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CITIŢI ÎN NUMĂRUL CURENT:

7

80 DE COMPANII MOLDOVENEŞTI 
AU PRIMIT TEHNICĂ AGRICOLĂ 
DIN PARTEA JAPONIEI

Cantemir (273) 2 28 53
Căuşeni (243) 2 37 63
Drochia (252) 2 70 32
Edineţ (246) 2 43 84

Făleşti (259) 2 29 51
Glodeni (249) 2 40 69
Hânceşti (269) 2 34 08

Nisporeni (264) 2 38 57
Orhei (235) 2 49 55
Peresecina (235) 47 2 67

Râşcani (256) 2 45 84
Ungheni (236) 2 34 55
Cahul (299) 2 14 13

Organizaţiile regionale ale Federaţiei AGROinform:

„Pentru anii 2010-2012 Fe-
derația Națională a Agriculto-
rilor AGROinform a stabilit ur-
mătoarele direcții strategice de 
activitate:

Îmbunătățirea politicilor 
agrare și lobarea intereselor 
membrilor prin analize secto-
riale, mobilizarea fermierilor și 
campanii

Asistarea fermierilor și an-
treprenorilor rurali în marketing 
și dezvoltarea afacerilor prin in-
formații analitice și operaționale 
despre piețe și tendințele pieții, 
facilitarea comerțului, studii de 
fezabilitate, planuri de afaceri 

și asistență în accesarea fondu-
rilor/creditelor pentru investiții

Oferirea asistenței comple-
xe în dezvoltarea Organizațiilor 
de Fermieri cu accent pe trei 
grupuri țintă: cooperative de an-
treprenori, asociații pe fi liere de 
produs și grupuri informale de 
fermieri”, a afi rmat Aurelia Bon-
dari, director executiv al Federa-
ției AGROinform. 

 „Scopul principal al Federa-
ției pentru anul curent este spo-
rirea numărului de membri și 
atragerea tinerilor în dezvolta-
rea afacerilor agricole în mediul 
rural”, a spus Aurelia Bondari. 

În anul 2010 rețeaua 
AGROinform a elaborat peste 
104 planuri de afaceri pentru 
accesarea creditelor investi-
ționale (depozite de păstrare, 
frigidere, echipament și uti-
laj de procesare), 873 aplicații 
pentru accesarea subvențiilor. 
Au fost organizate 6 conferințe 
regionale pe produse în cadrul 
cărora membrii au fost infor-
mați despre tendințele pieței 
și prețurile de comercializare. 
În aceeași perioadă, pe site-
ul www.agravista.md, care 
este un produs al AGROinform, 
au fost plasate circa 3 mii oferte 

de comercializare-cumpărare a 
producției agricole, a fost acor-
dată asistență la intermedierea 
a peste 350 de tranzacții. Site-
ul a fost vizitat de 101611 vizi-
tatori.

Cooperativele asistate de 
AGROinform au efectuat în 2010 
vânzări în sumă de 807 mii Euro 
cu 41% mai mult decât în 2009. 
5 dintre cooperativele asistate 
au efectuat investiții în sumă de 
130 mii Euro. Grupurile de vân-
zări (20 la număr) au înregistrat 
53 de tranzacții în valoare de 120 
mii Euro.

Continuare în pag. 3

La 30 martie curent a avut loc Conferinţa Naţională a Federaţiei Agricultorilor din Moldova 
AGROinform care a avut ca scop prezentarea principalelor rezultate obţinute pe parcursul anului 
2010 şi stabilirea priorităţilor în activitate pentru 2011. 

Alături de cireşe, vişine, căpşunele 
sunt primele fructe care apar pe piaţă, 
datorită maturităţii lor timpurii.



PREŢURI

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 24.03.2011

Denumirea produsului
Piaţa agricolă Edineţ Piaţa angro Bălţi

Piaţa angro Chişinău 

(Albişoara)
Piaţa agricolă Ungheni Piaţa agricolă Cahul

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

LEGUME

Ardei dulce  -  -  - 40,00 40,00 40,00 30,00 48,00 40,00 - - -  -  -  - 
Cartofi 5,00 5,50 5,50 3,30 8,50 5,20 3,00 8,00 6,00 6,50 12,00 9,00 6,50 8,00 7,00
Castraveţi  -  -  - 22,00 22,00 22,00 20,00 25,00 21,00 25,00 27,00 27,00 20,00 21,00 20,00
Ceapă galbenă 5,00 5,50 5,00 5,50 7,50 6,00 6,00 8,00 6,50 5,00 9,00 7,00 6,00 6,50 6,00
Ceapă verde (cozi)  -  -  - - - - 35,00 35,00 35,00 - - -  -  -  - 
Ciuperci Shampinion  -  -  - 40,00 40,00 40,00 45,00 47,00 46,00 38,00 45,00 40,00 42,00 42,00 42,00
Dovlecei  -  -  - - - - 22,00 22,00 22,00 35,00 35,00 35,00 30,00 30,00 30,00
Morcov 5,00 10,00 7,00 5,50 9,50 6,50 6,00 8,00 7,60 8,00 10,00 9,00 7,00 7,00 7,00
Praz  -  -  - - - - 18,00 18,00 18,00 - - - 25,00 25,00 25,00
Ridiche neagră 4,00 4,00 4,00 5,00 5,00 5,00 5,50 6,50 5,80 - - -  -  -  - 
Ridiche de lună  -  -  - - - - 20,00 20,00 20,00 6,00 8,00 7,00  -  -  - 
Roşii de seră  -  -  - 21,00 21,00 21,00 17,00 18,00 17,50 25,00 26,00 25,00 20,00 20,00 20,00
Sfeclă de masă 4,00 6,00 5,00 6,00 9,50 7,00 7,00 8,00 7,50 7,00 12,00 10,00 7,00 7,00 7,00
Usturoi 40,00 40,00 40,00 32,00 40,00 40,00 30,00 36,00 32,00 45,00 50,00 45,00 40,00 40,00 40,00
Varză 8,00 9,00 8,00 11,50 13,50 12,00 9,00 11,00 10,80 15,00 15,00 15,00 11,50 12,00 12,00
Varză de pechin  -  -  - 25,00 25,00 25,00 23,00 23,00 23,00 - - -  -  -  - 
Varză roşie  -  -  - 15,00 16,00 16,00 14,00 15,00 15,00 - - -  -  -  - 
Vinete  -  -  - - - - 30,00 30,00 30,00 - - - 25,00 25,00 25,00

FRUCTE

Banane  -  -  - - - - 16,75 16,75 16,75  -  -  - 18,00 18,00 18,00
Lămâi  -  -  - 14,00 14,00 14,00 15,00 16,00 16,00 - - - 16,00 17,00 16,00
Mandarine  -  -  - 21,00 21,00 21,00 19,00 20,00 20,00 - - - 15,00 16,00 15,00
Mere 5,00 10,00 8,00 6,00 12,00 10,00 7,00 15,00 11,00 6,00 7,00 7,00 8,00 9,00 8,00
Mere Golden - - - 10,00 12,00 12,00 8,00 15,00 10,00 10,00 12,00 10,00 12,00 12,00 12,00
Mere Idared 5,00 10,00 8,00 11,00 11,00 11,00 8,00 15,00 10,00 8,00 15,00 10,00  -  -  - 
Mere Rihard  -  -  - 9,00 11,00 11,00 8,00 15,00 10,00 10,00 12,00 10,00  -  -  - 
Portocale  -  -  - 15,00 15,00 15,00 16,00 16,00 16,00 - - - 13,00 15,00 15,00
Prune uscate 20,00 25,00 23,00 - - - 15,00 30,00 25,00 15,00 25,00 22,00  -  -  - 
Struguri albi de masă  -  -  - 28,00 28,00 28,00 20,00 50,00 25,00 - - -  -  -  - 
Struguri de masă Moldova  -  -  - 25,00 28,00 25,00 25,00 25,00 25,00 - - -  -  -  - 
Struguri roşii de masă  -  -  - 28,00 28,00 28,00 25,00 50,00 25,00 - - -  -  -  - 

Carnea si produsele din car-
ne refrigerata s-ar putea ieftini 
în următoarea perioada, după 
ce guvernul a decis, să permită 
importul acestor categorii de 
produse. 

„Din punct de vedere eco-
nomic, ar trebui să asistăm la o 
ieftinire pentru aceste categorii 
de produse. Scoaterea acestor re-
stricții înseamnă accesul pe pia-
ță mai liber, o ofertă mai largă, 

eventual prețuri mai mici, dar nu 
obligatoriu”, a remarcat minis-
trul Economiei, Valeriu Lazăr. 

Ofi cialul susține că interdic-
ția de a importa carne refrige-
rată nu este una argumentată. 
„Potrivit standardelor interna-
ționale, carnea refrigerată este 
echivalentă cu carnea proaspă-
ta ca regim de temperatură. Ca 
și carnea proaspăta aceasta are 
un regim de temperatură de -4 
- +4 grade. Era o încălcare a re-
gimului de comerț liber pe care 
am anulat-o”, a spus Lazăr. 

În Republica Moldova nu 
se importă carne refrigerată și 
congelată încă din 2006. Re-
stricțiile rămân valabile doar 
pentru produsele din carne 
congelate. 

În luna martie, prețurile la legu-
me au înregistrat creșteri galopan-
te. Pe piețele angro varza a ajuns să 
coste 12-15 lei/kg, morcovul și sfe-
cla de masă - 8-10 lei/kg, ceapa - 8 
lei/kg. În lista legumelor scumpe se 
încadrează și cartoful, care a ajuns 
să se vândă cu 10-12 lei kilogramul. 

Față de perioada similară a 
anului trecut prețul la cartofi  și var-

ză s-a dublat. Operatorii din piață 
explică scumpirea prin costurile 
mari de păstrare în frigider, dar și 
a exporturilor masive. Scumpirea 
acestor produse este determinată și 
de creșterea cererii la legume în pe-
rioada de post, de costurile ridicate 
de transport, micșorarea stocurilor 
pe piețele angro, dar și a rezervelor 
la producătorii din țară. 

De la începutul anului prețul la 
miezul de nucă în Moldova a cres-
cut de la 80-120 lei pînă la 100-150 
lei kilogramul.

Președintele Uniunii Asociați-
ilor producătorilor de culturi nu-
cifere, Alexandru Jolondcovschi, a 
spus că în acest an prețul de comer-
cializare a miezului de nucă a cres-
cut din cauza cererii ridicate pentru 
acest produs.

“Deși producția de nuci din 
2010 a fost bună, scumpirea este 
motivată și de faptului că producția 
este cu mult mai calitativă, compa-
rativ cu anul precedent. Aceasta și 
pentru că producătorii nu folosesc 
îngrășăminte chimice pentru între-
ținerea culturilor nucifere”, a speci-
fi cat Jolondcovschi.

Potrivit lui, la moment suprafa-
ța de plantații nucifere în țară con-

stituie circa 10 mii ha, iar cele mai 
multe livezi de nuci se afl ă în raioa-
nele Criuleni, Telenești, Anenii Noi 
și Hîncești. 

“Știu că în următorii ani Mi-
nisterul Agriculturii și Industriei 
Alimentare preconizează să extindă 
suprafețele de plantații nucifere și 
să aducă noi soiuri de nuci mult mai 
roditoare, ceea ce este foarte bine”, 
a precizat președintele Uniunii. 

Jolondcovschi spune că în anul 
2010 exportul de nuci a constitu-
it peste 11 mii tone, mai mult cu 
aproape 30% față de anul 2009, iar 
în acest an se preconizează majora-
rea exporturilor de acest produs. 

În anul 2010 roada de nuci în 
Moldova a constituit circa 10 mii 
tone. Aceste date nu iau în conside-
rație recolta de nuci din gospodări-
ile proprii.

Carnea s-ar putea ieftini, 
susține ministrul Economiei

Preturile la legume 
au crescut semnifi cativ

 Prețul la miezul de nucă 
s-a dublat comparativ cu anul 2010 

Floarea Soarelui 
se vinde

Combinatul din Bălți, cel 
mai mare producător de ulei 
și cea mai mare întreprin-
dere din industria alimen-
tară din Moldova, ar putea 
fi  cumpărat de Compania 
Kernel Holding din Ucraina.

Ziarul polonez „Rze-
czpospolita”, anunță că 
cel mai mare producător 
ucrainean de ulei de fl oarea 
soarelui Kernel Holding ne-
gociază achiziționarea acti-
velor companiei WJ Group, 
cu afaceri în domeniul ole-
aginoaselor și cerealelor în 
Rusia, Ucraina și Moldova.

WJ Group are o cotă de 
5% din piața uleiului din Ru-
sia și circa 70% din cea din 
Republica Moldova. Com-
pania deține în țara noas-
tră întreprinderea „Floarea 
Soarelui” și cinci elevatoare 
și are vânzări anuale de 700 
milioane de dolari.
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PUBLICAȚIE PERIODICĂ 
A FEDERAȚIEI NAȚIONALE 
A AGRICULTORILOR DIN MOLDOVA

Care sunt 
adevăratele 
valori?

De ce avem nevoie de exem-
ple de nemărginită nedreptate 
din partea lui Dumnezeu pentru 
a ne da seama cât de mici și ne-
putincioși suntem în fața lui?

Poate doar în momente di-
fi cile ne dăm seama ce preț are 
viața noastră, cât valorează oa-
menii care trăiesc alături de noi 
și care sunt de fapt adevăratele 
valori.

Nici banii, nici frumusețea 
exterioară, nici hainele de marcă 
nu contează, dar din păcate aler-
găm toată viața după ele, după 
lucruri care sunt trecătoare, 
după iluzii irealizabile. 

Se întâmplă să uităm de noi, 
uităm de lacrimile pe care le pu-
tem genera prin acțiunile noas-
tre indecente, uităm că acele 
lucruri dor cumplit,sapă adânc 
în sufl etul nostru, ne fac să ne 
retragem în interiorul coliviei....
uităm de toți și de toate...uităm 
să rămânem OAMENI....

Mi s-a întâmplat de multe ori 
să primesc lecții dure de viață de 
la oameni care au învățat să se 
mulțumească cu puțin, oameni 
care sunt nevăzători, imobilizați 
în scaune cu rotile, dar împăcați 
și mulțumiți că trăiesc. 

Eu am cerut întotdeauna 
de la viață mai mult decât mi-a 
putut oferi, până în ziua în care 
am înțeles care sunt adevăratele 
valori – ele nu pot fi  vândute sau 
cumpărate. 

Adevăratele valori le găsim în 
sufl et ...adevaratele valori sunt 
nemuritoate pentru că sufl etul 
traiește veșnic ....

Vă doresc să aveți parte de 
multă sănătate acum și întot-
deauna. 

 EDITORIAL

Liliana BEREGOI

OPINII

Continuare din pag.1

Prezent la eveniment, Vasile 
Bumacov, ministru al Agricul-
turii și Industriei Alimentare a 
ținut să mulțumească echipei 
AGROinform pentru activitatea 
desfășurată în domeniul agricul-
turii, accentuând că Federația 
reprezintă o structură importan-
tă pentru acest sector. 

„Până la urmă avem toți ace-
lași scop: ca agricultorii să trăias-
că mai bine și țara să fi e mai bo-
gată. Mă bucur mult că în cadrul 
AGROinform se discută despre 

AGROinform încurajează tinerii 
să dezvolte afaceri agricole în mediul rural

CONCLUZII
1. Guvernul actual este deschis pentru co-

municare și colaborare cu organizaţiile de fer-
mieri în promovarea și implementarea reforme-
lor în sectorul agricol.

2. Instabilitatea politică tărăgănează refor-
mele ce duc la agravarea problemelor cu care 
se confruntă sectorul agricol.

3. Criza economică a condus la diminuarea 
fondului de subvenţionare a producătorilor 
agricoli în anul 2011.

4. Sistemul de control al calităţii produselor 
agricole și alimentare necesită o modernizare și 
o abordare complexă pentru a reuși diversifi ca-
rea pieţelor de desfacere a produselor agricole 
și procesate.

5. Nu este fi nalizat procesul de elaborare a 
noului Cod Funciar.

6. În Republica Moldova nu există un cadru 
de comunicare pentru tineri fermieri care ar 
crea condiţii să se întrunească, să-și promoveze 
intenţiile și să fi e auziţi. 

7. Lipsa gajului îngreunează accesarea cre-
ditelor pentru toţi fermierii, iar pentru tinerii 
fermieri este și mai complicat, deoarece li se 
cere obligatoriu istorie de creditare.

8. Lipsa unor politici clare și de durată, pri-
vind dezvoltarea și susţinere a agriculturii din 
partea statului, nu încurajează investiţiile în 
acest sector.

PROPUNERI
1. Sunt necesare politici clare de dezvoltare 

și subvenţionare a agriculturii pentru o perioa-
dă de cel puţin 3 ani, care ar contribui la încura-
jarea investiţiilor.

2. Membrii Federaţiei consideră necesară 
fi nalizarea procesului de elaborare și aprobare 
a legii cu privire la Grupurile de producători în 
prisma aderării la UE.

3. Pentru facilitarea consolidării terenurilor 
agricole, este necesară fi nalizarea procesului de 
elaborare și aprobare a noului Cod Funciar.

4. Agricultorii consideră necesare și susţin 
iniţiativele Ministerului Agriculturii și Industriei 
Alimentare de reforme în agricultură și în speci-
al: Crearea Agenţiei de siguranţă a alimentelor 
și reformarea știinţei și educaţiei agricole.

5. Producătorii solicită suportul Guvernului și 
a donatorilor pentru a dezvolta capacităţi care să 
asigure valorifi care a fondurilor viitoare (specia-
liști, traininguri, vizite de studiu și specializări,etc.) 

6. Ministerului Agriculturii și Industriei Ali-
mentare trebuie să aplice la fondurile trans-
frontaliere fi nanţate de UE pentru implementa-
rea proiectelor necesare agriculturii.

7. Ministerului Agriculturii și Industriei Ali-
mentare trebuie să asigure implicarea asocia-
ţiilor profesionale și organizaţiile de fermieri la 
dezvoltarea pieţii agroalimentare din Republi-
ca Moldova.

8. Federaţia Naţională a Agricultorilor din 
Moldova AGROinform își propune să organize-
ze Cercuri de Studii pentru tinerii fermieri.

9. Membrii Federaţiei solicită suportul do-
natorilor străini și a Guvernului în vederea faci-
litării accesului la credite pentru tinerii fermieri 
care nu au istorie de creditare. 

10. Solicită să fi e subvenţionate serviciile de 
extensiune.

11. Membrii Federaţiei consideră necesară 
refl ectarea permanentă a activităţii Federaţiei 
și a Consiliului ei de administrare în paginile zi-
arului Agromediainform.

12. AGROinform este gata în comun cu 
MAIA și organizaţiile din domeniu să se im-
plice plenar în promovarea reformelor în 
agricultură.

REZOLUȚIA
Conferinței Naționale a Federației Agricultorilor din Moldova AGROinform

tinerii agricultori care urmează 
să lucreze alături de noi și ulteri-
or să ne înlocuiască”, a spus mi-
nistrul. 

Bumacov afi rmă că ar fi  bi-
nevenit să fi m mai optimiști în 
ceea ce privește sectorul agricol 
pentru că este un sector impor-
tant pentru țara noastră - 52% 
din exporturi sunt produse de 
origine agricolă, iar 33 la sută din 
populația Moldovei activează în 
acest sector. 

Iurie Hurmuzachi, Vicedirec-

tor al AGROinform a prezentat 
în cadrul conferinței etapele par-
curse de Federație cu privire la 
subvenționarea 2011: Federația 
a venit cu propuneri concrete, a 
participat la dezbateri, împreună 
cu alte 6 organizații de profi l a fă-
cut adresări ofi ciale și a organizat 
o conferință de presă, au partici-
pat la întrunirea cu Prim-minis-
trul Vlad Filat.

Directorul Agenției de Inter-
venție și Plăți, Petru Maleru a 
accentuat condițiile și modifică-
rile prevăzute în Regulamentul 
de subvenționare pentru anul 
2011. El a mulțumit membrilor 
AGROinform pentru suportul 
acordat în procesul de elabora-
re a dosarelor pentru subven-
ții în anul 2010. „Consultanții 
AGROinform au demonstrat un 
nivel de pregătire foarte bun, 
la perfectarea dosarelor, fapt 
dovedit și de calitatea acestora. 
Sperăm ca în 2011 să avem o co-
laborare la fel de rezultativă”, a 
spus Maleru. 

Conducerea Federației a adus 
mulțumiri pentru suport Minis-
terului Agriculturii, Agenției de 
Intervenție și Plăți în Agricul-
tură și celor 6 asociații de profi l 
cu care au creat în comun o plat-
formă în procesul de negociere a 
sumei alocate pentru subvenții în 
anul curent. 

La fi nalul conferinței au fost 
alese organele de conducere ale 

Federației pentru următorii doi 
ani. În funcția de președinte al 
Consiliului de Administrare a 
fost ales Cecan Valerian, totoda-
tă au fost desemnați și membrii 
Consiliului. Componența Consi-
liului este următoarea:

1. Țurcanu Vasile, Drochia
2. Condrea Iraida, Glodeni
3. Cazacu Victor, Cahul
4. Jumiga Anatol, Edineț
5. Danu Valentin, Hîncești
6. Plăcintă Anatol, Ungheni
7. Ivanov Alexei, Orhei
8. Besarab Ion, Fălești
9. Stiharu Ion, Cantemir
10. Buza Valeriu, Nisporeni
În componența comisiei de 

cenzori au fost delegați directorii 
executivi ai Organizațiilor Regio-
nale: Orhei, Nisporeni și Fălești: 
Boguș Elena, Petru Ionel și Cim-
poieș Vitalie. 

A fost ales și un Consiliu de 
Supraveghere care este constitu-
it din: Melinte Moraru, Daniela 
Pulbere și Zinaida Stăvilă. 

      Liliana BEREGOI
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EXPERIENŢĂ AMERICANĂ

Doar puțini dintre crescătorii 
de animale din Moldova dispun 
în prezent de capacități tehno-
logice, ceea ce determină nivelul 
scăzut al productivității și ren-
tabilității sectorului zootehnic, 
susține profesorul american în 
studiul animalelor, Juan Guerre-
ro, care, în perioada 16-31 mar-
tie, a acordat fermierilor moldo-
veni consultanță gratuită, axată 
pe modernizarea practicilor de 
producere a nutrețurilor. Asis-
tența a fost oferită pe bază de vo-
luntariat în cadrul Programului 
De la Fermier la Fermier, imple-
mentat în țara noastră de CNFA, 

cu suportul fi nanciar al USAID. 
„Chiar dacă dispun în mare 

parte de ingredientele necesare, 
deținătorii de ferme nu obișnu-
iesc să producă ei înșiși nutrețuri 
concentrate, acestea fi ind procu-
rate și folosite în mod aleatoriu,” 
constată profesorul american. În 
aceste condiții, expertul le reco-
mandă crescătorilor de animale 
să majoreze ponderea concen-
tratelor în structura nutrețurilor 
folosite și să stabilească rații ali-
mentare pentru fi ecare animal în 
parte în funcție de productivitate. 

Printre recomandările exper-
tului se mai numără achiziționa-

rea sau confecționarea inventa-
rului necesar pentru pregătirea 
silozului și a concentratelor de o 
calitate satisfăcătoare, precum și 
folosirea unor ingrediente netra-
diționale precum ureea (mocevi-
na) și melasa. 

Potrivit profesorului ameri-
can, până în anul 1992, sectorul 
zootehnic al Moldovei era dotat 
cu tehnologii avansate, care ulte-
rior au degradat constant, iar în 
prezent aproape că nu mai sunt 
utilizate. În situația existentă, 
expertul recomandă folosirea 
unor tehnologii simple care nu 
ar necesita investiții mari, dar ar 

Lynn Long, agent de ex-
tensiune horticolă cu specia-
lizare în producerea cireșelor, 
va acorda asistență SRL As-
coni din satul Puhoi, raionul 
Ialoveni, axată pe evaluarea 
designului serelor existente 
și elaborarea schemei opti-
me pentru plantarea cireșilor 
pitici. Expertul va formula, 
de asemenea, recomandări 

privind distanța puieților pe 
și între rânduri, perioada de 
plantare, fertilizare, irigare 
etc.   

SRL Asconi a decis planta-
rea, la toamna viitoare, a unei 
sere cu suprafața de patru hec-
tare cu livadă de cireș. Noua 
practică de cultivare a cireșe-

lor reprezintă o oportunitate 
pentru întreprindere în ceea 
ce privește asigurarea contra 
înghețurilor de primăvară, a 
unor boli și dăunători, precum 
și a riscului crăpării fructelor 
de la precipitații în perioada 
de coacere. 

SRL Asconi intenționează, 

de asemenea, să obțină recol-
te extra timpurii și să încetă-
țenească practica  culegerii 
fructelor de către înșiși cum-
părători, lucru care în tuneluri 
va fi  posibil chiar și pe timp 
de ploaie. Unul din avantaje-
le acestei practici îl constituie 
posibilitatea producerii cire-
șelor ecologice, în condițiile în 
care livada este mai puțin ex-
pusă la boli și dăunători. 

În pofi da rentabilității în-
alte a livezilor de cireș și a 
cererii mari pentru produsele 
obținute de pe acestea, extin-
derea plantațiilor de cireș este 
condiționată de riscurile na-
turale sporite. 

Potrivit datelor Ministe-
rului Agriculturii și Indus-
triei Alimentare, în prezent, 
suprafața totală a livezilor 
de cireș din Moldova este de 
circa 2,6 mii de hectare, din 
care 2 mii ha sunt pe rod, iar 
recolta medie este de 3,2 tone 
la hectar. 

Prima plantație pentru producerea cireșelor 
în spații protejate este înfi ințată în Moldova 

Programul FTF oferă grupurilor 
de fermieri, cooperativelor 
și întreprinderilor agricole 
posibilitatea de a benefi cia 
de consultanță americană 
gratuită pentru îmbunătățirea 
performanțelor prin 
abordarea profesionistă a 
problemelor de ordin tehnic 
și fi nanciar. Asistența FTF se 
concentrează pe producerea 
și prelucrarea fructelor, 
legumelor și a laptelui. Pe lângă 
întreprinderile gazdă, în timpul 
afl ării în Moldova, experții 
americani acordă consultanță 
gratuită și altor fermieri care 
solicită asistență.

Pagină realizată de Emilia TIMOHINA

Experții americani constată capacități 
tehnologice limitate în rândul 
crescătorilor de animale din Moldova

putea asigura un nivel minim de 
performanță. 

Profesorul în studiul anima-
lelor Juan Guerrero a fost găzdu-
it de ÎI „Prenco Grigore” din sa-
tul Brânzenii Noi, raionul Tele-
nești, pentru a studia situația de 
la aceasta întreprindere și a oferi 
sfaturi practice de perfecționare 
a managementului culturilor fu-
rajere și al producerii nutrețuri-
lor. La încheierea vizitei volunta-
rului, benefi ciarul și-a exprimat 
interesul pentru fabricarea unor 
noi tipuri de nutrețuri, inclusiv 
pentru comercializare pe piața 
locală. 

ÎI „Prenco Grigore” dispune 
în prezent de 30 de vaci mulgă-
toare și 620 ha de teren agricol 
pentru cultivarea furajelor. La fel 
ca majoritatea crescătorilor de 
animale din Moldova, întreprin-
derea încearcă să optimizeze ma-

nagementul culturilor furajere în 
scopul producerii unor nutrețuri 
calitative sufi ciente pentru anul 
întreg, reducerii cheltuielilor și al 
sporirii productivității laptelui.

În timpul afl ării în Moldova, 
expertul s-a întâlnit cu repre-
zentanții Institutului Științifi co-
Practic de Biotehnologii în Zoo-
tehnie și Medicină Veterinară cu 
care au convenit asupra efectuă-
rii unui schimb de informații în 
vederea facilitării transferului de 
tehnologii avansate către secto-
rul zootehnic autohton. 

De menționat că un alt expert 
american, Brian Stone, consul-
tant în producerea și procesarea 
laptelui, în perioada 23 martie-8 
aprilie, va acorda asistență SRL 
Intercentre Lux din satul Frunza, 
raionul Slobozia, axată pe spori-
rea productivității și a calității 
laptelui. 

Un expert american va 
acorda, în perioada 28 
martie-8 aprilie, consultanță 
gratuită la înfi ințarea în 
Moldova a primei plantații 
pentru producerea cireșelor 
în spații protejate. Asistența 
va fi  acordată pe bază 
de voluntariat în cadrul 
Programului De la Fermier 
la Fermier, implementat în 
țara noastră de CNFA, cu 
suportul fi nanciar al USAID.

Federaţia Naţională a Agricultorilor din Moldova 
AGROinform

ANUNŢĂ 

SELECTAREA GRUPURILOR DE FERMIERI 
PENTRU CREAREA COOPERATIVELOR DE COLECTARE 

ŞI COMERCIALIZARE A LAPTELUI

Pot participa grupurile de fermieri care doresc să se asocieze şi 
să investească în sistemul de colectare şi comercializare a laptelui.

Grupul de fermieri trebuie să fi e format din cel puţin 10 persoane 
care sunt din aceeaşi localitate, să aibă în gestiune una sau mai multe 
vaci şi să să fi e gata să contribuie cu mijloace fi nanciare.

În cadrul proiectului, partenerii selectaţi vor benefi cia de asistenţă 
la crearea şi dezvoltarea cooperativei. AGROinform va contribui cu o 
parte a fi nanţării.

Cererile de participare pot fi  depuse prin e-mail: 
gdaraban@agroinform.md. 

Detalii la telefonul: 0 22 23 77 30
Fax: 0 22 23 78 30.
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ACTUALITATE

Zbytek a spus că acum se 
lucrează asupra documente-
lor ce însoțesc acest proiect și 
asupra soluționării tuturor as-
pectelor, inclusiv ecologice, în 
legătură cu edifi carea obiecti-
vului în cauză.

„La construcția centralei 
vor fi  utilizate cele mai avansa-
te tehnologii, acestea vor fi  în 
strictă corespundere cu norme-
le europene, inclusiv cele ce se 
referă la protecția mediului”, a 
precizat el.

Capacitatea Centralei va fi  
de 350 MWt, iar investițiile so-
licitate se estimează la 615 mil. 
euro.

„Construcția acestui obiect 
va oferi mari avantaje, deoarece 
va contribui la sporirea securi-
tății energetice a țării. Moldova 
va avea posibilitate să procure o 
anumită cantitate de energie la 
un preț stabilit în contract, pro-
prietarul Centralei nu va putea 
să stabilească alte prețuri decât 
cele din contract. În afară de 
aceasta, pe parcursul lucrări-
lor de construcție, cât și atunci 
când Centrala va fi  dată în ex-
ploatare, vor fi  create multe lo-
curi de muncă atât pentru po-
pulația din Ungheni, cât și din 
localitățile din împrejurimea 
orașului. Autoritățile locale, în 
colaborare cu oamenii de afa-
ceri, ar putea majora numărul 
locurilor de muncă nou create, 
dacă vor deschide aici o gospo-
dărie de sere, vor apărea și alte 
oportunități”, a relevat el.

Zbytek a mai spus că au mai 

rămas patru aspecte importan-
te de coordonat care se referă la 
construcția acestui obiect.

Centrala, potrivit contrac-
tului, semnat de guvernul de la 
Chișinău în 2008 cu compania 
United Energy Moldova, care 
face parte din grupul J&T Fi-
nance Grup, va livra Republicii 
Moldova 750 GWh, adică 20% 
din tot consumul de energie 
electrică și, în caz de forță ma-
joră, o cantitate suplimentară 
(100 GWh). Restul energiei va fi  
exportată în România. Centrala 
va fi  construită pe parcurs de 
trei ani și materia primă pentru 
producerea energiei electrice va 
fi  cărbunele și biomasa.

Ilarion Popa, viceministru 
al economiei, a menționat că, în 
cadrul forului energetic, oame-
nii de afaceri din Cehia au făcut 
prezentări pentru specialiștii și 
autoritățile de resort din Mol-
dova și a altor proiecte ener-
getice mai mici, pe care ar fi  
dispuși să le realizeze. Acestea 
ce referă la sporirea efi cienței 
energetice, la substituirea unor 
instalații învechite de încălzire 
în edifi ciile publice și în casele 
de locuit. O serie de proiecte 
prevăd utilizarea surselor reno-
vabile de energie.

„Colaborarea cu colegii cehi 
este importantă pentru noi și 
prin prisma oferirii expertizei 
asupra unor proiecte energe-
tice prevăzute a fi  realizate în 
Moldova, ei cunosc cerințele 
europene în acest sens”, a mai 
adăugat Ilarion Popa.

Majorările de circa 13 la sută vor in-
tra în vigoare începând cu luna aprilie, 
a promis Andrei Usatâi, Ministrul Sănă-
tății. De creșteri salariale vor benefi cia 
atât medicii, cât și asistentele medicale și 
infi rmierele.

Ca medicii să nu mai ia mită, Ministrul Sănă-
tății Andrei Usatâi a decis că salariile ar trebui 
majorate. Astfel, un medic care acum primește 
4.000 de lei, va avea un salariu de 4.520 de lei. 

„Începând cu 1 aprilie, sunt prevăzute majo-
rări prin indexarea la nivelul infl ației, dar și prin 
resursele noastre interne”, a spus Andrei Usatâi. 

Reamintim că în urmă cu o săptămână Mi-
nistrul Sănătății a promis că salariul unui medic 
de familie va crește până la 10.000 de lei.

Cât despre pacienții care dau șpagă la doc-
tor, Ministrul sănătății consideră că de vină este 
faptul că aceștia nu sunt informați.

„Populația nu cunoaște despre pachetul de 
servicii medicale pe care au dreptul să le pri-
mească gratuit. Acum pregătim spoturi video 
informative care vor fi  difuzate în presă”, a adă-
ugat demnitarul.

Salariu mediu al unui medic este de 4.000 
de lei, cu 6% mai mare decât în anul 2009. O 
soră medicală primește lunar 2.550 de lei, iar o 
infi rmieră are doar 1.300 de lei. Medicii de fa-
milie sunt remunerați cu salarii de 3.400 de lei. 
Un șef de spital primește în prezent o leafă de 
circa 8.200. Spre exemplu, directorul Institu-
tului de Cardiologie avea în anul trecut 12.300 
lei, iar directorul Institutului Oncologic a ridicat 
lunar 10.100 de lei.

Republica Moldova va ex-
porta mai mult vin în Uniunea 
Europeană, pentru care nu va 
fi  nevoită să plătească taxe va-
male. Membrii Parlamentului 
European au votat la 24 martie 
2011, în favoarea sporirii canti-
tății de vinuri pe care Moldova 
le va exporta în UE în condiții 
preferențiale, informează un 
comunicat al Parlamentului 
European. 

Având în vedere că RM s-a 
confruntat cu difi cultăți pe pie-
țele tradiționale de export, în 
special Rusia, Comisia Euro-

peană a propus creșterea con-
tingentelor duty-free la 1,5 mi-
lioane de decalitri de vin sau cu 
80% mai mult decât în 2010.

Pentru 2012, cota va crește 
cu încă 20%, până la 1,8 milioa-
ne de decalitri. Iar pentru anii 
2013-2015 aceasta va crește cu 
33%, până la 2,4 milioane deca-
litri de vin. 

Deputații europeni au votat 
cu o majoritate largă - 563 vo-
turi pentru, 14 împotrivă și 14 
abțineri - în favoarea acestei 
modifi cări în relațiile comercia-
le cu Republica Moldova.

Federația Rusă a deschis 
la Sankt-Petersburg un punct 
vamal pentru exportul vinului 
moldovenesc. Anunțul a fost 
făcut de către ministrul Eco-
nomiei, Valeriu Lazăr, care s-a 
întors recent de la Moscova.

Ministrul moldovean a 
participat la cea de-a 12-a șe-
dință a Comisie mixte moldo-
ruse de colaborare economi-
că. Lazăr a precizat că vinurile 
moldovenești pot trece prin 

terminalul de la Sankt-Peters-
burg încă de la sfârșitul lunii 
trecute.

La Moscova s-a discutat 
și despre deschiderea altor 
puncte vamale pentru vinurile 
moldovenești. Anterior s-au 
purtat discuții despre deschi-
derea lor la Caluga, Oriol, Ta-
ganrog, regiunea Krasnodar.

Republica Moldova aș-
teaptă deschiderea unui ter-
minal la Sankt-Petersburg, 

dar și altul la Breansk, încă 
din noiembrie 2009. 

Anul trecut, Rusia a im-
portat peste 117,4 milioane 
de litri de vin, 34,2 milioane 
de litri de divin și 157 mili-
oane litri de materiale vini-
cole din Republica Moldova. 
Totodată, a rebutat peste 2,2 
milioane de litri de vinuri 
produse în Republica Moldo-
va pe motiv că acestea conțin 
pesticide.

Salariul medicilor se va majora 
cu 500 lei

La Ungheni va fi  construită 
o centrală electrică

Lucrările la de construcție a Centralei Electrice de 
la Ungheni vor demara, cel mai probabil, la începutul 
anului 2013, a declarat Zdenek Zbytek, președintele 
Consorțiului CZET, solicitat de presă în cadrul forului 
energetic moldo-ceh să ofere detalii în acest sens.

O nouă șansă pentru vinurile moldovenești

Uniunea Europeană vrea 
mai mult vin moldovenesc 

Francezii sunt interesați să investească 
în economia Moldovei

Francezii sunt interesați 
de situația economică a Re-
publica Moldova, oportu-
nitățile investiționale și în 
special de procesul de priva-
tizare, relansat de Ministerul 
Economiei. Despre aceasta a 
anunțat viceprim-ministrul, 
Valeriu Lazăr, care a avut 
o întrevedere cu consilierii 
economici în cadrul Amba-
sadelor Franței în Federația 
Rusă, Ucraina și CSI. 

„Avem la dispoziție maxim 
cinci ani pentru a pune bazele 
unui nou sistem economic, al 
cărui motor să fi e investițiile și 
exportul, timp în care remiten-
țele s-ar putea diminua”, a spus 
Valeriu Lazăr.

Potrivit lui, pentru Moldova, 
este la fel de importantă o creș-
tere economică de 6-7% anual, 
ca și oprirea exodului populației 
și asigurarea unei creșteri eco-

nomice calitative în următorii 
ani. “Astfel, încercăm să rupem 
cercul vicios al creșterii econo-
mice bazată pe consum, alimen-
tat din remitențe și asigurat din 
importuri, prin re-industriali-
zarea economiei”, a mai spus 
Lazăr.

Principalele domenii în care 
sunt așteptate investiții sunt 
agricultura și industria de pre-
lucrare, aceasta având un avan-
taj al creșterii prețurilor inter-
naționale la produse alimenta-
re, și energetica, tehnologiile 
informaționale, automotive și 
alte industrii cu valoare adău-
gată înaltă.

Părțile au discutat și posi-
bilitatea organizării în Franța 
a unui forum economic care să 
promoveze produsele moldove-
nești și să prezinte proiecte in-
vestiționale concrete, prioritare 
pentru R. Moldova și care ar 

putea prezenta interes pentru 
companii franceze.

Conform datelor Biroului 
Național de Statistică, în Repu-
blica Moldova funcționează 81 
întreprinderi cu capital francez. 
Soldul investițiilor franceze, 
alocate conform situației din 1 
octombrie 2010, constituie 664 
mil. lei, ceea ce reprezintă 3,5 % 
din suma totală a investițiilor 
străine în RM.

Exportul de mărfuri realizat 
în anul 2010, a înregistrat suma 
de 23,3 mil. USD, majorându-se 
cu 5 % față de anul precedent. 
Franța se situează pe locul 12 în 
topul țărilor în care Republica 
Moldova efectuează exporturi, 
deținând o pondere de 1,47 % în 
volumul total al exportului RM.

Importul de mărfuri efectuat 
în perioada menționată în Repu-
blica Moldova din Franța a înre-
gistrat o creștere cu 11,4 %. 
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Pentru informații suplimentare 
apelați Federația Națională 
a Agricultorilor din Moldova 
„AGROinform” și 
organizațiile regionale.

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

SERVICIILE OFERITE DE REŢEAUA FEDERAŢIEI NAŢIONALE A AGRICULTORILOR „AGROINFORM”

Dezvoltarea afacerilor
 Elaborarea planurilor de afa-

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

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

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

 Organizarea vizitelor și misi-
unilor de afaceri.

Dezvoltarea cooperativelor 
de marketing
 Asistență la crearea și dezvoltarea cooperati-
velor de marketing;

 Asistență la crearea și dezvoltarea asociațiilor 
profesionale pe produs;

 Instruiri în dezvoltarea afacerilor și cooperati-
velor de marketing.

Servicii de marketing
 Servicii de intermediere a producției 

agricole;
 Oferirea informației despre prețuri și 

piețe;
 Cereri și oferte de comercializare;
 Elaborarea studiilor și cercetărilor de 

piață pentru diferite produse pe diferite 
piețe;
 Elaborarea mărcilor comerciale și pro-

movarea lor.

TAXE

“Odată cu anularea taxei 
la importul ambalajelor din 
plastic și tetra-pack, Ministe-
rul Economiei propune un șir 
de soluții alternative pentru 
ridicarea competitivității și 
calității produselor autohtone, 
reducerea costurilor de produ-
cere”, anunța ME.

Litigiile în problema taxei 
ecologice “blochează dialogul 
cu Comisia Europeană pe mar-
ginea Acordului de Asociere și 
Acordului Aprofundat și Cu-
prinzator de Comerț Liber și 
provoacă principalii partenerii 
comerciali din spațiul CSI la 
măsuri similare față de produ-
sele moldovenești, ca băuturile 
alcoolice, fructele și legumele”, 
se arată într-un comunicat de 
presă al ministerului de resort.

Partenerii comerciali au 
solicitat Chișinăului anu-
larea taxei atât în “cores-
pondența oficială la acest 
subiect, cât și în cadrul co-
misiilor mixte de colaborare 
comercial economică”, iar 
Ucraina a demarat un litigiu 
sub egida Organizației Mon-
diale a Comerțului (OMC).

La 18 martie, la nivelul mi-
siunilor acreditate la Geneva, 
a avut loc runda de consultări 
prealabile dintre Republica 
Moldova și Ucraina pe mar-
ginea inițiativei ultimei de a 
anula taxa ecologică, lansată 
la 21 februarie 2011, privind 
soluționarea litigiului sub 
egida OMC. Urmează organi-
zarea consultărilor și negoci-

erilor cu UE și alte tari mem-
bre OMC.

“S-ar putea ca din dorința 
de a obține niște benefi cii ilu-
zorii pentru producătorii locali 
pe piața internă, să fi m taxați 
foarte dur în comerțul extern, 

iar costul real al menținerii 
taxelor ecologice să fi e egal cu 
complicarea pătrunderii sau 
chiar pierderea unor piețe de 
desfacere pentru produsele 
moldovenești”, a declarat în 

cadrul unei ședințe vicemi-
nistrul Economiei, Octavian 
Calmîc. El a adăugat că în ca-
zul în care Republica Moldova 
va menține taxele ecologice la 
nivelul actual, partenerii ex-
terni, precum Ucraina, Rusia 

și UE, ar putea să întreprindă 
contra-acțiuni, care ar afecta 
în mod direct economia țării.

Taxa ecologică la importul 
produselor (cu excepția pro-
duselor lactate) in ambalaj din 

plastic și/sau «tetra-pack»a 
fost stabilită în iulie 2008. 
Potrivit modifi cărilor la Legea 
privind plata pentru poluarea 
mediului, a fost stabilită o taxă 
de 0,80 lei pentru ambalajul 
din plastic cu capacitatea sub 

un litru; 1 leu pentru ambala-
jul de la 1 litru la 3 litri și 1,50 
lei la recipientele de peste 3 
litri. Pentru ambalajul «tetra-
pack» a cărui capacitate este 
sub un litru se plătește o taxa 

de un leu; de 1 litru - 1,50 lei; 
de la 1 litru la 2 litri - 2,50 lei; 
peste 2 litri - 3,00 lei. Taxa se 
achită în prealabil sau la mo-
mentul plasării sub regim va-
mal de import a produselor.

Ulterior, în Programul de 
stabilizare și relansarea a no-
ului Guvern figura ca obiectiv 
și “eliminarea discriminări-
lor aplicate la achitarea taxei 
ecologice pentru recipientele 
din plastic sau tetra-pack la 
importul produselor pream-
balate”.

În 2010, Ministerul Econo-
miei a elaborat un proiect de 
lege, care prevedea stabilirea 
unei taxe ecologice de 0,5% 
din valoarea facturată a măr-
furilor, dar nu mai mult de 20 
de mii la o declarație, la im-
portul de produse în ambalaj 
din plastic sau tetra-pack. Însă 
cele mai mari întreprinderi 
din industria alimentară din 
Republica Moldova și-au ex-
primat nemulțumirea față de 
intenția de a micșora taxa pen-
tru ocrotirea mediului încon-
jurător până la 0,5% din cos-
tul produselor alimentare de 
import, ambalate în plastic și 
tetra-pack. În opinia lor, astfel 
este discriminat producătorul 
autohton, care achită pentru 
ecologie până la 3% din costul 
ambalajului importat.

Proiectul de lege a ajuns în 
Parlament, dar la sfârșitul lu-
nii decembrie 2010, Guvernul 
a retras proiectul aprobat an-
terior.

Taxa ecologică la importul produselor 
în ambalaj din plastic va fi  anulată 
 Ministerul Economiei (ME) va iniția procedura de anulare a taxei ecologice la importul produselor în ambalaj din plas-
tic și tetra-pack, considerată de Ucraina și Federația Rusă discriminatorie față de importatori.
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Federaţia Naţională a Agricultorilor din Moldova 
   AGROinform oferă FINANŢAREFINANŢARE  FERMIERILORFERMIERILOR

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TEHNICĂ AGRICOLĂ

Deja al unsprezecelea an tehnica le 
este dată benefi ciarilor în cadrul pro-
iectului de asistență din partea Japoniei 
2KR. La ceremonia de înmânare a docu-
mentelor a participat și Prim-ministrul 
Vlad Filat care a mulțumit pentru ajutor 
părții nipone mai cu seamă în contex-
tul problemelor cu care se confruntă în 
aceste zile poporul nipon.

Ministrul Agriculturii și Industriei 
Alimentare, Vasile Bumacov, a menți-
onat la rândul său că „mașinile noi vor 
proteja solurile noastre pentru viitoare-
le generații, ne vor permite să economi-

80 de companii moldovenești au primit 
tehnică agricolă din partea Japoniei
Deși sunt într-o perioadă difi cilă, japonezii au oferit ocazia ca primăvara curentă să debuteze pentru agricultorii moldoveni prin distribu-
irea către 80 de companii agricole a peste o sută de unități agricole – tractoare de mare capacitate, combine, stropitori și alte utilaje. 

Emilia TIMOHINA sim combustibil și 
timp pentru a ob-
ține roade și mai 
bune”. În același 
context, ministrul 
Bumacov s-a refe-
rit la posibilitatea 
pe care o oferă teh-
nica performantă 
de a implementa 
noi tehnologii în 
agricultură.

Potrivit direc-
torului executiv 
al proiectului, Va-
leriu Bulgari, din 
2001 când a fost 
lansat 2KR și până 

în prezent, fermierii moldoveni au cum-
părat prin intermediul acestui proiect 
circa 5 mii de unități de tehnică agricolă, 
dintre care 3 500 de tractoare și peste 
600 de combine. Asistența japoneză a 
constituit 18 mil. de dolari. Agenții eco-
nomici plătesc inițial doar 50 la sută din 
costul echipamentului, iar restul sumei 
- în următorii doi ani.

Gheorghe Surilă, producător agricol 
din satul Șofrâncani, raionul Edineț, 
proaspăt proprietar al unui nou tractor, 
a relatat că lucrează de patru ani de zile 
cu proiectul ”2KR”. ”În anul trecut, am 
cumpărat o combină ”Niva”, în toamna 
2010 am luat un tractor un ”MTZ -82” 
și iată că acum am mai luat încă un trac-
tor MTZ-82””, ne-a explicat Surilă. El a 
spus că ””2KR” este un proiect bineve-
nit, care ajută în special producătorii, 
care dețin suprafețe nu prea mari de te-
renuri agricole”.

”Eu am, de exemplu, 370 de hectare 
și nu-mi permit să achiziționez tehnică 
scumpă, dar datorită acestui proiect am 
reușit să cumpăr tehnica necesară”, a 
spus proaspătul benefi ciar de tractor.

Proiectul moldo-japonez 2KR s-a 
afi rmat ca unul dintre cei mai impor-
tanți distribuitori de tehnica agricola în 
Republica Moldova, pe cât de accesibilă, 
pe atât de avantajoasă, conform condiți-
ilor de procurare și de achitare a costu-
lui ei, în rate, în scopul ofertei de opor-
tunități pentru renovarea și înzestrarea 
agricultorilor moldoveni cu mijloace 
tehnice noi de producție.

Grantul de care benefi ciază Republi-
ca Moldova din contul Programului 2KR 
permite realizarea obiectivelor privind 
restabilirea potențialului tehnic de pro-
ducție și dezvoltarea durabila a agricul-
turii, creșterea volumului de producție, 
îmbunătățirea calității producției agri-
cole, asigurarea securității alimentare a 
populației și promovarea exportului.

Participanții la ceremonia de pre-
dare a unităților de tehnică agricolă au 
propus ca fermierii că colecteze circa un 
milion de lei, mijloace care ulterior vor fi  
transmise în sprijinul celor care au fost 
afectați de calamitățile din Japonia.

Fondul partener 
Proiectul Creșterii Producției Ali-

mentare din contul Programului Japo-
nez 2KR a fost lansat în august 2000 în 
scopul creării și dezvoltării în Republi-
ca Moldova a unui sistem de leasing al 
tehnicii agricole și a rețelei de dealeri 
pentru deservirea acesteia. Benefi ciarii 
tehnicii agricole, selectați prin concurs, 
urmează să achite costul acestora în rate 
în decurs de patru ani. Toate mijloacele 
fi nanciare, provenite ca urmare a opera-
țiunilor de valorifi care a tehnicii agricole 
benefi ciarilor, sunt acumulate și depozi-
tate pe un cont special – Fondul Parte-
ner 2KR, care ulterior sunt utilizați, cu 
acordul Guvernului Japoniei, în scopul 
dezvoltării agriculturii.
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Cultivarea căpșunilor - 
Căpșunul este specie pomi-

colă (arbuști fructiferi), apre-
ciată atât pentru rentabilitatea 
înaltă a afacerii, cât și pentru 
calitatea fructelor sale (con-
ținutului ridicat de vitamina 
C și de alte substanțe utile în 
alimentație). Alături de cireșe/
vișine, căpșunele sunt primele 
fructe care apar pe piață, da-
torită maturității lor timpurii. 
Fructele de căpșun se consumă 
în stare proaspătă, dar și pre-
lucrată sub formă de gemuri, 
jeleuri, siropuri, sucuri, con-
gelate rapid, etc. Căpșunele 
se utilizează, de asemenea, la 
aromatizarea produselor lac-
tate, la pregătirea salatelor din 
fructe. Frunzele împreună cu 
fructele se utilizează în medi-
cină și în industria cosmetică, 
intrând în componența diferi-
tor creme. Căpșunul este o tufă 
cu creștere mică (15-40 cm) și 
se poate cultiva în spații foarte 
mici din grădina casei, dar și 

în câmp, în sere sau solarii. În 
prezent, dintre toate speciile 
pomicole, cultura căpșunului 
este una din cele mai rentabile 
și mai efi ciente culturi în con-
dițiile unei cultivări corespun-
zătoare. 

Cultivarea căpșunilor este o 
afacere profi tabilă și are urmă-

toarele avantaje:
Plantațiile permit de a ob-

ține o recoltă de cca. 15-20 t/ha
Plantația poate fi  exploa-

tată efi cient pe parcursul a 3 
ani de rod deplin, iar investiția 
se recuperează în mai puțin de 
un an de rod deplin (3 ani de la 
plantare)

Cererea crescândă pe pia-
ța locală și externă la produsele 
agricole de valoare înaltă
Preț avantajos la comer-

cializarea căpșunilor în stare 
proaspătă
Concurența redusă pe pia-

ța locală.

Investiţia 
necesară

Alegerea soiului de căpșun 
este determinată de mai mulți 
factori: cerințele pieței, condiți-
ile climaterice, metoda de culti-
vare, sistemul de irigare, struc-
tura solului, reacție slab acidă 
sau neutră (pH=5,8-6,2), apele 
freatice nu mai aproape de 1 
m, etc. În condițiile Moldovei 
rezultate bune au fost obținute 
de la așa soiuri ca: Senga Sen-
gana și soiurile de perspectivă 
Elsanta, Camarosa, Simpho-

BUGETUL INVESTIȚIEI
LA PLANTAREA ȘI ÎNGRIJIREA PLANTAȚIEI DE CĂPȘUN PÂNĂ LA INTRAREA PE ROD (suprafața – 1 ha)

Specifi care UM
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i Plantarea și îngrijirea plantaţiei până la intrarea pe 
rod (suprafaţa 1 hectar)

Anul I - 
plantarea 
plantaţiei

Anul II - 
îngrijirea 
plantaţiei

Suma, lei
Struc-

tura, %

I. Costul mijloacelor de producţie lei X X 125,859.0 11,119.0 136,978.0 74.6

    Material săditor (stoloni de bază) stoloni 45,000 1.65 74,250.0   74,250.0 40.4
    Material săditor (stoloni de rezervă - 5%) stoloni 2,250 1.80   4,050.0 4,050.0 2.2
    Îngrășăminte minerale:       3,607.3 767.3 4,374.5 2.4
        - complexe (N 16 P 16 K 16) kg 400 7.10 2,840.0   2,840.0 1.5
        - macro și microelemente (Poly-Feed) kg 10 24.75 247.5 247.5 495.0 0.3
        - macro și microelemente (Cristalon) kg 15 34.65 519.8 519.8 1,039.5 0.6
    Substanţe chimice:       2,814.5 2,814.5 5,629.0 3.1
        - Acaricid (Apollo 500 SC) l 0.60 590.40 354.2 354.2 708.5 0.4
        - Fungicid (Kocide 2000) kg 3.00 171.36 514.1 514.1 1,028.2 0.6
        - Insecticid (Pyrinex 48 EC) l 2.50 162.00 405.0 405.0 810.0 0.4
        - Fungicid (Shavit F 72 WP) kg 2.00 165.60 331.2 331.2 662.4 0.4
        - Insecticid (Calypso 48 SC) l 0.25 1,546.56 386.6 386.6 773.3 0.4
        - Fungicid (Score 250 EC) l 0.20 1,213.92 242.8 242.8 485.6 0.3
        - Insecticid (Nurelle D) l 1.00 178.80 178.8 178.8 357.6 0.2
        - Fungicid (Flint Star 52 SC) l 0.50 803.52 401.8 401.8 803.5 0.4
    Apă (la irigarea plantaţiilor) m3 600.0 1.20 720.0 720.0 1,440.0 0.8

Sistem de irigare prin picurare ha 1.0 22,500.00 22,500.0   22,500.0 12.3
Peliculă neagră tone 400.0 48.00 19,200.0   19,200.0 10.5

    Paie balotate unit 5.0 400.00 2,000.0 2,000.0 4,000.0 2.2
II. Costul serviciilor mecanizate lei X X 9,550.0 6,850.0 16,400.0 8.9

Arătura de semi-desfundare ha 1.00 1,600.00 1,600.0   1,600.0 0.9
Nivelarea + cultivarea în 2 direcţii ha 2.00 300.00 600.0   600.0 0.3
Modelarea biloanelor cu întinderea foliei ha 1.00 850.00 850.0   850.0 0.5

    Cultivarea între rânduri ha 4.00 400.00 800.0 1,600.0 2,400.0 1.3
    Servicii de irigare ha 600.00 5.00 3,000.0 3,000.0 6,000.0 3.3

Transportarea îngrășămintelor (L=10 km) t/km 4.00 25.00 100.0   100.0 0.1
    Fertilizarea ha 1.00 350.00 350.0   350.0 0.2
    Fertilizarea foliară cu microelemente ha 3.00 250.00 750.0 750.0 1,500.0 0.8

Transportarea soluţiei (L=10 km) t/km 50.00 5.00 250.0 250.0 500.0 0.3
    Stropirea plantaţiilor ha 5.00 250.00 1,250.0 1,250.0 2,500.0 1.4
III. Costul operaţiilor manuale lei X X 9,750.0 3,750.0 13,500.0 7.4

Pichetarea terenului om/schimb 4.00 150.00 600.0   600.0 0.3
Plantarea materialului săditor om/schimb 30.00 150.00 4,500.0 600.0 5,100.0 2.8
Prășitul plantaţiei om/schimb 10.00 150.00 1,500.0   1,500.0 0.8

   Tăiatul stolonilor om/schimb 8.00 150.00 1,200.0 1,200.0 2,400.0 1.3
Mulcirea intervalelor cu paie om/schimb 8.00 150.00 1,200.0 1,200.0 2,400.0 1.3
Cosirea frunzelor om/schimb 5.00 150.00 750.0 750.0 1,500.0 0.8

IV. Cheltuieli neprevăzute ((I+II+III)*10%) lei X X 14,515.9 2,171.9 16,687.8 9.1

V. Investiţia totală (I+II+III+IV) lei X X 159,674.9 23,890.9 183,565.8 100.0

Notă: Bugetul este orientativ în dependență de posibilitățile antreprenorului.

nia, Marmelada, Polca, Honey, 
Regina, Sunrise, Red Gauntlet, 
Pocahontas, Gorrella.

Plantația de căpșun este o 
investiție pe termen scurt, care 
poate fi  exploatată efi cient 3 ani 
de rod. Pentru derularea aface-
rii cu cultivarea căpșunului este 
nevoie de:

Teren agricol arendat 
sau propriu – trebuie să fi e 
uniform cu o fertilitate ridica-
tă. Cele mai bune soluri pentru 
căpșun sunt solurile mijlocii: 
nisipo-lutoase și luto-nisipoa-
se, fertile, sufi cient de umede. 
În condițiile Moldovei se im-
pune plantarea căpșunului nu-
mai în terenuri irigate sau cu 
posibilități de irigare (prezintă 
un avantaj esențial în derularea 
efi cientă a afacerii).

Material săditor – sto-
loni. Calitatea biologică a ma-
terialului săditor joacă un rol 
important în reușita plantației 
de căpșun. Materialul săditor 
este reprezentat prin stoloni 
liberi de viroze. Materialul să-
ditor trebuie să fi e certifi cat și 
performant.

Pentru plantarea 1 ha de 
căpșun este nevoie de 45 mii 
stoloni/ha. Investiția totală va 
constitui 183,566 lei la plan-
tarea unui hectar cu plantație 
de căpșun.

Piaţa 
de desfacere

În Moldova volumul curent 
al producției este mic. Există 
potențial real pentru extinderea 
sectorului culturii căpșunului și 
aprovizionarea piețelor locale 
și de export cu căpșune (atât 
proaspete, cât și procesate). 
Prezența unei concurențe redu-
se pe piața locală, cât și oportu-
nități de dezvoltarea și penetra-
re pe piață, oferă producători-
lor șanse reale de administrare 
efi ciență a afacerii.

Există o diferență conside-
rabilă între calitatea căpșunilor 
acceptată pentru piața din Mol-
dova și cea destinată pentru ex-
port. Supermarketele din Chiși-
nău solicită produse de calitate 
înaltă, ambalate în caserole de 
plastic a câte 250-500 grame și 
de o calitate înaltă. Totodată, 
cerințele lor sunt mult mai joa-
se decât cerințele solicitante pe 
piețele de export.

Piețele externe solicită fruc-
te pre-răcite, ferme, aroma-
te, colorate uniform în roșu, 
fără defecte și fără a fi  afectate 
de boli. Caliciul trebuie să fi e 
anexat, proaspăt și de culoare 
verde. Căpșunele trebuie să fi e 
ambalate în ambalaje externe 
rezistente și atractive. Impor-
tatorii au cerințe specifi ce față 
de calitate ce sunt dictate de 
supermarketele pe care le apro-
vizionează.
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o afacere profi tabilă
Prețul angro de comerciali-

zare a căpșunului în 2009 a fost 
de 10,00-15,00 lei/kg. În 2010 
prețul s-a majorat esențial cu 47-
50% și a constituit 15,00-22,00 
lei/kg. (www.agravista.md )

Desfășurarea 
businessului

Stolonii (materialul să-
ditor de căpșun) se pot ob-
ține atât de la plantațiile pro-
ducătoare de fructe, cât și de 
la plantațiile-mama, înfi ințate 
anume în acest scop. Recolta-
rea stolonilor se efectuează în a 
doua jumătate a lunii iulie, prin 
scosul manual al rozetelor înră-
dăcinate. Pentru inițierea afa-
cerii stolonii pot fi  procurați de 
la alți producători sau crescuți 
pe plantațiile deja existente.

Lucrările de îngrijire. În 
cazul plantării de primăvară, 
până toamna se fac 5-6 udări a 
câte 300 -350 m3/ha în funcție 
de regimul de precipitații. La 

BUGETUL DE CHELTUIELI ȘI VENITURI LA CULTIVAREA CĂPȘUNULUI,
(suprafața 1 hectar)

Specifi care UM

Tehnologia recomandată
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I. Vânzări nete lei X X 283,500.00 X

Căpșun comercializate în stare proaspătă (70%) t 12.60 18,000 226,800 X

Căpșun comercializate la suc (30%) t 5.40 10,500 56,700 X

II. Costul mijloacelor de producţie lei X X 25,069.00 28.94

    Îngrășăminte minerale:       767.25 0.89
        - macro și microelemente (Poly-Feed) kg 10.00 24.75 247.50 0.29
        - macro și microelemente (Cristalon) kg 15.00 34.65 519.75 0.60
    Substanţe chimice:       2,814.50 3.25
        - Acaricid (Apollo 500 SC) l 0.60 590.40 354.24 0.41
        - Fungicid (Kocide 2000) kg 3.00 171.36 514.08 0.59
        - Insecticid (Pyrinex 48 EC) l 2.50 162.00 405.00 0.47
        - Fungicid (Shavit F 72 WP) kg 2.00 165.60 331.20 0.38
        - Insecticid (Calypso 48 SC) l 0.25 1,546.56 386.64 0.45
        - Fungicid (Score 250 EC) l 0.20 1,213.92 242.78 0.28
        - Insecticid (Nurelle D) l 1.00 178.80 178.80 0.21
        - Fungicid (Flint Star 52 SC) l 0.50 803.52 401.76 0.46
    Apă (la irigarea plantaţiilor) m3 600.0 1.20 720.00 0.83
    Lăzi pentru fructe unit 1,800.0 10.00 18,000.00 20.78
    Paie balotate tone 5.0 400.00 2,000.00 2.31
III. Costul serviciilor mecanizate lei X X 12,250.00 14.14

    Cultivarea între rânduri ha 4.00 400.00 1,600.00 1.85
    Servicii de irigare ha 600.00 5.00 3,000.00 3.46
    Fertilizarea foliară cu microelemente ha 3.00 250.00 750.00 0.87

Transportarea soluţiei (L=10 km) t/km 50.00 5.00 250.00 0.29
    Stropirea plantaţiilor ha 5.00 250.00 1,250.00 1.44
    Transportarea recoltei (L=10 km) rute 36.00 150.00 5,400.00 6.23
IV. Costul operaţiilor manuale lei X X 41,430.00 47.83

    Tăiatul stolonilor om/schimb 15.0 150.0 2,250.0 2.60
 Mulcirea intervalelor cu paie om/schimb 8.0 150.0 1,200.0 1.39

    Recoltarea fructelor om/schimb 225.0 150.0 33,750.0 38.96
Încărcarea și descărcarea recoltei om/schimb 7.2 150.0 1,080.0 1.25
Cosirea frunzelor după recoltare om/schimb 5.0 150.0 750.0 0.87

    Paza plantaţiilor om/lună 2.0 1,200.0 2,400.0 2.77
V. Cheltuieli neprevăzute ((II+III+IV)*10%/100%) lei X X 7,874.90 9.09

VI. Consumuri variabile (II+III+IV+V) lei X X 86,623.90 100.00

VII: Marja brută (profi t brut) (I-VI) lei X X 196,876.10 X

VIII: Marja brută (profi t brut) (I/VI*100%) % X X 327.28 X

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

2-3 zile după plantare se face 
controlul plantării, acoperin-
du-se rădăcinile dezvelite, iar la 
12-14 zile se înlocuiesc plantele 
care nu s-au prins. Pe parcursul 
perioadei de vegetație, în anul 
plantării, căpșunul trebuie în-
grijit, pentru a deveni sufi cient 
de viguros și să diferențieze 
muguri de rod. În primăvara 
anului viitor, după zvântarea 
solului, se strâng frunzele us-
cate și materialul folosit pentru 
protejarea culturii.

Recoltarea căpșunului. 
Polinizarea căpșunului se face 
cu ajutorul vântului și al insec-
telor. Amplasarea coloniilor de 
albine în cultura de căpșună 
are un rol important în legarea 
fructelor și calitatea acestora. 
Recoltarea căpșunului se face 
la 30-40 zile de la începutul în-
fl oritului. Perioada de recoltare 
durează 20-30 zile (de la sfâr-
șitul lunii mai până la sfârșitul 
lunii iunie). Recoltarea căpșu-
nilor trebuie efectuată cu foarte 
mare atenție, deoarece fructele 
sunt moi și foarte ușor alterabi-
le. Pentru recoltarea căpșunilor 
în bune condiții trebuie respec-
tate următoarele reguli:

În procesul de recoltare 
fructele nu trebuie să fi e prea 
coapte, în acest scop la înce-
putul și sfârșitul perioadei de 
coacere recoltarea se face la 2-3 
zile, iar în perioada coacerii în 
masă a fructelor se recoltează în 
fi ecare zi.

Recoltarea se face în orele 
de dimineață, pe timp răcoros, 
după ce se ridică roua.

Este oportun de utilizat 
răcirea fructelor după recoltare 
și până la comercializarea lor 
către clientul fi nal, deoarece 
acesta contribuie la sporirea ca-
lității lor și mărirea termenului 
de păstrare.

Întreținerea după recol-
tare. După recoltarea fructe-
lor, întreținerea plantațiilor de 
căpșun constă în: menținerea 
plantațiilor curate prin prășire 
repetată, irigarea, ori de câte 
ori este nevoie, sublimarea 
obligatorie a stolonilor odată cu 

prășitul, combaterea bolilor și 
dăunătorilor.

Analiza 
veniturilor 
și cheltuielilor

În continuare este propus 
un model de argumentare eco-
nomică a cultivării plantației 

de căpșun pentru suprafața de 
un hectar. Calcularea bugetului 
anual de venituri și cheltuieli la 
cultivarea căpșunului s-a uti-
lizat recolta medie la hectar 18 
tone de fructe. Recolta dată este 
caracteristică pentru anul III 
de vegetație (sau primul an de 
rod). Fructul de căpșun este un 
produs ușor alterabil și pe par-
cursul recoltării apar pierderi și 
rebuturi (circa 30%), care tre-
buie luate în calcul de la volu-
mul recoltei (5400 kg), care vor 
fi  comercializate le întreprinde-
rile de procesare.

Calculele prezentate în ta-
belul anterior, atestă faptul, că 
suma veniturilor din vânzări 
vor constituie cifra de 283,500 
lei și costul vânzărilor este de 
86,624 lei (inclusiv cheltu-
ieli pentru procurarea lăzilor 
pentru ambalare în sumă de 
18,000 lei, care vor fi  achitate 
de către client în cazul negoci-
erii reușite a tranzacției). Re-
ieșind din aceste considerente, 
profi tul anual posibil de obținut 
constitui suma de 196,876 lei 
de pe un hectar cultivat cu plan-
tație de căpșun.

Recuperarea 
investiţiilor

Termenul de recuperare a 
investițiilor la plantarea planta-
ției de căpșun este un indicator 
important pentru fermieri la 
implementarea investiției date. 
Mărimea investiției necesare 
pentru plantarea unui hectar 
de căpșun constituie suma de 
183,566 lei.

Reieșind din suma investiți-
ilor și nivelului anual planifi cat 
al profi tului, termenul de re-
cuperare a lor va constitui mai 
puțin de 1 an de rod (sau 
peste 3 ani după plantare), ceea 
ce prezintă un interes pentru 
diversifi carea activităților și ve-
niturilor în spațiul rural.

Andrei ZBANCĂ,
dr., specialist agrobusiness 

AGROinform

Indicatori de calcul UM Calculare

Costul de elaborarea a proiectului de plantare lei 8,000
Costuri de plantare și îngrijire până la intrarea 
pe rod lei 183,566

Suma investiţiilor totale lei 191,566
Profi t brut anual lei 196,876
Termen de recuperare a investiţiilor ani 0.97
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Federaţia AGROinform oferă asistenţă 

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

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

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

jamentelor necesare pentru pregătirea proiectelor şi planurilor de afaceri;
 Acordarea serviciilor de consultanţă necesare pe parcursul pregătirii, evaluării planului de afaceri şi 

a proiectului investiţional până la aprobarea la Instituţia Financiară Participantă;
 Evaluarea în ofi ciu şi în teren a intenţiilor de participare prezentate de către benefi ciari;
 Asistarea potenţialilor benefi ciari la dezvoltarea activităţilor care sunt parte a lanţului valoric (furni-

zarea de resurse, producere, prelucrare, comercializarea);
 Asistenţă fi nalizată completă la prezentarea documentelor de credit la Instituţiile Financiare Parti-

cipante.

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

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

PAGINA MINISTERULUI AGRICULTURII

La 28 martie, Vasile Bu-
macov, Ministrul Agriculturii 
și Industriei Alimentare, afl at 
într-o vizită de lucru în China, a 
avut o întrevedere cu omologul 
său chinez Han Changfu.

Cu acest prilej, Ministrul a 
făcut o trecere în revistă a preo-
cupărilor agricultorilor moldo-
veni, în raport cu provocările și 
oportunitățile de actualitate în 
domeniu. În special, Bumacov 
s-a referit la avantajele unor in-
vestiții chineze în ramura vini-
fi cației și viticulturii moldove-
nești. „Antrenarea capitalului 
chinez în crearea unor cicluri 
încheiate „plantație – produs 
fi nit”, orientate atât spre piața 
europeană, cât și cea chineză 
este salutată de partea moldo-
venească”, a spus Bumacov. 

De asemenea, ministrul a 
solicitat sprijinul partenerilor 
pentru atragerea investițiilor 
chineze în relansarea legumi-
culturii moldovenești, restabili-
rea și dezvoltarea sistemelor de 
irigare cu utilizarea experienței 
moderne chineze în utilizarea 
bateriilor solare pentru pompa-

rea apei, construcția unei piețe 
en-gros la Chișinău și alte pro-
iecte. 

În răspunsul său, Han 
Changfu s-a arătat interesat de 
a transmite agenților econo-
mici proiectele concrete evoca-
te de ministrul moldovean și a 
observat că autoritățile chineze 
respectă și se conduc de înțe-
legerile principiale dintre pre-
mierii Vlad Filat și Wen Jiabao 
privind stimularea și sprijinul 
companiilor care aduc investiții 
în Republica Moldova sau spo-
resc fl uxul de vin moldovenesc 
în China. Drept rezultat, im-
portul de vinuri din Republica 
Moldova, conform datelor Mi-
nisterului Comerțului, a crescut 
în 2010 de 8 ori față de 2009. 
După succesul expoziției de la 
Chengdu, Republica Moldova 
ar fi  bine să participe și la expo-
ziția de vinuri din nordul țării, 
care va avea loc în luna octom-
brie a acestui an, a relevat ofi -
cialul.

Ministrul Vasile Bumacov 
l-a invitat pe Han Changfu să 
viziteze Republica Moldova.

Ministrul Bumacov a avut 
o întrevedere 
cu omologul său chinez

Ministrul Agriculturii și In-
dustriei Alimentare, Vasile Bu-
macov a participat la întrunirea 
producătorilor agricoli din ra-
ionul Edineț, consacrată dema-
rării lucrărilor de primăvară. 
Agricultorii din partea locului 
cultivă mari suprafețe de plan-
tații cerealiere (aproximativ 10 
mii hectare de grâu de toamnă, 
3 mii de orz și alte culturi in-
clusiv cele cu valoare înaltă). În 
anul curent ei vor relua și culti-
varea sfeclei de zahăr, dat fi ind 
relansarea în viitorul apropiat a 
fabricii de profi l din Cupcini. 

Bumacov a adus la cunoștin-
ța producătorilor agricoli crite-
riile și condițiile de asistență 

din partea statului și a dona-
torilor străini, menționând în 
acest sens, că suportul pentru 
agricultura țării în anul curent 
nu va fi  mai mic decât în anul 
agricol 2010. Ministrul a mai 
specifi cat, că în anul trecut sub-
vențiile au atras suplimentar în 
domeniu încă 3,2 mlrd de lei 
investiții. 

Alte obiective strategice 
schițate pentru viitorul apro-
piat de minister ar fi : utilizarea 
sistemelor conservative de pre-
lucrare a solului, crearea infras-
tructurii de postrecoltare și co-
mercializare a producției agri-
cole, fondarea Agenției pentru 
Siguranța Alimentară.

Bumacov s-a întâlnit 
cu agricultorii de la Edineț

În anul 2011 Ministerul 
Agriculturii și Industriei Ali-
mentare intenționează să ex-
tindă suprafețele de viță de vie 
din Moldova cu cel puțin 2 mii 
ha, față de 1,5 mii ha în anul 
2010.

Șeful Direcției viticultură 
și vinifi cație din cadrul mi-
nisterului, Victor Cibotaru, a 
spus că, deși obiectivul pentru 
anii 2011-2015 de extindere a 
suprafețelor de viță de vie în 
Moldova este de circa 7 mii ha 

pe an, acest lucru nu va putea 
fi  asigurat. 

„Ministerul subvenționează 
plantațiile de viță de vie, dar se 
pare că acest lucru nu este sufi -
cient. Mizăm pe proiectul Băn-
cii Europene pentru Investiții, 
care intenționează să acorde 
Moldovei un credit de 75 mil. 
euro pentru dezvoltarea secto-
rului vitivinicol, în special pen-
tru creditarea viticultorilor care 
doresc să înfi ințeze plantații 
destinate producerii vinurilor 

geografi ce și vinurilor de ori-
gine, dar și pentru procurarea 
echipamentelor necesare pen-
tru prelucrarea viței de vie”, a 
menționat Cibotaru. 

El spune că cele 30 de pepi-
niere din țară au produs în anul 
trecut în jur 3,5 mil. de butași 
de viță de vie, iar pentru înfi -
ințarea unui hectar de vie sunt 
necesari în jur de 2,5 mii butași. 
Un butaș de la pepinieră costă 
în jur de 14-16 lei, în dependen-
ță de soi.

Republica Moldova poate oferi diverse 
oportunități investiționale pentru chinezi

„Este cea mai mare piață, 
acolo avem cele mai mari per-
spective de creștere a expor-
tukui, este o piață alternativă 
și promovează ideea de a mi-
nimaliza folosirea altor băuturi 
spirtoase în favoarea vinului”. 
Acestea sunt, în opinia minis-
trului Agriculturii Vasile Bu-
macov, motivele pentru care 
RM își orientează vinurile spre 
piața chineză.

„Astăzi discutăm cât poate 
China importa din Moldova, 
pentru că Moldova poate ex-
porta mult. De exemplu, dacă 
am putea ajunge măcar la nive-
lul care ne este permis de UE, 

de vreo 31 de milioane de sticle, 
deja ar fi  bine”, a declarat mi-
nistrul.

Bumacov consideră că Re-
publica Moldova poate oferi 
diverse oportunități investițio-
nale pentru chinezi, doar că pri-
oritar la moment este obiectivul 
de sporire a exporturilor. Aces-
ta a menționat că numai în anul 
trecut, exporturile în China au 
crescut de patru ori.

„Am văzut la expoziția din 
Guang Jou în China vinuri ale 
altor țări, pe care nu le cunoaș-
tem bine, cu prețul de 1000-
2000 dolari sticla. Vinurile 
noastre, la nivelul calitativ pe 

care îl au, pot concura foarte 
bine”, consideră Bumacov. Mi-
nistrul susține că prețul pe care 
ar trebui să îl ceară RM ar fi  de 
circa 20 de dolari sticla. „Vinul 
ieftin nu înseamnă că nu este de 
calitate. Sunt vinuri ieftine, dar 
sunt și pături sociale diferite”, 
conchide ministrul Agriculturii.

Amintim că recent, Buma-
cov a participat la deschiderea 
expoziției internaționale „Vin, 
Zahăr, Țigări” din China. Vinu-
rile moldovenesti au fost pre-
zentate, alături de producția vi-
nifi catorilor din Franța, Spania, 
Australia, Chile, Africa de Sud 
și alte țări.

 Suprafețele de viță de vie vor crește cu 2 mii hectare 

10  nr. 6 (91) 31 martie 2011



TEHNOLOGII

CULTURILE DE TOAMNA 
FERTILIZAREA ȘI ERBICIDAREA 

Deși se apreciază că cerealele de toamnă 
au iernat relativ bine, este necesară o inven-
tariere a stării acestora și luarea unor măsuri 
corespunzătoare unei bune vegetații și dez-
voltări în continuare a plantelor.

Dintre acestea se pot menționa: 
- aplicarea îngrășămintelor complexe, cu 

deosebire pe solele nefertilizate cu fosfor; 
- administrarea îngrășămintelor cu azot 

în doze de 30 - 90 N kg/ha în funcție de fer-
tilizarea anterioară și planta premergătoare; 
se va acorda o mare atenție realizării unei 
distribuții cât mai uniforme a îngrășăminte-
lor pe suprafața tratată.

- procurarea erbicidelor și pregătirea 
echipamentelor de aplicare a acestora la mo-
mentele optime, determinate de fazele de 
creștere a culturilor (la formarea primului 
internod) și buruienilor (stadiul de rozeta).

CULTURILE DE PRIMĂVARĂ 
AMPLASAREA CULTURILOR 

Stabilirea locului fi ecărei culturi se face în 
funcție de următoarele cerințe agrotehnice: 

- evitarea cultivării plantelor după ele în-
sele; 

- respectarea unui anumit interval de 
timp de revenire pe același loc.

De exemplu, fl oarea-soarelui poate reve-
ni pe același loc numai după 5 - 6 ani, sfecla 
de zahar și inul după 3 - 4 ani etc.; 

- evitarea succesiunii culturilor atacate 
de boli și dăunători comuni (fl oarea-soare-
lui, soia, fasolea); 

- folosirea efectului favorabil al legumi-
noaselor, ca premergătoare pentru culturi 
sensibile la acestea (porumb după lucerna și 
trifoi); 

- utilizarea alternanței dintre cerealele 
păioase și plante prășitoare, pentru comba-
terea buruienilor și a unor boli și dăunători; 

- evitarea amplasării unor culturi pe sole, 
unde în anul precedent s-au aplicat erbicide 

cu efect rezidual nociv acestora (nu se cultiva 
fl oarea-soarelui, soia, sfecla, cerealele păioase 
după porumb tratat cu erbicide triozinice).

LUCRĂRILE SOLULUI 
Suprafețele nearate trebuie rapid elibera-

te de resturi vegetale (coceni, paie etc.) pen-
tru a se putea efectua lucrarea acestora.

În continuare se recomandă a se proceda 
astfel: 

- Terenurile denivelate, îmburuienate, se 
ară la o adâncime minimă (15 - 17 cm) care 
asigură incorporarea resturilor vegetale în 
sol și realizarea unei lucrări cu indici calita-
tivi acceptabili.

Arătura se va face pe suprafețe cât mai 
reduse, renunțându-se la aceasta, pe măsură 
ce se apropie data semănatului.

- Terenurile nivelate și curate de resturi 
vegetale nu se mai ară, ci se lucrează cu gra-
pa grea cu discuri (1 - 2 lucrări), după care 
se continua pregătirea patului germinativ cu 
grapele cu discuri ușoare.

- Suprafețele arate se lucrează, de regula, 
înaintea semănatului, pentru pregătirea pa-
tului germinativ, care se face diferențiat, în 
funcție de starea terenului, cerințele culturi-
lor și erbicidele utilizate.

În toate cazurile se are în vedere conser-
varea apei în sol, distrugerea buruienilor ră-
sărite, nivelarea solului și mobilizarea aces-
tuia pe adâncimea de semănat și incorpora-
rea uniformă a îngrășămintelor și erbicidelor 
aplicate.

Pregătirea solului în vederea semănatu-
lui se realizează astfel: 

- la culturile ce se seamănă în prima epo-
că, recomandate a fi  amplasate pe terenuri 
cu arături din toamna și nivelate, pregătirea 
patului germinativ se realizează prin 1 - 2 lu-
crări cu combinatorul; 

- în cazul arăturilor denivelate, solul se 
lucrează cu grapa cu discuri ușoară, prevă-
zuta cu lamă nivelatoare și grapa cu colți re-
glabili, imediat după zvântarea solului, după 
care, înaintea semănatului, pregătirea patu-
lui germinativ se fi nalizează prin 1 - 2 lucrări 
cu combinatorul.

Ultima lucrare pentru pregătirea patului 
germinativ se face în preziua semănatului.

La efectuarea lucrărilor solului, în primă-
vară, este foarte important a se avea în vede-
re următoarele: 

- agregatele folosite să fi e corect reglate 
pentru a se obține indici calitativi superiori 
ai lucrării; 

- organizarea activității trebuie astfel 
făcuta, încât lucrările solului să se execute 
rapid, profi tându-se de starea solului și de 
timpul favorabil; 

- intrarea pe teren cu agregatele de lu-
crat solul se face numai atunci când acesta 
este zvântat, nu aderă pe organele active ale 
uneltelor, nu rezultă fâșii de pământ umed 
în urma plugului sau grapei cu discuri, iar 
urmele roților tractoarelor nu indică o tasare 
puternică a solului; 

- se va urmări ca trecerile pe teren să fi e 
cât mai reduse, iar mobilizarea solului (prin 
afânare, întoarcere, răscolire) să fi e cât mai 
mică pentru a se reduce pierderile de apă prin 
evaporare, precum și compactarea solului.

SEMĂNATUL 
Primele culturi ce trebuie semănate la 

desprimăvărare sunt cerealele păioase, lu-
cerna, trifoiul, mazărea, după care urmează 
sfecla, inul și apoi fl oarea-soarelui (la sfârși-
tul lunii martie), iar mai târziu, în cursul lu-
nii aprilie, soia, porumbul și fasolea, în func-
ție de evoluția temperaturii din sol.

Semănatul culturilor numai în ordinea 
menționată, se face pentru a evita situația în 
care se începe însămânțarea concomitentă 
a mai multor plante, ce se seamănă la epoci 
diferite și care duce în fi nal la întârzierea se-
mănatului acestora.

- Se seamănă sămânța cu calitate biologi-
ca certifi cată procurată de la unități autoriza-
te pentru vânzarea semințelor.

- Se seamănă sămânță hibridă de fl oa-
rea-soarelui și porumb, nu semințe obținute 
pentru consum.

- Se seamănă numai sămânță tratată cu 
substanțe protectoare împotriva bolilor și 
dăunătorilor.

În legătură cu tratamentul semințelor 
înainte de semănat, producătorii agricoli 
vor consulta specialiștii de la centrele agri-
cole sau din unitățile de cercetare apropiate, 
pentru a cunoaște posibilitățile de tratare a 
semințelor.

- Lucrarea de semănat se organizează ast-
fel, încât să se execute într-un timp cât mai 
scurt, pentru încadrarea în epoca optimă.

Întârzierea semănatului s-a dovedit a fi  
o cauză frecventă a obținerii unor producții 
mici, la toate culturile.

- Semănaturile se reglează cu o deosebită 
atenție, pentru a se distribui cantitatea de să-
mânță ce asigură numărul de plante stabilite 
la hectar și a realiza atât uniformitatea distan-
tei dintre plante pe rând (la prăsitoare), cât și 
adâncimea de incorporare a semințelor.

De asemenea, se reglează marcatoarele 
pentru asigurarea echidistanței rândurilor 
dintre trecerile succesive ale agregatului de 
semănat.

- Adâncimea de semănat se stabilește ast-
fel, ca semințele să benefi cieze de apa și aerul 
necesar germinației, evitându-se semănatul 
prea adânc, care îngreunează și reduce ră-
sărirea plantelor, sau prea superfi cial, unde 
solul se usucă ușor, iar semințele nu mai ger-
minează sau sunt „mințite”.

- Densitatea plantelor se stabilește în 
funcție de soi (hibrid) și condițiile concre-
te de cultivare, prin corelarea potențialului 
plantelor cu disponibilul de apă, hrană și 
lumină, evitându-se astfel densitățile mari 
sau cele suboptime, care duc la obținerea 
unor producții reduse. Foarte important de 
reținut este faptul că amplasarea rațională a 
culturilor, o bună pregătire a patului germi-
nativ, semănatul în epoca optimă la densi-
tatea și adâncimea cerută de fi ecare cultură, 
reglarea corectă a agregatelor de lucrat solul 
și semănat reprezintă cai de obținere gratu-
ită a unor sporuri mari de recoltă, fără a fi  
necesare cheltuieli suplimentare.

Sursa: Fermierul.ro

A venit primăvara: 
Cu ce începem lucrul în câmp?

De regulă, luna martie este perioada 
în care se declanșează și se intensifi că, 
în funcție de mersul vremii, lucrările 
agricole în cultura plantelor de câmp.
Creșterea temperaturilor este factorul 
major care determină reluarea 
vegetației culturilor de toamnă și 
crearea condițiilor de semănat pentru 
cele de primăvară.

De aceea, în cele ce urmează 
reținem atenția asupra principalelor 
măsuri și lucrări agricole din această 
perioadă.
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„Acasă aveam o impresie mai 
proastă despre Moldova pentru 
că vorbisem cu cineva de aici și 
tabloul prezentat era sumbru. 
Dar am venit la Chișinău și mi-
am schimbat opinia”, a spus Luc 
Engelen, CEO Euromol (Belgia). 
Participanții la forum au remarcat 
că mulți potențiali investitori,care 
ar putea avea interes să-și extin-
dă afacerile, nu știu nimic despre 
Moldova, nici despre oportuni-
tățile investiționale, nici despre 
avantajele posibile sau riscuri.

Gunar Due Gundessen, direc-
torul programului Entranse (Nor-
vegia), a pus accentul pe necesita-
tea informării exhaustive despre 
particularitățile climatului de afa-
ceri și investițional. „Când am de-
cis să vin în Moldova cu intenția 
de a crea un business-incubator la 
Soroca, toți mă sfătuiau ce speci-
aliști să iau cu mine, câți consul-
tanți, dar am venit de unul singur 
și am găsit aici personal califi cat, 
care a reparat în scurt timp o clă-
dire mare pentru a lansa in-

cubatorul. S-au găsit și manageri 
care stau la conducerea întreprin-
derilor business-incubatorului”, a 
subliniat norvegianul.

Moldova dispune de capital 
uman și de personal califi cat. Aici 
sunt condiții pentru dezvoltarea 
unor afaceri competitive. Trebuie 
să se facă tot posibilul ca între-
prinderile să implementeze stan-
dardele europene de producție 
și de desfacere a mărfurilor, iar 
venirea investitorilor europeni în 
Moldova ar grăbi acest proces, a 
mai spus Gunar Due Gundessen.

Și Silvia Radu, președintele 
companiei RED Union Fenosa 
consideră că în Republica Mol-
dova există posibilități pentru 
a realiza proiecte investiționale 
importante și cazul Union Fenosa 
este unul de succes. „Ultimii 2-3 
ani au fost marcați de o instabili-
tate politică, care, poate, a reținut 
venirea investitorilor în Moldova. 
Dar acest for cred că a demon-
strat că există voință politică de a 
reforma țara, de a asigura un ca-
dru investițional profi tabil și cred 
că aceasta este un semnal pozitiv 
pentru toți, și pentru Moldova și 

pentru potențialii investitori”, 
a menționat Silvia Radu.

Vicepremierul Valeriu 
Lazăr, ministrul economi-

ei, a declarat că Moldova 
așteaptă investiții în do-

meniile tehnologii-
lor informaționale, 
transporturilor, lo-

gisticii, industriei. 
Pentru a spori 
atractivitatea 
d o m e n i u l u i 

industr ia l 

se acordă o mare atenție dezvoltă-
rii parcurilor industriale. Au fost 
efectuate și lansate nouă studii 
de fezabilitate pentru deschide-
rea parcurilor industriale, atât pe 
baza unor active și platforme in-
dustriale, aparținând statului, cât 
și de tip greenfi eld. „Prin atrage-
rea investițiilor se intenționează 
schimbarea calității creșterii eco-
nomice obținute de Moldova, care 
în prezent se bazează mai mult pe 
consum și pe remitențe. Modelul 
economic spre care tindem este să 
avem o creștere economică, deter-
minată de investiții și majorare a 
exporturilor „ a precizat Valeriu 
Lazăr.

Alex Munteanu, cunoscut prin 
atragerea investițiilor private în 
modernizarea mai multor între-
prinderi din Republica Moldova 
a spus că țara se schimbă. „Noi, 
care trăim aici, nu întotdeauna 
observăm lucrul acesta, dar Re-
publica Moldova nu mai este cum 
era acum 10 ani. Ne întrebăm însă 
dacă ne aranjează viteza schimbă-
rilor și ce putem face pentru a in-
tensifi ca aceste procese. Guvernul 
este dispus să miște lucrurile îna-
inte. În opinia mea, trebuie create 
condiții să vină în țară companii 
mari care să creeze multe locuri 
noi de muncă ca oamenii noștri 
califi cați să nu mai plece să mun-
cească în alte țări la negru. Sunt 
și unii factori obiectivi , criza care 
mai durează, investitorii,care se 
mai gândesc. Să vorbim mai puțin 
și să facem mai mult, să ne con-
centrăm eforturile pentru a crea 
aceste condiții ca ei să nu plece în 
Ucraina sau în China”, a conchis 
Alex Munteanu.

Moldova ratează investiții pentru că nu-și 
promovează imaginea peste hotare

Participanții Forumului Uniunea Europeană – Republica Moldova 
recomandă autorităților de la Chișinău să acorde o atenție mai mare 
promovării imaginii țării peste hotare, transmite Info-Prim Neo.

Forumul UE – Moldova a 
avut loc la 29-31 martie și a fost 
organizat de Asociația pentru Po-
litică Externă de la Chișinău și 
Institutul pentru Studii Estice din 
Varșovia. Evenimentul a întrunit 
politicieni, diplomați, oameni de 
afaceri importanți din străinătate 
și din Republica Moldova.

Nu suntem în stare 
să valorifi căm 
potenţialul de comerţ 
extern

Conform unui raport cu privi-
re la comerțul extern în Republica 
Moldova, elaborat de către Pro-
gramul Națiunilor Unite pentru 
Dezvoltare (PNUD), 30-45% din 
economia națională revine secto-
rului neformal și din aceste consi-
derente, accesul acesteia la piețele 
externe este limitat. 

Raportul Asistență pentru 
Evaluarea Necesităților în Do-
meniul Comerțului prezentat as-
tăzi în parteneriat cu Ministerul 
Economiei din Republica Mol-
dova, dezvoltarea comerțului 
internațional este vitală pentru 
economia țării noastre și poate 
contribui la dezvoltarea umană, 
prin promovarea productivită-
ții, angajării în câmpul muncii și 
creșterii economice. Sectoarele 
cu un potențial înalt de dezvol-
tare a comerțului includ agricul-
tura și prelucrarea produselor 
agricole și tehnologiile informa-
ționale și de comunicare. 

Economia Republicii Moldo-
va este dependentă de comerțul 
internațional, iar veniturile la 
bugetul de stat depind, în mare 
măsură, de dezvoltarea comerțu-
lui. Astfel, comerțul afectează în 
mod indirect resursele fi nanciare 
alocate pentru educație, sănătate 
și protecția mediului. 

Recomandările raportului se 
referă la îmbunătățirea climatului 
de afaceri prin intermediul sim-
plifi cării și transparenței sporite a 

reglementărilor tehnice, procedu-
rilor vamale și de frontieră, a regi-
mului fi scal și a altor factori, care 
infl uențează climatul de afaceri și 
activitățile investiționale din țară. 

De asemenea, raportul încura-
jează Guvernul să susțină inves-
tițiile în infrastructura necesară 
pentru dezvoltarea exportului, 
inclusiv drumurile, facilitățile de 
transport, depozitare și logistică. 

Raportul prezintă, de aseme-
nea, o analiză a impactului asupra 
dezvoltării umane a potențialelor 
schimbări în relațiile cu partene-
rii comerciali principali, cum ar fi  
Uniunea Europeană. „Dezvoltarea 
comerțului cu partenerii din Eu-
ropa de est și de vest și creșterea 
economică nu a contribuit, în mod 
automat, la îmbunătățirea nive-
lului de viață și a oportunităților 
pentru oamenii din Moldova”, a 
declarat Kaarina Immonen, Re-
prezentant Rezident al PNUD, în 
cadrul evenimentului de prezenta-
re a raportului. „Mai rămâne multe 
de făcut pentru a explora relațiile 
pozitive între comerț și dezvolta-
rea umană, prin creșterea compe-
titivității produselor și serviciilor 
moldovenești în țară și peste ho-
tare, îmbunătățirea infrastructurii 
și ajustarea cadrului normativ”, a 
spus dna Immonen. De asemenea, 
ea a subliniat importanța Raportu-
lui în contextul negocierilor actua-
le cu Uniunea Europeană privind 
Acordul de Liber Schimb Compre-
hensiv și Aprofundat. 

Raportul face parte dintr-o 
inițiativă regională numită Eu-
ropa mai largă: Asistență în do-
meniul comerțului pentru Asia 
Centrală, Caucazul de sud și țările 
de vest ale CSI, implementată de 
către Programul Națiunilor Unite 
pentru Dezvoltare (PNUD) și sus-
ținută de către Ministerul Afaceri-
lor Externe din Finlanda, care co-
laborează cu partenerii naționali, 
pentru promova participarea și 
benefi ciile acestora în urma co-
merțului internațional. 

Emilia TIMOHINA

Moldova are BUGET 
pentru 2011 

Cu votul a 54 de deputați ai AIE, toate 
componentele bugetului public național au 
fost votate, astăzi, 31 martie, în cadrul ședinței 
Parlamentului. După discuții aprinse, parla-
mentarii au aplaudat și asta pentru că au reușit 
să se încadreze în termenul stabilit - 31 martie.

Proiectul bugetului a avut o cale difi cilă. 
Inițial, nefi ind discutat între membrii AIE, 
acesta fost votat abia din a doua încercare în 
Guvern. În Legislativ proiectul a fost dur cri-
ticat de fracțiunea PCRM, care a venit cu un 
șir de amendamente. Premierul Vlad Filat a 
declarat că Guvernul își va da demisia, în cazul 
în care Parlamentul nu va vota bugetul.

Deputații AIE recunosc că proiectul buge-
tului nu este unul perfect, dar important e că 

țara nu este lăsată în haos. Fracțiunea PCRM 
nu a votat proiectul bugetului, considerându-l 
antisocial, anticonstituțional și făcut pentru a 
îndestula structurile europene. 

Amintim că bugetul de stat prevede venituri 
în sumă de 19 miliarde lei. Cheltuielile buge-
tare, potrivit proiectului, vor constitui aproxi-
mativ 20 miliarde lei. Astfel, defi citul bugetar 
prognozat pentru anul 2011 va fi  de puțin peste 
un miliard de lei. Proiectul bugetului asigură-
rilor sociale de stat prevede venituri în sumă 
de 9,1 miliarde lei și la partea de cheltuieli - 9,3 
miliarde lei. Veniturile și respectiv cheltuieli-
le prognozate în cazul fondurilor asigurărilor 
obligatorii de asistență medicală constituie 
3,673 miliarde lei.
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INTERNAŢIONALE

În perioada anilor 2005- 
2008, Japonia a oferit RM pa-
tru tranșe de sprijin sub formă 
de grant de tip non-proiect, în 
sumă de cca 11,8 mil. dolari pen-
tru susținerea eforturilor de re-
glementare structurală și econo-
mică a Guvernului RM, precum 
și pentru depășirea difi cultăților 
economice. 

Guvernul RM a decis să uti-
lizeze acest sprijin sub formă 

de grant pentru susținerea în-
treprinderilor mici și mijlocii 
(IMM) prin achiziția utilajului 
necesar, tehnicii și altor măr-
furi, care ulterior erau transmi-
se întreprinderilor în condiții 
preferențiale. Începând cu luna 
martie 2005, 123 de IMM-uri 
au benefi ciat de fi nanțări din 
cadrul Grantului japonez și a 
Fondului partener.

În luna martie 2011, Mi-

nisterul Economiei al RM s-a 
adresat Guvernului Japoniei 
cu solicitarea de a coordona 
folosirea mijloacelor Fondu-
lui partener în sumă de 21 de 
milioane de lei pentru finanța-
rea Proiectului de susținere a 
IMM. După examinarea cere-
rii, Guvernul Japoniei a decis 
să aprobe proiectul. 13 IMM-
uri urmează a fi selectate pen-
tru a fi finanțate din proiect.

Japonia, afectată de cutremure și inundații, 
ajută Moldova cu 21 milioane de lei

Deși trece prin mo-
mente difi cile, Japonia a 
răspuns pozitiv la apelul 
Ministerului Economiei al 
RM de a coordona folosi-
rea mijloacelor Fondului 
partener, în sumă de 21 
milioane de lei, pentru 
fi nanțarea Proiectului 
de susținere a întreprin-
derilor mici și mijlocii. 
La data de 30 martie cu-
rent, Guvernul Japoniei a 
aprobat utilizarea acestui 
Fond, comunică Serviciul 
de Presă al Ministerului 
Economiei.

Guvernul ucrainean a luat 
recent de ci zia de a prelungi, 
până la 1 iulie, siste mul cote-
lor la exporturile de cereale, a 
anunțat ministrul Agriculturii 
Mykola Prysyazh nyuk. 

Seceta de anul trecut a 
afectat pu ternic recolta de ce-
reale a Ucrainei, iar guvernul 
a fost nevoit să limiteze ex-
porturile de grâu la un mili-
on de tone, de po rumb la trei 
milioane de tone și de orz la 
200.000 de tone. Cotele pro-

vizorii stabilite anul trecut 
urmau să expire în luna apri-
lie a aces tui an.

“Cotele au fost extinse până 
la 1 iulie 2011. Vom crește cota 
de po rumb cu două milioane 
de tone”, a spus Pry syazh nyuk. 

Cotele pentru exporturile 
de ce re ale ale Ucrainei vor fi 
împărțite în cadrul unei lici-
tații deschise reglementa te 
prin tr-o lege specială care va 
fi adoptată în curând de Par-
lamentul ucrainean.

Piața cerealelor: Ucraina a prelungit 
până la 1 iulie siste mul cotelor 
la exporturile de cereale

Exportatorii români au for-
mat la nivelul Asociației Națio-
nale a Exportatorilor și Impor-
tatorilor din România (ANEIR) 
o celulă de intervenție, care să 
sprijine reconstrucția din Japo-
nia, fi rmele locale putând furni-
za, potrivit estimărilor ANEIR, 
materiale din lemn de circa 200 
milioane dolari.

“În parteneriat cu Departa-
mentul de Comerț Exterior din 
România, cu Ambasada Româ-
niei din Tokio, Ambasada Ja-
poniei din București, JETRO și 
alte structuri asociative private 
japoneze, ANEIR a luat iniția-
tiva transmiterii unei oferte de 
produse românești din dome-
niul materialelor de construcții 
din lemn, de maximă necesitate 
în această perioadă în locali-
tățile distruse. În paralel sunt 

identifi cați posibilii furnizori 
de asemenea produse din Ro-
mânia, care și-au manifestat 
disponibilitatea restructurării 
activității prin organizarea de 
schimburi prelungite sau supli-
mentare de lucru ori de amâ-
nare a comenzilor în derulare 
cu partenerii din alte țări (cu 
acordul acestora) pentru a da 
prioritate livrărilor către fi rme-
le japoneze”, se arată într-un 
comunicat al ANEIR.

ANEIR așteptă cererile 
membrilor Asociației importa-
torilor de lemn din Japonia pen-
tru a vedea care sunt produsele 
de care este nevoie pentru re-
construcție.

“Imediat după ce se vor per-
fecta parametrii tehnico-econo-
mici și fi nanciari ai colaborării 
(inclusiv cu sprijinul Eximbank) 

se vor expedia rapid toate tipo-
dimensiunile solicitate, fi ind 
deja atenționați asupra exigen-
țelor calitative deosebite ale uti-
lizatorilor japonezi”, se mențio-
nează în comunicat.

Din primele estimări, ANE-
IR apreciază că furnizorii ro-
mâni ar putea livra materiale de 
construcții din lemn, îndeosebi 
din rășinoase, în sumă de circa 
200 milioane de dolari.

Japonia a fot afectată la 11 
martie de un cutremur puternic, 
urmat de un val tsunami.

Guvernul japonez estimează 
că pagubele directe cauzate de 
cutremurul și tsunami-ul care 
au devastat nord-estul țării se 
ridică la 185-308 miliarde do-
lari, acesta fi ind cel mai costi-
sitor dezastru natural la nivel 
mondial.

Exportatorii români vor să participe 
la reconstrucția Japoniei. 
Pot livra materiale de 200 mil. dolari

Economia Rusiei a crescut 
cu 4% în 2010

Creșterea economiei Rusiei s-a accelerat în trimestrul patru 
din 2010 datorită majorării prețului materiilor prime și a investi-
țiilor sporite ale companiilor, transmite Bloomberg.

În perioada octombrie-decembrie 2010, Produsul Intern Brut 
a crescut cu 4,5% față de perioada similară din 2009, după un 
avans de 3,1% în trimestrul trei din 2010, a anunțat vineri Ser-
viciul Federal de Statistică. Economiștii se așteptau ca economia 
Rusiei să crească cu 4,8% în trimestrul patru din 2010.

Anul trecut, Produsul In tern Brut al Rusiei a înregistrat o 
creștere de 4%, a anunțat Serviciul Federal de Statistică, confi r-
mând estimarea sa inițială.

În următorii ani, Rusia vrea să înregistreze o creștere de 7-8% 
și speră să-și îndeplinească acest obiectiv prin reducerea partici-
pațiilor deținute de guvern în sectoarele cheie și prin scăderea bi-
rocrației, a declarat recent ministrul rus de Finanțe, Alexei Kudrin.

Economia subterană din Rusia 
se ridică la 16% din PIB

Economia subterană rusă se ridică la 16% din PIB-ul țării, a 
declarat Aleksandr Surinov, directorul Serviciului federal rus de 
statistică (ROSSAT), într-un interviu acordat cotidianului Rossi-
iskaia Gazeta.

«În prezent, economia subterană reprezintă circa 16% din 
PIB-ul rus. Această cifră nu include veniturile din activități ilega-
le, precum prostituția, trafi cul de droguri, pornografi a, comerțul 
cu produse contrafăcute», a explicat Surinov, relatează RIA No-
vosti.

Potrivit lui, economia subterană cuprinde operațiunile legale 
desfășurate fără a fi  anunțat Fiscul, precum și activitățile din sec-
torul neofi cial al economiei, precum bunurile produse de familii 
pentru propriul uz.

Economia subterană include și piața muncii la negru, a expli-
cat ofi cialul. «Potrivit estimărilor actuale, aproape 13 milioane 
de persoane lucrează la negru, adică 17%-18% din populația acti-
vă a Rusiei», afi rmă șeful ROSSTAT.

Premierul francez i-a che-
mat la discuții pe miniștrii Fi-
nanțelor, Energiei și Protecției 
Consumatorilor. Tema: studi-
erea tuturor măsurilor care să 
atenueze creșterile de preț la 
energie, potrivit publicației Les 
Echos.

Prețul gazelor a crescut, în 
medie, cu 5% de la 1 aprilie. 
În ultimele 12 luni, scumpirea 
este de 20%. Ținând cont de 
creșterea cotațiilor la țiței, de 

care este legat prețul gazelor, 
sunt puține șanse ca gazul să 
nu se scumpească din nou la 1 
iulie.

Însă, din motive electorale, 
Guvernul nu exclude posibili-
tatea înghețării tarifelor la gaz, 
potrivit unor surse apropiate 
discuțiilor. În această ipoteză, 
prețurile ar urma să rămână 
nemodifi cate pentru cel puțin 
un an, până la alegerile prezi-
dențiale.

Guvernul francez intenționează 
să înghețe prețul gazelor
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Cereri și Oferte – perioada 17 – 31 martie 2011 (www. agravista.md)
OFERTE

Descriere produsului Cantitate Regiune
SEMINŢE ŞI MATERIAL SĂDITOR

Orz 10 tone Telenesti, s. Chistelnita, Telefon: (258) 78230, (258) 78289, 
Telefon mobil: 69089481

Ovăs 10 tone Telenesti, s. Chistelnita, Telefon: (258) 78230, (258) 78289, 
Telefon mobil: 69089481

Ovăs, I reproducţie, soiul SCA-
CUN 15 tone Fălești, str. Pietei 7, Director: Turtureanu Ion, Telefon: (259) 

25923195, Telefon mobil: 078011066
Seminţe de porumb, soiul PO-
RUMBENI-212.  65 tone Fălești, s. Glingeni, Director: Bujag Boris, Telefon: (259) 

025971319, Telefon mobil: 079591851

Seminţe de porumb, soiul M-495 15 tone Fălești, s. Logofteni, Director: Cireș Vasile, Telefon: (259) 
25960138, Telefon mobil: 069640708

Porumb 50 tone Hîncești, s. Boghiceni, Telefon: (269) 42696, (269) 42243, 
Telefon mobil: 068083841

Porumb, soiul M-295.  13 tone Fălești, s. Navirlet, Director: Semeniuc Lidia, Telefon mo-
bil: 069194851

Porumb -457  15 tone Orhei, s. Malaesti, Director: Alexei Ivanov, Telefon: (235) 
51648, Telefon mobil: (795)35158, Fax: (235) 51648

Porumb,soi “Moldovenesc 257” 8.2 tone Drochia, s. Pelinia, Director: Turcan Gheorghe, Telefon: 
(252) 58230, Telefon mobil: 069095145

Porumb, soi “Bemo 172 si 182” 39 tone Drochia, s. Pelinia, Director: Turcan Gheorghe, Telefon: 
(252) 58230, Telefon mobil: 069095145

Porumb, soi “Porumbeni 457 si 
450” 150 tone Drochia, s. Pelinia, Director: Turcan Gheorghe, Telefon: 

(252) 58230, Telefon mobil: 069095145

Porumb M-450  6 tone Orhei, s. Step Soci, r. Orhei, fondator: Cotruta Anatol, Tele-
fon: (235) 48346, Telefon mobil: 0-79063639

Porumb M-450, P-457 80 tone Telenesti, s. Chistelnita, Telefon: (258) 78230, (258) 78289, 
Telefon mobil: 69089481

Mazăre tratata 30 tone Orhei, s.Jora de Mijloc, rl. Orhei, Director executiv: Savin 
Mihail, Telefon: (235) 55262, Telefon mobil: 68657144

Mazăre 20 tone Telenesti, s. Chistelnita, Telefon: (258) 78230, (258) 78289, 
Telefon mobil: 69089481

Soia de calitate superioara “Aura”, 
a II reproducţie 6 tone Drochia, s. Nicoreni, Telefon: (252) 27032, Telefon mobil: 

068452782
Soia, soiul AURA, prima repro-
ducţie, % de încolţire 92 35 tone Fălești, s. Navirlet, Director: Semeniuc Lidia, Telefon mo-

bil: 069194851

Floarea soarelui Lacomca 2 tone Orhei, s. Step Soci, r. Orhei, fondator: Cotruta Anatol, Tele-
fon: (235) 48346, Telefon mobil: 0-79063639

Floarea-soarelui “VALENTINO” nelimitat Cantemir, s. Stoianovca, Telefon mobil: 69282856
Floarea soarelui mascata, sort 
Lacomca  35 tone Rîșcani, s. Moseni, Director: Danu Ion, Telefon: (256) 2-45-

84, (256) 69154245, Telefon mobil: 67193924

Migdal 3500 bucăţi Căușeni, s. Zaim, Telefon: (243) 72394, Telefon mobil: 
079552768

Piersic 1500 bucăţi Căușeni, s. Zaim, Telefon: (243) 72394, Telefon mobil: 
079552768

Măr 3000 bucăţi Căușeni, s. Zaim, Telefon: (243) 72394, Telefon mobil: 
079552768

Puieţi de măr, soi Golden 1000 bucăţi Glodeni, s. Sadovoe, Telefon: (249) 55-2-93, Telefon mobil: 
060172143

Puieţi de măr soi, Aidared 2000 bucăţi Glodeni, s. Sadovoe, Telefon: (249) 55-2-93, Telefon mobil: 
060172143

Puieţi de măr,” Semirenco” 2000 bucăţi Glodeni, s. Sadovoe, Telefon: (249) 55-2-93, Telefon mobil: 
060172143

Puieţi de pere “Noiabriscaia” 1500 bucăţi Glodeni, s. Sadovoe, Telefon: (249) 55-2-93, Telefon mobil: 
060172143

Puiet de pere  1500 bucăţi Glodeni, s. Sadovoe, Telefon: (249) 55-2-93, Telefon mobil: 
060172143

Puieţi de măr, soiul Golden de-
licios. Generos, Coredar, Florina, 
Idared, 

20000 bu-
căţi

Hîncești, s. Voinescu, Telefon: (269) 45242, Telefon mobil: 
068533773

Puieţi de mere de iarnă sort: 
Renet Simirenco, Grani-Smit, 
Cempion, Golden Raindrex, Gala 
Most, Florina, Dgono Gored. 
Portaltoi M-26

37000 bu-
căţi

Rîșcani, Duruitoarea-noua, Conducător: Alexandru Bura-
ga, Telefon: (256) 256-92-7-10, (256) 69352174, Telefon 
mobil: 67193924

Puieţi de mere de vara: Prim Ruj 
(Acane)-4000 Discaveri-5000 
Slava pobediteliu-15000 Portal-
toi M26 

24000 bu-
căţi

Rîșcani, Duruitoarea-Noua, Conducător: Alexandru Bu-
raga, Telefon: (256) 256-92-7-10, (256) 69352174, Telefon 
mobil: 67193924

Puieţi de pere: Vistavocnaia-2500 
Forma R-12X47-3000 Noiabrsca-
ia-4000 

9500 bucăţi
Rîșcani, Duruitoarea-noua, Conducător: Alexandru Bura-
ga, Telefon: (256) 256-92-7-10, (256) 69352174, Telefon 
mobil: 67193924

Portaltoi M.M-106 20000 bu-
căţi

Hîncești, Voinescu, Director: Lupanciuc, Telefon: (269) 
23408, (269) 068083841, Telefon mobil: 068533773

Tufe de zmeur 2000 bucăţi Ungheni, s. Condratesti, manager: Andronovici Grigore, 
Telefon: (236) 79265

Tufe de agriș 250 bucăţi Ungheni, s. Condratesti, manager: Andronovici Grigore, 
Telefon: (236) 79265

Pomi de măr “Florena” nelimitat Dondușeni, s. Baraboi, Telefon mobil: 0252 27032

Puieţi de nuci 500 bucăţi
Nisporeni, rl. Nisporeni, s. Balauresti, Director: Ionel 
Petru, Telefon: (264) 48249, (264) 23857, Telefon mobil: 
69926550

Stoloni de căpșun 2000 bucăţi
Ungheni, Ungheni, str. Decebal, 66, Manager: Grebe-
niuc Anatol, Telefon: (236) (236)22389, Telefon mobil: 
069413717, Email: procvet12@yandex.ru

Puieţi de pomi fructiferi 15000 bu-
căţi

Orhei, s. Jora de Sus, rl. Orhei, Telefon: (235) 55901, (235) 
55739, Telefon mobil: (796)48513

Puieţi de pomi fructiferi 8500 bucăţi Orhei, s. Jora de Mijloc, Conducător: Cucu Gheorghe, 
Telefon: (235) 23555843, Telefon mobil: 69002872

Puieţi de pomi fructiferi 8500 bucăţi Orhei, s. Jora de Mijloc, Conducător: Cucu Gheorghe, 
Telefon: (235) 23555843, Telefon mobil: 69002872

Puieţi de pomi fructiferi 8500 bucăţi Orhei, s. Jora de Mijloc, Conducător: Cucu Gheorghe, 
Telefon: (235) 23555843, Telefon mobil: 69002872

Puieţi de pomi fructiferi 12000 bu-
căţi

Orhei, s. Jora de Mijloc, proprietar: Ghelinschi Dumitru, 
Telefon: (235) 55739

Puieţi de pomi fructiferi 3500 bucăţi Orhei, s. Jora de Mijloc, rl Orhei, proprietar: Gondiu Tatia-
na, Telefon: (235) 55267, Telefon mobil: 68337336

Puieţi de pomi fructiferi 18000 bu-
căţi

Orhei, s. Jora de Jos, rl. Orhei, director: Maler Petru, Tele-
fon: (235) 55511, (235) 55293, Telefon mobil: 79462293

Puieţi de pomi fructiferi 25000 bu-
căţi

Orhei, s.Jora de Mijloc, rl. Orhei, Telefon: (235) 55242, 
Telefon mobil: (794)68370

Puieţi de pomi fructiferi nelimitat Orhei, s.Jora de Mijloc, rl. Orhei, Director executiv: Savin 
Mihail, Telefon: (235) 55262, Telefon mobil: 68657144

Marcotă portaltoi măr MM-106, 
MM-26 nelimitat Orhei, s.Jora de Mijloc, rl. Orhei, Director executiv: Savin 

Mihail, Telefon: (235) 55262, Telefon mobil: 68657144

Puieţi de pomi fructiferi 15000 bu-
căţi

Orhei, Jora de Jos, proprietar: Rusu Alexandra, Telefon: 
(235) 55206, Telefon mobil: 79462293   

Puieţi de pomi fructiferi 4600 bucăţi Orhei, Jora de Mijloc, Telefon: (235) 068299411

Puieţi de pomi fructiferi nelimitat Orhei, s. Jora de Mijloc, rl. Orhei, Telefon mobil: (794) 
57144

Puieţi de pomi fructiferi 5000 bucăţi Orhei, s. Jora de Mijloc, rl Orhei, proprietar: Scorici Victo-
ria, Telefon: (235) 55655, Telefon mobil: 68334102

Puieţi de pomi fructiferi 8500 bucăţi Orhei, s. Jora de Mijloc, rl. Orhei, proprietar: Stavila Zinai-
da, Telefon: (235) 55415, (235) 55915

Puieţi de pomi fructiferi nelimitat Orhei, s.Mirzesti, Telefon: (235) 63204, Telefon mobil: 
79791951

Puieţi de pomi fructiferi nelimitat Rezina, s. Lalova, Telefon: (254) 75294, Telefon mobil: 
069119634, Fax: (254) 75515, Email: teta0iura@rambler.ru

Portaltoi MM-106 20000 bu-
căţi

Hîncești, s. Voinescu, Telefon: (269) 45242, Telefon mobil: 
068533773

Puieţi pomicoli: nuc, prun, măr, 
pere, piersic, vișin, cireș in canti-
tăţi nelimitate, preţul negociabil

nelimitat Rezina, s. Lalova, Telefon: (254) 75294, Telefon mobil: 
069119634, Fax: (254) 75515, Email: teta0iura@rambler.ru

Puieţi de măr, soiul Generos, 
Coredar, Florina, Idared, Golden 
delicess. 

20000 bu-
căţi

Hîncești, Voinescu, Director: Lupanciuc, Telefon: (269) 
23408, (269) 068083841, Telefon mobil: 068533773

Cartof soiul Cleopatra I repro-
ducţie 3.5 tone or. Hîncești, Telefon mobil: 068083841

Răsad de varza timpuriu „Pariel” 10000 uni-
tate Cantemir, s. Vadul lui Isac, Telefon: (273) (293) 75367

Comercializează răsad de varza 
timpuriu 

15000 uni-
tate Cantemir, Vadul lui Isac, Telefon: (273) (293) 75399

Răsad de varza timpurie 2000 bucăţi
Ungheni, s Buzduganii de Jos, manager: Ojog Constan-
tin, Telefon: (236) 50275, (236) 93762, Telefon mobil: 
069784220

Răsad de legume - roșii, ardei 10000 bu-
căţi

Orhei, s. Susleni, rl Orhei, director: Mudrea Stepan, Tele-
fon: (235) 46288, Telefon mobil: 069737220

Tufe de trandafi r 200 bucăţi Ungheni, manager: Belenciuc Ludmila, Telefon: (236) 
24268

Comercializam tufe de trandafi ri, 
de diferite specii.  nelimitat Drochia, s. Pelenia, Telefon: (252) 41251, Telefon mobil: 

069041579

Seminţe de iarbă Raigras 200 kg Orhei, s. Step Soci, r. Orhei, fondator: Cotruta Anatol, Tele-
fon: (235) 48346, Telefon mobil: 0-79063639

PRODUSE AGRICOLE VEGETALE
Grâu alimentar 22% gluten, 90% 
IDC  300 tone Ungheni, s. Todiresti, Manager: Bulgac Ion, Telefon: (236) 

49522, (236) 069104074

Grâu alimentar, % de gluten-22.  15 tone Fălești, satul Glingeni, Director: Grecu Ion, Telefon: (259) 
259 71379, Telefon mobil: 069158498

Grâu alimentar, gluten 23 pro-
cente 23 tone Edineţ, s. Cepeleuti, raionul Edineţ, Telefon: (246) 64343, 

Telefon mobil: 069152075

Orz pentru furaj.  30 tone Fălești, s. Catranic, Director: Turea Grigorii, Telefon: (259) 
25852773, Telefon mobil: 069101052

Floarea soarelui pentru 
ulei,recolta 2010 17 tone Edineţ, s. Corpaci, raionul Edineţ, Telefon: (246) 57394, 

Telefon mobil: 067148529

Fasole uscată albă,”răruncheș” 1 tone Edineţ, s. Hlina,raionul, Telefon: (246) 63303, Telefon mo-
bil: 069426358

Floarea soarelui mășcată, depozi-
tul producătorului 7 tone Edineţ, s. Badragii Noi,raionul Edineţ, Telefon: (246) 

024643215, Telefon mobil: 067143215

Soia de calitate buna. 15 tone Fălești, s. Catranic, Director: Turea Grigorii, Telefon: (259) 
25852773, Telefon mobil: 069101052

Soia 20 tone Edineţ, s. Larga, Telefon: (246) 024751301

Soia de calitate buna 140 tone Fălești, s. Calugar, Director: Antonciuc Vasile, Telefon: 
(259) 025979400, Telefon mobil: 069323320

Soia pentru ulei 20 tone Edineţ, s. Cepeleuti, raionul Edineţ, Telefon: (246) 64343, 
Telefon mobil: 069152075

Soia de calitate buna 10 tone Fălești, s. Iscalau, Director: Procopciuc Zina, Telefon: (259) 
25977362, Telefon mobil: 079044357

Soia de calitate buna 70 tone Fălești, s. Logofteni, Director: Cireș Vasile, Telefon: (259) 
25960138, Telefon mobil: 069640708

Porumb pentru furaj 500 tone Fălești, s. Izvoare, Director: Ursachi Constantin, Telefon: 
(259) 025969133, Telefon mobil: 079223655

Porumb de calitate  10 tone Cantemir, s.Cania, Telefon: (273) 41-5-41

Porumb în grăunţe 30 tone Edineţ, s. Corpaci, Telefon: (246) 57305, Telefon mobil: 
069139537, Email: igoras619@mail.ru

Porumb boabe 20 tone Drochia, s. Nicoreni, Telefon: (252) 27032, Telefon mobil: 
069186016

Porumb alimentar 7 tone Ungheni, s. Valea Măre, Manager: Solomon Ion, Telefon: 
(236) 43308

Porumb furajer boabe 5 tone Dondușeni, s. Baraboi, Telefon: (251) 70543
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Boabe de porumb furajer 7 tone Dondușeni, s. Baraboi, Telefon mobil: 0252 27032

Porumb boabe de calitate buna 20 tone Nisporeni, Nisporeni, str. lapusneanu 30, Telefon: (264) 
22324, Telefon mobil: 79575117

Porumb 10 tone Ungheni, s. Chirileni, Manager: Tirsina Tudor, Telefon: 
(236) 75354, Telefon mobil: 060191761

Porumb 8 tone Ungheni, s. Chirileni, Manager: Vultur Serghei, Telefon: 
(236) 75567, Telefon mobil: 068275810

porumb pop-corl, recolta 2010 20 tone Edineţ, s.Ruseni, Telefon mobil: 060064164

Floarea soarelui, calitate buna 100 tone Fălești, satul Mărandeni, Director: Mihai Goncearenco, 
Telefon mobil: 069108603

Fasole uscată albă măruntă 2 tone Edineţ, s. Badragii Vechi, Telefon: (246) 024656195, Tele-
fon mobil: 069919004

Fasole uscată albă măruntă 1 tone Edineţ, s.Badragii Noi, raionul Edineţ, Telefon: (246) 43311

Fasole uscata, alba, măruntă 2 tone Edineţ, s. Gordinestii Noi, raionul Edineţ, Telefon: (246) 
47311

Fasole uscata, alba, măruntă 5 tone Edineţ, s. Hancauti, raionul Edineţ, Telefon: (246) 44331, 
Telefon mobil: 69957306

Fasole uscată albă, soiul Crizan-
tema 7 tone Edineţ, s. Nancauti, raionul Edineţ, Telefon: (246) 44274

Fasole uscata albă măruntă 1 tone Edineţ, s. Hancauti, raionul Edineţ, Telefon: (246) 44376
Fasole uscată albă măruntă 1 tone Edineţ, s. Hancauti, raionul Edineţ, Telefon: (246) 44366

Fasole uscata, alba, măruntă 1 tone Drochia, s. Nicoreni, Telefon: (252) 27032, Telefon mobil: 
06918601

Fasole alba uscata 1 tone Edineţ, s. Hancauti, raionul Edineţ, Telefon: (246) 44280
Fasole albă uscată 2 tone Edineţ, s.Hancauti, raionul Edineţ, Telefon: (246) 44269
Fasole uscata, alba, măruntă, 
soiul Colhoznita  4 tone Edineţ, s. Corpaci, raionul Edineţ, Telefon: (246) 57394, 

Telefon mobil: 067148529
Cartofi  pentru consum, ambalaţi 
in saci de plasa 4 tone Dondușeni, s. Baraboi, Telefon mobil: 0252 27032

Cartofi  pentru consum 15 tone Dondușeni, or. Fălești, Telefon mobil: 068462973
Comercializez cartofi  de Seminţe.  5 tone Dondușeni, or. Fălești, Telefon mobil: 068462973

Sfecla roșie 1.5 tone Orhei, s. Podgoreni, Telefon: (235) 50280, (235) 67181037, 
Telefon mobil: 67181142

Miere polifl ora  500 kg Ungheni, r-l Ungheni, s. Boghenii Noi, Telefon: (236) 92 9 
42, Telefon mobil: 079567483

Oferim servicii de prelucrare si 
procesare a grâului si fl oarea 
soarelui, precum si alte culturi 
cerealiere

nelimitat Drochia, s. Chetrosu, Telefon: (252) 54616

Ciuperci soi “Păstrăv” nelimitat Dondușeni, s. Baraboi, Telefon mobil: 0252 27032
Lucernă uscata in balote 500 bucăţi Nisporeni, Nisporeni, Telefon mobil: 069092617

Balote de lucernă 500 unitate Drochia, s. Nicoreni, Telefon: (252) 27032, Telefon mobil: 
069186016

PRODUSE AGRICOLE ANIMALE
Material seminal porcine, doze. 
Preţ 200 lei/doza  nelimitat Ungheni, s. Petresti, Administrator: Berlevec Serafi m, 

Telefon: (236) 42561, Telefon mobil: 079045980

Mieluţi pentru carne 20 bucăţi Drochia, s. Chetrosu, Telefon: (252) 54380, Telefon mobil: 
079380439

Miere de albine 200 kg de mai, 
500 kg polifl ora 700 kg Glodeni, s. Cajba, Telefon: (249) 52457, Telefon mobil: 

69387927, Email: baznat@mail.ru

Miere de albine, ambalata in 
butelii 500 kg Drochia, s. Chetrosu, Telefon: (252) 54838

Scrofi ţe gestante  50 bucăţi Ungheni, s. Petresti, Administrator: Berlevec Serafi m, 
Telefon: (236) 42561, Telefon mobil: 079045980

Scrofi ţe 80-90 kg 50 bucăţi Ungheni, s. Petresti, Administrator: Berlevec Serafi m, 
Telefon: (236) 42561, Telefon mobil: 079045980

Carne de porcina 4 tone Fălești, s. Rautel, Director: Serbaniuc Igor, Telefon: (259) 
0259 54061, Telefon mobil: 060053475

Purcei de rasa: 66,00 lei/kg masa 
vie + 5 kg furaj concentrat/cap 100 bucăţi Ungheni, s. Petresti, Administrator: Berlevec Serafi m, 

Telefon: (236) 42561, Telefon mobil: 079045980

Porci masă vie 5 tone Fălești, satul Mărandeni, Director: Mihai Goncearenco, 
Telefon mobil: 069108603

Oua de prepeliţa  2500 bucăţi Ungheni, s. Petresti, manager: Berlic Pavel, Telefon: (236) 
25624, Telefon mobil: 067180989

Carne de prepeliţa  200 kg Ungheni, s. Petresti, manager: Berlic Pavel, Telefon: (236) 
25624, Telefon mobil: 067180989

ECHIPAMENT AGRICOL

Combina Class Dominator 106 1 bucăţi Rîșcani, s. Recea, Conducător: Ataman Aliona, Telefon: 
(256) 2-45-84, (256) 69636668, Telefon mobil: 67193924

Combina Class-Dominator 105 1 bucăţi Rîșcani, s. Recea, Conducător: Ataman Aliona, Telefon: 
(256) 2-45-84, (256) 69636668, Telefon mobil: 67193924

ZlL-130 1 bucăţi Nisporeni, Nisporeni, str. lapusneanu 30, Telefon: (264) 
22324, Telefon mobil: 79575117

Semănătoare SZ-3,6 stare excelenta 1 unitate Hîncești, Telefon: (269) 23408, Telefon mobil: 069156379
Mașina de bătut porumb 5 unitate Cantemir, s, Larguta, Telefon: (273) 92900
Tractor T-150K, anul fabricării 
1986, stare tehnica buna 1 unitate Fălești, s. Calugar, Director: Antonciuc Vasile, Telefon: 

(259) 025979400, Telefon mobil: 069323320
Plug PLN- 5-35, stare tehnica 
buna 1 unitate Fălești, s. Calugar, Director: Antonciuc Vasile, Telefon: 

(259) 025979400, Telefon mobil: 069323320
Combinelor de origine nemţeas-
ca. F-517, E-514, CLAAS-Domina-
tor, piese de schimb pentru ele

3 unitate Hîncești, Telefon: (269) 23408, Telefon mobil: 069156379

Automobil ZIL-130, anul fabrică-
rii 1991, starea tehnicii buna.  1 unitate Fălești, str. 1 Mai, 10, Director: Ghenea Ion, Telefon: (259) 

025923865
Automobil GAZ-52, anul fabrică-
rii 1991, starea tehnicii buna.  1 unitate Fălești, str. 1 Mai, 10, Director: Ghenea Ion, Telefon: (259) 

025923865
Automobil GAZ-52, anul fabrică-
rii 1982, starea tehnicii buna.  1 unitate Fălești, str. 1 Mai, 10, Director: Ghenea Ion, Telefon: (259) 

025923865

Vând tractor IUMZ-6L 1 bucăţi Glodeni, s. Iabloana, Telefon: (249) 54285, Telefon mobil: 
069338167

Vând remorca 2PTS-4 1 bucăţi
Glodeni, str. Suveranitatii 4/24, Telefon: (249) 24069, Tele-
fon mobil: 069306380, Fax: (249) 24069, Email: glodeni@
agroinform.md

Ambalaj din carton, cutii de 10-
12 kg 1000 bucăţi Ungheni, Beresti, manager: Cazacov Sofi a, Telefon: (236) 

93421
Moara de grâu din 2002. AVM-15 
in stare buna, produsa in Ucrai-
na, 15t/24 ore. Se vinde cu tot 
cu clădire

1 unitate Ungheni, s. Untesti, manager: Dumitrachi Serghei, Tele-
fon: (236) 41710, Telefon mobil: 079513244

Iaz suprafaţa 0,6 ha 1 unitate Orhei, Step Soci, proprietar: Grozavu Gheorghe, Telefon: 
(235) 79935799, (235) 60080048

COMERCIALIZĂM 

SEMINŢE DE FACELIA.

Tel. 069278347  
060087765

CERERI
Nume produs Cantitate Regiune

PRODUSE AGRICOLE
Grîu 50 tone Orta-Com

 s.Ciutesti, Telefon: 46-850   
Tărâţa 100 tone , s. Petresti, Bernevec Serafi m, Telefon: 42561, Telefon 

mobil: 079045980   
Boabe de 
porumb.

13 tone Zuza Eugen V.
s. Chetrosu, Telefon: 54526, Telefon mobil: 079972220   

Boabe de 
porumb.

50 tone Turcanu Petru
or. Balti, Telefon mobil: 060006888   

Porumb furajer 100 tone s. Petrești, Bernevec Serafi m, Telefon: 42561, Telefon mobil: 
079045980   

Miez de nucă 150 tone Fasnuc
Nisporeni, Telefon: 2 24 77, Telefon mobil: (794) 20449   

Cumpăr orz 
furajer

3 tone Gnatiuc Total
s. Fundurii Vechi, Telefon mobil: 079737673   

Orz furajer 100 tone s. Petrești, Administrator: Bernevec Serafi m, Telefon: 42561, 
Telefon mobil: 079045980   

Făină 30 tone NISCOOP
str. Chișinăului n 10, Telefon: 23286   

Grâu alimentar. 100 tone Turcanu Petru
or. Balti, Telefon mobil: 060006888   

Soia nelimitat Troia-Impex
or. Ocnita, Telefon mobil: 060056125   

Porumb pentru 
prelucrare

nelimitat Fratii Stratulat
s.Peresecina, Stratulat Ion, Telefon mobil: 67188900   

Floarea soarelui 10 kg Manna-grup or.Ocniţa, str.Luceafarul, 98, Telefon mobil: 
068008803   

Butași de viţă 
de vie

100 bucăţi Deliu Vasile
s.Cania, Telefon: 41797, () 41330   

Butași de viţă 
de vie

1700 bucăţi Palade Vasile s. Dragușenii Noi, Telefon: 56710, () 23408, 
Telefon mobil: 069073143   

Arpagic 2 tone Panea Nicolae
s.Cania, Telefon mobil: 69939877   

Butași de viţă 
de vie

100 bucăţi Deliu Vasile
s.Cania, Telefon: 41797, () 41330   

Seminţe de 
hrișcă

400 kg Aldea Parascovia
s.Baimanlia, Telefon: 43260   

Cartofi  de 
seminţe

1 tone Putregai Vladimir
s.Cociulia, Telefon: 65-3-40, Telefon mobil: 60381252   

Seminţe de 
ceapă

nelimitat Uritu Valentina
s.Peresecina, Urîtu Valentina, Telefon: 47363, () 47267, 
Telefon mobil: 069346320, Fax: () 47267   

Copăcei de 
prun

2000 bucăţi Bujor Vitalie
s.Alexeevca, Bujor Vitalie, Telefon: 71205, () 94747, Telefon 
mobil: 067110294   

Seminţe de 
lucernă

100 kg Vieru Nineli Vasile
s.Bădragii Noi, Telefon mobil: 067143229   

Seminţe de 
măzăriche 

100 kg Pirojoc Ion Vasile
s.Badragii Noi, raionul Edinet, Telefon: 43208   

Cartofi  pentru 
seminţe.

2 tone Matran Dumitru
Nisporeni, Telefon: 2-55-84   

Seminţe de 
lucernă

20 kg Panico Tamara
Cismea, Panico Tamara, Telefon: 71192, Telefon mobil: 
68012575   

Seminţe de 
iarba

15 kg Grozavu Gheorghe
Step Soci, Grozavu Gheorghe, Telefon: 79935799, () 
60080048   

ALTE
Animale 10 unitate Condrea Ira

s.Dusmani, Telefon: 74586, Telefon mobil: 068554002   
Plug 1 unitate Alexandru Botnari

or. Fălești, Telefon mobil: 068462973   
Vaci 4 unitate Victor Burlacu

s. Chetrosu, Telefon: 54844, Telefon mobil: 069326776   
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ABONAREA 2011

ABONAŢIVĂ LA ZIARUL

 INFORMAŢII DESPRE PREŢURI PE DIFERITE PIEŢE AGRICOLE DIN ŢARĂ;
 CERERI ŞI OFERTE DE PRODUCŢIE AGROALIMENTARĂ;
 RECOMANDĂRI ALE SPECIALIŞTILOR ÎN AGRICULTURĂ DESPRE:
      creşterea legumelor în seră şi cîmp deschis,
      îngrijirea livezilor şi viilor,
      creşterea animalelor,
      idei de afaceri profi tabile argumentate economic. 

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

Preţuri de abonare (lei)

1 lună 3 luni 6 luni 9 luni 12 luni*

11 33 66 99 121
* august vacanţă

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

SĂ LUAŢI PREŢ BUN
PE PRODUCŢIA CRESCUTĂ CU MULTĂ MUNCĂ? 

DORITI

Index de abonare: PM 21948

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

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

ŞI VEŢI PRIMI:
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