de ceapă de origine autohtonă 
pe piaţă se micșorează, iar oferta de im-

Monitorizarea pieței angro de legume și 

Tabelul 1. Evoluţia preţurilor medii la castraveţi în luna decembrie 2010
CASTRAVEŢI

Piaţa

Preţ mediu angro, lei/kg

J.
02.12.10

J.
09.12.10

J.
16.12.10

J.
23.12.10

J.
30.12.10

Noi.
2010

Dec.
2010

Abatere, %

Dec.2010/
Noi.2010

Dec.2010/
Dec.2009

Bălţi n/a 22,00 n/a n/a n/a 22,00 22,00 0 n/a
Cahul n/a 22,00 n/a n/a n/a n/a 22,00 n/a n/a
Chişinău Albişoara 16,00 16,00 16,00 23,00 26,00 20,25 19,40 -4,20 12,79
Edineţ n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Ungheni 25,00 23,00 25,00 25,00 n/a 27,75 24,5 -11.71 n/a

Sursa: www.agravista.md
* n/a - nu există valori

Tabelul 2. Evoluţia preţurilor medii la roşiile de seră în luna decembrie 2010
PROŞII DE SERĂ

Piaţa

Preţ mediu angro, lei/kg

J.
02.12.10

J.
09.12.10

J.
16.12.10

J.
23.12.10

J.
30.12.10

Noi.
2010

Dec.
2010

Abatere, %

Dec.2010/
Noi.2010

Dec.2010/
Dec.2009

Bălţi n/a n/a n/a n/a n/a 22,50 n/a n/a n/a
Cahul 25,00 25,00 n/a 26,00 n/a 23,00 25,33 10,14 n/a
Chişinău Albişoara 23,00 20,00 23,00 25,00 27,00 20,25 23,60 16,54 26,88
Edineţ n/a 23,00 23,00 24,00 n/a 22,00 23,33 6,06 n/a
Ungheni 25,00 23,00 25,00 28,00 n/a 23,50 25,25 7,45 n/a

Sursa: www.agravista.md
* n/a - nu există valori

Tabelul 3. Evoluţia preţurilor medii la ardeii dulci în luna decembrie 2010 
ARDEI DULCI

Piaţa

Preţ mediu angro, lei/kg

J.
02.12.10

J.
09.12.10

J.
16.12.10

J.
23.12.10

J.
30.12.10

Noi.
2010

Dec.
2010

Abatere, %

Dec.2010/
Noi.2010

Dec.2010/
Dec.2009

Bălţi n/a n/a n/a n/a n/a 11,00 n/a n/a n/a
Cahul n/a n/a n/a n/a n/a 13,25 n/a n/a n/a
Chişinău Albişoara 40,00 35,00 35,00 40,00 40,00 18,25 38,00 108,20 18,75
Edineţ n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Ungheni 45,00 n/a n/a n/a n/a 12,50 45,00 260,00 n/a

Sursa: www.agravista.md
* n/a - nu există valori

Tabelul 5. Evoluţia preţurilor medii la cartofi  în luna decembrie 2010
CARTOFI

Piaţa

Preţ mediu angro, lei/kg

J.
02.12.10

J.
09.12.10

J.
16.12.10

J.
23.12.10

J.
30.12.10

Noi.
2010

Dec.
2010

Abatere, %

Dec.2010/
Noi.2010

Dec.2010/
Dec.2009

Bălţi 3,50 3,50 4,00 6,50 6,50 3,95 4,80 21,51 23,00
Cahul 4,50 4,20 4,00 4,00 5,00 4,13 4,34 5,08 7,60
Chişinău Albişoara 5,00 5,00 5,00 5,50 6,50 4,38 5,40 23,29 23,85
Edineţ 3,50 3,50 4,00 4,00 4,50 3,58 3,90 8,94 17,12
Ungheni 6,00 5,00 6,00 6,00 6,00 4,25 5,80 36,47 31,82

Sursa: www.agravista.md
* n/a - nu există valori

Tabelul 6. Evoluţia preţurilor medii la ceapă în luna decembrie 2010
CEAPĂ

Piaţa

Preţ mediu angro, lei/kg

J.
02.12.10

J.
09.12.10

J.
16.12.10

J.
23.12.10

J.
30.12.10

Noi.
2010

Dec.
2010

Abatere, %

Dec.2010/
 Noi.2010

Dec.2010/
Dec.2009

Bălţi 4,50 4,50 4,50 5,00 5,00 4,50 4,70 4,44 0,00
Cahul 4,50 3,50 3,50 3,50 n/a 4,25 3,75 -11,76 -21,05
Chişinău Albişoara 4,50 4,50 4,50 4,50 5,00 4,50 4,60 2,22 0,44
Edineţ 4,50 4,50 5,00 5,00 5,00 4,87 4,80 -1,44 1,48
Ungheni 5,00 5,00 6,00 6,00 6,00 5,00 5,60 12,00 1,82

Sursa: www.agravista.md
* n/a - nu există valori

Tabelul 4. Evoluţia preţurilor medii la vinete în luna decembrie 2010 
VINETE

Piaţa

Preţ mediu angro, lei/kg

J.
02.12.10

J.
09.12.10

J.
16.12.10

J.
23.12.10

J.
30.12.10

Noi.
2010

Dec.
2010

Abatere, %

Dec.2010/
 Noi.2010

Dec.2010/
Dec.2009

Bălţi n/a n/a n/a n/a n/a 26,00 n/a n/a n/a
Cahul n/a n/a n/a n/a n/a 7,00 n/a n/a n/a
Chişinău Albişoara 25,00 28,00 28,00 28,00 30,00 26,00 27,80 6,92 6,92
Edineţ n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Ungheni n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

Sursa: www.agravista.md
* n/a - nu există valori
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fructe din Moldova în luna decembrie 2010
port este in creștere fapt care inevitabil 
va conduce la creșterea preţurilor. 

Conform www.fresh-market.ru în 
ajunul sărbătorilor catolice pe piaţa 
poloneză cererea la ceapă s-a majorat. 
Oferta de ceapă calitativă autohtonă 
este foarte limitată. Defi citul se acope-
ră din ceapa importată din Olanda și 
Austria. Dar și calitatea cepei de import 
lasă de dorit. Preţul la ceapa autohtonă 
este de 0,25-0,29 EUR/kg (3,99-4,62 lei/
kg), iar la ceapa de import este de 0,39 
EUR/kg (6,22 lei/kg).

Potrivit analiștilor APK-inform pe 
piaţa Ucrainei preţurile la ceapă au 
înregistrat majorări. Principalul mo-
tiv este calitatea înaltă a produsului, 
care a fost depozitat de producători 
în așteptarea unor preţuri mai bune. 
Pe pieţele din Lvov preţul s-a majorat 
de la 3,45 UAH/kg (5,28 lei/kg) la 3,95 
UAH/kg (6,00 lei/kg) la fi nele perioa-
dei de referinţă. Pe pieţele din Copani 
(Ucraina) au fost înregistrate majorări 
neesenţiale – de la 3,7 UAH/kg (5,66 
lei/kg) la 3,9 UAH/kg (5,93 lei/kg) la fi -
nele perioadei referinţă.

Pe pieţele din Moscova au fost în-
registrate preţuri stabile 19,00 RUR/kg 
(echivalentul a 7,41 lei/kg).

VARZA 
Varza con-

tinuă să fi e una 
din puţinele 
produse agri-
cole de origine 
autohtonă, care 
până când sati-
sface cerinţele 

cumpărătorului. Și în luna curentă pe 
toate pieţele agricole a fost comercia-
lizată numai producţie de origine au-
tohtonă. Potrivit studiilor efectuate de 
experţii AGROinform și în perioada de 
referinţă cele mai mari cantităţi de var-
ză s-au comercializat la începutul lunii. 
Pe parcurs când temperatura aerului 
a scăzut, cantităţile de varză s-au mic-
șorat, iar spre sfârșitul lunii au crescut 
puţin. Conform analiștilor AGROinform 
producătorii mai dispun de rezerve 
mici de varză: Edinet (100 tone), Un-
gheni (90 tone), Cantemir (40 tone).

În luna curentă s-au micșorat can-
tităţile de varză conopidă, varza de pe-
chin și varza brocolli, care preponde-
rent a fost comercializată numai la pia-
ţa din Chișinău. Mici cantităţi de varză 
roșie s-au comercializat pe parcursul 
lunii la pieţele din Bălţi și Chișinău, 
crescută și vândută de către producă-
torii autohtoni. Cererea acestor produ-
se agricole pe piaţa locală continuă să 
fi e încă mică, ele fi ind ne tradiţionale 
pentru consumatorul autohton.

În comparaţie cu luna preceden-
tă la toate pieţele monitorizate preţul 
mediu de comercializare a înregistrat 
o tendinţă de creștere, ca rezultat al 
micșorării ofertei pentru acest produs. 
Cele mai mici preţuri de comercializare 
a verzei (2,80 lei/kg) au fost înregistrate 
la începutul lunii la piaţa din Bălţi. Cel 
mai mare preţ (6,00 lei/kg) a fost înre-
gistrat în ajunul sărbătorilor de iarnă la 
piaţa din Chișinău. 

Spre sfârșitul lunii la piaţa din 
Chișinău s-a înregistrat o creștere a 
preţului mediu la varza brocolli (de la 
35,00 până la 52,00 lei/kg), iar la varza 
conopidă preţul mediu de comercia-
lizare s-a majorat de 3 ori și constitut 
25,00 lei/kg, ca rezultat al creșterii ofer-
tei acestor produse agricole în ajunul 
sărbătorilor de iarnă. Pe parcursul lunii 
varza de pechin și varza roșie au fost 
comercializate în intervalul de 8,00 - 
12,00 lei/kg și corespunzător 7,00- 9,00 
lei/kg.

La piaţa din Rusia, preţul mediu de 
comercializare a verzei a fost de 8,38 
lei/kg, mai mare de 2 ori faţă de preţul 
mediu din Moldova. În Polonia varza a 
fost comercializată cu preţul mediu de 
5,90 lei/kg.

În perioada următoare cantităţile 
de varză se vor micșora, iar preţurile 
vor crește.

MORCOV 
Potrivit studiilor efectuate de ex-

perţii AGROinform în perioada de refe-
rinţă morcovul a fost expus în comer-

cializare pe pieţele agricole neuniform. 
Cele mai mari cantităţi de morcov au 
fost comercializate la toate pieţele la 
începutul lunii, când timpul favorabil 
le-a permis comercianţilor să activeze 
normal. 

În a doua decadă a lunii, când 
temperatura aerului a coborât brusc 
atât cantităţile de producţie cât și 
numărul comercianţilor a scăzut con-
siderabil. Spre sfârșitul lunii, în ajunul 
sărbătorilor de iarnă, comercializarea 
producţiei puţin s-a înviorat. S-au 
mărit atât numărul de comercianţi 
cât și cantităţile de producţie comer-
cializată. Cererea în această perioadă 
a fost modestă, deoarece cei care co-
mercializează producţia cu amănun-
tul s-au aprovizionat din timp. Mai 
mult de 60 % din producţia a fost 
vândută de către intermediari. Con-
form operatorilor de piaţă rezervele 
de morcov de origine locala practic 
sunt epuizate. 

Prezenţa neuniformă a morcovului 
de origine autohtonă cât și cantităţile 
de producţie de import comercializate 
pe pieţele agricole au infl uenţat la for-
marea preţului de vânzare. Compara-
tiv cu luna noiembrie curent, la toate 
pieţele monitorizate a fost înregistra-
tă o mică creștere a preţului, datorită 
creșterii cererii în ajunul sărbătorilor 
de iarnă, cât și prezenţei morcovului 
de import.

Comparativ cu perioada analogi-
că din anul trecut la Bălţi, Chișinău și 
Ungheni preţurile au crescut. Cea mai 
mare creștere (74,00%) a fost înregis-
trată la Ungheni, unde morcovul se 
vinde angro în cantităţi mici. La Cahul 
și Edineţ preţul mediu a rămas identic 
cu cel din anul precedent.

Potrivit sursei de informare fresh-
market, în luna curentă, pe piaţa din 
Rusia morcovul a fost comercializat 
la preţul de 9,45 lei/kg, cu 3,70 lei/kg 
mai mare decât în Moldova. În Polonia 
(piaţa angro Bronishe) morcovul a fost 
comercializat la preţul mediu de 5,17 
lei/kg, aproximativ identic cu preţul 
mediu din Moldova. 

În perioada următoare oferta de 
morcov de import se va majora trep-
tat, iar cantităţile de morcov autohton 
vor fi  în descreștere. Preţul va înregis-
tra tendinţe in creștere.

MERE 
În luna de-

cembrie, merele 
au fost comerci-
alizate stabil în 
toate pieţele an-
gro monitorizate 
de AGROinform. 

Sortimentul a fost bogat reprezentat 
de soiuri ca Gloster, Renet Simerenco, 
Idared, Golden Delicious, Rihard, Flori-
na ș.a. Atât oferta cât și cererea a fost 
mare. 

Activ a decurs și comercializarea 
merelor la export pe piaţa rusă. Pre-
ţul la merele destinate exportului au 
oscilat între 5,00 și 7,50 lei/kg. Merele 
destinate prelucrării industriale au fost 
achiziţionate la un preţ de 1,70 – 2,00 
lei/kg.

Pe piaţa internă la comercializarea 
merelor au participat, atât intermedia-
rii, cât și producătorii autohtoni. Preţu-
rile au oscilat între 4,00 și 7,00 lei/kg în 
dependenţă de calitate, calibru, soi.

Comparativ cu perioada preceden-
tă, preţurile s-au majorat pe toate pie-
ţele monitorizate, cea mai mare creș-
tere fi ind înregistrată la Cahul 50,00%. 
Pe celelalte pieţe a fost înregistrată o 
creștere între 8,00 și 25,00%. 

Comparativ cu perioada analogi-
că a anului trecut preţurile au crescut 
considerabil cu 20,00 – 60,53%. Cea 
mai mare creștere fi ind înregistrată la 
Chișinău (60,53%).

Potrivit sursei de informaţie fresh-
market, în luna decembrie, pe pieţe-
le angro din Polonia merele pentru 
export se comercializau la un preţ de 
0,32 – 0,50 EUR/kg (5,12 – 8,00 lei/kg), 
cele destinate prelucrării la 0,12 – 0,15 
EUR/kg (1,92 – 2,40 lei/kg).

Pe piaţa din Moscova merele, atât 
poloneze, cât și cele din Serbia și Mol-
dova se comercializau la un preţ de 
28,00 – 33,00 RUR/kg (11,20 – 13,20 
lei/kg). În perioada următoare preţuri-
le vor înregistra o majorare lentă.

STRUGURI
În luna de-

cembrie stru-
gurii de masă 
au fost expuși 
în vânzare pe 
pieţele din 
Chișinău, Bălţi 

și Edineţ. Cantităţile de struguri, com-
parativ cu luna noiembrie au fost în 
descreștere. Pe piaţă s-a comerciali-
zat atât producţie de import (Turcia), 
cât și autohtonă. Producţia a fost de 
calitate înaltă cu un aspect comercial 
plăcut, bine calibrată. La majoritatea 
pieţelor producţia a fost comercializa-
tă de către intermediari.

Preţul minim la strugurii albi de 
masă, a fost înregistrat la Chișinău 
și Bălţi (15,00 lei/kg) la începutul lu-
nii, iar preţul maxim la sfârșitul lunii 
(23,00 lei/kg, producţie de import) la 
piaţa din Chișinău. Spre sfârșitul pe-
rioadei, pe toate pieţele preţul a avut 
o tendinţă de creștere. De asemenea, 
se observă o creștere nesemnifi cativă 
a preţului comparativ cu luna trecută, 
circa 11%.

În comparaţie cu luna decembrie 
a anului 2009, pe piaţa din Chișinău 
preţul a înregistrat o creștere cu 51,72 
%, pe celelalte pieţe creșterea fi ind mai 
moderată. 

În perioada analizată cantităţile de 
struguri roșii de masă expuși spre co-

mercializare au fost instabile, lipsind 
total de pe pieţele din Cahul și Un-
gheni și periodic de pe celelalte pieţe. 

Cel mai mic și cel mai mare preţ 
de comercializare a strugurilor roșii 
pentru această perioadă a fost în-
registrat la Chișinău (15,00 lei/kg și 
respectiv 50,00 lei/kg). Comparativ 
cu luna noiembrie pe toate pieţele a 
fost înregistrată o creștere a preţului 
cu 5-7%. 

Comparativ cu anul trecut la piaţa 
din Bălţi preţurile la strugurii roșii de 
masă au suferit o majorare cu 37,50%, 
iar la piaţa din Chișinău cu 48,61%. Pe-
rioada de referinţă s-a caracterizat prin 
mărirea cantităţii loturilor strugurilor 
de import.

În perioada de referinţă cel mai 
mic preţ de comercializare a stru-
gurilor Moldova (19 lei/kg) a fost 
înregistrat la Edineţ și Chișinău, cel 
mai mare (25 lei/kg) înregistrat pe 
aceleași pieţe. Pe pieţele din Cahul 
și Ungheni, in perioada de monitori-
zare, strugurii Moldova nu au fost de 
loc comercializaţi. 

Faţă de luna precedentă preţul me-
diu la strugurii Moldova a crescut cu 
15,00 – 20,00%, determinat de cererea 
înaltă in perioada sărbătorilor de iar-
nă. Faţă de perioada similară a anului 
trecut preţul mediu a suferit schimbări 
relativ mari. Astfel pe piaţa din Bălţi se 
observă cea mai mare abatere, preţuri-
le majorându-se cu 38,78%. 

Pentru următoarea perioadă pro-
ducţia de import va ocupa tot mai 
mult nișa liberă de pe pieţele angro 
din Moldova substituind producţia de 
struguri autohtonă. 

Potrivit sursei de informaţie www.
fresh-market.pl, în luna decembrie, pe 
pieţele angro din Polonia strugurii roșii 
importaţi din Chile s-au comercializat 
la preţul mediu de 2,52 EUR/kg (40,43 
lei/kg).

În aceeași perioadă pe piaţa din 
Rusia s-au comercializat struguri 
roșii importaţi din Republica Sud 
Africană la preţul mediu de191 RUR/
kg (75,14 lei/kg), iar strugurii albi 
importaţi din America Latină au fost 
comercializaţi la preţul de 153 RUR/
kg (60,19 lei/kg).

Tabelul 7. Evoluţia preţurilor medii la varză în luna decembrie 2010
VARZĂ

Piaţa

Preţ mediu angro, lei/kg

J.
02.12.10

J.
09.12.10

J.
16.12.10

J.
23.12.10

J.
30.12.10

Noi.
2010

Dec.
2010

Abatere, %

Dec.2010/
Noi.2010

Dec.2010/
Dec.2009

Bălţi 3,50 3,80 4,00 4,00 4,50 3,58 3,96 10,61 20,00
Cahul 3,80 3,80 4,00 4,00 n/a 3,50 3,90 11,42 -2,50
Chişinău Albişoara 3,50 3,50 3,50 5,00 5,00 3,78 4,10 8,46 13,89
Edineţ 3,50 3,50 3,50 4,00 4,00 3,38 3,70 9,46 45,10
Ungheni 4,00 4,00 4,00 4,00 4,50 4,00 4,10 2,50 32,25

Sursa: www.agravista.md
* n/a - nu există valori

Tabelul 8. Evoluţia preţurilor medii la morcov în luna decembrie 2010
MORCOV

Piaţa

Preţ mediu angro, lei/kg

J.
02.12.10

J.
09.12.10

J.
16.12.10

J.
23.12.10

J.
30.12.10

Noi.
2010

Dec.
2010

Abatere, %

Dec.2010/
Noi.2010

Dec.2010/
Dec.2009

Bălţi 5,00 5,00 5,00 5,00 5,50 4,25 5,10 20,00 4,00
Cahul 5,00 5,00 5,00 5,00 n/a 4,63 5,00 8,00 0,00
Chişinău Albişoara 5,00 5,50 6,00 7,00 7,00 5,38 6,10 14,00 27,00
Edineţ 4,00 5,00 5,00 5,00 5,00 3,88 4,80 24,00 0,00
Ungheni 7,00 7,00 7,00 8,00 10,00 6,75 7,80 16,00 74,00

Sursa: www.agravista.md
* n/a - nu există valori

Tabelul 1. Evoluţia preţurilor medii la mere în luna decembrie 2010
MERE

Piaţa

Preţ mediu angro, lei/kg

J.
02.12.10

J.
09.12.10

J.
16.12.10

J.
23.12.10

J.
30.12.10

Noi.
2010

Dec.
2010

Abatere, %

Dec.2010/
Noi.2010

Dec.2010/
Dec.2009

Bălţi n/a n/a n/a n/a n/a 5,75 n/a n/a n/a
Cahul 5,00 6,00 5,00 7,00 7,00 4,00 6,00 50,00 20,00
Chişinău Albişoara 5,00 6,00 6,00 6,50 7,00 4,88 6,10 25,00 60,53
Edineţ 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,50 5,00 11,11 50,15
Ungheni 5,00 6,00 5,00 5,00 6,00 5,00 5,40 8,00 31,82

Sursa: www.agravista.md
* n/a - nu există valori

Tabelul 2. Evoluţia preţurilor medii la strugurii albi de masă în luna decembrie 2010 
STRUGURI ALBI DE MASĂ

Piaţa

Preţ mediu angro, lei/kg

J.
02.12.10

J.
09.12.10

J.
16.12.10

J.
23.12.10

J.
30.12.10

Noi.
2010

Dec.
2010

Abatere, %

Dec.2010/
 Noi.2010

Dec.2010/
Dec.2009

Bălţi n/a 17,00 19,00 n/a 18,00 18,00 18,00 0,00 5,88
Cahul n/a n/a n/a n/a n/a 23,00 n/a n/a n/a
Chişinău Albişoara 20,00 23,00 n/a 23,00 n/a 21,00 22,00 4,76 51,72
Edineţ 20,00 20,00 20,00 20,00 n/a 18,00 20,00 11,11 n/a
Ungheni n/a n/a n/a n/a n/a 20,00 n/a n/a n/a

Sursa: www.agravista.md
* n/a - nu există valori

Tabelul 3. Evoluţia preţurilor medii la strugurii roşii de masă în luna decembrie 2010 
STRUGURI ROŞII DE MASĂ

Piaţa

Preţ mediu angro, lei/kg

J.
02.12.10

J.
09.12.10

J.
16.12.10

J.
23.12.10

J.
30.12.10

Noi.
2010

Dec.
2010

Abatere, %

Dec.2010/
Noi.2010

Dec.2010/
Dec.2009

Bălţi n/a 22,00 n/a n/a n/a 20,50 22,00 7,31 37,50
Cahul n/a n/a n/a n/a n/a 25,50 n/a n/a n/a
Chişinău Albişoara 20,00 20,00 23,00 23,00 21,00 20,25 21,40 5,68 48,61
Edineţ n/a 22,00 22,00 23,00 n/a n/a 22,33 n/a n/a
Ungheni n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

Sursa: www.agravista.md
* n/a - nu există valori

Tabelul 4. Evoluţia preţurilor medii la strugurii Moldova în luna decembrie 2010 
STRUGURI DE MASĂ MOLDOVA

Piaţa

Preţ mediu angro, lei/kg

J.
02.12.10

J.
09.12.10

J.
16.12.10

J.
23.12.10

J.
30.12.10

Noi.
2010

Dec.
2010

Abatere, %

Dec.2010/
 Noi.2010

Dec.2010/
Dec.2009

Bălţi n/a 20,00 22,00 22,00 n/a 18,00 21,33 18,50 38,78
Cahul n/a n/a n/a n/a n/a 10,00 n/a n/a n/a
Chişinău Albişoara 20 20,00 20,00 23,00 21,00 18,00 20,80 15,55 7,99
Edineţ 20 20,00 20,00 20,00 25,00 17,50 21,00 20,00 33,33
Ungheni n/a n/a n/a n/a n/a 20,00 n/a n/a n/a

Sursa: www.agravista.md
* n/a - nu există valori
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OFERTE

Produs Cantitate Companie

SEMINŢE ŞI MATERIAL SĂDITOR
Portaltoi de MAR “Paradisca” 
pentru livada superintensivă 50000 bucăţi

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

Portaltoi pentru Par, Gutui tip “C” 20000 bucăţi
Gospodarul Rediu, Făleşti, s. Rediu de Sus, Telefon: (259) 
70192, Telefon mobil: 067253017, Fax: (259) 70192, Email: 
kiktenko-nats@mail.ru 

Puieţi de măr, M26, soiul Revena 6000 bucăţi
Mere Nord, Edineţ, or. Cupcini, Conducator: Lilia Zapo-
rojan, Telefon: (22) 210584, (246) 28151, Telefon mobil: 
069101380, Email: octavian.tiron@yahoo.com 

Puieţi de măr, soiul Jeneros,M26 6000 bucăţi
Mere Nord, Edineţ, or. Cupcini, Conducator: Lilia Zapo-
rojan, Telefon: (22) 210584, (246) 28151, Telefon mobil: 
069101380, Email: octavian.tiron@yahoo.com 

Puieţi de nuc, de 2 ani, soiul 
Corjeuţi 100 bucăţi Zabolotniuc Anton, Edineţ, s. Marcauţi, , Telefon: (247) 

31417

Puieţi de pere 1700 bucăţi Lupanciuc Gheorghii, Hânceşti, s. Voinescu, Telefon: (269) 
23408, Telefon mobil: 068083841

Seminţe autohtone de legume: 
tomate, castraveţi, ardei dulce, 
gogoşar

nelimitat Andrei Spinu, Criuleni, s. Ratuş, Telefon: (248) 35342, Te-
lefon mobil: 069241737, Email: andrei.spinu@semas.md 

Seminţe de ardei, soi “Podarok 
Moldovi”, I-clasa 30 kg

Maria Darii, Drochia, s. Chetrosu, Telefon: (252) 54610, 
(252) 27032, Telefon mobil: 068112628, 069353231, Fax: 
(252) 27032

Seminţe de ceapă (Cernusca), soi 
Holcedon, 1-clasa 400 kg

Maria Darii, Drochia, s. Chetrosu, Telefon: (252) 54610, 
(252) 27032, Telefon mobil: 068112628, 069353231, Fax: 
(252) 27032

Seminţe de cereale nelimitat Bratunov Liuba, Orhei, s. Peresecina, Telefon: (235) 47230, 
(235) 74267, Telefon mobil: 069157673

Seminţe de cereale nelimitat Busuioc Galina, Orhei, s. Peresecina, Telefon: (235) 47230, 
(235) 47920, Telefon mobil: 069157573

Seminţe de ardei iuţi sort”Foc” 5 kg Garbuz Alexandra, Râşcani, s. Pârjota, Telefon: (256) 
24584

Seminţe de culturi tehnice nelimitat Bratunov Liuba, Orhei, s. Peresecina, Telefon: (235) 47230, 
(235) 74267, Telefon mobil: 069157673

Seminţe de culturi tehnice nelimitat Busuioc Galina, Orhei, s. Peresecina, Telefon: (235) 47230, 
(235) 47920, Telefon mobil: 069157573

Seminţe de culturi tehnice nelimitat Spinu Andrei
seminţe de fl oarea-soarelui la 
elevator. Calitate înaltă 200 t. VILIAR-AGRO, Şoldăneşti, s. Răspopeni, Telefon mobil: 

069244509, Email: viliaragro@yahoo.com 

Seminţe de fl ori nelimitat Busuioc Galina, Orhei, s. Peresecina, Telefon: (235) 47230, 
(235) 47920, Telefon mobil: 069157573

Seminţe de fl ori nelimitat Spinu Andrei, Orhei, s. Ratus, Telefon: (248) 35342, Telefon 
mobil: 069241737

Seminţe de legume nelimitat Bratunov Liuba, Orhei, s. Peresecina, Telefon: (235) 47230, 
(235) 74267, Telefon mobil: 069157673

Seminţe de legume nelimitat Busuioc Galina, Orhei, s. Peresecina, Telefon: (235) 47230, 
(235) 47920, Telefon mobil: 069157573

Seminţe de legume RACI Italia nelimitat Andrei Spinu, Criuleni, s. Ratuş, Telefon: (248) 35342, Te-
lefon mobil: 069241737, Email: andrei.spinu@semas.md 

Seminţe de legume RACI italia nelimitat Spinu Andrei, Orhei, s. Ratus, Telefon: (248) 35342, Telefon 
mobil: 069241737

Seminţe de mazăre roada 2010 20 t. Trofi on - Agro, Teleneşti, s. Chiştelniţa, Telefon: (258) 
78230, (258) 78289, Telefon mobil: 069089481

Seminţe de ovăs, soiul SCACUN, 
prima reproducţie 6 t. Falsemagro, Făleşti, str. Pieţei 7, Director: Turtureanu Ion, 

Telefon: (259) 23195, Telefon mobil: 078011066

Seminţe de orz roada 2010 15 t. Trofi on - Agro, Teleneşti, s. Chiştelniţa, Telefon: (258) 
78230, (258) 78289, Telefon mobil: 069089481

Seminţe de orz, soiul ENEI, prima 
reproducţie 10 t. Falsemagro, Făleşti, str. Pieţei 7, Director: Turtureanu Ion, 

Telefon: (259) 23195, Telefon mobil: 078011066
Seminţe de orz, soiul GHETMAN, 
prima reproducţie 10 t. Falsemagro, Făleşti, str. Pieţei 7, Director: Turtureanu Ion, 

Telefon: (259) 23195, Telefon mobil: 078011066
Seminţe de orz, soiul Vacula, 
prima reproducţie 10 t. Falsemagro, Făleşti, str. Pieţei 7, Director: Turtureanu Ion, 

Telefon: (259) 23195, Telefon mobil: 078011066

Seminţe de ovăs roada 2010 10 t. Trofi on - Agro, Teleneşti, s. Chiştelniţa, Telefon: (258) 
78230, (258) 78289, Telefon mobil: 069089481

Seminţe de pătrunjel, roada 
2010, facultatea germinativa 71% 20 kg Florea Evdochia, Cahul, s. Crihana Veche, Director: Bogdan 

Vladimir, Telefon: (299) 23411, Telefon mobil: 079502847
Seminţe de pătrunjel, soiul PO-
LUSAHARNII, prima reproducţie 30 kg Falsemagro, Făleşti, str. Pieţei 7, Director: Turtureanu Ion, 

Telefon: (259) 23195, Telefon mobil: 078011066
Seminţe de porumb M-450, 
P-457 100 t. Trofi on - Agro, Teleneşti, s. Chiştelniţa, Telefon: (258) 

78230, (258) 78289, Telefon mobil: 069089481
Seminţe de porumb Porumbeni-
212 65 t. Borivas Agro, Făleşti, s. Glingeni, Director: Bujag Boris, 

Telefon: (259) 71319, Telefon mobil: 079591851
Seminţe de soia, 1 reproducţie, 
soiul 60 t. Talicom Lad, Edineţ, s. Chiurt, Telefon: (246) 46347, Tele-

fon mobil: 069237137
Seminţe de soia, soiul Aura, 1 
reproducţie 20 t. Ascensiune, Edineţ, s. Gaspar, Telefon mobil: 067108101

Seminţe de tomate, castraveţi, 
ardei dulce, gogoşari nelimitat Andrei Spinu, Criuleni, s. Ratuş, Telefon: (248) 35342, Te-

lefon mobil: 069241737, Email: andrei.spinu@semas.md 

Seminţe de vinete sort “Almaz” 20 kg Garbuz Alexandra, Râşcani, s. Pârjota, Telefon: (256) 
24584

Tufe de agriş 300 bucăţi Andronovici Grigore, Ungheni, s. Condrăteşti, Telefon: 
(236) 79265

Tufe de zmeur diferite soiuri 3000 bucăţi Andronovici Grigore, Ungheni, s. Condrăteşti, Telefon: 
(236) 79265

PRODUSE AGRICOLE
Floarea soarelui pentru ulei 4 t. Sarateanu Tutor, Edineţ, s. Ruseni, Telefon: (246) 65778, 

Telefon mobil: 069012597
Floarea soarelui pentru ulei din 
roada 2010, depozitul producă-
torului

8 t. Stigmata Agro, Edineţ, s. Oneşti, Telefon mobil: 069739517

Floarea soarelui pentru ulei, de-
pozitul producătorului 50 t. Crenigrad-N.C., Edineţ, s. Blesteni, Telefon: (246) 24672, 

Telefon mobil: 069581717
Floarea soarelui pentru ulei, de-
pozitul producătorului 5 t. Iurival-Agro, Edineţ, s. Bădragii Noi, Telefon: (246) 43232, 

Telefon mobil: 061743632
Floarea soarelui pentru ulei, de-
pozitul producătorului 3 t. Jaloba Ion, Edineţ, s. Burlăneşti, Telefon: (246) 66334

Floarea soarelui pentru ulei, de-
pozitul producătorului 3 t. Platon Leonid, Edineţ, s. Volodeni, Telefon: (246) 61263

Floarea soarelui pentru ulei, de-
pozitul producătorului 4 t. Prisacari Vasile, Edineţ, s. Ruseni, Telefon mobil: 

069012597

Floarea soarelui, mascata 2.5 t. IMD-Gaburici, Hânceşti, s. Logăneşti, Telefon: (269) 23408, 
(269) 57341

Grâu alimentar 40 t. Hotin, Glodeni, s. Fundurii Noi, Telefon: (249) 70665, Tele-
fon mobil: 069905066

Grâu alimentar 15 t. Pascari Iurii, Edineţ, s. Rotunda, Telefon mobil: 069128757

Grâu alimentar 20 t. Streole Agro, Hânceşti, s. Caracui, Telefon: (269) 23408, 
Telefon mobil: 068083841

Grâu alimentar cu conţinutul de 
gluten de 22%. 20 t. Budurin Mihail, Hânceşti, s. Horheşti, Telefon mobil: 

068083841
Grâu alimentar din roada 2010, 
depozitul producătorului 10 t. Sivion Agro, Edineţ, s. Zăbriceni, Telefon mobil: 069091428

Grâu alimentar, cu conţinutul de 
gluten de 20%, IDC-90 50 t. Danu Valentin, Hânceşti, s. Logăneşti, Telefon: (269) 

23408, Telefon mobil: 068083841
Grâu alimentar, depozitul produ-
cătorului 40 t. Ascensiune, Edineţ, s. Gaspar, Telefon mobil: 067108101

Grâu alimentar,depozitul produ-
cătorului 50 t. Crenigrad-N.C., Edineţ, s. Blesteni, Telefon: (246) 24672, 

Telefon mobil: 069581717
Grâu boabe 2007 - 1,60lei, de-
şeuri Grâu - 0,70lei, Amestec 
Grâu-orz - 2 lei, deşeuri porumb 
- 0,65, deşeuri orz - 0,75

20 t.
Colegiul Naţional de Viticultură şi Vinifi caţie din Chişinău, 
com. Stăuceni, str. Grătieşti 1, Telefon mobil: 069998885, 
Fax: (22) 327520, Email: turcan-ion22@rambler.ru 

Grâu de calitate buna,gluten 
23-24 18 t. Ciochina Ana, Nisporeni, Telefon: (264) 22518, Telefon 

mobil: 068572934
Grâu furajer din roada 2010, de-
pozitul producătorului 10 t. Agroavînt- Prim, Edineţ, s. Burlăneşti, Telefon: (246) 

66240, (246) 66230, Telefon mobil: 069055663
Mălai curat pentru maturi nelimitat Anincov Ştefan, Drochia, Telefon: (252) 27032

Năut nelimitat Busuioc Galina, Orhei, s. Peresecina, Telefon: (235) 47230, 
(235) 47920, Telefon mobil: 069157573

Orz 7 t. Budurin Mihail, Hânceşti, s. Horheşti, Telefon mobil: 
068083841

Orz 10 t. Pascaneanu Maria, Hânceşti, s. Obileni, Telefon: (269) 
23408

Orz 40 t. Streole Agro, Hânceşti, s. Caracui, Telefon: (269) 23408, 
Telefon mobil: 068083841

Orz de primăvară, soiul Ghetman, 
1 reproducţie 10 t. Pascari Iurii, Edineţ, s. Rotunda, Telefon mobil: 069128757

Ovăs 1 t.
Colegiul Naţional de Viticultură şi Vinifi caţie din Chişinău, 
com. Stăuceni, str. Grătieşti 1, Telefon mobil: 069998885, 
Fax: (22) 327520, Email: turcan-ion22@rambler.ru 

Ovăs din roada 2010, depozitul 
producătorului 3 t. Agroplugar-Temp, Edineţ, s. Tîrnova, Telefon: (246) 54227, 

Telefon mobil: 079094282

Porumb 15 t. Lepadatu V-na, Hânceşti, s. Logăneşti, Telefon: (269) 
57619, (269) 23408

Porumb 300 t.
Beiu Filip, Orhei, s. Susleni, Telefon: (235) 46968; Fax: 
(235) 46968, Telefon mobil: 079546392, Email: ioncastra-
vet@mail.ru 

Porumb 20 t. Danu Valentin, Hânceşti, s. Logăneşti, Telefon: (269) 
23408, Telefon mobil: 068083841

Porumb 10 t. Luta Ion, Hânceşti, s. Balceana, Telefon mobil: 068083841
Porumb 15 t. Sibov Ion, Cantemir, s. Baimaclia, Telefon: (273) 43214
Porumb 10 t. Turcan Ion, Cantemir, s. Baimaclia, Telefon: (273) 43209

Porumb - grăunţe 300 t.
Beiu Filip, Orhei, s. Susleni, Telefon: (235) 46968; Fax: 
(235) 46968, Telefon mobil: 079546392, Email: ioncastra-
vet@mail.ru 

Porumb alimentar 15 t. Strungaru Nicolae, Ungheni, s. Chirileni, Telefon: (236) 
75207, Telefon mobil: 069357289

Porumb din anul curent 50 t. Prut ComAgro, Cantemir, s. Vadul lui Isac, Telefon: (293) 
75340

Porumb furajer 100 t. Taras-Scop- Agro, Făleşti, s. Natalevca, Director Executiv: 
Podrea Vasile, Telefon mobil: 069155600

Porumb în grăunţe 5 t. Purplant MDV, Edineţ, s. Zabriceni, Telefon: (246) 51584, 
Telefon mobil: 068326238

Porumb în grăunţe, depozitul 
producătorului 150 t. Ulerus-Plus, Edineţ, s. Şofrîncani, Telefon: (246) 68322, 

Telefon mobil: 069249358
Porumb în ştiuleţi, depozitul pro-
ducătorului 200 t. Albvior, Edineţ, s. Gordineşti, Telefon mobil: 069132703, 

Fax: (246) 60330, Email: beltecri@mail.ru 
Porumb în ştiuleţi, depozitul pro-
ducătorului 40 t. Platon Leonid, Edineţ, s. Volodeni, Telefon: (246) 61263

Porumb pentru furaj 600 t. Certex Agroprim, Făleşti, s. Izvoare, Director: Ursachi Con-
stantin, Telefon: (259) 69133, Telefon mobil: 079223655

Porumb pentru furaj în ştiuleţi 30 t. Hincu Gheorghe Alexandru, Edineţ, s. Corpaci, Telefon: 
(246) 57264, Telefon mobil: 067261834

Porumb pop corn, depozitul pro-
ducătorului 20 t. Rusanovschii V, Edineţ, s. Ruseni, Telefon mobil: 

060064164

Porumb, roada anului 2010 7 t. Pascaneanu Maria, Hânceşti, s. Obileni, Telefon: (269) 
23408

Rapiţă 3 t. Pascaneanu Maria, Hânceşti, s. Obileni, Telefon: (269) 
23408

Secară 8 t.
Colegiul Naţional de Viticultură şi Vinifi caţie din Chişinău, 
com. Stăuceni, str. Grătieşti 1, Telefon mobil: 069998885, 
Fax: (22) 327520, Email: turcan-ion22@rambler.ru 

Soia 4 t. Macovei Ion, Glodeni, s. Cajba, Telefon: (249) 52454, Tele-
fon mobil: 069013416

Soia de calitate bună 25 t. Agrogirla, Făleşti, s. Năvârneţ, Director: Angheni Victor, 
Telefon: (259) 73431, Telefon mobil: 069213297

Soia din roada 2010, depozitul 
producătorului 30 t. Platon Leonid, Edineţ, s. Volodeni, Telefon: (246) 61263

Soia din roada 2010, depozitul 
producătorului 15 t. Agapii Iurie Petru, Edineţ, s. Bădragii Noi, Telefon: (246) 

43289
Soia din roada 2010, depozitul 
producătorului 30 t. Agroplugar-Temp, Edineţ, s. Tîrnova, Telefon: (246) 54227, 

Telefon mobil: 079094282
Soia din roada 2010, depozitul 
producătorului 10 t. Balamutovschii Serghei, Edineţ, s. Burlăneşti, Telefon: 

(246) 66286
Soia din roada 2010, depozitul 
producătorului 50 t. Biciusca Gheorge Vasile, Edineţ, s. Gordineşti, Telefon: 

(246) 60263
Soia din roada 2010, depozitul 
producătorului 40 t. Biciuşca Ion Vasile, Edineţ, s. Gordineşti, Telefon: (246) 

60349, Telefon mobil: 079434113
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Soia din roada 2010, depozitul 
producătorului 4 t. Jaloba Ion, Edineţ, s. Burlăneşti, Telefon: (246) 66334

Soia din roada 2010, depozitul 
producătorului 12 t. Jumigo – Agro, Edineţ, s. Colicăuţi, Telefon mobil: 

069195685
Soia din roada 2010, depozitul 
producătorului 100 t. Largo-Terra, Edineţ, s. Larga, Telefon: (247) 51301

Soia din roada 2010, depozitul 
producătorului 20 t. Lavric Oleg, Edineţ, s. Colicăuţi, Telefon mobil: 069339665

Soia din roada 2010, depozitul 
producătorului 5 t. Sarateanu Tutor, Edineţ, s. Ruseni, Telefon: (246) 65778, 

Telefon mobil: 069012597
Soia din roada 2010, depozitul 
producătorului 12 t. Sivion Agro, Edineţ, s. Zăbriceni, Telefon mobil: 069091428

Soia din roada 2010, depozitul 
producătorului 5 t. Demidetchii Victor, Edineţ, s. Colicăuţi, Telefon mobil: 

069071681
Soia din roada 2010, depozitul 
producătorului 15 t. Fetco Pavel, Edineţ, s. Alexandreni, Telefon: (246) 93191

Soia din roada 2010, depozitul 
producătorului 50 t. Caterenciuc Vadim, Edineţ, s. Alexandreni, Telefon: (246) 

92474, Telefon mobil: 079612196
Soia din roada 2010, se afl ă la 
păstrare la SA Cereale Cupcini, 
condiţii de bază

30 t. Sedona Prest, Edineţ, s. Bădragii Noi, Telefon mobil: 
067193448

Soia pentru ulei, depozitul produ-
cătorului 60 t. Ascensiune, Edineţ, s. Gaspar, Telefon mobil: 067108101

Soia pentru ulei, depozitul produ-
cătorului 20 t. Prisacari Vasile, Edineţ, s. Ruseni, Telefon mobil: 

069012597
Soia pentru ulei, depozitul produ-
cătorului 40 t. Tîrnoveţ-Agro, Edineţ, s. Tîrnova, Telefon mobil: 

079310711
Soia, se afl ă la păstrare la SA 
“Cereale Cupcini” 100 t. Crenigrad-N.C., Edineţ, s. Blesteni, Telefon: (246) 24672, 

Telefon mobil: 069581717

Siloz roada 2010 400 t.
Colegiul Naţional de Viticultură şi Vinifi caţie din Chişinău, 
com. Stăuceni, str. Grătieşti 1, Telefon mobil: 069998885, 
Fax: (22) 327520, Email: turcan-ion22@rambler.ru 

Tutun, soiul Doina 10 t. Ulerus-Plus, Edineţ, s. Şofrîncani, Telefon: (246) 68322, 
Telefon mobil: 069249358

FRUCTE
Mere nelimitat Moisei Angela, Orhei, s. Peresecina, Telefon: (235) 93560, 

Telefon mobil: 069346320

Mere Idared, Florina 20 t. Margarint Serghei, Ungheni, s. Floriţoaia Veche, Telefon 
mobil: 069359135

Mere soiul Florina, Golden 10 t. Margarint Serghei, Ungheni, s. Floriţoaia Veche, Telefon 
mobil: 069359135

Mere, calitatea 1, soiul Idared 6 t. Bodarev Andrei, Edineţ, s. Ruseni, Telefon: (246) 65662, 
Telefon mobil: 068926238

Mere, soiul Idared, calitatea 2 2 t. Cebotari Sergiu, Edineţ, s. Hlinaia, Telefon: (246) 50329, 
Telefon mobil: 068999245

Mere, soiurile Jonathan, Idared 600 kg Zabolotniuc Anton, Edineţ, s. Marcauţi, , Telefon: (247) 
31417

Miez de nuci 500 kg IMD-Gaburici, Hânceşti, s. Logăneşti, Telefon: (269) 23408, 
(269) 57341

Prune uscate 100 t. IMD-Gaburici, Hânceşti, s. Logăneşti, Telefon: (269) 23408, 
(269) 57341

LEGUME
Miceliu, soiul Pastrav 1 t. Sajin Nicolae, Hânceşti, Telefon: (269) 23408, Telefon mo-

bil: 068083841

Morcov Nantes 3 t. Sestovschi Ion, Drochia, s. Nicoreni, Telefon: (252) 27032, 
Telefon mobil: 069186016

Sfeclă roşie cilindrică 3 t. Sestovschi Ion, Drochia, s. Nicoreni, Telefon: (252) 27032, 
Telefon mobil: 069186016

Sfeclă roşie, depozitul producă-
torului 30 t. Cebotari Sergiu, Edineţ, s. Hlinaia, Telefon: (246) 50329, 

Telefon mobil: 068999245

Varză chinezească 3 t. Glodeanu Anatolie, Ungheni, s. Manoileşti, Telefon: (236) 
73253, Telefon mobil: 079550647

AVICOLE ŞI ZOOTEHNIE
Găini - carne 2 t. Dant Agro, Ungheni, s. Pârliţa, Manager: Fervetchii Dumi-

tru, Telefon: (236) 92373, Telefon mobil: 069108128

Ouă de găină 10000 bucăţi Dant Agro, Ungheni, s. Pârliţa, Manager: Fervetchii Dumi-
tru, Telefon: (236) 92373, Telefon mobil: 069108128

ALTE MĂRFURI
Hrană pentru animale de casa nelimitat Busuioc Galina, Orhei, s. Peresecina, Telefon: (235) 47230, 

(235) 47920, Telefon mobil: 069157573
Moară de făină MF-4, de o capa-
citate de 400 kg/oră 1 unitate Girbu Constantin, Călăraşi, s. Hirova, Telefon: (244) 93063, 

Telefon mobil: 067195677, 079101901
Moara de grâu construită în 
a.2002. AVM-15 în stare bună, 
produsă în Ucraina, 15 tone/24 
ore

1 unitate Dumitrachi Serghei, Ungheni, s. Unteşti, Telefon: (236) 
41710, Telefon mobil: 079513244

Motor pentru tractor MTZ în stare 
excelentă nelimitat Frunza Tudor, Hânceşti, s. Buţeni, Telefon: (269) 23406

Plug PLN 3-35 1 unitate Gau Nicolaie, Glodeni, s. Iabloana, Telefon: (249) 54285, 
Telefon mobil: 069338167

Premixuri şi aditivi nelimitat Busuioc Galina, Orhei, s. Peresecina, Telefon: (235) 47230, 
(235) 47920, Telefon mobil: 069157573

Remorcă 2-PTS-4 1 unitate Gau Nicolaie, Glodeni, s. Iabloana, Telefon: (249) 54285, 
Telefon mobil: 069338167

Stropitoare UPV-2000, în stare 
foarte bună. Volumul - 2000 l 1 unitate Solu Ion, Ungheni, s. Sculeni, Telefon mobil: 069055172

Semănătoare SPC-6 1 unitate Gau Nicolaie, Glodeni, s. Iabloana, Telefon: (249) 54285, 
Telefon mobil: 069338167

Semănătoare sz-3,6 1 unitate Gau Nicolaie, Glodeni, s. Iabloana, Telefon: (249) 54285, 
Telefon mobil: 069338167

Ţevi din aluminiu: lungimea 
12metri cu diametru 50 mm 60 bucăţi Girbu Constantin, Călăraşi, s. Hirova, Telefon: (244) 93063, 

Telefon mobil: 067195677, 079101901

Torf organic de bovina 20 t. Girbu Constantin, Călăraşi, s. Hirova, Telefon: (244) 93063, 
Telefon mobil: 067195677, 079101901

Tractor IUMZ-6L 1 unitate Gau Nicolaie, Glodeni, s. Iabloana, Telefon: (249) 54285, 
Telefon mobil: 069338167

Tractor, VIER T-54, in stare foarte 
buna, împreună cu plug si piese 
de schimb.

1 unitate Braga Tudor, Hânceşti, Telefon: (269) 23408, Telefon mo-
bil: 068083841

Uscătorie mobilă. Servicii de 
uscare a cerealelor chiar la tine 
acasă

nelimitat Vitalite-Mihaela, Criuleni, s. Işnovăţ, Telefon mobil: 
069751690, Email: mmihaela07@mail.ru 

Vin Shardonay şi Pinot Noir 9000 litru Conactim Com, Făleşti, s. Ciolacu Vechi, Telefon: (259) 
78229, Telefon mobil: 069325995

CERERI
Produs Cantitate Companie

SEMINŢE ŞI MATERIAL SĂDITOR
Butaşi de viţă de vie soiul 
Prezentabil 1000 bucăţi Lupu Nadejda, Hânceşti, s. Ciuciuleni, Telefon: (269) 23408, 

Telefon mobil: 068083841
Puieţi portaltoi de nuci soiurile 
Costiujenschi, Schinoasa, 
Chisinevschi

300 bucăţi Cebotar Anatol, Făleşti, s. Albinetul Vechi, Telefon: (259) 
70275, Telefon mobil: 069564975

Seminţe de fl oarea soarelui LJ, 
care se prelucrează pe vegetaţie 
cu erbicidul Eurolaiting

15 unităţi Buza Vasile, Edineţ, s. Cuconeştii Noi, Telefon mobil: 
067152249

Seminţe de lucernă, soiuri locale 100 kg Vivasna VV, Edineţ, s. Badragii Noi, Telefon: (246) 43220, 
Telefon mobil: 069053318

PRODUSE AGRICOLE
Floarea-soarelui, cu achitarea 
prin transfer 500 t. Maria Rotaru, Hânceşti, Telefon mobil: 068083841

Grâu 3 t. Costin Elizaveta, Orhei, s. Peresecina, Telefon: (235) 42360, 
(235) 47267, Telefon mobil: 069346320

Grâu 60 t. Beiu Filip, Orhei, s. Susleni, Telefon: (235) 46968
Grâu alimentar, câte 3000 tone. 
Cerinţe faţă de calitate: conţinutul 
de gluten - nu mai mic de 21%, 
momentul de cădere - 250. 
Livrare de la elevatoare RM

nelimitat Tehnoservice, Vulcaneşti, Director: Ianev Constantin, 
Telefon mobil: 069110552

Grâu alimentar, glutenul nu mai 
jos de 22% nelimitat Edineţ, Telefon: (246) 21008, Telefon mobil: 069121651

Grâu furajer 300 t.
Panvas-Service, Drochia, s. Antoneuca, Telefon mobil: 
060006888, Fax: (252) 27032, Email: vasturvas@yahoo.
com 

Grâu furajer roada 2010 100 t. BorVitImEx, Orhei, str. Călăraşi.3, Telefon: (235) 24638, 
Telefon mobil: 069168973

Grâu pentru furaj nelimitat Raiplai Avicola, Edineţ, s.Tabani, Telefon: (247) 23550, 
Telefon mobil: 069140629

Orz 200 t. Orhei, str. Călăraşi.3, Telefon: (235) 24638, Telefon mobil: 
069168973

Orz 300 t. Orhcojdoi, Hânceşti, Telefon mobil: 068083841

Orz nelimitat Costin Elizaveta, Orhei, s. Peresecina, Telefon: (235) 42360, 
(235) 47267, Telefon mobil: 069346320

Orz pentru furaj nelimitat Raiplai Avicola, Edineţ, s.Tabani, Telefon: (247) 23550, 
Telefon mobil: 069140629

Porumb nelimitat Costin Elizaveta, Orhei, s. Peresecina, Telefon: (235) 42360, 
(235) 47267, Telefon mobil: 069346320

Porumb 300 t. Beiu Filip, Orhei, s. Susleni, Telefon: (235) 46968

Porumb nelimitat Raiplai Avicola, Edineţ, s. Tabani, Telefon: (247) 23550, 
Telefon mobil: 069140629

Porumb boabe 300 t.
Beiu Filip, Orhei, s. Susleni, Telefon: (235) 46968; Fax: (235) 
46968, Telefon mobil: 079546392, Email: ioncastravet@
mail.ru 

Soia 500 t.
Panvas-Service, Drochia, s. Antoneuca, Telefon mobil: 
060006888, Fax: (252) 27032, Email: vasturvas@yahoo.
com 

FRUCTE
Mere 5 t. Petrov Nicolae, Hânceşti, s. Stolniceni, Telefon mobil: 

068220898

LEGUME
Cartofi  3 t. Macovei Ion, Glodeni, s. Cajba, Telefon: (249) 52454, 

Telefon mobil: 069013416

Cartofi 1200 t. Veaceslav Stejar, Chişinău, Telefon mobil: 079300230, 
Email: stejar_v@yahoo.com 

Cartofi nelimitat Costin Elizaveta, Orhei, s. Peresecina, Telefon: (235) 42360, 
(235) 47267, Telefon mobil: 069346320

Ceapă nelimitat Costin Elizaveta, Orhei, s. Peresecina, Telefon: (235) 42360, 
(235) 47267, Telefon mobil: 069346320

Ceapă de calitate 300 t. Veaceslav Stejar, Chişinău, Telefon mobil: 079300230, 
Email: stejar_v@yahoo.com 

Mazăre pentru hrana porcinelor 100 t. Confort, Ungheni, s. Petreşti, Administrator: Bernevec 
Serafi m, Telefon: (236) 42561, Telefon mobil: 079045980

Morcov 1 t. Macovei Ion, Glodeni, s. Cajba, Telefon: (249) 52454, 
Telefon mobil: 069013416

Sfecla roşie cilindrică 120 t. Veaceslav Stejar, Chişinău, Telefon mobil: 079300230, 
Email: stejar_v@yahoo.com 

Varză 2 t. Macovei Ion, Glodeni, s. Cajba, Telefon: (249) 52454, 
Telefon mobil: 069013416

AVICOLE ŞI ZOOTEHNIE
Bovine 20 t. Ciobanu Vasile Chiril, Hânceşti, s. Logăneşti, Telefon mobil: 

068083841
Bovine 16 t. Ciobanu Valeriu, Hânceşti, Telefon mobil: 068083841

Cabaline 10 t. Ciobanu Vasile Chiril, Hânceşti, s. Logăneşti, Telefon mobil: 
068083841

Cabaline 20 t. Ciobanu Valeriu, Hânceşti, Telefon mobil: 068083841
Ovine 10 t. Ciobanu Valeriu, Hânceşti, Telefon mobil: 068083841

Ovine 10 t. Ciobanu Vasile Chiril, Hânceşti, s. Logăneşti, Telefon mobil: 
068083841

ALTE PRODUSE
Combină pentru recoltat porumb 
HERSONET-9 1 unitate Cebotar Anatol, Făleşti, s. Albinetul Vechi, Telefon: (259) 

70275, Telefon mobil: 069564975
Incubator cu capacitatea de 3000-
5000 oua 1 unitate Begenaru Lilia, Cantemir, s. Toceni, Telefon: (273) 51368, 

(273) 23066, Telefon mobil: 078226111
Pompe pentru instalaţia de muls 
vacile 2 bucăţi Vieru Vasile, Edineţ, s. Badragii Noi, Telefon mobil: 

067143220
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ABONAŢIVĂ LA ZIARUL

 INFORMAŢII DESPRE PREŢURI PE DIFERITE PIEŢE AGRICOLE DIN ŢARĂ;
 CERERI ŞI OFERTE DE PRODUCŢIE AGROALIMENTARĂ;
 RECOMANDĂRI ALE SPECIALIŞTILOR ÎN AGRICULTURĂ DESPRE:

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

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

Preţuri de abonare (lei)

1 lună 3 luni 6 luni 9 luni 12 luni*

11 33 66 99 121
* august vacanţă

SĂ ÎNCEPEŢI O AFACERE
ŞI NU ŞTIŢI ÎN CE DOMENIU SĂ INVESTIŢI?

SĂ LUAŢI PREŢ BUN
PE PRODUCŢIA CRESCUTĂ CU MULTĂ MUNCĂ? 

DORITI

Index de abonare: PM 21948

Toate acestea la un preţ rezonabil de numai 121 de lei pentru abonament anual.

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

ŞI VEŢI PRIMI:
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