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Saltul prețurilor la mai multe produse
și servicii a prins pe picior greșit
autoritățile moldovenești
Eventualele majorări în lanț
ale prețurilor la mărfurile de
consum și servicii în rezultatul
creșterii prețului la gaz sunt nejustificate, consideră expertul în
finanțe, business și administrare, Gheorghe Costandachi.
El a declarat că există mărfuri, în care gazul ocupă o pondere foarte redusă în structura de
formare a prețului de 5-7%. Totodată, la majoritatea mărfurilor
de consum, gazul nu participă în
structura prețului de cost.
„Atunci despre ce creștere de
prețuri în lanț poate fi vorba?
Nu există nici un motiv pentru
ca prețurile mărfurilor de consum să crească, ori prețurile
care există în prezent pe piața
Moldovei asigură o rentabilitate
de minimum 100-500%. Acest
lucru oare nu este de ajuns?
Dacă mai ținem cont și de faptul că 80% din mărfurile de pe
piață sînt importate, atunci ce
au comun acestea cu majorarea
prețului la gazul din Rusia?”, se
întreabă expertul, care consideră că „majorările prețurilor din
ultimii ani sînt o demonstrație
a analfabetismul afacerilor din
Moldova”.
El consideră că „cei care
importă mărfuri alimentare,
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industriale, chimice și casnice
nu au nici un motiv să intre în
panică din cauza creșterii prețului la gaze, cu atît mai mult că o
bună parte din mărfurile importate sînt de calitate inferioară și
la prețuri mult mai mari față de
cele de pe piața europeană”.
Expertul explică tendința
agenților economici de a majora
prețurile la mărfuri cu orice ocazie din „dorința de a se îmbogăți
peste noapte”. „Piața în Moldova
reacționează la tot absolut, uneori și la inundațiile care au loc în
Australia”, spune expertul.
Pe de altă parte, Gheorghe
Costandachi este de acord cu
faptul că utilitățile cum sînt
agentul termic, apa caldă, surse-

le electrice, depind parțial sau în
totalitate de gaz.
„Dar aici, de asemenea, apar
multe întrebări legate de structura prețurilor la aceste utilități.
Care este volumul real al principalelor componente a structurii
prețului și anume a fondului de
salarizare, impozitelor, investițiilor, profitului net, pierderilor, etc.? De cîte ori se include
gazul în prețul de cost al celor
trei utilități: agent termic, apă
caldă, energie electrică produsă
de CET-1,2,3”, se întreabă Costandachi.
El susține că prețul pentru
energia electrică produsă de către CET-urile din Chișinău deja
includ toate cheltuielile, inclusiv
și gazul folosit pentru producerea acesteia. Ulterior, prețul gazului este inclus încă o dată la
producerea agentului termic, iar
a treia oară în costul apei calde.
Vladimir Filat, șeful Guvernului Republicii Moldova explică situația creșterii prețurilor
prin cele două luni de campanie
electorală și o lună de negocieri
după alegeri.
Saltul prețurilor la mai multe produse și servicii a prins pe
picior greșit autoritățile, a recunoscut premierul Vlad Filat
în cadrul Clubului de presă. În
opinia premierului la mijloc a
fost, atât lipsa unei anticipări a
creșterii costului unor produ-
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se sau a tarifelor la întreținere,
cât și „vidul de putere”, creat
în perioada celor două luni de
campanie electorală și o lună de
negocieri.
„Instituțiile statului nu șiau făcut meseria. Am fost în
situații neplăcute să aflu de la
unii colegi, după un an și 4 luni
de când suntem la guvernare, că
o situație sau alta se datorează
faptului că nu ar exista o reglementare corectă și de aceea s-au
creat situațiile respective și înseamnă că această reglementare
trebuia modificată acum un an”,
a declarat premierul Vlad Filat.
În ultimele două-trei luni
pe piața țării noastre a crescut
semnificativ prețul la o serie de
produse alimentare, precum
cartofii, zahărul, uleiul. De asemenea s-au scumpit produsele
petroliere, au crescut tarifele la
gaz și energia termică.
Șeful Executivului promite
că autoritățile vor lua măsuri
pentru a subvenționa păturile
nevoiașe și vor majora pensiile
și salariile.
Și experții economici consideră că majorarea prețurilor
i-a luat prin surprindere pe guvernanți. „În cadrul Guvernului
nimeni nu face anticipări asupra
evoluției prețurilor”, susține Viorel Chivriga, economist la IDIS
„Viitorul”.
Expertul spune că unele măsuri restrictive pe care le preconizează guvernul, precum limitarea exportului de mărfuri agricole, vor lovi în producătorii autohtoni. „Interzicerea exportului
unor alimente au fost întreprinse și pe timpul guvernării comuniste. Efectul acestor măsuri restrictive a fost însă dezastruoase
pentru producătorii autohtoni,
care au suportat pierderi enorme. Totodată asemenea acțiuni
provoacă îngrijorarea instituțiilor financiare internaționale”,
spune Viorel Chivriga.
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În luna ianuarie produsele
alimentare s-au scumpit

Stocurile de cartofi
din Moldova au început
să scadă rapid

Zahărul, cartofii și morcovul s-au
scumpit în ianuarie, în timp ce pâinea și lactatele au rămas la același
preț ca și la sfârșitul anului trecut.
Unele legume s-au ieftinit cu puțin,
însă, în general, costul produselor
alimentare a crescut.
Dacă în luna decembrie, pentru
un kilogram de cartofi plăteam 6,60
de bani, acum costă aproape de două
ori mai mult. S-au scumpit și morcovii. Dacă luna trecută i-am cumpărat
cu 9 lei și 20 de bani, acum costă 13 lei
și 20 de bani. În schimb roșiile s-au
ieftinit. În luna decembrie, am plătit
pentru un kilogram 35 de lei și 20 de
bani, acum costă cu 4 lei mai puțin. Și
ceapa s-a scumpit cu 30 de bani. În

Conform analiștilor AGROinform, livrările de cartofi moldovenești pe piața rusă au înregistrat, în ultimă
perioadă, o creștere accentuată. Acest lucru a condus
deja la o majorare a prețurilor medii la cartofi pe piața
internă a Republicii Moldova, iar stocurile au început să
scadă rapid.
Potrivit datelor furnizate de operatorii de pe piață,
cartofii sunt comercializați la depozitele din Moldova la
prețul de 4,50-6,00 lei/kg. La piețele angro din Republica Moldova prețurile la acest produs au crescut până
la 8,50 lei/kg, iar în comerțul cu amănuntul - până la
12,00 lei/kg.
Operatorii de pe piață susțin că prețurile la cartofi pe
piețele interne vor crește în continuare, datorită cererii
înalte din partea Rusiei la acest produs.

schimb fructele s-au scumpit cu aproximativ un leu. Un kilogram de mere
costă acum 10 lei și 60 de bani.
Luna aceasta, pentru 10 ouă plătim 19,80 de bani, cu 2 lei mai mult
decât luna trecută. În schimb laptele
și smântâna nu s-au scumpit, au rămas la același preț ca și în luna decembrie. Pâinea orășenească o găsim
la același preț ca și luna trecută, de 3
lei și 10 de bani.
Un kilogram de orez costă, luna
aceasta 17 lei 85 de bani, la fel ca și
în luna decembrie, în schimb zahărul
s-a scumpit cu mai mult de 2,40 lei și
costă acum 16 lei 50 de bani. Uleiul
vegetal costă ca și în luna decembrie,
adică 24 de lei și 30 de bani.

Prețul verzei este de două ori mai mare decât în anul trecut Consumul de vinuri și divinuri
moldovenești în China a crescut
La piețele agricole din țară
prețul verzei a oscilat în luna ianuarie curent între 4 și 8 lei pentru un kilogram.
Față de ianuarie 2010 s-a înregistrat o creștere minimala de
14,2% la piața din Edineț și de
peste doua ori la piața din Cahul,
unde prețul la acest produs a variat între 6,50 si 7,00 lei/kg, potrivit datelor AGROinform.
Experții Federației afirmă că
la moment, cererea de varză pe
piață este asigurată de producția
exclusiv de origine autohtonă.

Pe piețele din Rusia, în ianuarie curent, prețul mediu de
comercializare a verzei a variat
între 23-25 RUR/kg. In Polonia
varza a fost comercializata la
prețul de 0,36 - 0,42 EUR/kg, iar
pe piețele din Ucraina (Copani si
Lvov) cu 5,00 si corespunzător
6,50 UAH/kg
Pentru luna februarie curent,
pe piața internă experții prognozează o creștere neînsemnată a
prețului la varză, cauzată de minimalizarea ofertei autohtone de
acest produs.

Prețul legumelor la piețele din Ucraina este mai mare,
decât pe piețele autohtone
În prezent, operatorii de pe piețele angro din
Ucraina propun ardei dulci la un preț mediu de 33,5
UAH/kg (echivalent cu 52 lei/kg), roșiile de seră 21,50 UAH/kg (echivalent cu 33 lei/kg) și castraveții
cu 20 UAH/kg (echivalent cu 31 lei/kg).
Un studiu al Federației AGROinform arată că în

aceeași perioadă, pe piețele agricole en-gross din Moldova ardeii dulci se comercializează la prețul de 35 lei/
kg, roșiile - 24-27 lei/kg, iar castraveții - 22-25 lei/kg.
În același timp, prețul mediu la morcov și sfeclă de
masă pe piețele angro din Ucraina este mai mic decât
pe piețele din Moldova cu 33 și respectiv 17%.

Consumul de vinuri și divinuri moldovenești în China a crescut, după
ce în septembrie 2010 produsele vinicole moldovenești au fost prezentate
la Beijing, fiind semnate mai multe contracte, a declarat Ambasadorul Extraordinar și Plenipotentiar al Republicii Populare Chineze în Republica
Moldova, Fang Li, în cadrul întrevederii cu premierul Vlad Filat.
Ambasadorul a mai menționat ca, în ajunul Anului Nou chinezesc,
care începe pe 3 februarie, în tara sa vor ajunge 15 containere cu produse
vinicole moldovenești.
Un proiect de promovare a vinurilor moldovenești pe piața chineza a
demarat in anul 2010, prin prezentarea acestora în China.

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 27.01.2011
Denumirea produsului

Piaţa agricolă Edineţ

Piaţa angro Chişinău
Piaţa agricolă Ungheni
Piaţa agricolă Cahul
(Albişoara)
mediu minim maxim mediu minim maxim mediu minim maxim mediu
LEGUME
28,00
43,00
32,00
5,00
6,50
8,50
7,50
8,00
10,00
10,00
5,50
7,00
6,50
22,00
25,00
22,00
25,00
25,00
25,00
5,50
5,00
6,00
5,50
6,50
7,00
6,00
6,50
6,50
6,50
25,00
25,00
25,00
6,00
6,00
8,00
7,00
6,00
9,00
9,00
7,00
7,00
7,00
3,50
3,00
4,00
4,00
20,00
23,00
22,00
25,00
25,00
25,00
5,00
5,00
7,00
6,00
6,00
7,00
6,00
5,50
5,50
5,50
50,00
39,00
45,00
40,00
50,00
60,00
50,00
40,00
40,00
40,00
6,00
5,50
6,50
6,20
5,00
8,00
7,00
6,50
7,00
6,50
28,00
30,00
30,00
FRUCTE
16,21
17,02
17,02
18,00
18,00
18,00
18,00
19,00
19,00
20,00
20,00
20,00
15,00
18,00
17,00
17,00
17,00
17,00
15,00
18,00
17,00
19,00
19,00
19,00
4,00
5,00
10,00
7,00
5,00
7,00
6,00
8,00
9,00
8,00
6,00
5,00
10,00
7,00
8,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
4,50
5,00
8,00
7,00
7,00
8,00
7,00
6,00
5,00
10,00
7,00
7,00
8,00
7,00
15,00
17,00
16,00
17,00
17,00
17,00
15,00
30,00
20,00
18,00
25,00
22,00
19,00
20,00
25,00
22,00
-

Piaţa angro Bălţi

minim

maxim

mediu

minim

maxim

Ardei dulce
Cartofi
Castraveţi
Ceapă galbenă
Ciuperci Păstrăv/Veşenca
Morcov
Ridiche neagră
Roşii de seră
Sfeclă de masă
Usturoi
Varză
Vinete

6,00
5,00
6,00
4,00
4,00
35,00
4,50
-

6,50
6,00
10,00
4,00
4,00
35,00
5,00
-

6,00
5,00
6,00
4,00
4,00
35,00
5,00
-

4,50
5,00
5,00
3,50
5,00
50,00
5,50
-

7,50
5,50
7,00
4,00
5,00
55,00
6,50
-

Banane
Grepfrut
Lămâi
Mandarine
Mere
Mere Golden
Mere Idared
Mere Rihard
Portocale
Prune uscate
Struguri de masă Moldova

4,00
4,00
4,00
27,00
26,00

8,00
8,00
7,00
27,00
26,00

5,00
7,00
6,00
27,00
26,00

4,00
6,00
4,50
6,00
19,00

4,00
6,50
4,50
6,00
19,00
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 EDITORIAL

Liliana BEREGOI

Moldova este o țară
a haosului prețurilor
Nimic nu este logic atunci
când vine vorba despre prețurile
din Republica Moldova. Este un
miracol. Este un fenomen demn
de cartea recordurilor cum supraviețuiesc oamenii în Chișinău.
Incredibil.
Atunci când cotația produselor petroliere la bursele mondiale
scade, la noi se scumpește benzina și motorina.
Când scade dolarul – cresc
prețurile, cresc prețurile și atunci
când crește dolarul.
Începând cu luna februarie viața noastră va deveni mai
scumpă. De ce? Pentru că cresc în
continuare prețurile.
În țara paradoxurilor se plătesc lunar facturi de mii de lei
pentru căldură, în timp ce în
apartamente îngheață copii de
frig, în țara paradoxurilor salariul
mediu pe economie este practic
insuficient pentru a achita serviciile comunale.
Pentru dragostea de viață
și lumina pe care o mai avem în
priviri, la sărăcia în care trăim,
suntem demni de cartea recordurilor.
Și chiar dacă eu azi o să mă
revolt, prețurile în Moldova vor
continua să crească… Sunt curioasă până la ce nivel.
Am sute și mii de întrebări,
răspuns la care încerc să găsesc
singură: de ce suntem cea mai
săracă țară din Europa deși avem
prețuri europene, vile și mașini
luxoase câteva la metru pătrat?
De ce avem cele mai mici pensii și salarii și atâția oligarhi care
ne privesc de la înălțime?
De ce în ultima perioadă tot
mai mulți tineri se decid să se
arunce de pe clădiri?
De ce făcând abstracție de sărăcia în care trăim continuăm să
ne purtăm împăcați măștile?
De ce?

Peste 300 de întreprinderi
vor participa la ediția a X-a a Expoziției
“Fabricat în Moldova”
Centrul “Moldexpo” din Chișinău va găzdui în perioada 1-5
februarie curent, cea de-a X-a
ediție a Expoziției Naționale
“Fabricat în Moldova”, care va fi
organizată de Camera de Comerț
și Industrie a Moldovei /CCI/, în
comun cu Ministerul Economiei,
sub patronajul Guvernului.
Marina Petrova, șefa Direcției
expoziții și tîrguri a CCI, a remarcat că obiectivul evenimentului
de amploare sus-menționat, rezidă în susținerea întreprinzătorilor autohtoni, precum și în promovarea serviciilor și produselor
fabricate în Republica Moldova.
Sursa citată a specificat că numărul participanților autohtoni
la expoziție va fi de peste 300 de
întreprinderi, din toate domeniile economiei naționale.
De asemenea, la ediția jubiliară a expoziției “Fabricat în Moldova” vor participa circa 30 de
companii de peste hotare, care
vor prezenta standuri informaționale. Este vorba de: România,
Ucraina și Belarus, precum și țările membre ale Acordului Central-European de Comerț Liber /
CEFTA/ - Albania, Serbia, Muntenegru, Macedonia, Croația,
Bosnia și Herțegovina.
Programul de afaceri al evenimentului prevede desfășurarea

a 10 seminare, 6 mese rotunde, a
unui tîrg al locurilor de muncă,
precum și a mai multor prezentări de produse și companii.
Participanții și vizitatorii expoziției „Fabricat în Moldova
2011” sunt invitați la seminare
tematice, unde vor fi abordate
subiecte referitor la exportul de
mărfuri, asigurările sociale, subvențiile și asigurările în agricultură, agricultura ecologică etc.
În cadrul meselor rotunde vor fi
puse în discuție problemele cu
care se confruntă întreprinzătorii, politica fiscală și vamală, vor
fi făcute referințe la standarde în
reglementările tehnice.
Pe data de 2 februarie, la
“Moldexpo” va avea loc o masă
rotundă cu genericul “Dezvoltarea cooperării economice dintre
Cehia și Moldova”, la care vor
participa oameni de afaceri din
ambele țări. După manifestarea
respectivă vor fi organizate întrevederi bilaterale de afaceri între
businessmenii moldoveni și cehi.
Tradițional, în cadrul aceleiași
manifestări, pe 3 februarie, vor fi
premiați învingătorii concursului
“Marca comercială a anului”.
Pe 4 februarie, curent în cadrul expoziției Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare
va organiza seminare la tema:

“Indicațiile geografice – oportunități noi pentru promovarea
produselor agroalimentare de
calitate” și “Subvenționarea și
impactul ei asupra producătorului agricol”.
Pe parcursul edițiilor precedente, manifestarea a fost
vizitată de delegații ale oamenilor de afaceri din Belarus,
China, Germania, Italia, România, Rusia, Turcia, Ucraina. La
„Fabricat în Moldova - 2011”
se preconizează să ia parte camere de comerț și industrie
din țările-membre ale Acordului de comerț liber CEFTA.
„Fabricat în Moldova” este un
eveniment de importanță națională, organizat pentru susținerea întreprinzătorilor din
Republica Moldova. Expoziția
propune soluții la probleme ce
țin de structura de comercializare și promovare a produselor
moldovenești, oferă populației posibilitatea de a cumpăra
produse autohtone de calitate,
influențează direcția de decizie
a consumatorilor și a întreprinderilor comerciale angro și cu
amănuntul, orientând-o către

producătorii locali, stimulează
producerea mărfurilor competitive și de calitate.
La ediția din 2010 a expoziției naționale universale „Fabricat
în Moldova” au participat circa
300 de agenți economici din toate ramurile economiei naționale,
iar suprafața expozițională a depășit 2000 metri pătrați. Manifestarea a fost vizitată de oaspeți
din România, Germania, Olanda, Lituania, Turcia, Belarus,
Rusia și Ucraina. În total, la „Fabricat în Moldova 2010” au fost
organizate: un forum de afaceri,
3 seminare, 6 mese rotunde, ce
au abordat diferite aspecte ale
business-ului și la care au participat peste 1000 de specialiști.
Expoziția a avut o rezonanță socială considerabilă, fiind vizitată
de peste 40 mii de vizitatori din
toată republica.
Participând la expoziția națională „Fabricat în Moldova”, veți
avea noi posibilități de a comunica cu reprezentanții mediului de
afaceri și cu specialiști în domeniul fabricării, comercializării și
promovării produselor/serviciilor autohtone.
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DOMENIILE DE STUDIU

Pentru fermieri:
1. Producerea legumelor în spaţiu protejat
în două culturi
2. Managementul calităţii strugurilor de
masă
3. Managementul calităţii mărului
4. Managementul calităţii cireşului şi vişinului
5. Nutriţia bovinelor pentru lapte şi carne
6. Agricultura organică

Pentru femei:
1. Dezvoltarea abilităţilor de
lider pentru femeile din spaţiul
rural
Producătorii agricoli şi femeile-antreprenoare interesaţi să studieze vor contacta
Organizaţiile regionale ale Federaţiei AGROinform din localităţile respective începând cu
31 ianuarie pînă la 15 februarie 2011.
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(249) 2 40 69
(269) 2 34 08
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(256) 2 45 84
(236) 2 34 55
(299) 2 14 13
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Ce înseamnă a fi gospodar?
Hărnicia, îndemînarea, chibzuința și
priceperea sunt doar cîteva dintre calitățile
de seamă, manifestate de un bun gospodar.
Este adevărat că spiritul de gospodar se cultivă și se educă, dar mult depinde de ceea ce
ai luat din familie, de la părinți. Pentru că
anume acolo se pun bazele deprinderilor de
a fi gospodar.
Pe plantația din satul Lucășeuca, raionul
Orhei, care este cea mai mare plantație de arbuști fructiferi din Republica Moldova, cu o
suprafață de 17 ha, se simte mîna și spiritul
unui agricultor cu talent. Am vizitat gospodăria SRL “Miacro” (ferma Arbustina) în cadrul
unui seminar organizat cu scopul de a disemina informația despre tehnologiile moderne
de obținere a produselor agricole de valoare
înaltă și respectiv de preluare a modelelor.
“Arbustina” este o plantație ecologică,
certificată, care corespunde standardelor
de calitate, pe care se cultivă zmeură, agriș
și coacăz. Administrația întreprinderii și-a
stabilit din start o strategie eficientă de dezvoltare. Au fost procurate si consolidate mai
multe terenuri agricole, s-au efectuat ample
analize a solurilor, a fost încheiat un contract de colaborare si consultanță cu Institutul Național de Pomicultură cu ajutorul
căruia au fost alese soiuri de pomușoare
calitative si rezistente la boli. În plus toată
tehnologia de creștere si cultivare a acestora
are un suport științific.
Coordonatorul Sistemelor de Management al Siguranței Alimentelor și Calității,
Andrei Cumpanici a subliniat: “Pentru a
produce aceste fructe sunt necesare anumite bune practici, care trebuie respectate. În
acest context voi folosi denumirea de GLOBAL G.A.P., care este o schemă răspîndită în
toată lumea și include cerințe privind sigu-

ranța alimentului, mediul ambiant și bunăstarea oamenilor. Una din cerințele acestui
standard este igiena în procesul de recoltare:
haine de protecție.
Ambalajul în care se colectează fructele,
trebuie să fie la fel igienic și să dispună de un
mare a calității. Ce
certificat de confirmare
Cete prorințele față de aceste
anduse, conform standardului
HACCP,
CP,
sunt clasificateîn trei

categorii: categoria extra,categoria I și categoria a II-a.
Pentru toate categoriile, fructele trebuie
să fie în primul rînd întregi, sănătoase, curate, proaspete fără miros și gust străin”.
În acest context amintim că agricultura
ecologică este un procedeu modern
c
de a cultiva
plante fără utilizarea
ferti
fertilizanților
și pesticidelor de
sinteză,
si
stimulatorilor și reg
gulatorilor
de creștere, horm
monilor.
“Sunt fondatorul aceste plantații. Gestionăm,
tei
împ
împreună
cu soția, cca 100 ha
de pămînt.
p
Am început afacerea cu
c achiziționarea terenurilor în 2004. Mi-a venit ideea să
lor,
plantăm arbuști fructiferi. Aveamîn
proprietate doar 1 ha 70 de ari și am ajuns
pînă la ceea ce vedeți astăzi. Materialul săditor pentru zmeură, coacăză și agriș l-am procurat de la Institutul de Pomicultură”, ne-a
relatat Oleg Zaharia..
La ora actuală ferma agricolă “ARBUSTINA” a societății “Miacro” dispune de peste 100 ha de terenuri agricole, inclusiv 16 ha
de zmeură, 4 ha de coacăză, 0,3 ha de agriș,
15 ha de cireș si 6 ha de gutui. Ultimele două
culturi au fost plantate în anul 2007, prima
recolta fiind așteptată după 4 ani la cireș și,
respectiv după 5 – la gutui. Toate cîmpurile,

pe care sunt sădite pomușoarele sunt irigate folosind sistemul de irigare prin picurare. În acest scop conducerea întreprinderii
a creat un lac special de acumulare, apa fiind oferită generos de către cîteva izvoare
cu apă cristalină. Astfel nimeni nu pune la
îndoială puritatea ecologică a pomușoarelor
„Arbustinei”.
Pe o serie de terenuri se cultivă și alte culturi agricole: 8 ha de patisoni, 2.5 de usturoi,
pentru rotația culturilor se cultivă grîu.
„Au fost ani în care am fost afectați de secetă, am luat decizia de a instala sistemul de
irigare prin picurare.
În momentul cînd zmeura e în masă, prețul scade drastic, de aceea considerăm că ar fi
binevenit să o congelăm, să o păstrăm pentru
iarnă. Am cîștigat un grant japonez pentru
construcția unui congelator. Edificarea acestuia a început deja.
Din cele 7 soiuri pe care le creștem, avem
zmeură care se coace în masă, dar avem și
soiuri ce se mențin pînă la înghețuri. Obținem o recoltă de circa 4 tone la ha. În condiții
de secetă, am obținut o tonă. Dacă plantația
este irigată, se pot strînge și 10 tone.
Agrișul este un produs foarte bun, transportabil, stabil ca preț, ușor de prelucrat.
În cazul zmeurii te gîndești - dacă nu ai
vîndut-o în 24 de ore, trebuie să cedezi din
preț, agrișul poate rezista și 72 de ore. În
frigider,poate să fie menținut o lună și mai
mult. Unicul minus - este greu de colectat și e
foarte sensibil la boli”, a ținut să menționeze
gospodarul.
Pomușoarele sunt ambalate în caserole a
cîte 250, 500 si 700 gr., fiind livrate în majoritatea supermarketurilor din Republica
Moldova.
Cererea de zmeură, pe piața autohtonă,
este mare și în continuă creștere. Pentru viitor, SRL “Miacro”, preconizează să exporte
fructe pe piețele din țările vecine.
Doctorul în agricultură și consultantul
SRL “Miacro”, Parascovia Sava a ținut să
afirme că creșterea arbuștilor fructiferi este
o afacere profitabilă, dar sînt cîteva cerințe
importante, care conduc spre succes.
“În primul rînd, este alegerea materialului săditor, acesta trebuie să fie unul calitativ,
cu garanție. Un alt criteriu - este soiul, trebuie să alegeți un soi productiv pentru activitatea pe care doriți să o dezvoltați.
O altă latură este momentul plantării,
dacă este corect plantată pe un teren bine
pregătit, planta se va dezvolta și va aduce rodul așteptat. Investițiile în această activitate
sînt mari, dar în 2-3 ani banii pot fi recuperați”, a accentuat Sava.
Liliana BEREGOI

SUPORT FERMIERILOR LA COMERCIALIZAREA PRODUICŢIEI AGRICOLE ÎN 2011
Federaţia Naţională a Agricultorilor din Moldova AGROinform continuă în 2011 să
acorde asistenţă fermierilor la facilitarea vânzărilor prin intermediul Grupurilor de Vânzări
specializate în legume, struguri de masă, fructe şi produse apicole.
Grupurile de Vânzări vor beneficia pe parcursul anului 2011 de informare privitor la
posibilităţile de aprovizionare cu mijloace de producere, informaţii despre pieţele de
comercializare a produselor agricole, schimburi de experienţă şi asistenţă la negocierea
condiţiilor de procurare a mijloacelor de producere şi la vânzarea produselor agricole.
Fermierii interesaţi în aprovizionarea în comun cu mijloace de producere în agricultură
şi comercializarea în comun a produselor conform specializării grupului pot apela la
Organizaţiile Regionale ale Federaţiei Naţionale a Agricultorilor AGROinform din localităţile
respective, începând cu 31 ianuarie până la 15 februarie 2011.
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Vom plăti cu 12,2% mai mult Cetățenii moldoveni din afara țării își vor putea perfecta
pentru gaze
pașapoarte obișnuite până la finele anului 2011
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE)
a aprobat astăzi un nou tarif pentru
gazele naturale, în medie cu 12,2
la sută mai mare decât cel actual,
respectiv 4599 lei pentru o mie de
metri cubi.
Populația va plăti cu 659 lei mai
mult pentru gazul natural, 4777 lei
pentru o mie de metri cubi, la un
consum lunar de până la 30 de
metri cubi, iar persoanele cu un
consum lunar de peste 30 de metri cubi vor achita 5146 lei pentru
o mie de metri cubi, cu 610 lei mai
mult decât plătește în prezent.
Consiliul de administrație al
ANRE a aprobat o majorare cu 16%
a tarifului la gazul natural pentru
populația cu un consum de până la
30 metri cubi de gaze și cu 13,4%
pentru consumatorii care consumă
lunar mai mult de 30 metri cubi.
Tariful pentru Centralele electrice cu termoficare a fost majorat
cu 15%, până la 4144 lei pentru mia
de metri cubi.

Alexandru Gusev, președintele MoldovaGaz, a contestat noile
tarife, pe motiv că nu au fost luate
în considerare pierderile normative
și consumul tehnologic solicitat de
companie să fie inclus în tarif. MoldovaGaz a cerut să fie luate în calcul
la estimarea noilor tarife 49 milioane de metri cubi, în timp ce ANRE a
acceptat doar 32 de milioane.
Noile tarife vor intra în vigoare
după publicarea în “Monitorul Oficial”.
Ultima scumpire a gazului pentru consumatorii finali a avut loc
la 14 mai 2010, când tariful pentru
populația cu un consum de până la
30 metri cubi de gaze a fost majorat cu 15,2%, iar pentru populația
care consumă lunar mai mult de 30
metri cubi - cu 13,6%.

Cetățenii moldoveni de peste
hotare își vor putea perfecta pașapoarte nonbiometrice până la finele anului 2011. Guvernul a aprobat
miercuri în ședință un proiect de
lege cu privire la modificarea articolului II din Legea privind actele
de identitate din sistemul național
de pașapoarte. Pentru a intra în vigoare modificările urmează să fie
adoptate și de Parlament.
Ministrul tehnologiei informației și comunicațiilor, Pavel Filip a
menționat că dacă în Moldova avem
oficii de perfectare a pașapoartelor
în fiecare raion și în majoritatea localităților urbane, peste hotare cetățeanul se poate documenta doar
în oficiile consulare sau misiunile
diplomatice.
“Deocamdată acestea nu au fost
dotate cu echipament tehnic necesar pentru eliberarea pașapoartelor biometrice. Din acest considerent, modificarea propusă vine
în sprijinul cetățenilor aflați peste
hotare care nu pot veni în țară să-și

perfecteze pașapoarte biometrice.
Această perioadă de tranziție de
un an le va permite să-și perfecteze
pașapoarte nonbiometrice”, a spus
Filip.
Potrivit lui, în această perioadă Guvernul va asigura din punct
de vedere tehnic oficiile consulare
și misiunile diplomatice de peste
hotare, astfel încât acestea să poată
perfecta pașapoarte biometrice.
Eliberarea pașapoartelor biometrice este una din obligațiunile
de bază ale Republicii Moldova în
scopul obținerii regimului liberalizat de vize cu UE, precizând că

începând cu 1 ianuarie 2011 cetățenii Republica Moldova sunt documentați exclusiv cu pașapoarte
biometrice.
“Pașaportul electronic cu date
biometrice îmbunătățește semnificativ sistemul de gestionare a
fluxurilor migraționale și crește
gradul de încredere a partenerilor
noștri externi în capacitatea Republicii Moldova de a participa activ
la procesul de asigurare a securității regionale, dar și a întregului
spațiu european” a spus Filip.
Premierul Vladimir Filat a solicitat ca modificarea legislativă să
fie însoțită și de un proces intens
de informare, astfel încât să fie clar
pentru toți că până la finele anului
pașapoarte nonbiometrice vor putea să-și perfecteze doar cetățenii
aflați peste hotare.
De asemenea, Filat a cerut ca
în procesul de stabilire a prețurilor
pentru pașapoartele biometrice să
fie asigurată transparența.

“Moldtelecom” promite să micșoreze tarifele
la convorbirile internaționale și locale
Operatorul național de telefonie fixă SA
“Moldtelecom” promite ca din martie să
micșoreze de trei ori tarifele la convorbirile
internaționale și de două ori tarifele la apelurile locale.
Ion Roșca, directorul comercial al întreprinderii, a spus în cadrul consultărilor
publice pe această temă, că acest lucru va
deveni posibil grație programului de ajustare a tarifelor la servicii, care va deveni parte
componentă a etapei finale de liberalizare a
pieței de telecomunicații.
“Pe de o parte, va crește tariful la abonament, iar pe de altă parte, va fi redusă perioada de aplicare a tarifelor cu două ore - nu de
la ora 22.00, ci de la 20.00. În același timp,
vor fi operate o serie de modificări în prețul

Moldova va elabora o nouă metodologie
de calculare a prețului la carburanți
Actuala metodologie de calculare a prețurilor la carburanți nu este cea mai perfectă, consideră vicepremierul, ministrul
economiei Valeriu Lazăr.
Lazăr a menționat că din acest considerent autoritățile în comun cu operatorii de pe
piață își propun să elaboreze o nouă metodologie de calcul a prețurilor la carburanți, care
să fie inspirată din practica altor țări, cum ar
fi Țările Baltice sau Franța.
“La moment se instituționalizează un
grup comun de lucru, care va elabora noua
metodologie de calcul. Nu vreau să intru în
detalii, dar cu siguranță vom găsi o metodologie mai bună, iar odată cu aceasta ne
vom alinia celor mai bune practici europene”, a spus vicepremierul.
În opinia lui, odată cu aplicarea noii
metodologii de calcul nu există totuși
certitudinea că acest lucru va duce la ieftinirea carburanților.
“Nu știu exact dacă se vor ieftini produ-

sele petroliere, cert este că fiecare va avea
sentimentul că fluctuațiile prețurilor sînt
justificate din punct de vedere economic”,
a spus Lazăr.
De la începutul anului curent, benzina s-a
scumpit cu 40 de bani și a ajuns să coste 15,35
(A 95), iar motorina cu 60 de bani (14 lei). Da
asemenea și gazul lichefiat s-a scumpit cu 50
de bani, un litru ajungînd 8,3 lei.

abonamentelor lunare. Vor fi introduse abonamente cu o cantitate nelimitată de convorbiri gratuite. Costul unui minut de convorbiri
locale va fi micșorat aproape de două ori”, a
spus Roșca.
Potrivit lui, noile tarife nu vor influența
abonații din mediile mai puțin favorizate.
“Ei vor plăti și în continuare 6 lei lunar
pentru 750 de minute de convorbiri”, a menționat el.
Directorul întreprinderii, Vitalie Iurcu, a
spus că modificările tarifare au fost luate pentru crearea condițiilor egale de activitate pentru toți participanții pieței, pentru extinderea
accesului la piață și pentru stimularea investițiilor private atît locale, cît și externe.
“Pentru consumatorii finali apelurile in-

ternaționale efectuate prin rețeaua “Moldtelecom” vor fi mai ieftine de 2-3 ori. Un apel
pe fix în majoritatea țărilor din Europa va
costa 1,44 lei per minut”, a spus el.
Anterior Asociația Națională a Companiilor Private din domeniul tehnologiilor informaționale și comunicațiilor și 11 diaspore ale
cetățenilor Republicii Moldova din străinătate au solicitat micșorarea tarifelor la apelurile internaționale.
“Moldtelecom” este cel mai mare operator de telefonie fixă din Moldova (99% după
volumul vînzărilor). În ianuarie-septembrie
2010 cifra de afaceri a companiei a ajuns la
1,404 mlrd. lei. Venitul mediu per abonat
este de 147,6 lei - de trei ori mai mult decît
la concurenți.

Ucraina s-ar putea plânge pe Moldova la OMC
Ministerul Economiei și Dezvoltării al Ucrainei s-ar putea adresa în organul de soluționare a
litigiilor din cadrul Organizației Mondiale a Comerțului (OMC) cu o plângere contra Moldovei.
Motiv pentru aceasta a servit adresarea către minister a producătorilor ucraineni de bere și sucuri,
care consideră că taxa ecologică pentru utilizarea
sticlelor din plastic și ambalajelor tetra-pack impusă de Moldova importatorilor este una discriminatorie.
Presa ucraineană afirmă că scopul adresării
este de a impune Moldova să egaleze producătorii în drepturi, căci agenții economici locali sunt
scutiți de taxa ecologică, în timp ce producătorii
străini sunt nevoiți să achite câte 0,8-3 lei pentru
ambalajul de plastic al produsului.
Potrivit Serviciului de Stat al Statisticii, plata
impozitului ecologic a condus la micșorarea volumelor vânzărilor de produse ucrainene în Moldova. Astfel, în ianuarie-noiembrie 2010 exportul de
bere ucraineană s-a redus de la 25,6 mil. litri la
16 mil. litri (în expresie bănească - cu 32,6%, de
la 9,2 mil. dolari la 6,2 mil.), iar exportul de sucuri s-a redus de la 3,8 mil. litri la 2,5 mil. litri (cu
34,8%, de la 2,3 mil. la 1,5 mil. dolari).

“Introducerea taxei a dus la creșterea cu până
la 10% a prețurilor de comercializare a berii de
import. Consumatorii au reacționat imediat - volumul vânzărilor noastre în Moldova a scăzut cu
31%. Totodată, vînzările de bere ucraineană în
această țară au scăzut în 2009 cu 37%, iar în 2010
- cu 45%”, susține conducerea companiei “Slavutici, Carlsberg Group”.
Guvernul Moldovei a retras din Parlament
pentru prelucrare proiectul de lege referitor
la plata taxei ecologice. Ministrul economiei, Valeriu Lazăr, a recunoscut anterior că
aplicarea taxei pentru importatorii produselor ambalate în plastic și tetra-pack contravine principiilor OMC privind nediscriminarea
normelor pentru producătorii locali și străini.
Potrivit lui Lazăr, fostul Guvern a încercat în
2009 să soluționeze problema acestor taxe,
micșorând mărimea acestora pentru importatorii de produse ambalate în plastic până la 0,5%
din costul acestora, dar aceste măsuri au fost
insuficiente.
Lazăr a anunțat că Ministerul Economiei a găsit o soluție alternativă și va propune Parlamentului să îmbunătățească proiectul de lege respectiv.
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Pentru a avea succes fermierii trebuie
cerințelor economiei de piață
În 2010, producția globală agricolă în gospodăriile de
toate categoriile a constituit,
conform unor estimări preliminare, în prețuri curente
19715 milioane lei, ceea ce reprezintă o creștere cu 7,9% (în
prețuri comparabile ale anului
2005) față de anul 2009, potrivit datelor Biroului Național
de Statistică.
Majorarea producției globale agricole a fost determinată
de creșterea față de anul precedent atât a producției animaliere cu 13,6%, cât și a producției
vegetale cu 5,2%.
Analiza impactului diferitor tipuri de producție asupra
ritmului de creștere a volumului fizic al producției agricole în anul 2010 față de anul
2009 indică că influență pozitivă mai semnificativă a avut-o
creșterea producției de vite și
păsări, (cu 21,4%), de cereale
și boboase (cu 10,8%), floarea
soarelui (cu 34,1%), sfeclă de
zahăr (de 2,4ori), legume (cu

11,3%), ceea ce a generat majorarea producției globale agricole.
În anul 2010, ca și în anii
precedenți,
întreprinderilor
agricole le revine partea principală la producția de rapiță
– 93%, sfeclă de zahăr – 86%,
tutun – 82%, soia – 77%, floarea soarelui – 69%, cereale și
boboase – 68%.

Analiza
sectoarelor
de producere
Ghenadie Sandu, specialist
în extensiune din cadrul Federației Naționale a Agricultorilor AGROinform afirmă că
producătorii agricoli din Republica Moldova cultivă o gamă
variată de culturi agricole.
Se constată că antreprenorii sunt mai mult orientați spre
culturi cerealiere (grâu, orz,
etc.) și culturi tehnice (sfecla
de zahăr, culturile oleaginoase

etc.). Culturile tehnice se cultivă pe circa 86% din suprafețele
totale prelucrate, dar care aduc
doar 39,3% din total profit din
sectorul fitotehnic.
În ultimul timp se constată
o creștere a agriculturii de valoare înaltă, (fructe, legume,
struguri de masă și produse
derivate cu valoare adăugată a
acestora).
„Analiza sectoarelor de producere, demonstrează că 34%
de gospodării țărănești practică cultivarea Cerealelor din totalul de 200 gospodării pentru
care au fost colectate și efectuate analize economice”, spune
Ghenadie Sandu.

Structura
sectoarelor
de producere
în gospodăriile
țărănești
Specialistul afirmă că în
mod paradoxal, anul 2010 a
fost unul benefic și pentru culturile cerealiere, din cauza că
piețele externe au înregistrat
un deficit la acest compartiment, în special generat de
restricțiile impuse de către Federația Rusă la exportul de cereale. Piețele relativ mari, cunoștințele tradiționale privind
tehnicile de cultivare și costul
mic al investițiilor determină
mulți fermieri din Moldova să
cultive în continuare cereale.
Pe cea de-a doua poziție
sunt Culturile legumicole cu o
pondere de 24%. Pentru anul

2010 Roșiile, Ardeiul și Varza
au fost produsele de bază din
acest domeniu, Castraveții,
Ceapa și Morcovul au prezentat un interes mai mic din partea fermierilor.
De asemenea, s-a înregistrat o creștere a suprafețelor
plantate cu culturi multianuale, 21% din totalul gospodăriilor țărănești cresc cu succes
aceste culturi. În special se
atrage o atenție deosebita pentru strugurii de masa, dat fiind
faptul ca cererea pentru acest
produs pe piață a crescut în ultima perioada.
La plantarea culturilor tehnice au fost încadrați circa 17%
din fermieri. Orientarea redusă
a fermierilor spre acest sector
de producere este argumentată prin necesitatea de inves-

tiții suplimentare și alocarea
suplimentară a consumurilor
de producere: materiale, financiare și a forței de muncă. În
pofida acestui fapt, anul 2010
a fost benefic pentru aceste
culturi, pe acest segment înregistrându-se o creștere a volumului producției. Majorarea
în cauză se datorează obținerii
unei recolte înalte de sfeclă de
zahăr și floarea soarelui.
În prezent, fermierii acordă
o atenție sporită la aplicarea
agriculturii de valoare înaltă.
La creșterea producției agricole de valoare înaltă, fermierii
înregistrează beneficii considerabile, deoarece permit de a
comercializa producția la prețuri mult mai avantajoase, iar
cererea la aceste produse este
în permanentă creștere.

SERVICIILE OFERITE DE REŢEAUA FEDERAŢIEI NAŢIONALE A AGRICULTORILOR „AGROINFORM”
Dezvoltarea afacerilor
z Elaborarea planurilor de afaceri pentru investiții în tehnică, echipamente și utilaj de
procesare a producției agroalimentare;
z Asistență la elaborarea pachetului de documente pentru accesarea finanțărilor;
z Asistență la efectuarea studiilor de fezabilitate a investițiilor și identificare furnizorilor de echipamente;
z Organizarea vizitelor și misiunilor de afaceri.

Dezvoltarea cooperativelor
de marketing
z Asistență la crearea și dezvoltarea cooperativelor de marketing;
z Asistență la crearea și dezvoltarea asociațiilor
profesionale pe produs;
z Instruiri în dezvoltarea afacerilor și cooperativelor de marketing.

Pentru informații suplimentare
apelați Federația Națională
a Agricultorilor din Moldova
„AGROinform” și
organizațiile regionale.

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

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

În Moldova au fost lansate
14 programe de dezvoltare
regională

PREȚULUI MEDIU DE COMERCIALIZARE A UNEI
UNITĂȚI DE PRODUCȚIE PE ZONE DE ACTIVITATE
Preț mediu lei/tona
Nr.

Denumirea culturilor
agricole

Date medii
2009

Zona de nord

2010

2009

Zona de centru

2010

2009

2010

Zona de sud
2009

2010

1

Grâu

1.347

2.180

1.340

2.260

1.350

2.000

1.350

2.280

2

Orz

1.557

2.028

2.450

1.925

1.248

2.008

1.150

2.150

3

Ovăs

1.250

2.250

-

-

1.250

2.250

-

-

4

Porumb

1.438

1.982

1.360

2.036

1.594

1.820

1.370

2.090

5

Floarea soarelui

2.873

4.133

3.110

4.450

2.820

3.550

2.730

4.400

6

Soia

5.227

4.170

4.100

4.490

6.000

3.850

-

-

7

Fasole

14.833

11.550

13.500

10.600

-

12.500

20.000

-

8

Rapiţă

3.095

4.500

-

-

3.095

4.500

-

-

9

Mazăre

3.311

3.900

-

3.800

3.750

4.000

2.840

-

10 Tutun

22.540

23.500

17.000

-

25.000

23.500

-

-

11 Cartof

2.970

4.017

2.900

4.000

-

4.250

3.040

3.800

12 Tomate în câmp deschis

3.980

4.483

2.730

4.270

3.773

4.850

5.661

4.330

13 Tomate în seră

4.588

6.854

3.820

4.450

4.760

5.300

5.520

10.812

14 Castraveţi în câmp deschis

3.000

2.750

3.000

3.500

3.000

2.000

-

-

15 Castravete în seră

4.613

6.330

3.575

6.150

5.100

6.840

6.090

6.000

16 Ardei în câmp deschis

7.281

6.083

6.250

5.000

7.900

7.000

-

6.250

17 Ardei în seră

6.873

5.350

7.300

5.000

6.760

5.700

6.000

-

18 Gogoşari

8.250

5.050

8.250

5.050

-

-

-

-

19 Vinete în seră

3.407

3.325

2.950

2.650

4.000

4.000

-

-

20 Varză

2.522

3.453

2.160

3.360

-

3.000

3.000

4.000

21 Varză timpurie

2.281

3.293

2.500

1.830

2.060

3.050

-

5.000

22 Varză târzie

2.148

1.550

2.030

1.550

-

-

3.150

-

23 Morcov

2.030

3.660

2.030

-

-

3.660

2.030

-

24 Ceapă

2.485

3.317

2.220

3.500

2.500

3.450

2.660

3.000

384

420

391

420

380

-

-

-

26 Harbuz

1.536

1.772

1.450

1.570

1.200

2.070

1.965

1.675

27 Mere

3.167

3.777

3.050

3.300

3.330

3.030

2.900

5.000

28 Prune

3.110

2.364

3.806

1.760

3.419

2.967

2.550

-

29 Piersic

8.204

6.767

-

7.500

9.100

6.800

7.450

6.000

30 Struguri de masă

3.438

9.350

3.000

-

4.062

9.900

3.510

8.800

31 Struguri tehnici

1.676

1.984

-

-

1.735

1.467

1.625

2.500

25 Sfecla de zahăr

Ghenadie Sandu afirmă că pentru a avea succes în afaceri fermierii trebuie să se conformeze cerințelor economiei de piață, totodată ducând o evidență strictă a veniturilor și a cheltuielilor.

Federaţia Naţională a Agricultorilor din Moldova

În cadrul proiectului «Moldova: Cooperare în Dezvoltarea Regională», implementat în perioada 2008-2010, au fost lansate 14
programe de dezvoltare regională.
În acest scop în 2010 Fondul
Național pentru Dezvoltare Regională a alocat 110 mil. lei, iar
Guvernul Marii Britanii a oferit
un ajutor nerambursabil în sumă
1,75 mil. euro, în baza Memorandumului de înțelegere dintre
Departamentului britanic pentru
Dezvoltare Internațională (DFID)
și Guvernul Republicii Moldova.
Ambasadorul Marii Britanii în
RM, Keith Shannon, a spus vineri,
în cadrul conferinței “Realizări și
provocări în dezvoltarea regională
în contextul cooperării internaționale”, că programele finanțate se
realizează în domeniul aprovizionării cu apă și canalizare, reabilitarea drumurilor și managementul deșeurilor.
“Trei programe și-au început
deja activitatea: pentru dezvoltarea businessului, pentru crearea a
noi locuri de muncă și pentru dezvoltarea turismului “, a spus el.
Potrivit prim-ministrului Vladimir Filat, în Moldova au fost
create trei agenții de dezvoltare
regională - la nord (Bălți), centru
(Ialoveni) și sud (Cimișlia), pentru
care au fost elaborate trei strategii
de dezvoltare.
“Conform Programului de guvernare, este planificată constituirea către anul 2012 a agențiilor
de dezvoltare regională Chișinău,
UTA Găgăuzia și Transnistria; armonizarea Strategiei naționale de
dezvoltare regională și a strategiilor regionale de dezvoltare pentru
regiunile Nord, Centru și Sud, în

AGROinform oferă FINANŢARE

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

3. Dezvoltarea capacităţilor la producerea ciupercilor şi
plantelor medicinale (investiţii în mijloace fixe capitale
şi o parte mijloace circulante).
4. Dezvoltarea sectorului zootehnic prin crearea capacităţilor de producere a producţiei animaliere cu valoare
adăugată (inclusiv mini-ferme situate în extravilan).
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vederea îmbunătățirii planificării
teritoriale și localizării investițiilor; perfecționarea mecanismului
de finanțare a dezvoltării regionale de la bugetul de stat prin Fondul
Național de Dezvoltare Regională”, a menționat el.
Premierul a mulțumit partenerilor de dezvoltare pentru
sprijinul acordat în procesul de
dezvoltarea regională, precizînd
că rolul lor în acest domeniu este
unul esențial, Republica Moldova
beneficiind în acest sens de finanțare și expertiză.
“Cu certitudine, astăzi încă
nu putem vorbi despre realizări
semnificative în ceea ce privește
dezvoltarea regională în Republica Moldova, dar este important că
am reușit să facem primii pași în
această direcție și că pentru prima
dată Guvernul are o viziune clară
în ceea ce privește dezvoltarea regională a țării noastre”, a subliniat
prim-ministrul.
În Moldova Legea cu privire la
dezvoltarea regională a fost adoptată în anul 2006. În contextul
implementării politicii de dezvoltare regională, 56 de proiecte de
dezvoltare regională au fost selectate și aprobate pentru finanțare în perioada 2010-2012 din
Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și din sursele donatorilor externi. Proiectul “Moldova: Cooperare în Dezvoltarea
Regională” este implementat de
Consorțiumul format din Oxford
Policy Management, Universitatea Birmingham și Institutul de
Politici Publice din RM, cu susținerea financiară a DFID și Agenției Suedeze pentru Dezvoltare
Internațională (SIDA).

FERMIERILOR

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

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

Informaţii suplimentare pot fi obţinute la numărul de telefon (22) 23 77 30
sau la reţeaua AGROinform.
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Bolile cepei și usturoiului
Putregaiul cenușiu al cepei

Mana cepei

(Botrytis alli)

(Peronospora destructor)
Mana cepei este considerată una dintre cele mai răspândite și păgubitoare
boli care poate afecta culturile de ceapă
și usturoi. Pierderile de recoltă pot depăși 60%, în anii cu precipitații abundente, iar în solurile netratate atacul poate
compromite în totalitate cultura.
Boala atacă frunzele, tijele florale
și bulbii, în toate fazele de dezvoltare. Primele simptome ale bolii apar pe
frunze, sub forma unor pete alungite,
de culoare verde deschis până la gălbui,
pe care se formează un puf cenușiu-violaceu. Țesuturile atacate se înmoaie,
frunza se usucă sau se așterne pe sol
și putrezeste. Ca urmare a acestui fapt,

bulbii nu se mai dezvoltă, rămân mici și
au consistență slabă, se înmoaie și putrezesc pe durata depozitării. Pe tijele
florale, boala se manifestă asemănător
ca pe frunze, dar petele sunt de dimensiuni mai mari.
Condițiile optime pentru apariția
infecției sunt: umiditatea mare pe durata a cel putin 10 ore și temperaturi
între 12-18°C. Pe vreme caldă (30°C)
și uscată, boala își opreste dezvoltarea,
leziunile se usucă, fructificațiile ciupercii pier, însă riscul de infecție rămâne.
Transmiterea bolii de la un an la altul se
realizează prin resturile vegetale și bulbii infectați.

MĂSURI DE PREVENIRE ȘI COMBATERE:
- distrugerea resturilor vegetale din cultura anterioară,
- bulbii recoltați se usucă bine înainte de depozitare,
- folosiți pentru însămânțare numai semințe și bulbi sănătoși sau dezinfectați,
- nu cultivați ceapă, usturoi sau alte specii înrudite (fam. Allium) pe același teren mai devreme de 3-4 ani,
- tratamente în timpul perioadei de vegetație cu Bravo, Ridomil gold, Ortiva, Dithane, Zineb. Stropirile se repetă la 10 zile timp de 4-8 săptămâni.

Putregaiul cenușiu este o boala produsă de ciuperca Botrytis alli, fiind larg
raspandită în culturile de ceapă și usturoi, atât în câmp, cât mai ales la bulbii
depozitați. În momentul infestării, pe
frunze apar pete mici (1-3mm), albe,
dispuse spre vârf. La atac intens frunzele se usucă. Spre sfârșitul vegetației,
atacul apare la colet, care se înmoaie
și putrezește, ducând adesea la uscarea
prematură a părții aeriene a plantelor.
La bulbi, infecția poate să apară în câmp
(înmuierea vârfului), iar mai frecvent în
cursul depozitării. Pe foile bulbilor apar

pete gălbui, care ulterior formează un
mucegai brun-cenușiu. La început acest
mucegai poate fi mascat, dezvoltânduse sub foile uscate ale bulbului, dar apoi
devine vizibil la exterior și poate curpinde treptat tot bulbul.
La culturile din câmp, boala este
favorizată de umiditatea ridicată, vremea noroasa și caldă. În spațiile pentru depozitare temperatura ridicată,
aerisirea insuficientă, umezeala, păstrarea în strat gros a bulbilor insuficient uscați favorizează apariția agentului patogen.

MĂSURI DE PREVENIRE ȘI COMBATERE:
- distrugerea resturilor vegetale din cultura anterioară,
- bulbii recoltati se usuca pe durata a minim 10 zile înainte de depozitare,
- depozitarea în spații corespunzatoare,
- tratamente în timpul perioadei de vegetație.

Putregaiul bacterian al bulbilor
de ceapă
(Erwinia carotovora pv. Carotovora)

Îngălbenirea și piticirea cepei
și a usturoiului
(Onion yellow dwarf virus)
Primele simptome ale bolii apar la
plantele de ceapă și usturoi tinere, începând cu frunzele de la bază, care se
aplatizeaza, prezintă dungi de culoare
galbenă, iar în final se îngălbenesc complet. Frunzele atacate se culcă la pământ,
iar bulbii rămân subdimensionați. Viru-

sul se transmite în cultură prin afide, iar
de la un an la altul prin bulbi. Virusul nu
se transmite prin semințe, dar semințele
recoltate de la plantele infestate sunt de
o proastă calitate. Boala atacă culturile
de ceapă, usturoi, ceapă eșalotă și ceapa
ornamentală.

MĂSURI DE PREVENIRE ȘI COMBATERE:
- tratamente cu insecticide pentru distrugerea afidelor,
- plantați numai bulbi sănătoși,
- eliminarea imediată din cultură a plantelor care prezintă simptomele infectării
- nu există un tratament chimic pentru această boală.

Această boală este declanșată de bacteria Erwinia carotovora pv. Carotovora , care poate produce pagube importante la culturile din câmp, dar mai ales
la bulbii depozitați. În câmp boala se
poate dezvolta înainte de recoltare, după
o perioadă de timp ploioasă. La plantele
atacate, tulpinile se dezvoltă slab, iar la
baza lor apare un putregai umed. Transmiterea bolii în cultură se realizează prin
resturile vegetale și solul infectat de la
culturile anterioare, prin stropii de ploa-

ie sau de irigare, insecte, răni produse
bulbilor cu ocazia transplantării sau a lucrărilor mecanice efectuate pe parcursul
perioadei de vegetație.
La bulbii destinați depozitării, atacul
bacteriei se manifestă prin apariția în
partea superioară a unui putregai umed,
de culoare galbenă, maronie sau gri. Pe
masură ce acesta se dezvoltă, bulbul își
schimbă culoarea, emană un miros neplăcut, iar prin stoarcere va elimina un
lichid gros urât mirositor.

MĂSURI DE PREVENIRE ȘI COMBATERE:
- evitați irigarea prin asperisune a culturii de ceapă,
- tratamente cu fungicide pe baza de cupru imediat după apariția bolii,
- lăsați bulbii să se usuce bine înainte de depozitare,
- depozitarea în spații bine ventilate și umiditate scazuta a aerului,
- nu cultivați ceapa pe același teren mai devreme de 3-4 ani,
- adunarea și distrugerea resturilor vegetale rămase în câmp după recoltare.
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Putregaiul alb al cepei
și usturoiului
(Sclerotium cepivorum)
Această boală afectează majoritatea speciilor din genul allium, iar în anii ploioși și
calzi, poate produce pagube care ating chiar
70% din recoltă. Putregaiul alb afectează frunzele și bulbii plantelor, iar primele
simptome ale bolii se observă numai după ce
infecția este bine stabilită în plantă. În primăverile umede, în lunile martie-aprilie, la
plantele infectate frunzele se îngălbenesc, se
ofilesc, se culcă la pământ și în cele din urmă
se usucă. În stadiile avansate ale bolii, bulbii
sunt și ei atacați, devin moi și putrezesc. La
rădăcini și la baza bulbilor se dezvoltă un miceliu alb, pufos în care se formează scleroti
negri, sferici măsurând mai puțin de 1 mm în
diametru. După infectare, putrezirea bulbi-

lor continuă și în spațiile de depozitare.
De la un an la altul, micoza se transmite
prin sol cu ajutorul unor scleroți negri, care
rezistă timp de 5-6 ani, chiar și fără existența
unor plante gazdă. În perioada de vegetație
boala se poate transmite în cultură prin intermediul apei de irigație sau prin uneltele
de gardinărit în momentul efectuării lucrărilor de întreținere. Plantele aflate în soluri
reci și umede sunt mai sensibile la atac, întrucat scleroții germinează în condiții de
umezeală. Temperatura este de asemenea
un factor cheie în dezvoltarea bolii, scleroții
prezentând activitate între 4-35°C, cu un optim termic între 14-20°C. La temperaturi de
peste 35°C, ciuperca este distrusă.

MĂSURI DE PREVENIRE ȘI COMBATERE:
- nu cultivați ceapa și usturoiul pe același teren mai devreme de 5-6 ani,
- eliminarea imediată din cutură a plantelor infectate,
- curațați bine uneltele de gradinărit după folosire,
- folosiți numai bulbi sănătoși pentru plantare,
- tratarea bulbilor înainte de însămânțare cu Ronilan 50 DF sau Rovral 500 WP,
- dezinfectarea solului cu Cloropicrina, Dazomet, Bromura de metil sau Ronilan 50 DF,
- adunarea și distrugerea resturilor vegetale rămase în câmp după recoltare.

Rugina cepei și a usturoiului
(Puccinia allii)
Aceasta micoza este cauzată de ciuperca Puccinia allii si afectează culturile
de ceapă și usturoi în special pe solurile
bogate în azot și cu un nivel scăzut de
potasiu. Simptomele inițiale constau în
apariția pe frunze a unor pete mici de
1-2 mm diametru, de forma neregulată,
de culoare cafeniu deschis sau albă. Ulterior aceste pete se măresc la 3-5 mm
diametru și dezvoltă pustule tipice bolii,
de culoare portocaliu-deschis. De obicei,
rugina apare mai întâi pe frunzele mai în
vârstă și ulterior se extinde și la frunzele

mai tinere. Atacul sever al ruginei duce la
uscarea frunzelor, piticirea plantelor și
a bulbilor. Plantele afectate pot produce
culturi comestibile, dar calitatea și randamentul recoltei vor fi mult diminuate.
Agentul patogen este activ între
temperaturi de 10-24 ° C, iar conditiile
optime de infectie sunt de 15°C și umiditate relativă a aerului de 100% timp
de minim 4 ore. Transmiterea de la un
an la altul a ciupercii nu se face prin sol,
ci doar prin resturile vegetale ale plantelor infectate.

MĂSURI DE PREVENIRE ȘI COMBATERE:
- evitați folosirea excesivă a îngrașămintelor pe bază de azot,
- eliminarea imediată din cultură a plantelor care prezintă simptomele infectării,
- tratamente cu fungicide pe bază de morfolina,
- nu plantați pe același loc 2 ani consecutiv ceapă sau usturoi,
- adunarea și distrugerea resturilor vegetale rămase în câmp după recoltare.

MONITORIZAREA PIEŢEI ANGRO
DE FRUCTE ŞI LEGUME

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

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

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

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

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

ALTĂ INFORMAŢIE UTILĂ
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Guvernul va subvenționa agricultorii care vor prelucra
terenurile aflate în stare de degradare
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare va subvenționa în
premieră agricultorii care vor dori să
prelucreze terenurile aflate în stare de
degradare.
Directorul general al Agenției pentru Intervenție și Plăți în Agricultură,
Petru Maleru, a spus că statul va acoperi 50 la sută din cheltuielile suportate de agricultorii care vor accepta să
remedieze terenurile degradante pentru a îmbunătăți bonitatea solului.
“Ministerul va acorda pînă la 100
mii lei pentru prelucrarea terenurilor
aflate în stare de degradare, iar prin
această politică intenționăm să readucem în circuitul agricol toate terenurile care nu au fost prelucrate de ani de
zile”, a specificat Maleru.
El a menționat că noul Regulament de subvenționare a agriculturii,
aflat la etapa primelor dezbateri, este
orientat spre dezvoltarea în continuare a domeniilor cu valoare adăugată și
acordarea de sprijin financiar agenților economici care practică o agricultură performantă.
“Proiectul noului document prevede zece măsuri cheie de susținere a
agriculturii. Printre acestea se numără

stimularea creditării producătorilor
agricoli de bănci și alte instituții financiare, stimularea mecanismului de asigurare a riscurilor în agricultură, dar
și subvenționarea investițiilor pentru
fondarea plantațiilor multianuale”, a
subliniat Maleru.
Potrivit lui, la fel ca și în anul trecut, statul va subvenționa investițiile
pentru producerea legumelor pe teren
protejat, dar și susținerea promovării
și dezvoltării agriculturii ecologice.
“În acest an va continua stimularea
investițiilor la procurarea tehnicii și
utilajului agricol și a echipamentului

de irigare, dar și cheltuielile pentru irigarea terenurilor. De asemenea, statul
va susține financiar investițiile pentru
renovarea fermelor zootehnice, dar și
subvenționarea procurării animalelor
de prăsilă și menținerea fondului genetic”, a precizat Maleru.
El spune că noul document nu
prevede cifre concrete de alocare a
subvențiilor, deoarece suma totală a
subvențiilor nu este deocamdată cunoscută, ea urmînd a fi determinată și
propusă de Guvern și înaintată Parlamentului spre aprobare la dezbaterea
Bugetului de stat pentru anul 2011.

Nouă agenți economici au fost lipsiți de dreptul la export
Serviciul de Supraveghere Veterinară și Fitosanitară din Federația
Rusă a semnalat autoritățile din Republica Moldova asupra depășirii limitei
admise de pesticide, nitrați și nitriți în
loturile de mere exportate de 9 agenți
economici din Moldova. Conducerea
Ministerului Agriculturii și Industriei
Alimentare a decis ca întreprinderile
respective să fie lipsite temporar de
dreptul de a exporta produse peste hotarele țării.
La Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a avut loc o ședință
de lucru cu exportatorii de producție
agricolă de origine vegetală. În cadrul

ei a fost supusă dezbaterilor respectarea prevederilor Memorandumului de
inofensivitate a produselor exportate
în Rusia la compartimentul privind
conținutul de pesticide, nitrați și nitriți.
Conform serviciului de presă al ministerului, necesitatea acestei întruniri
a fost dictată de scrisorile parvenite de
la Serviciul de Supraveghere Veterinară și Fitosanitară din Federația Rusă
prin care se semnala depășirea limitei
admise a conținutului de cipermetrină, dimetoat și fozalon în loturile de
mere exportate de nouă agenți economici din Republica Moldova.
Întrucât aceste încălcări au fost

depistate repetat, întreprinderile în
cauză au fost lipsite temporar de dreptul de a exporta produse peste hotarele țării.
Potrivit consilierul ministrului agriculturii, Constantin Rotaru, cele nouă
companii, printre care “Baștina”, “Solotrans-agro”și “Diaconu Lux” din Chișinău, precum și întreprinderea “Țurcan
Iurie” din satul Hristici, r-nul Soroca, și
“Exfruct-trans” din Orhei își vor putea
relua exportul pe piața rusă în cazul în
care vor avea fructe calitative.
Menționăm, că în anul 2010 exportul de fructe în Rusia a depășit volumul
livrărilor din 2009 cu 167 mii tone și a
constituit în total 254 mii tone.

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 beneficiarilor participanţi la Programele FIDA se concentrează asupra următoarelor activităţi:
Ö Acordarea asistenţei tehnice şi consultaţii privind dezvoltarea unei afaceri;
Ö Asistarea şi identificarea întreprinzătorilor cu interes potenţial de a participa la Program;
Ö Ajutarea antreprenorii să-şi definească activităţile în care doresc să investească şi efectuarea aranjamentelor necesare pentru pregătirea proiectelor şi planurilor de afaceri;
Ö Acordarea serviciilor de consultanţă necesare pe parcursul pregătirii, evaluării planului de afaceri şi
a proiectului investiţional până la aprobarea la Instituţia Financiară Participantă;
Ö Evaluarea în oficiu şi în teren a intenţiilor de participare prezentate de către beneficiari;
Ö Asistarea potenţialilor beneficiari la dezvoltarea activităţilor care sunt parte a lanţului valoric (furnizarea de resurse, producere, prelucrare, comercializarea);
Ö Asistenţă finalizată completă la prezentarea documentelor de credit la Instituţiile Financiare Participante.
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 finanţărilor 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.
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Noul Regulament
de Subvenționare
a agriculturii la etapa
primelor dezbateri
La Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a avut
loc prima ședință în cadrul căreia a fost supus dezbaterilor
Proiectul de Regulament privind subvenționarea agriculturii
în anul 2011. Precum a specificat în deschiderea ședinței, ministrul Vasile Bumacov, noul concept de document este orientat spre dezvoltarea în continuare a domeniilor cu valoare
adăugată și acordarea de sprijin financiar agenților economici,
care practică o agricultură performantă. Petru Maleru, director
general al Agenției pentru Intervenție și Plăți în Agricultură,
care a prezentat noul proiect de Regulament, a ținut să menționeze, că la întocmirea documentului în calcul au fost luate experiența și obiecțiile expuse la implementarea Regulamentului
de Subvenționare pentru anul trecut.
În proiectul prezentat sunt incluse zece măsuri de susținere
a agriculturii:
1. Stimularea creditării producătorilor agricoli de bănci și
alte instituții financiare,
2. Stimularea mecanismului de asigurare a riscurilor în
agricultură,
3. Subvenționarea investițiilor pentru fondarea plantațiilor
multianuale,
4. Subvenționarea investițiilor pentru producerea legumelor pe teren protejat,
5. Stimularea investițiilor la procurarea tehnicii și utilajului
agricol și a echipamentului de irigare
6. Susținerea promovării și dezvoltării agriculturii ecologice
7. Stimularea investițiilor în renovarea fermelor zootehnice
8. Stimularea procurării animalelor de prăsilă și menținerea fondului genetic
9. Stimularea investițiilor în dezvoltarea infrastructurii
postrecoltare și procesare
10. Subvenționarea pentru compensarea cheltuielilor energetice la irigare
O nouă măsură, cea de a 11-a, prevede compensarea parțială a cheltuielilor legate de remedierea terenurilor degradate.
În discuții asupra proiectului la care au participat reprezentanții Federației Naționale a Fermierilor, a Uniunii Republicane a Producătorilor Agricoli „UniAgroProtect”, Federația
Națională a Agricultorilor „AGROinform”, ACSA, IDIS „Viitorul” au fost formulate mai multe doleanțe și propuneri concrete, care urmează a fi examinate suplimentar în cadrul următoarelor ședințe de definitivare a Regulamentului.
De notat, că în noul document, nu și-au găsit reflectare cifrele concrete, alocate unei sau altei activități, dat fiind că suma totală a subvențiilor nu este încă cunoscută, ea
urmând a fi determinată și propusă de guvern și înaintată
parlamentului spre aprobare la dezbaterea Bugetului de stat
pentru anul 2011.

Abonarea - 2011

AGRICOL
BUSINESSUL

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

6 luni – 70 lei 50 bani
1 an –
141 lei
Abonamentele pot fi efectuate prin:

Poşta Moldovei
Moldpresa
Ediţii Periodice

Abonamentele
pot ﬁ perfectate
la orice oﬁciu poştal
Indici de abonare
PM21925
21782

RELAŢII LA TELEFOANELE REDACŢIEI:

23-55-25
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Cum să depășim dilema creșterii
culturilor de câmp?
Agricultorii deseori sunt puși
în fața dilemei – de a crește sau de
a nu crește o cultură sau alta, din
simplul motiv că cheltuielile de
producere depășesc venitul obținut
de la realizarea producției. Problema este fără îndoială foarte acută
din cauza majorării galopante a
prețurilor la toate input-urile în
agricultură: semințe, îngrășăminte
minerale, pesticide, tehnică agricolă etc. Pe de altă parte, prețurile de
comercializare a producției marfă
sunt relativ mici, ceea ce contribuie
la scăderea interesului economic a
producătorului agricol în cultivarea unei sau altei culturi. Situația
depinde concomitent și de nivelul obținut de producție, deoarece
cheltuielile mari în condițiile unei
producții mici agravează și mai
mult situația.
Problema dată este comună
pentru agricultorii din majoritatea
țărilor din lume. Țările cu un nivel
economic mai înalt de dezvoltare
alocă subvenții agricultorilor, în
lipsa cărora fermierii ar fi pe cale
sigură de falimentare.
Posibilitățile financiare ale
statului Republica Moldova sunt
limitate și de aceea la moment și
pentru viitor vom fi nevoiți să căutăm căi de a reduce cheltuielile de
producere în agricultură. De altfel,
acest subiect este în atenția tuturor
agricultorilor din lume, inclusiv în
țările cu subvenții masive din partea statului. Este bine cunoscut că
noile politici de subvenționare în
agricultură sunt orientate tot mai
puțin spre susținerea procesului
de producere, dar spre ameliorarea
ecologică și socială a agriculturii și
comunităților rurale.
Reformele în agricultura Republicii Moldova au ținut mai mult de
schimbarea formelor de proprietate
asupra pământului (trecerea de la
formele colective de organizare a
muncii la proprietatea privată) fără
a schimba sistemul de agricultură.
Acest sistem s-a format în perioada
sovietică odată cu concentrarea si

specializarea agriculturii, care presupunea simplificarea asolamentelor cu cultivarea unui spectru mai
îngust de culturi, folosirea îngrășămintelor minerale în schimbul sau
în lipsa îngrășămintelor organice,
dominarea arăturii pe majoritatea
suprafețelor în schimbul afânării
solului etc. Ca rezultat al nerespectării componentelor fundamentale
a fiecărui sistem agricol, care a de-

bile. Problema cheie după părerea
noastră constă în faptul că mecanismul economic dominant în condițiile economiei de piață este orientat
doar la obținerea unui nivel de producție cât mai înalt și profit, fără a
ține cont de consecințele activității
umane asupra mediului ambiant și
sănătății oamenilor. La moment, începem deja a simți influența umană
asupra mediului ambiant (degra-

alternative de intensificare a agriculturii cu o dependență mai mică
de sursele energetice nerenovabile
și derivatelor lor (îngrășămintelor
minerale de azot, pesticide etc.).
Baza tranziției spre un sistem de
agricultură durabilă o constituie respectarea asolamentului în îmbinare
cu sistemele de lucrare și fertilizare
a solului în asolament. Doar la respectarea principiilor agronomice și

venit și mai acut odată cu privatizarea terenurilor agricole, a crescut
folosirea substanțelor chimice în
combaterea bolilor, dăunătorilor și
buruienilor. Aceasta a dus la acutizarea problemelor ecologice în agricultură. Nu întâmplător problema
asigurării unei dezvoltări durabile
în agricultură a fost discutată la
nivel internațional pentru prima
dată la summit-ul internațional din
Rio de Janiero în 1992. Moldova a
semnat rezoluția adoptată la acest
forum prestigios internațional organizat de ONU. Au urmat mai apoi
și alte summit-uri internaționale,
dar cu regret fără progrese palpa-

darea solurilor prin eroziune și dehumificare, deteriorarea structurii
solului, poluarea apelor subterane,
etc.).
În mare parte degradarea fertilității solului limitează obținerea
nivelului scontat de producție, ba
chiar în cazul respectării pe deplin
a tehnologiilor de cultivare a culturilor sau agricultorii sunt nevoiți să
cheltuie mai mult pentru a obține
rezultatul anterior.
Cele expuse mai sus au servit și
servesc până la moment ca punct de
pornire pentru majoritatea fermierilor, ba chiar din țările cu agricultură performantă în căutarea unor căi

ecologice de construire a asolamentelor, de lucrare și fertilizare a solului pot fi reduse cheltuielile legate
de lucrarea și fertilizarea solului, de
protecție a plantelor contra bolilor,
dăunătorilor și buruienilor, irigarea
solului, etc.
Cercetările efectuate în experiențele de lungă durată a ICCC „Selecția” mărturisesc despre o posibilitate reală de economisire a 80-100
lei la hectar în cazul replasării arăturii la 20-22 cm cu afânarea solului la 10-12 cm. Includerea ierburilor leguminoase perene, culturilor
leguminoase anuale, borceagurilor
în asolament permit de a economi-

si minimum 60 kg substanță activă
de azot, ceea ce este echivalent cu
900-1050 lei/ha.
Excluderea erbicidelor în cazul
prevenirii îmburuienării semănăturilor prin respectarea rotației
culturilor permite de a economisi
în dependență de cultură și erbicidul folosit (până la semănat și
vegetație) de la 300 până la 800
lei/ha. Astfel economia de mijloace
financiare la fiecare hectar de teren
arabil poate atinge 1500-2000 lei/
ha. Accentuăm că această economie este posibilă doar în cazul respectării cerințelor față de amplasarea culturilor în asolament, față de
prelucrarea și fertilizarea solului.
Majoritatea
producătorilor
agricoli conștientizează faptul că
actualmente obținerea unui nivel
cât mai înalt de producție nu poate
fi considerat ca unul din obiectivele
principale. Acel fermier care obține un nivel de producție mai jos,
dar cu cheltuieli mai mici rămâne
până la urmă cu profit (bineînțeles
în cazul când prețurile de comercializare a produselor agricole sunt
acceptabile).
Cele menționate anterior confirmă necesitatea unei analize foarte minuțioase a tehnologiei de cultivare în fiecare gospodărie în cadrul
asolamentului. Situația economică
nu va permite acum și pe viitor de
a compensa lipsa asolamentului
cu exces de îngrășăminte minerale, îndeosebi de azot, și pesticide.
A venit timpul când trebuie să ne
reîntoarcem la bazele agriculturii
raționale în vederea redresării nu
numai a situației economice, dar
și economice și sociale. Capitalul
uman și cel al resurselor naturale
este nu mai puțin important și valoros decât capitalul financiar. Deci
problema constă nu numai în ce
vom crește, dar și cum vom crește.
Boris BOINCEAN,
doctor habilitat
în științe agricole,
profesor cercetător

Fondul Provocările Mileniului Moldova
lansează reformarea sectorului de irigare
Fondul Provocările Mileniului
Moldova a lansat activitatea de
reformare a sectorului de irigare,
prevăzută în Programul Compact.
La conferința cu genericul
„Programul Compact - Reforma
sectorului de irigare în Republica
Moldova” au participat reprezentanți ai Guvernului și Parlamentului Republicii Moldova, corpului diplomatic și partenerilor
de dezvoltare, lideri ai sectorului
non-guvernamental, conducători
ai autorităților publice locale și

producători agricoli. Participanții
au discutat despre rolul reformei
sectorului de irigare în dezvoltarea agriculturii performante,
sporirea eficienței în utilizarea resurselor de apă, precum și etapele
propuse pentru reforma sectorului de irigare.
Activitatea de reformare a sectorului de irigare, inițiată în cadrul
Programului Compact, prevede
crearea Asociațiilor Utilizatorilor
de Apă (AUA), conform prevederilor Legii cu privire la asociațiile

utilizatorilor de apă pentru irigație; transferul responsabilităților
de întreținere și gestionare a sistemelor centralizate de irigare către
asociațiile utilizatorilor de apă. De
asemenea, pe parcursul derulării
reformei vor fi consolidate capacitățile AUA pentru întreținerea și
utilizarea a 11 sisteme centralizate
de irigare, ce vor fi reabilitate în
cadrul Programului Compact.
Totodată, Activitatea de reformare a sectorului de irigare se va
axa pe dezvoltarea capacităților

instituțiilor publice de a gestiona
eficient resursele limitate de apă
în condițiile creșterii cererii pentru apă și a efectelor schimbării
climaterice.
De rezultatele Activității vor
beneficia circa 3000 de gospodării agricole mari și mici din peste
20 de primării, care vor avea acces îmbunătățit pentru irigarea a
peste 15 mii de hectare de teren
agricol.
Reforma sectorului de irigare reprezintă una din cele patru

activități complexe ale proiectului Tranziția la agricultura
performantă din cadrul Programului Compact, implementat în
perioada 2010-2015 de Fondul
Provocările Mileniului Moldova.
Activitatea de reformare a sectorului de irigare va fi implementată
de compania Euroconsult Mott
MacDonald în asociere cu două
companii internaționale din SUA
și Belgia, precum și Agenția Națională de Dezvoltare Rurală ACSA
din Moldova.
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Cum poate arunca revoluția din Egipt
în aer economia mondială

Economia Egiptului înregistrează în aceste zile pierderi de zeci de
milioane de euro.
Șase zile de proteste au suprimat
practic 5% din PIB-ul egiptean, cât
aduce turismul acestei țări, bursele din țările Golfului Persic sunt în
scădere, iar prețul petrolului a crescut cu 4% pe plan mondial - ajungând la nivelul maxim al ultimelor
28 de luni
Cei circa 150 de morți și 4.000
de răniți, la cât se estimează a fi
ajuns bilanțul victimelor după șase
zile de “revoluție” în Egipt, nu sunt
numai drama acestei țări, ci un
semnal de alarmă pentru întreaga
lume. Cu fiecare zi de violențe în
plus, economia mondială riscă să fie
aruncată în aer, iar efectele nu vor
ocoli România, după ce una dintre
“victimele” violențelor din această
țară arabă a devenit și prețul petrolului.
Ultimele zile de confruntări, în
care Egiptul a căzut pradă haosului,
au fost suficiente să aducă prețul
barilului de țiței la un nivel apropiat neatins de acum 28 de luni, respectiv de la 26 septembrie 2008.
La acea dată, banca americană Lehman Brothers intra, oficial, în faliment, iar criza de pe Wall Street era
la apogeu.
Prețul petrolului “Brent” (extras
din Marea Nordului și tranzacționat
pe Bursa londoneză) a ajuns la 99,42
USD, vineri, după ce atinsese un maxim de 99,74 USD în cursul zilei, iar
creșterea poate continua de luni. Cu
excepția Bursei de la Riyadh, toate
bursele din țările Golfului Persic au
închis în scădere (“pe roșu”), duminică. Cu o zi înainte, Bursa saudită (cea mai mare din lumea arabă)
pierduse 6,43% din valoare.
La nivelul economiei naționale,
Egiptul se vede cu sursa a 5% din
PIB, turismul, pusă sub embargo de
violențe, în condițiile în care SUA,
Japonia, China și mai multe state
UE, între care și România, au emis
avertismente de călătorie în această
țară. Turiștii pleacă pe propria răspundere și nici nu ar mai avea ce vizita. Principalele obiective turistice,
inclusiv piramidele, sunt închise și
păzite de blindate ale armatei.

Următoarea
criză financiară
va veni din lumea
arabă
Pierderile de zeci de milioane de
euro pe care le înregistrează economia Egiptului în aceste zile ar putea reprezenta doar “bulgărele” de
la care să pornească o avalanșă de
pagube pentru economia mondială.
Conform unor analiști citați de televiziunea de știri economice CNBC
din SUA, următoarea criză finan-

este cunoscută pentru moment.
Printre ei figurează un responsabil
militar al Hamas, arestat în urmă cu
patru ani în Egipt.
Cei 1,5 milion de locuitori ai Fâșiei Gaza urmăresc febril evenimentele care au loc în Egipt, temându-se
că dificultățile lor economice se vor
agrava și mai mult dacă frontiera va
rămâne închisă mai mult timp.

Riscul unei noi
“crize a Suezului”

ciară globală se pregătește deja să
izbucnească din țările arabe. Până
acum, așa-numita “revoluție a iasomiei” din Tunisia (țară cu 10,4 milioane locuitori și un PIB total de 86
miliarde USD în 2009) nu a avut
vreun impact semnificativ asupra
piețelor financiare internaționale.
Însă violențele din Egipt (79 milioane de locuitori și un PIB estimat
la 496 miliarde USD în 2010) au
stârnit temerile investitorilor.

UE cere încetarea
violențelor
și a vărsării de sânge
în Egipt
Președintele Uniunii Europene,
Herman Van Rompuy, a cerut sâmbătă “încetarea violențelor, pentru
a pune capăt vărsării de sânge”
din Egipt, unde protestele violente
continuă pentru a cincea zi.
“Cer încetarea violenței, pentru
a pune capăt vărsării de sânge, și
eliberarea tuturor celor arestați sau
consemnați la domiciliu din motive
politice (...), precum și declanșarea
procesului de reformă necesar”, se
arată într-un comunicat oficial.

Van Rompuy și-a exprimat speranța sinceră “că promisiunile de
deschidere ale președintelui (egiptean, Hosni) Mubarak se vor traduce în acțiuni concrete”.

Egiptul și-a închis
frontiera
cu Fâșia Gaza
Autoritățile egiptene au închis
duminică punctul de trecere spre
Fâșia Gaza, în timp ce manifestațiile în Egipt se propagau în zona
frontierei și după fuga în teritoriul
palestinian a cinci activiști palestinieni evadați dintr-o închisoare din
Cairo, informează Reuters, citând
responsabili egipteni.
Măsura a fost luată a doua zi
după confruntări armate semnalate în orașul Rafah, situat în partea egipteană a frontierei, în care
au avut loc manifestații împotriva
regimului președintelui Mubarak
în cursul week-end-ului, fără să fie
semnalate victime.
Opt activiști din Gaza figurau
printre deținuții evadați sâmbătă din închisoarea Abu Zaabal din
Cairo, profitând de haosul care
domnește în capitala egipteană.

Hassan Wshah, din Armata Islamului /grup afiliat rețelei Al-Qaida/, a reușit să se strecoare printrun tunel al contrabandiștilor pentru a ajunge la domiciliul său din
tabăra refugiaților din Bureij, în
Fâșia Gaza. El executa o pedeapsă

Pe plan internațional, cea mai
mare îngrijorare legată de Egipt
este legată de soarta Canalului Suez.
Anual, canalul este străbătut de
35.000 de nave, dintre care 2.700
sunt tancuri petroliere. Orice perturbare a liniilor maritime de transport ar fi încă un motiv ca prețul
țițeiului să crească, iar precedente
există.
Canalul a fost închis în 1956, în
timpul “Crizei Suezului”, când liderul egiptean de atunci, Gamal Abdel
Nasser, a decis naționalizarea acestei căi de navigație, apoi între 1967
și 1975. Cea de-a doua perioadă de
blocadă s-a suprapus “Crizei petro-

de 10 ani închisoare după ce fusese
capturat în 2007, în timp ce încerca
să pătrundă în Israel prin teritoriul
egiptean pentru a comite un atentat.
Wshah susține că cel puțin alți
patru deținuți /pe care i-a văzut
personal/ au fost împușcați de forțele de securitate egiptene, în timp
ce sute de deținuți evadau în urma
rebeliunii din închisoare. Printre
alți patru activiști reveniți în Gaza
figurează trei membri ai Hamas,
dintre care unul petrecuse șapte ani
într-o închisoare egipteană pentru
un motiv similar ca Wshah.
Soarta altor patru palestinieni
evadați din închisoarea cairotă nu

lului”, când statele arabe exportatoare de țiței au decis un “embargo
petrolier” contra SUA, ca pedeapsă
pentru sprijinul acordat Israelului
în Războiul de Yom Kippur (octombrie 1973).
CNBC notează și un semn că
investitorii de pe bursele mondiale
au ochit deja o sursă de profit prin
eventuala blocare a Canalului Suez.
În ciuda scăderii cotațiilor bursiere
din ultimele zile, prețul acțiunilor
companiilor de transport maritim
au crescut. Dacă acestea vor fi nevoite să transporte petrolul arab
ocolind Africa pe la Capul Bunei
Speranțe, profiturile lor vor crește,
așadar și ale acționarilor.
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OFERTE
Produs
Portaltoi de MAR “Paradisca” pentru livada superintensivă

Cantitate
Companie
SEMINŢE ŞI MATERIAL SĂDITOR
Gospodarul Rediu, Făleşti, s. Rediu de Sus, Telefon: (259)
50000 70192,
Telefon mobil: 067253017, Fax: (259) 70192, Email:
bucăţi kiktenko-nats@mail.ru

Puieţi de măr, soiul
Jeneros,M26

Gospodarul Rediu, Făleşti, s. Rediu de Sus, Telefon: (259)
70192, Telefon mobil: 067253017, Fax: (259) 70192, Email:
kiktenko-nats@mail.ru
Nord, Edineţ, or. Cupcini, Conducator: Lilia Zaporojan,
6000 bu- Mere
Telefon:
(22) 210584, (246) 28151, Telefon mobil: 069101380,
căţi
Email: octavian.tiron@yahoo.com
Nord, Edineţ, or. Cupcini, Conducator: Lilia Zaporojan,
6000 bu- Mere
Telefon:
(22) 210584, (246) 28151, Telefon mobil: 069101380,
căţi
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 bu- Lupanciuc Gheorghii, Hânceşti, s. Voinescu, Telefon: (269)
căţi
23408, Telefon mobil: 068083841

Portaltoi pentru Par, Gutui
tip “C”
Puieţi de măr, M26, soiul
Revena

20000
bucăţi

Seminţe autohtone de
Spinu, Criuleni, s. Ratuş, Telefon: (248) 35342, Telefon
legume: tomate, castraveţi, nelimitat Andrei
mobil: 069241737, Email: andrei.spinu@semas.md
ardei dulce, gogoşar
Maria Darii, Drochia, s. Chetrosu, Telefon: (252) 54610, (252)
Seminţe de ardei, soi “Po30
kg
27032, Telefon mobil: 068112628, 069353231, Fax: (252)
darok Moldovi”, I-clasa
27032
Seminţe de ceapă (Cernusca), soi Holcedon, 1-clasa
Seminţe de cereale
Seminţe de cereale
Seminţe de ardei iuţi
sort”Foc”
Seminţe de culturi tehnice
Seminţe de culturi tehnice
Seminţe de culturi tehnice
seminţe de floarea-soarelui la elevator. Calitate
înaltă
Seminţe de flori
Seminţe de flori
Seminţe de legume
Seminţe de legume
Seminţe de legume RACI
Italia
Seminţe de legume RACI
italia
Seminţe de mazăre roada
2010
Seminţe de ovăs, soiul
SCACUN, prima reproducţie
Seminţe de orz roada 2010

Maria Darii, Drochia, s. Chetrosu, Telefon: (252) 54610, (252)
400 kg 27032, Telefon mobil: 068112628, 069353231, Fax: (252)
27032
Liuba, Orhei, s. Peresecina, Telefon: (235) 47230,
nelimitat Bratunov
(235) 74267, Telefon mobil: 069157673
Galina, Orhei, s. Peresecina, Telefon: (235) 47230,
nelimitat Busuioc
(235) 47920, Telefon mobil: 069157573
5 kg

Garbuz Alexandra, Râşcani, s. Pârjota, Telefon: (256) 24584

Liuba, Orhei, s. Peresecina, Telefon: (235) 47230,
nelimitat Bratunov
(235) 74267, Telefon mobil: 069157673
Galina, Orhei, s. Peresecina, Telefon: (235) 47230,
nelimitat Busuioc
(235) 47920, Telefon mobil: 069157573
nelimitat Spinu Andrei
200 t.

VILIAR-AGRO, Şoldăneşti, s. Răspopeni, Telefon mobil:
069244509, Email: viliaragro@yahoo.com

Galina, Orhei, s. Peresecina, Telefon: (235) 47230,
nelimitat Busuioc
(235) 47920, Telefon mobil: 069157573
Andrei, Orhei, s. Ratuş, Telefon: (248) 35342, Telefon
nelimitat Spinu
mobil: 069241737
Liuba, Orhei, s. Peresecina, Telefon: (235) 47230,
nelimitat Bratunov
(235) 74267, Telefon mobil: 069157673
Galina, Orhei, s. Peresecina, Telefon: (235) 47230,
nelimitat Busuioc
(235) 47920, Telefon mobil: 069157573
Spinu, Criuleni, s. Ratuş, Telefon: (248) 35342, Telefon
nelimitat Andrei
mobil: 069241737, Email: andrei.spinu@semas.md
Andrei, Orhei, s. Ratuş, Telefon: (248) 35342, Telefon
nelimitat Spinu
mobil: 069241737
on - Agro, Teleneşti, s. Chiştelniţa, Telefon: (258) 78230,
20 t. Trofi
(258) 78289, Telefon mobil: 069089481
6 t.

Falsemagro, Făleşti, str. Pieţei 7, Director: Turtureanu Ion, Telefon: (259) 23195, Telefon mobil: 078011066

15 t.

Trofion - Agro, Teleneşti, s. Chiştelniţa, Telefon: (258) 78230,
(258) 78289, Telefon mobil: 069089481
Falsemagro, Făleşti, str. Pieţei 7, Director: Turtureanu Ion, Telefon: (259) 23195, Telefon mobil: 078011066

Seminţe de orz, soiul ENEI, 10 t.
prima reproducţie
Seminţe de orz, soiul
Făleşti, str. Pieţei 7, Director: Turtureanu Ion, TeGHETMAN, prima repro10 t. Falsemagro,
lefon: (259) 23195, Telefon mobil: 078011066
ducţie
Seminţe de orz, soiul VaFăleşti, str. Pieţei 7, Director: Turtureanu Ion, Te10 t. Falsemagro,
cula, prima reproducţie
lefon: (259) 23195, Telefon mobil: 078011066
Seminţe de ovăs roada
on - Agro, Teleneşti, s. Chiştelniţa, Telefon: (258) 78230,
10 t. Trofi
2010
(258) 78289, Telefon mobil: 069089481
Seminţe de pătrunjel, roaEvdochia, Cahul, s. Crihana Veche, Director: Bogdan
da 2010, facultatea germi- 20 kg Florea
Vladimir,
Telefon: (299) 23411, Telefon mobil: 079502847
nativa 71%
Seminţe de pătrunjel, soiul
Făleşti, str. Pieţei 7, Director: Turtureanu Ion, TePOLUSAHARNII, prima
30 kg Falsemagro,
lefon:
(259)
23195,
Telefon mobil: 078011066
reproducţie
Seminţe de porumb
on - Agro, Teleneşti, s. Chiştelniţa, Telefon: (258) 78230,
100 t. Trofi
M-450, P-457
(258) 78289, Telefon mobil: 069089481
Seminţe de porumb PoAgro, Făleşti, s. Glingeni, Director: Bujag Boris, Tele65 t. Borivas
rumbeni-212
fon: (259) 71319, Telefon mobil: 079591851
Seminţe de soia, 1 reproLad, Edineţ, s. Chiurt, Telefon: (246) 46347, Telefon
60 t. Talicom
ducţie, soiul
mobil: 069237137
Seminţe de soia, soiul
20 t. Ascensiune, Edineţ, s. Gaspar, Telefon mobil: 067108101
Aura, 1 reproducţie
Seminţe de tomate, castra- nelimitat Andrei Spinu, Criuleni, s. Ratuş, Telefon: (248) 35342, Telefon
veţi, ardei dulce, gogoşari
mobil: 069241737, Email: andrei.spinu@semas.md
Seminţe de vinete sort
20 kg Garbuz Alexandra, Râşcani, s. Pârjota, Telefon: (256) 24584
“Almaz”
Seminţe de hrişcă, soiul
Vatmol-agro, Donduseni, s. Scaeni, Coducator: Vascautan AnaCazanka de I reproducţie,
15
t.
tol, Telefon: (251) 43666; 43428, (251) 43381; 43238, Telefon
prezent certificatul de
mobil: 069219093
calitate

Grigore, Ungheni, s. Condrăteşti, Telefon: (236)
300 bucăţi Andronovici
79265
Tufe de zmeur diferite
3000 bu- Andronovici Grigore, Ungheni, s. Condrăteşti, Telefon: (236)
soiuri
căţi
79265
PRODUSE AGRICOLE
bu- Magura-Agro, Cantemir, s. Cania, Telefon: (273) 41403, Telefon
Baloţi paie de grâu şi orz 3000
căţi
mobil: 069509850, 079958177
1000
buPanvas-Service, Drochia, s. Antoneuca, Telefon mobil:
Baloţi de lucernă
căţi
060006888, Fax: (252) 27032, Email: vasturvas@yahoo.com
Vitalie, Glodeni, s. Hijdieni, Telefon: (249) 556215,
Fasole uscată
1300 kg Pasecnic
Telefon mobil: 077156216
Gheorghe, Cantemir, s. Cîrpeşti, Telefon: (273) 78578,
Fasole uscată
10 t. Chistol
(273) 23066
Sestovschi Ion, Drochia, s. Nicoreni, Telefon: (252) 27032, Tefasole uscată, albă
2 t.
lefon mobil: 069186016
Fasole uscată
2 t.
Costandachi Valeriu, Cantemir, s. Larguţa, Telefon: (273) 92533
Bujac Ion Vasile, Cantemir, s. Larguţa, Telefon: (273) 76201,
Fasole albă uscată
2 t.
(273) 23066
Fasole uscată, soi “CrizanAnatolii, Donduşeni, s. Scăieni, Telefon: (251) 43371,
15 t. Vascautan
tema”
Telefon mobil: 069219093
Socoliuc Mihail, Râşcani, s. Văratic, Telefon: (256) 24584, TeleFasole sort Crizantema
2 t.
fon mobil: 067193924, 068497205
Fasole uscată
500 kg Dandara Valerii, Edineţ, s. Hăncăuţi, Telefon: (246) 44475
Victor, Râşcani, str. Sverdlova 5, Telefon: (256) 24584,
Fasole uscata
10 t. Busuioc
Telefon mobil: 069230377
Fasole uscată albă, soiul
Pirojoc Serghei Ion, Edineţ, s. Bădragii Noi, Telefon: (246)
3 t.
Crizantema
43270
Razumovschii Gheorghe Hristofor, Soroca, s. Vasilcău Telefon:
fasole uscată, albă
2 t.
(230) 48044, Telefon mobil: 068593985, 068490339
Faina de porumb, calitate
Pasecnic Vitalie, Glodeni, s. Hijdieni, Telefon: (249) 556215,
2 t.
superioara LG, neambalat
Telefon mobil: 077156216
Colegiul Naţional de Viticultură şi Vinificaţie din Chişinău, com.
Fân
198 t. Stăuceni, str. Grătieşti 1, Telefon mobil: 069998885, Fax: (22)
327520, Email: turcan-ion22@rambler.ru
Floarea soarelui pentru
Sarateanu Tudor, Edineţ, s. Ruseni, Telefon: (246) 65778, Tele4 t.
ulei
fon mobil: 069012597
Colegiul Naţional de Viticultură şi Vinificaţie din Chişinău, com.
Floarea soarelui
8 t.
Stăuceni, str. Grătieşti 1, Telefon mobil: 069998885, Fax: (22)
327520, Email: turcan-ion22@rambler.ru
Floarea soarelui pentru
ulei din roada 2010, depo8 t.
Stigmata Agro, Edineţ, s. Oneşti, Telefon mobil: 069739517
zitul producătorului
Floarea soarelui pentru
Edineţ, s. Blesteni, Telefon: (246) 24672, Teleulei, depozitul producă50 t. Crenigrad-N.C.,
fon
mobil:
069581717
torului
Tufe de agriş

Floarea soarelui pentru
ulei, depozitul producătorului
Floarea soarelui pentru
ulei, depozitul producătorului
Floarea soarelui pentru
ulei, depozitul producătorului
Floarea soarelui pentru
ulei, depozitul producătorului
Floarea soarelui pentru
ulei
Floarea soarelui, mascata

5 t.

Iurival-Agro, Edineţ, s. Bădragii Noi, Telefon: (246) 43232, Telefon mobil: 061743632

3 t.

Jaloba Ion, Edineţ, s. Burlăneşti, Telefon: (246) 66334

3 t.

Platon Leonid, Edineţ, s. Volodeni, Telefon: (246) 61263

4 t.

Prisacari Vasile, Edineţ, s. Ruseni, Telefon mobil: 069012597

Tudor Nicolaie, Edinet, s. , Ruseni, Telefon: (246)
nelimitat Rusanovschii
65233, Telefon mobil: 079056940
Hânceşti, s. Logăneşti, Telefon: (269) 23408,
2.5 t. IMD-Gaburici,
(269) 57341

Floarea soarelui pentru
ulei

300 t.

Faunus VladnicUngheni, s. Todireşti, Telefon: (236) 49520

Floarea soarelui

3.5 t.

Grâu alimentar

40 t.

Grâu alimentar

15 t.

Grâu alimentar

20 t.

Grâu alimentar cu conţinutul de gluten de 22%.
Grâu alimentar din roada
2010, depozitul producătorului
Grâu alimentar, cu conţinutul de gluten de 20%,
IDC-90
Grâu alimentar, depozitul
producătorului
Grâu alimentar,depozitul
producătorului
Grâu alimentar. Conţinutul
de gluten 22%, IDC 90%
Grâu boabe 2007 - 1,60
lei, deşeuri Grâu - 0,70 lei,
amestec grâu-orz - 2 lei,
deşeuri porumb - 0,65,
deşeuri orz - 0,75

20 t.

Capraru Simion, Hâceşti, s. Drăguşenii Noi, Telefon: (269)
23408, (269) 36336, Telefon mobil: 068083841
Hotin, Glodeni, s. Fundurii Noi, Telefon: (249) 70665, Telefon
mobil: 069905066
Pascari Iurii, Edineţ, s. Rotunda, Telefon mobil: 069128757
Streole Agro, Hânceşti, s. Caracui, Telefon: (269) 23408, Telefon mobil: 068083841
Budurin Mihail, Hânceşti, s. Horheşti, Telefon mobil:
068083841

10 t.

Sivion Agro, Edineţ, s. Zăbriceni, Telefon mobil: 069091428

50 t.

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

40 t.

Ascensiune, Edineţ, s. Gaspar, Telefon mobil: 067108101

50 t.

Crenigrad-N.C., Edineţ, s. Blesteni, Telefon: (246) 24672, Telefon mobil: 069581717

500 t.

Faunus Vladnic, Ungheni, s. Todireşti, Telefon: (236) 49520

20 t.

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

18 t.

Ciochina Ana, Nisporeni, Telefon: (264) 22518, Telefon mobil:
068572934

Grâu de calitate buna, gluten 23-24
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Grâu furajer din roada
2010, depozitul producătorului
Lucernă
Mălai curat pentru maturi
Năut
Orz
Orz
Orz
Orz de primăvară, soiul
Ghetman, 1 reproducţie

10 t.

Agroavînt- Prim, Edineţ, s. Burlăneşti, Telefon: (246) 66240,
(246) 66230, Telefon mobil: 069055663

Colegiul Naţional de Viticultură şi Vinificaţie din Chişinău, com.
33 t. Stăuceni, str. Grătieşti 1, Telefon mobil: 069998885, Fax: (22)
327520, Email: turcan-ion22@rambler.ru
nelimitat Anincov Ştefan, Drochia, Telefon: (252) 27032
Galina, Orhei, s. Peresecina, Telefon: (235) 47230,
nelimitat Busuioc
(235) 47920, Telefon mobil: 069157573
Budurin Mihail, Hânceşti, s. Horheşti, Telefon mobil:
7 t.
068083841
10 t. Pascaneanu Maria, Hânceşti, s. Obileni, Telefon: (269) 23408
Agro, Hânceşti, s. Caracui, Telefon: (269) 23408, Tele40 t. Streole
fon mobil: 068083841
10 t.

Pascari Iurii, Edineţ, s. Rotunda, Telefon mobil: 069128757

Orz

15 t.

Ovăs

1 t.

Ovăs din roada 2010, depozitul producătorului

3 t.

Paie de grâu si de orz

40 t.

Porumb

15 t.

Porumb

140 t.

Porumb

300 t.

Porumb alimentar

600 t.

Porumb

20 t.

Porumb, M-450
Porumb
Porumb
Porumb

10 t.
10 t.
15 t.
10 t.

Porumb - grăunţe

300 t.

Porumb alimentar

15 t.

Porumb Porumbeni P348
MRf (pentru făină şi crupe)
Porumb din anul curent

11 t.

Porumb furajer

100 t.

200 t.

Trofion - AgroTelenesti, s. Chistelnita, Telefon: (258) 78230,
(258) 78289, Telefon mobil: 69089481
Colegiul Naţional de Viticultură şi Vinificaţie din Chişinău, com.
Stăuceni, str. Grătieşti 1, Telefon mobil: 069998885, Fax: (22)
327520, Email: turcan-ion22@rambler.ru
Agroplugar-Temp, Edineţ, s. Tîrnova, Telefon: (246) 54227,
Telefon mobil: 079094282
Colegiul National de Viticultura si Vinificatie din Chisinau, Chisinau, Mun. Chisinau, com. Stauceni, str. Gratiesti 1, Telefon: (22)
069998885, Fax: (22) 327-520, Email: turcan-ion22@rambler.
ru
Lepadatu V-na, Hânceşti, s. Logăneşti, Telefon: (269) 57619,
(269) 23408
Magura-Agro, Cantemir, s. Cania, Telefon: (273) 41403, Telefon
mobil: 069509850, 079958177
Beiu Filip, Orhei, s. Susleni, Telefon: (235) 46968; Fax: (235)
46968, Telefon mobil: 079546392, Email: ioncastravet@mail.ru
Faunus Vladnic, Ungheni, s. Todireşti, Telefon: (236) 49520
Danu Valentin, Hânceşti, s. Logăneşti, Telefon: (269) 23408,
Telefon mobil: 068083841
Amonti Agro, Făleşti, s. Năvîrneţ, Telefon mobil: 069194851
Luta Ion, Hânceşti, s. Balceana, Telefon mobil: 068083841
Sibov Ion, Cantemir, s. Baimaclia, Telefon: (273) 43214
Turcan Ion, Cantemir, s. Baimaclia, Telefon: (273) 43209
Beiu Filip, Orhei, s. Susleni, Telefon: (235) 46968; Fax: (235)
46968, Telefon mobil: 079546392, Email: ioncastravet@mail.ru
Strungaru Nicolae, Ungheni, s. Chirileni, Telefon: (236) 75207,
Telefon mobil: 069357289
Fizalis Rascani, or. Râşcani str. Tudor Vоnav 7a, Director: Colin
Niculae, Telefon: (256) 24584, Telefon mobil: 069298767
Prut ComAgro, Cantemir, s. Vadul lui Isac, Telefon: (293) 75340
Taras-Scop- Agro, Făleşti, s. Natalevca, Director Executiv: Podrea Vasile, Telefon mobil: 069155600
Purplant MDV, Edineţ, s. Zabriceni, Telefon: (246) 51584, Telefon mobil: 068326238
Ulerus-Plus, Edineţ, s. Şofrîncani, Telefon: (246) 68322, Telefon mobil: 069249358
Albvior, Edineţ, s. Gordineşti, Telefon mobil: 069132703, Fax:
(246) 60330, Email: beltecri@mail.ru

Porumb în grăunţe

50 t.

5 t.

Porumb în grăunţe, depozitul producătorului
Porumb în ştiuleţi, depozitul producătorului
Porumb în ştiuleţi, depozitul producătorului

150 t.

40 t.

Platon Leonid, Edineţ, s. Volodeni, Telefon: (246) 61263

Porumb pentru furaj

600 t.

Porumb pentru furaj

80 t.

Porumb pentru furaj
Porumb pentru furaj în
ştiuleţi
Porumb pop corn, depozitul producătorului
Porumb, roada anului 2010
Rapiţă

100 t.
30 t.

Certex Agroprim, Făleşti, s. Izvoare, Director: Ursachi Constantin, Telefon: (259) 69133, Telefon mobil: 079223655
Capusta Ion, Făleşti, s. Moldovanca, Director: Capusta Ion, Telefon: (259) 66218, Telefon mobil: 069955190
Amonti Agro, Făleşti, s. Năvârneţ, Telefon mobil: 069194851
Hincu Gheorghe Alexandru, Edineţ, s. Corpaci, Telefon: (246)
57264, Telefon mobil: 067261834

20 t.

Rusanovschii V, Edineţ, s. Ruseni, Telefon mobil: 060064164

7 t.
3 t.

Secară

8 t.

Soia

4 t.

Pascaneanu Maria, Hânceşti, s. Obileni, Telefon: (269) 23408
Pascaneanu Maria, Hânceşti, s. Obileni, Telefon: (269) 23408
Colegiul Naţional de Viticultură şi Vinificaţie din Chişinău, com.
Stăuceni, str. Grătieşti 1, Telefon mobil: 069998885, Fax: (22)
327520, Email: turcan-ion22@rambler.ru
Macovei Ion, Glodeni, s. Cajba, Telefon: (249) 52454, Telefon
mobil: 069013416

Soia, AURA, prima reproducţie
Soia, depozitul producătorului

60 t.

Amonti Agro, Făleşti, s. Năvârneţ, Telefon mobil: 069194851

22 t.

Soia de calitate bună

25 t.

Albu Victor Vasile, Edineţ, s. Gordineşti, Telefon mobil:
069609317
Agrogirla, Făleşti, s. Năvârneţ, Director: Angheni Victor, Telefon: (259) 73431, Telefon mobil: 069213297

Soia din roada 2010, depozitul producătorului
Soia din roada 2010, depozitul producătorului
Soia din roada 2010, depozitul producătorului
Soia din roada 2010, depozitul producătorului
Soia din roada 2010, depozitul producătorului
Soia din roada 2010, depozitul producătorului
Soia din roada 2010, depozitul producătorului
Soia din roada 2010, depozitul producătorului

30 t.

Platon Leonid, Edineţ, s. Volodeni, Telefon: (246) 61263

15 t.

Agapii Iurie Petru, Edineţ, s. Bădragii Noi, Telefon: (246) 43289

30 t.

40 t.

Agroplugar-Temp, Edineţ, s. Tîrnova, Telefon: (246) 54227,
Telefon mobil: 079094282
Balamutovschii Serghei, Edineţ, s. Burlăneşti, Telefon: (246)
66286
Biciusca Gheorge Vasile, Edineţ, s. Gordineşti, Telefon: (246)
60263
Biciuşca Ion Vasile, Edineţ, s. Gordineşti, Telefon: (246) 60349,
Telefon mobil: 079434113

4 t.

Jaloba Ion, Edineţ, s. Burlăneşti, Telefon: (246) 66334

12 t.

Jumigo – Agro, Edineţ, s. Colicăuţi, Telefon mobil: 069195685

10 t.
50 t.
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Soia din roada 2010, depozitul producătorului
Soia din roada 2010, depozitul producătorului
Soia din roada 2010, depozitul producătorului
Soia din roada 2010, depozitul producătorului
Soia din roada 2010, depozitul producătorului
Soia din roada 2010, depozitul producătorului
Soia din roada 2010, depozitul producătorului
Soia din roada 2010, se
află la păstrare la SA Cereale Cupcini, condiţii de
bază
Soia pentru ulei, depozitul
producătorului
Soia pentru ulei, depozitul
producătorului
Soia pentru ulei, depozitul
producătorului
soia din roada 2010, depozitul producătorului
soia din roada 2010, depozitul producătorului
Soia, se află la păstrare la
SA “Cereale Cupcini”

100 t.

Largo-Terra, Edineţ, s. Larga, Telefon: (247) 51301

20 t.

Lavric Oleg, Edineţ, s. Colicăuţi, Telefon mobil: 069339665

5 t.

Sarateanu Tutor, Edineţ, s. Ruseni, Telefon: (246) 65778, Telefon mobil: 069012597

12 t.

Sivion Agro, Edineţ, s. Zăbriceni, Telefon mobil: 069091428

5 t.

Demidetchii Victor, Edineţ, s. Colicăuţi, Telefon mobil:
069071681

15 t.

Fetco Pavel, Edineţ, s. Alexandreni, Telefon: (246) 93191

50 t.

Caterenciuc Vadim, Edineţ, s. Alexandreni, Telefon: (246)
92474, Telefon mobil: 079612196

30 t.

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

60 t.

Ascensiune, Edineţ, s. Gaspar, Telefon mobil: 067108101

20 t.

Prisacari Vasile, Edineţ, s. Ruseni, Telefon mobil: 069012597

40 t.

Tîrnoveţ-Agro, Edineţ, s. Tîrnova, Telefon mobil: 079310711

Rusanovschii Tudor NicolaieEdinet, s.Ruseni, Telefon: (246)
65233, Telefon mobil: 079056940
Iusan Vasile MihaiEdinet, s.Rotunda, raionul Edinet, Telefon:
7 t.
(246) 024667365
Edineţ, s. Blesteni, Telefon: (246) 24672, Tele100 t. Crenigrad-N.C.,
fon mobil: 069581717
Lungu E. Gh, Râşcani, s. Dumeni, Telefon: (256) 24584, Telefon
Soia, sort Aura
4 t.
mobil: 067193924
Făleşti, s. Calugar, Director: Antonciuc Vasile,
Soia
140 t. Abilitate-Agro,
Telefon: (259) 67700, Telefon mobil: 069323320
Colegiul Naţional de Viticultură şi Vinificaţie din Chişinău, com.
Siloz roada 2010
400 t. Stăuceni, str. Grătieşti 1, Telefon mobil: 069998885, Fax: (22)
327520, Email: turcan-ion22@rambler.ru
Edineţ, s. Şofrîncani, Telefon: (246) 68322, TeleTutun, soiul Doina
10 t. Ulerus-Plus,
fon mobil: 069249358
FRUCTE
Moisei
Angela,
Orhei, s. Peresecina, Telefon: (235) 93560, TeleMere
nelimitat fon mobil: 069346320
Nicolae, Nisporeni, str. Nirnova,10, Telefon: (264)
Mere
10 t. Caragia
24501, Telefon mobil: 079525358, Email: ncaragia@rambler.ru
Serghei, Ungheni, s. Floriţoaia Veche, Telefon mobil:
Mere Idared, Florina
20 t. Margarint
069359135
Serghei, Ungheni, s. Floriţoaia Veche, Telefon mobil:
Mere soiul Florina, Golden
10 t. Margarint
069359135
Mere, calitatea 1, soiul
Bodarev Andrei, Edineţ, s. Ruseni, Telefon: (246) 65662, Tele6 t.
Idared
fon mobil: 068926238
Mere, soiul Idared, caliCebotari
Sergiu, Edineţ, s. Hlinaia, Telefon: (246) 50329, Tele2 t.
tatea 2
fon mobil: 068999245
Mere, soiurile Jonathan,
600 kg Zabolotniuc Anton, Edineţ, s. Marcauţi, , Telefon: (247) 31417
Idared
IMD-Gaburici, Hânceşti, s. Logăneşti, Telefon: (269) 23408,
Miez de nuci
500 kg (269)
57341
IMD-Gaburici,
Prune uscate
100 t. (269) 57341 Hânceşti, s. Logăneşti, Telefon: (269) 23408,
Prune soiul Stanley şi AnaSpet, uscate fără fum, cu
Nisporeni, str.Viilor 2, Telefon: (264) 23050,
25 t. Coop-NisPrun,
sâmburi, umiditatea 20Telefon mobil: 067123050
23%, calitate superioară
Prune uscate
10 t. Buga Cornelia, Nisporeni, Telefon: (264) 23522
Nisporeni, str. Viilor 144, Telefon: (264) 23050, TelePrune uscate
40 t. PRUDOL,
fon mobil: 067123050
LEGUME
Pasecnic
Vitalie, Glodeni, s. Hijdieni, Telefon: (249) 556215,
Cartofi
1500 t Telefon mobil:
077156216
Caragia
Eugen,
Nisporeni, str. Ion Creanga 73, Telefon: (264)
Ceapa
17 t. 24432
Cartof pentru consum,
fracţii diferite, calitate bună 60 t. Jumelio – Agro, Edineţ, s. Colicăuţi, Telefon mobil: 069195685
Ceapă uscată, măşcată, soi nelimitat Bindiac Liuba, Drochia, s. Ochiul Alb, Telefon: (252) 27032
“Stuttgarder”
Breridana, Cantemir, s. Cociulia, Telefon: (273) 65230,
Mazare
20 t. CAP
(273) 65585, Telefon mobil: 069176233
Sajin Nicolae, Hânceşti, Telefon: (269) 23408, Telefon mobil:
Miceliu, soiul Pastrav
1 t.
068083841
Sestovschi Ion, Drochia, s. Nicoreni, Telefon: (252) 27032, TeMorcov Nantes
3 t.
lefon mobil: 069186016
Păstărnac
10 t. Nord-Lupacescu, Râşcani, str. Maiacovschii 2, Telefon: (256)
24584, Telefon mobil: 067193924, 079140521
Nord-Lupacescu,
Râşcani, str. Maiacovschii 2, Telefon: (256)
Rădăcini de pătrunjel
3 t.
24584, Telefon mobil: 067193924, 079140521
Sestovschi Ion, Drochia, s. Nicoreni, Telefon: (252) 27032, TeSfeclă roşie cilindrică
3 t.
lefon mobil: 069186016
Sfeclă roşie, depozitul pro- 30 t. Cebotari Sergiu, Edineţ, s. Hlinaia, Telefon: (246) 50329, Teleducătorului
fon mobil: 068999245
Glodeanu Anatolie, Ungheni, s. Manoileşti, Telefon: (236)
Varză chinezească
3 t.
73253, Telefon mobil: 079550647
AVICOLE ŞI ZOOTEHNIE
Agro, Hânceşti, s. Caracui, Telefon: (269) 23408, TeleAnimale vii
150 kg Streole
fon mobil: 068083841
Serghei, Glodeni, str. Varlaam 80/7, Telefon: (249)
Carne de porc
1000 kg Toropov
23797, Telefon mobil: 069219068
35 t.

CERERI ŞI OFERTE
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Găini - carne

2 t.

Ouă de găină

10000
bucăţi

Purcei cu vârsta de 8 săp- 50 bucăţi
tămâni
Făină de grâu

25 t.

Cultivator

1 unitate

Cultivator, modelul 2
CPS-4
Hrană pentru animale de
casa
Miere de albine

1 unitate
nelimitat
500 kg

Miere de albine

2 t.

Miere de albine
Miere de albine
Miere de albine

1 t.
1 t.
1 t.

Minibrutărie MATADOR

1 unitate

Dant Agro, Ungheni, s. Pârliţa, Manager: Fervetchii Dumitru,
Telefon: (236) 92373, Telefon mobil: 069108128
Dant Agro, Ungheni, s. Pârliţa, Manager: Fervetchii Dumitru,
Telefon: (236) 92373, Telefon mobil: 069108128
Revenco Roman, Făleşti, s. Horeşti, Director: Revenco Anton,
Telefon: (259) 77174, (259) 77138, Telefon mobil: 079850249
ALTE MĂRFURI
Lupeica Mihai, Nisporeni, s. Boldureşti, Telefon mobil:
068299130
Jdovanu Lucia, Glodeni, s. Cajba, Telefon: (249) 52464, Telefon
mobil: 069409383
Tronciu Nicolae, Hânceşti, s. Pereni, Telefon: (269) 23408,
(269) 40213, Telefon mobil: 068083841
Busuioc Galina, Orhei, s. Peresecina, Telefon: (235) 47230,
(235) 47920, Telefon mobil: 069157573
Adajuc Vasile, Făleşti, str. 31 august 25, Telefon: (259) 23287
Batarovschi Vladimir, Făleşti, str. Bălţului 1, Telefon: (259)
21249
Bobu Vladimir, Făleşti, s. Bocşa, Telefon: (259) 76149
Susu Tudor, Făleşti, s. Bocani, Telefon: (259) 92214
Matveev Nicolai, Făleşti, s. Logoﬅeni, Telefon: (259) 60004
Adam Valentin, Nisporeni, s. Bălăneşti, Telefon: (264) 53598,
Telefon mobil: 068233316
Girbu Constantin, Călăraşi, s. Hirova, Telefon: (244) 93063,
Telefon mobil: 067195677, 079101901

Moară de făină MF-4, de o 1 unitate
capacitate de 400 kg/oră
Moara de grâu construită
în a. 2002. AVM-15 în
Dumitrachi Serghei, Ungheni, s. Unteşti, Telefon: (236) 41710,
1 unitate Telefon
stare bună, produsă în
mobil: 079513244
Ucraina, 15 tone/24 ore
Motor pentru tractor MTZ nelimitat Frunza Tudor, Hânceşti, s. Buţeni, Telefon: (269) 23406
în stare excelentă
Nicolaie, Glodeni, s. Iabloana, Telefon: (249) 54285, TelePlug PLN 3-35
1 unitate Gau
fon mobil: 069338167
Galina, Orhei, s. Peresecina, Telefon: (235) 47230,
Premixuri şi aditivi
nelimitat Busuioc
(235) 47920, Telefon mobil: 069157573
Nicolaie, Glodeni, s. Iabloana, Telefon: (249) 54285, TeleRemorcă 2-PTS-4
1 unitate Gau
fon mobil: 069338167
Vasile, Glodeni, s. Cajba, Telefon: (249) 52331, Telefon
remorca din inox PTS 2
1 unitate Vasilos
mobil: 069419718
Stropitoare UPV-2000, în
stare foarte bună. Volumul 1 unitate Solu Ion, Ungheni, s. Sculeni, Telefon mobil: 069055172
- 2000 l
Nicolaie, Glodeni, s. Iabloana, Telefon: (249) 54285, TeleSemănătoare SPC-6
1 unitate Gau
fon mobil: 069338167
Nicolaie, Glodeni, s. Iabloana, Telefon: (249) 54285, TeleSemănătoare sz-3,6
1 unitate Gau
fon mobil: 069338167
Semănătoare de mâna
Lucia, Glodeni, s. Cajba, Telefon: (249) 52464, Telefon
doua pentru porumb şi
1 unitate Jdovanu
mobil: 069409383
floarea soarelui
Solu IonUngheni, s. Sculeni, manager: Solu Ion, Telefon mobil:
069055172

Stropitoare UPV-2000

Ţevi din aluminiu: lungimea
Girbu Constantin, Călăraşi, s. Hirova, Telefon: (244) 93063,
12metri cu diametru 50
60 bucăţi Telefon mobil: 067195677, 079101901
mm
Constantin, Călăraşi, s. Hirova, Telefon: (244) 93063,
Torf organic de bovina
20 t. Girbu
Telefon mobil: 067195677, 079101901
Nicolaie, Glodeni, s. Iabloana, Telefon: (249) 54285, TeleTractor IUMZ-6L
1 unitate Gau
fon mobil: 069338167
Grigore, Nisporeni, s. Soltăneşti, Telefon: (264) 54243,
Tractor MTY-80
1 unitate Cozaru
Telefon mobil: 079707362
Tractor de marca T-70 S

Ion, Nisporeni, s. Bălăneşti, Telefon: (264) 53430, (264)
1 unitate Bodrug
53236, Telefon mobil: 067265606

Tractor, VIER T-54, în stare
foarte bună, împreună cu 1 unitate
plug şi piese de schimb
Uscătorie mobilă. Servicii
de uscare a cerealelor
nelimitat
chiar la tine acasă

Braga Tudor, Hânceşti, Telefon: (269) 23408, Telefon mobil:
068083841
Vitalite-Mihaela, Criuleni, s. Işnovăţ, Telefon mobil: 069751690,
Email: mmihaela07@mail.ru

Conactim Com, Făleşti, s. Ciolacu Vechi, Telefon: (259) 78229,
Vin Shardonay şi Pinot Noir 9000 litru Telefon
mobil: 069325995
Vin sec din soiuri tehnici de 5000 litru Revenco Roman, Făleşti, s. Horeşti, Director: Revenco Anton,
culoare albă
Telefon: (259) 77174, (259) 77138, Telefon mobil: 079850249

CERERI
Produs

Cantitate
Companie
SEMINŢE ŞI MATERIAL SĂDITOR
Butaşi de viţă de vie soiul 1000 bucăţi Lupu Nadejda, Hânceşti, s. Ciuciuleni, Telefon: (269) 23408,
Prezentabil
Telefon mobil: 068083841
Butaşi viţa de vie, soiurile
Anatol, Făleşti, s. Albinetul Vechi, Telefon: (259)
Prezentabil, Vostorg,
2100 bucăţi Cebotar
70275,
Telefon
mobil: 069564975
Arcadia, Codreanca
Arpagic
Puieţi portaltoi de nuci
soiurile Costiujenschi,
Schinoasa, Chisinevschi
Seminţe de floarea
soarelui LJ, care se
prelucrează pe vegetaţie
cu erbicidul Eurolaiting
Seminţe de lucernă, soiuri
locale
Floarea-soarelui, cu
achitarea prin transfer

3 t.

Coslet Dumitru, Hânceşti, Telefon mobil: 068809509

300 bucăţi

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

15 unităţi

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

100 kg

500 t.

Vivasna VV, Edineţ, s. Badragii Noi, Telefon: (246) 43220,
Telefon mobil: 069053318
PRODUSE AGRICOLE
Maria Rotaru, Hânceşti, Telefon mobil: 068083841

15

Floarea-soarelui, pentru
ulei

100 t.

Baltut PVM, Hânceşti, s. Buţeni, Telefon mobil: 079399400

Grâu

3 t.

Costin Elizaveta, Orhei, s. Peresecina, Telefon: (235) 42360,
(235) 47267, Telefon mobil: 069346320
Beiu Filip, Orhei, s. Susleni, Telefon: (235) 46968

Grâu
60 t.
Grâu alimentar, câte
3000 tone. Cerinţe faţă
de calitate: conţinutul
de gluten - nu mai mic
nelimitat
de 21%, momentul de
cădere - 250. Livrare de la
elevatoare RM
Grâu alimentar

100 t.

Grâu alimentar
100 t.
Grâu alimentar, glutenul nu nelimitat
mai jos de 22%

Tehnoservice, Vulcaneşti, Telefon mobil: 069110552

Oboroc Ianis, Cantemir, or. Hincesti, Telefon mobil:
078002400
Baltut PVM, Hânceşti, s. Buţeni, Telefon mobil: 079399400
Edineţ, Telefon: (246) 21008, Telefon mobil: 069121651

Panvas-Service, Drochia, s. Antoneuca, Telefon mobil:
060006888, Fax: (252) 27032, Email: vasturvas@yahoo.com
Gergheligiu Marcel, Glodeni, s. Trinca, Telefon mobil:
Grâu furajer
nelimitat
060215648
BorVitImEx, Orhei, str. Călăraşi 3, Telefon: (235) 24638,
Grâu furajer, roada 2010 100 t.
Telefon mobil: 069168973
Raiplai Avicola, Edineţ, s. Tabani, Telefon: (247) 23550,
Grâu pentru furaj
nelimitat
Telefon mobil: 069140629
Orhei, str. Călăraşi.3, Telefon: (235) 24638, Telefon mobil:
Orz
200 t.
069168973
Orz
300 t.
Orhcojdoi, Hânceşti, Telefon mobil: 068083841
Costin
Elizaveta, Orhei, s. Peresecina, Telefon: (235) 42360,
Orz
nelimitat
(235) 47267, Telefon mobil: 069346320
Raiplai Avicola, Edineţ, s.Tabani, Telefon: (247) 23550,
Orz pentru furaj
nelimitat
Telefon mobil: 069140629
Costin Elizaveta, Orhei, s. Peresecina, Telefon: (235) 42360,
Porumb
nelimitat
(235) 47267, Telefon mobil: 069346320
Porumb pentru ulei
400 kg
Baltut PVM, Hânceşti, s. Buţeni, Telefon mobil: 079399400
Gergheligiu
Marcel, Glodeni, s. Trinca, Telefon mobil:
Porumb
nelimitat
060215648
Porumb
300 t.
Beiu Filip, Orhei, s. Susleni, Telefon: (235) 46968
Raiplai
Avicola, Edineţ, s. Tabani, Telefon: (247) 23550,
Porumb
nelimitat
Telefon mobil: 069140629
Beiu Filip, Orhei, s. Susleni, Telefon: (235) 46968; Fax: (235)
Porumb boabe
300 t.
46968, Telefon mobil: 079546392, Email: ioncastravet@
mail.ru
Panvas-Service, Drochia, s. Antoneuca, Telefon mobil:
Soia
500 t.
060006888, Fax: (252) 27032, Email: vasturvas@yahoo.com
FRUCTE
Petrov
Nicolae, Hânceşti, s. Stolniceni, Telefon mobil:
Mere
5 t.
068220898
LEGUME
Macovei
Ion, Glodeni, s. Cajba, Telefon: (249) 52454, Telefon
Cartofi
3 t.
mobil: 069013416
Veaceslav Stejar, Chişinău, Telefon mobil: 079300230,
Cartofi
1200 t.
Email: stejar_v@yahoo.com
Costin Elizaveta, Orhei, s. Peresecina, Telefon: (235) 42360,
Cartofi
nelimitat
(235) 47267, Telefon mobil: 069346320
Costin Elizaveta, Orhei, s. Peresecina, Telefon: (235) 42360,
Ceapă
nelimitat
(235) 47267, Telefon mobil: 069346320
Moraru Petru, Cantemir, s. Mereni, Telefon: (273) 0265-54Ceapă, sortul Sturgard
3 t.
722, (273) 069715348
Veaceslav Stejar, Chişinău, Telefon mobil: 079300230,
Ceapă de calitate
300 t.
Email: stejar_v@yahoo.com
Mazăre pentru hrana
Confort, Ungheni, s. Petreşti, Administrator: Bernevec
100 t.
porcinelor
Serafim, Telefon: (236) 42561, Telefon mobil: 079045980
Macovei Ion, Glodeni, s. Cajba, Telefon: (249) 52454, Telefon
Morcov
1 t.
mobil: 069013416
Veaceslav Stejar, Chişinău, Telefon mobil: 079300230,
Sfecla roşie cilindrică
120 t.
Email: stejar_v@yahoo.com
Macovei Ion, Glodeni, s. Cajba, Telefon: (249) 52454, Telefon
Varză
2 t.
mobil: 069013416
AVICOLE ŞI ZOOTEHNIE
Ciobanu Vasile Chiril, Hânceşti, s. Logăneşti, Telefon mobil:
Bovine
20 t.
068083841
Bovine
16 t.
Ciobanu Valeriu, Hânceşti, Telefon mobil: 068083841
Ciobanu Vasile Chiril, Hânceşti, s. Logăneşti, Telefon mobil:
Cabaline
10 t.
068083841
Cabaline
20 t.
Ciobanu Valeriu, Hânceşti, Telefon mobil: 068083841
Ovine
10 t.
Ciobanu Valeriu, Hânceşti, Telefon mobil: 068083841
Ciobanu Vasile Chiril, Hânceşti, s. Logăneşti, Telefon mobil:
Ovine
10 t.
068083841
ALTE PRODUSE
Combină pentru recoltat 1 unitate
Cebotar Anatol, Făleşti, s. Albinetul Vechi, Telefon: (259)
porumb HERSONET-9
70275, Telefon mobil: 069564975
NISCOOP, Nisporeni, str. Chisinaului n 10, Telefon: (264)
Făină
30 t.
23286
Tanis-PanisNisporeni, s. Balauresti, Presedinte: Buza Leon,
Făină de grâu
30 t.
Telefon: (264) 23857, Telefon mobil: 069926550
Făină de grâu
50 t.
Marian Vasile Nisporeni, Telefon mobil: 069092617
Incubator cu capacitatea 1 unitate
Begenaru Lilia, Cantemir, s. Toceni, Telefon: (273) 51368,
de 3000-5000 oua
(273) 23066, Telefon mobil: 078226111
Pompe pentru instalaţia de 2 bucăţi
Vieru Vasile, Edineţ, s. Badragii Noi, Telefon mobil:
muls vacile
067143220
Grâu furajer

300 t.

Mai multe informații găsiți pe
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ABONAREA 2011

z nr. 2 (87) 31 ianuarie 2011

DORITI

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

ABONAŢIVĂ LA ZIARUL

MEDIA

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

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

3 luni

6 luni

9 luni

12 luni*

11

33

66

99

121

* august vacanţă

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

Abonamente la ziarul AGROMEDIAINFORM

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

