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Oficial Fondul Monetar Internațional
este mulțumit de rezultatele economice
înregistrate de Moldova în anul curent

Fondul Monetar Internațional
(FMI) este mulțumit de rezultatele
economice înregistrate de Republica Moldova în anul curent și de ritmurile cu care sînt realizate reformele. Potrivit Serviciului de presă
al Guvernului, despre aceasta a
declarat șeful Misiunii Departamentului European al FMI Nikolay
Gueorguiev în cadrul întrevederii
cu premierul moldovean Vladimir
Filat. Potrivit lui Nikolay Gueorguiev, în primul trimestru al anului
curent, Moldova continuă să înregistreze rezultate bune, nivelul
inflației fiind în scădere, iar contul
curent al balanței de plăți are un
deficit mai mic, decît era prevăzut.
Oficialul FMI a felicitat Guvernul
de la Chișinău pentru rezultatele
obținute în anul trecut, dar și pentru primele rezultate înregistrate
în anul 2011. Nikolay Gueorguiev
a subliniat că, după ritmul de dezvoltare economică, Moldova depășește nu doar statele din Europa
de Est, ci și unele țări din Uniunea
Europeană. Șeful misiunii și-a exprimat aprecierea și pentru modul
în care sînt realizate reformele prevăzute în Programul de guvernare
„Integrare europeană: Libertate, Democrație, Bunăstare 2011-

2014”. Nikolay Gueorguiev a menționat că,
în cadrul vizitei, care
se va desfășura în perioada 27 aprilie – 12
mai, reprezentanții
misiunii FMI vor purta discuții cu autoritățile de la Chișinău în
contextul celei de-a
treia evaluări a programului încheiat de
Moldova cu FMI în
cadrul Mecanismului
de creditare lărgită
(ECF) și Mecanismului de finanțare lărgită
(EFF).
Reprezentanții
misiunii vor analiza
ultimele evoluții economice și mersul realizării programului,
vor reactualiza prognozele și vor evalua
perspectivele macroeconomice, vor discuta cu autoritățile moldovenești
planurile privind cheltuielile pe
termen mediu și politica fiscală,
precum și politicile macroeconomice și structurale pentru susținerea stabilității macroeconomice și
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asigurarea unei creșteri economice
durabile. Vladimir Filat a subliniat că Guvernul Moldovei a depus
toate eforturile pentru a îndeplini
angajamentele asumate și va continua să acționeze în același ritm.

CITIŢI ÎN NUMĂRUL CURENT:
ORIGINALITATEA ESTE UN FACTOR
IMPORTANT ÎN OBŢINEREA VENITURILOR

“Deși nu ne-a fost ușor, inclusiv
din cauza situației politice din țară,
Guvernul a implementat reformele
necesare și va continua să muncească în vederea obținerii unei
creșteri sănătoase, creării unui climat investițional favorabil și asigurării unei protecții sociale adecvate
categoriilor defavorizate ale populației”, a menționat Vladimir Filat.
Șeful executivului și-a exprimat
disponibilitatea și deschiderea de a
oferi tot suportul necesar pentru ca
activitatea misiunea Departamentului European al FMI să
fie una productivă.
Programul de trei ani
de colaborare a Moldovei
cu FMI a fost aprobat la 29
ianuarie 2010. Acesta prevede acordarea sprijinului
financiar Moldovei în sumă
totală de 369,6 mln drepturi speciale de tragere, din
care 170 mln DST (circa
259 mln USD) au fost deja
alocate. Următoarea tranșă
în mărime de 50 mln DST
(circa 79 mln USD) va fi
alocată după finalizarea
celei de-a treia evaluări a
programului. Jumătate din
credit se acordă prin intermediul Mecanismului de
creditare lărgită, care prevede rata dobînzii zero pînă
la finele anului 2011, o perioadă de grație de 5,5 ani
și un termen de rambursare de 10 ani. Suma rămasă
se acordă prin intermediul
Mecanismului de finanțare
lărgită, care prevede rata dobînzii
egală cu cea a ratei de bază a dobînzii pentru DST (aproximativ 1,27%
anual), un termen de rambursare
de 10 ani și o perioadă de grație de
4,5 ani.
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S-au scumpit castraveții
O dată cu majorarea cererii în perioada sfintelor sărbători de Paști, prețul
castraveților a înregistrat o majorare.
Dacă producția turcească costa acum o
săptămână 21 lei/kg, acum o găsim pe
piață la un preț de 24 lei/kg, iar cea românească, care costa 28 lei/kg, acum se
vinde cu 35 lei/kg.
Potrivit operatorilor de piață, majorarea prețului la castraveți poartă un caracter speculativ, iar o dată cu trecerea săr-

La Drochia
se înregistrează
deficit de semințe
calitative

bătorilor și apariția producției autohtone,
aceștia se vor ieftini.
În perioada extrasezon, cea mai mare
parte din castraveții găsiți pe piața din
Moldova sunt importați din Turcia, România, Siria și Grecia.
Pe parcursul anului 2010, au fost exportate circa 170 tone de castraveți în stare
proaspătă. Cu toate acestea, Moldova rămâne a fi un importator net de acest produs, informează bursa agricolă Agravista.

Agricultorii din raionul Drochia,
se confruntă cu o criză de semințe
necesare pentru culturile de primăvara - porumb și floarea soarelui.
Unul din motivele deficitului de material semincer este sporirea suprafețelor însămânțate cu aceste culturi

Ridichea de luna s-a ieftinit În 2011, sfecla roșie se vinde
mai scump cu peste 47%

La piața agricolă din Chișinău
(str. Albișoara) oferta la ridichea
de luna este foarte mare. Cea mai
mare parte a producției este de origine autohtonă.
Odată cu majorarea ofertei,
prețul ridichii de luna a înregistrat o micșorare vizibilă. Dacă cu o
săptămână în urmă ridichea costa

23.00 lei/kg, acum prețul mediu de
comercializare este de circa 12.00
lei/kg.
Ridichea de luna este expusa
spre comercializare preponderent
de către intermediari.
Preturile la ridiche vor înregistra în continuare o tendință
de micșorare datorită creșterii
ofertei.
Și la piața agricolă din Bălti
oferta de ridiche este mare. Comparativ cu săptămâna precedentă
cantitățile de ridiche s-au mărit
de 3 - 4 ori, depășind cu mult cererea. Producția este de origine
autohtona, dar o buna parte este
importata din România, comercializată preponderent de către
intermediari.

În 2011, pe piața din Chișinău,
sfecla roșie s-a comercializat la un
preț mediu de 8,67 lei/kg, pe când
anul trecut, în aceeași perioadă,
prețul mediu al acesteia era de 5,88
lei/kg, arată datele bursei agricole
Agravista. Astfel, sfecla roșie în
acest an se vinde mai scump cu circa 47,5%.
Săptămâna trecută, la piața
agricolă din Chișinău, prețul la sfecla de masă a înregistrat o creștere
cu peste 65%, ajungând să coste în
medie 10 lei/kg. Potrivit operatorilor de piață, această scumpire este
cauzată de cererea mare din partea
Rusiei la acest produs. Acest fapt a

determinat și creșterea prețului la
sfeclă în Polonia, unde prețul angro
este de 7,40 lei/kg.
Piețele regionale sunt aprovizionate în mare parte de producția
poloneză. Prețul angro la sfecla de
masă în Rusia (Moscova) este de
12,70 lei/kg, iar in Ucraina (Lvov)
de 9,70 lei/kg.
La celelalte piețe din țară, sfecla de masă a fost comercializată
în 2011 la prețuri medii cuprinse între 5,33 lei/kg și 8,17 lei/kg.
Potrivit Agravista, în următoarele
săptămâni prețul sfeclei de masa
va înregistra o diminuare, datorită
apariției producției timpurii.

în anul curent, iar alta cauză este ca,
cantitatea comandată de material semincer pentru perioada de referință
a fost mica.
Prețurile la semințe față de anul
precedent nu au suferit majorări,
floarea soarelui: 180 lei/kg, porumbul - 16 lei/kg.
Specialiștii afirmă că fermierii nu
trebuie să achiziționeze semințe necertificate, chiar dacă exista această
situație de criză. Pentru a obține roade
bune semințele trebuie să fie calitative,
asigurate cu sigiliu și etichetate.

Federaţia Agricultorilor AGROinform prezintă preţurile săptămânale angro la fructe şi legume pe 5 pieţe din Moldova
Informaţia despre preţurile săptămânale o puteţi accesa pe www.agravista.md 28.04.2011
Piaţa angro Bălţi

Denumirea produsului

minim

maxim

mediu

Ardei dulce
Cartofi
Castraveţi
Ceapă galbenă
Ceapă verde (cozi)
Ciuperci Păstrăv/Veşenca
Ciuperci Shampinion
Dovlecei
Morcov
Pătrunjel
Praz
Ridiche neagră
Ridiche de lună
Roşii de seră
Sfeclă de masă
Usturoi
Varză
Varză timpurie
Varză roşie
Vinete

80,00
3,50
22,00
6,50
28,00
35,00
20,00
7,00
5,50
14,00
22,00
9,00
40,00
12,00
18,00
16,00
30,00

80,00
10,00
26,00
9,50
28,00
38,00
20,00
10,50
6,00
18,00
28,00
13,00
42,00
13,50
20,00
16,00
30,00

80,00
6,00
24,00
7,00
28,00
35,00
20,00
8,50
5,50
16,00
22,00
10,00
40,00
13,00
20,00
16,00
30,00

Banane
Căpşune
Grepfrut
Lămâi
Mandarine
Mere
Mere Golden
Mere Idared
Mere Rihard
Pere
Portocale
Prune uscate
Struguri albi de masă
Struguri roşii de masă

18,00
16,00
16,00
24,00
10,00
12,00
8,00
12,00
30,00
15,00
60,00
25,00

18,00
16,00
16,00
24,00
18,00
18,00
12,00
12,00
30,00
15,00
60,00
60,00

18,00
16,00
16,00
24,00
12,00
12,00
10,00
12,00
30,00
15,00
60,00
25,00

Piaţa angro Chişinău
(Albişoara)
minim
maxim
mediu
LEGUME
30,00
60,00
45,00
6,00
9,00
7,30
19,00
21,00
20,00
7,00
8,00
7,50
10,00
20,00
15,00
25,00
25,00
25,00
27,00
28,00
27,00
20,00
22,00
22,00
7,00
8,00
7,70
30,00
40,00
35,00
10,00
15,00
15,00
10,00
15,00
12,00
18,00
20,00
19,00
8,00
10,00
10,00
34,00
34,00
34,00
15,00
16,00
15,00
14,00
14,00
14,00
28,00
28,00
28,00
FRUCTE
17,95
17,95
17,95
40,00
45,00
40,00
15,00
16,00
16,00
15,00
16,00
16,00
19,00
20,00
20,00
10,00
16,00
13,00
10,00
16,00
13,00
10,00
16,00
13,00
10,00
16,00
13,00
30,00
30,00
30,00
16,00
16,00
16,00
25,00
30,00
25,00
25,00
50,00
25,00
25,00
50,00
25,00

Piaţa agricolă Ungheni
minim

maxim

mediu

Piaţa agricolă Cahul
minim

maxim

mediu

65,00
6,50
25,00
8,00
12,00
30,00
38,00
25,00
8,00
5,00
15,00
24,00
10,00
50,00
18,00
20,00
20,00
-

75,00
10,00
28,00
9,00
18,00
35,00
40,00
35,00
10,00
6,00
20,00
25,00
16,00
55,00
19,00
23,00
25,00
-

70,00
9,00
28,00
9,00
15,00
35,00
40,00
35,00
10,00
5,00
18,00
25,00
15,00
55,00
19,00
20,00
20,00
-

45,00
6,50
18,00
6,00
35,00
25,00
7,00
-

45,00
8,00
20,00
7,50
35,00
25,00
8,00
-

45,00
7,50
20,00
7,00
35,00
25,00
7,00
-

13,00
20,00
9,00
40,00
13,00
20,00
25,00

15,00
20,00
10,00
40,00
13,50
20,00
25,00

15,00
20,00
9,00
40,00
13,00
20,00
25,00

10,00
12,00
12,00
12,00
23,00
-

14,00
18,00
15,00
16,00
25,00
-

12,00
16,00
14,00
16,00
23,00
-

19,00
55,00
20,00
17,00
17,00
9,00
12,00
17,00
-

19,00
55,00
20,00
18,00
18,00
10,00
14,00
18,00
-

19,00
55,00
20,00
17,00
17,00
10,00
14,00
17,00
-
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Raport PNUD: Tinerii, persoanele cu dizabilități
și bătrânii din Moldova sunt excluși din societate

 EDITORIAL

Liliana BEREGOI

Câte promisiuni
facem
într-o viaţă?
Câte promisiuni faceți intr-o viata? Pe câte din ele leați dus la bun sfârșit? Poate că
niciuna, poate că una, două,
într-o viață de om. Cert este că
oricâte ar fi te urmăresc până
la Capătul Drumului. Din toate amintirile, poveștile, din tot
ceea ce vezi, auzi, simți, nimic
nu se întipărește în pâcla de
amintiri mai tare decât promisiunile care nu sunt duse
până la capăt. Începi un sfert
ieri, azi mai faci un sfert, mâine promiți că termini și, la final, privești în urma și plângi
la gândul că n-ai reușit să finisezi ceva anume, că totuși ar
mai fi puțin de lucru ca să îți
închei misiunea pe pământ.
Nu te marchează atât de
mult promisiunile celorlalți
care nici măcar nu au fost
începute vreodată. Nu. Acelea sunt uitate, date la spate.
Mintea ta procesează doar fărâma din marea ta misiune în
acest univers: promisiunea pe
care ți-ai încrustat-o în suflet,
adânc, foarte adânc.
Așa simt, zilele astea, ca
n-am început ce-ar fi trebuit
să termin deja de ceva vreme.
Mi-e greu când știu ca oamenii, cărora le-am promis, gândesc ca nu sunt consecventă,
nu sunt serioasă. Așa cred,
așa gândesc. Aș vrea ca promisiunile să devină pentru
toți o normă. De ce să promiți
atunci când ești sigur că nu
vei respecta promisiunea?
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Tinerii, persoanele cu dizabilități și bătrânii din Moldova
sunt excluși din societate. Aceștia au acces limitat la putere,
se simt adesea neputincioși și
incapabili să ia decizii. Așa arată datele unui raport prezentat
astăzi de Programul Națiunilor
Unite pentru Dezvoltare.
Experții PNUD au realizat
un raport privind capacitatea
individului de a participa la viața socială pentru anii 2010-2011.
Concluzia este că grupurile vulnerabile sunt tinerii, persoanele
cu dizabilități și bătrânii. Aceștia
nu au acces la servicii precum educație competentă, servicii de
sănătate sau au limitări la locuințe și utilități.
Matilda Dimovska, reprezentant permanent adjunct
PNUD afirmă: “În Republica
Moldova, există necesitatea de
colaborare între ministere, revizuirea schemelor actuale de
asistență și acreditare, extinderea oportunităților de planificare a carierei și îmbunătățirea
prestațiilor sociale”.
“Anume pentru aceste motive, politicile sociale moderne
ar trebui să se concentreze în
primul rând asupăra asigură-

rii dosponibilității resurselor
adecvate pentru incluziunea
socială a persoanelor care se
confruntă cu dificultăți”, spune
Sergiu Sainciuc, vice-ministrul
muncii, protecției sociale și familiei
În raport sunt analizate 3
domenii la care oamenii cel mai

frecvent nu au acces – economic, politic și social. Experții
susțin că aspectul economic
este cel mai grav și vin cu niște
soluții concrete.
Dorin Vaculovschi, expert
național: -Dacă vorbim despre
excluziunea economică, noi
propunem promovarea unor

politici active, axate pe crearea
noilor locuri de muncă, diversificarea sceptrului ocupațional,
promovarea lucrărilor publice
remunerate și eliminarea tuturor formelor de discriminare.
Scopul raportului este de a
mobilizarea factori de decizie la
nivel național, regional și local.

Gazoductul Ungheni-Iași deschide calea
spre gazele din România
Republica Moldova va putea importa gaze din România
în momente de criză și pe o
perioadă limitată, dacă până la
sfârșitul anului va începe construcția gazoductului UngheniIași. Discuțiile despre construcția conductei se poartă de mai
multă vreme, proiectul fiind inclus în strategia energetică pentru anul 2011 de Guvernul de la
București. Prin aceste conducte
România ar putea importa gaze
din Rusia.

Spre deosebire de moldoveni, oficialii romani au omis
să vorbească, în ultima vreme,
despre stadiul acestui proiect,
chiar dacă trei sferturi din conductă se află în responsabilitatea României. Au fost făcute
publice atât detalii tehnice, cat
si financiare, insa informațiile au fost transmise doar de
autoritățile din Moldova. Contactați de HotNews.ro, oficialii
din Ministerul Economiei din
România au confirmat faptul

ca lucrările la gazoduct ar putea
începe din 2011.
Potrivit hotnews.ro despre
acest proiect s-a vorbit, la modul general, la începutul anului trecut, când președintele
României, Traian Băsescu, a
efectuat o vizită în Republica Moldova. Atunci, șefii celor
două state au convenit ca în
cadrul politicii de vecinătate să
fie realizat proiectul de punere
în funcțiune a transportului de
gaze Drochia – Ungheni – Iași.

În luna mai 2010, fostul ministru al economiei, Adrian Videanu, a efectuat, de asemenea, o
vizită în Republica Moldova,
convenind cu premierul Vlad
Filat construirea gazoductului.
Oficialii români spun că este
vorba de alimentarea provizorie a Republicii Moldova în situații de criza.
Reprezentanții Ministerului
Economiei al Republicii Moldova au afirmat, la sfârșitul lunii martie, ca în 2011 va începe
construcția conductei de gaz
Ungheni-Iași pe ambele direcții. Costul gazoductului este estimat la circa 20 milioane euro.
Aceiași oficiali spun că un grup
de lucru comun a selectat deja
un traseu estimativ cu o lungime totala de 40 km, dintre care
31 km pe teritoriul României și
9 km – pe teritoriul Republicii
Moldova
O parte din fondurile necesare, în sumă de 7 mil. euro
urmează a fi alocate de către
Comisia Europeana prin intermediul Programului Operațional Comun România-UcrainaRepublica Moldova, 3 mil. euro
pentru Republica Moldova și,
respectiv, 4 mil. euro pentru
Romania. În prezent se elaborează studiul de fezabilitate al
proiectului.
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Originalitatea este un factor important
Situată la doi kilometri de
vatra satului, cu o suprafață de
peste un hectar, ferma de struți
din Bardar, raionul Ialoveni
este una din cele mai mari din
republică.
Aici pot fi admirați struți,
păuni, fazani, porumbei, prepelițe, cai, porci vietnamezi, căprițe, lebede, ponei, cai, cocori
precum și diverse soiuri de găini și rățuște.
Struții au fost aduși la fermă
cu 15 ani în urmă, deși la început erau circa 350, la moment
numărul lor s-a redus până la
100.
Stăpânul fermei importă vietățile din Germania, Olanda,
Polonia sau Ungaria.
Proprietarul fermei, Igor
Boljicov, ne-a spus că a lucrat
mult timp la ferme de păsări,
iar după destrămarea Uniunii
Sovietice, majoritatea fermelor
au fost închise și, ca mulți alții,
a rămas fără lucru. „A trebuit să-mi găsesc o ocupație. La
început am văzut un material
la televizor despre struți, după
care am citit pe Internet despre
creșterea struților în condiții de
casă. Am primit literatură de
specialitate din Statele Unite”,
spune fermierul.
Ideea de a crea o fermă de
acest fel i-a apărut încă în anul
1983 când a vizitat o piață de
păsări din Moscova. „Am avut
ocazia să văd o diversitate mare
de păsări și am fost impresionat, de atunci am căpătat un
interes deosebit față de acest
subiect. Prima dată am cumpărat cinci ouă pe care le-am pus
în incubator. Au ieșit doar trei
pui de struți, unul a murit, iar
pe ceilalți i-am vândut. Am văzut că afacerea este profitabilă
și așa am început creșterea masivă a păsărilor”, a adăugat Igor
Boljicov.
Un struț consumă zilnic
aproximativ trei kilograme de
amestec de orz, porumb, soia
și fân și la vârsta de șapte ani
poate atinge greutatea de 160
de kilograme. O femelă depune
anual, din martie până în septembrie, șaizeci de ouă. Acestea
pot fi utilizate atât în alimentație, cât și pentru a scoate pui.

Un ou de struț
cântărește până
la două kilograme
Ouăle pentru incubare costă
o sută de dolari, iar cele pentru mâncare - 500 de lei. Mulți
cumpără struții pentru carnea
lor, care este deosebit de gustoasă, dietetică și seamănă la
gust cu cea de vită. Struții mai
sunt crescuți și pentru pielea
lor. Ea este utilizată la fabricarea încălțămintei, genților.
Prețul unei piei de struț este de
aproximativ 7 mii de lei. În Republica Moldova însă sunt foarte puțini specialiști care știu să
prelucreze acest tip de piele.
Ca să mențină căldura în interiorul încăperilor unde sunt
adăpostiți struții, fermierul a
închis sistemul de ventilație, iar
pe parcursul zilei păsările sunt
scoase afară, unde aleargă ca să
se încălzească.
Totuși creșterea struților nu
aduce mari profituri în Moldova, păsările reprezentând mai
mult o atracție turistică și un
element important pentru lansarea unei afaceri de turism rural sau agroturism.
Fermierul a considerat că
mai profitabilă ar putea fi creșterea prepelițelor. “Eu am aproximativ 5000 de prepelițe, iar
zilnic obțin circa 1000 de ouă.
Carnea și ouăle acestora sunt
solicitate pe piața republicii.
Ouăle de prepeliță sunt foarte benefice pentru organismul
uman”, a declarat Igor Boljicov.
Pentru a crește prepelițe nu
este nevoie de un spațiu mare
și acestea consumă mult mai
puțin decât găinile. Sunt imune la bolile tradiționale păsărilor. Într-o încăpere cu suprafața de 2 metri pătrați pot fi
crescute 1000 de prepelițe. În
timpul iernii, încăperile unde
sunt crescute prepelițele nu
necesită un sistem de încălzire,
deoarece acestea se încălzesc
una pe alta.
La fermă mai sunt crescuți
mistreți și porci vietnamezi.
Porcii vietnamezi sunt mult
mai mici decât cei obișnuiți, dar

sunt mult mai rentabil de crescut. Aceștia consumă mai puțin, au nevoie de un spațiu mai
mic, iar la vârsta de 2-3 luni se
pot, deja, înmulți.

În fiecare an
la fermă este adusă
câte o vietate
„Facem acest lucru deja de 5
ani. Păsările sunt destinate persoanelor cu venit mediu care
au case pe pământ și ar vrea să
crească soiuri noi de găini, rațe
sau gâște sau animale exotice”,
spune Baljicov.
Intrarea pe teritoriul fermei
de struți de la Bardar este de 10
lei pentru o persoană.
Cleopatra Dumitrescu are și
ea o fermă de struți. A descoperit afacerea în 1996, când se afla
în SUA, și s-a hotărât imediat
să facă și în Moldova ceva asemănător, bazându-se într-o oarecare măsură și pe experiența
obținută în urma creșterii păsărilor. Și-a deschis la început o
mică fermă cu 7 struți adulți și
cu 12 pui de struț achiziționați
din țările Europei de Vest, de la
diferite ferme, pentru evitarea
consangvinizării.
De asemenea, achiziționase
pentru demararea afacerii vreo
18 ouă pentru incubat, un incubator și o maternitate pentru
pui. Ferma a fost amenajată în
spațiile care aparțineau cândva colhozului. Astfel, problema
amenajării fermei a fost rezolvată destul de rapid datorită
faptului că existau deja clădirile
și nu a trebuit decât să fie construite gardurile despărțitoare
și adăposturile. „A fost relativ
simplu, deoarece struțul nu
este pretențios atâta timp cât îi
oferi un acoperiș deasupra capului, lumină și lucernă”, rela-

tează Cleopatra Dumitrescu.
Inițiatorul acestei afaceri a
mai spus că investiția inițială
a fost destul de mare. „Gândiți-vă că în acea perioadă,
prin anul 1997, prețurile erau
cu totul altele decât cele de
acum. Astfel, un pui de struț
îl poți achiziționa astăzi cu 50
euro, iar un adult de trei ani,
bun reproducător – cu 1.000
de euro sau chiar mai mult,
iar atunci sumele erau de cel
puțin de trei ori mai mari. În
plus, nici nu existau foarte
multe informații despre cum
să crești struți și să desfășori o
asemenea afacere. Noi am fost
oarecum norocoși, pentru că
aveam internet încă din 1996
și multe lucruri am putut să
le citim pe site-uri americane
sau australiene. Vedeam ce fac
crescătorii din afară, încercam
să înțelegem de ce fac așa anumite lucruri și încercam să le

aplicăm și noi. Am învățat să
inițiem și să obținem venituri
din această afacere după ce
făceam ceea ce vedeam la alții. Ne-a bucurat foarte mult
faptul că afacerea a mers bine
încă de la început”, a spus Cleopatra Dumitrescu.
Originalitatea este un factor important în obținerea veniturilor din această afacere.
„Struți în Moldova? Asta era
ceva cu totul nou, interesul
era foarte mare, mai ales din
partea altor potențiali crescători. În plus, noi, aici în țară,
chiar avem condiții excelente
pentru astfel de ferme. Au venit crescători din străinătate
să ne spună că la noi pământul este mult mai bun, că forța
de muncă se găsește ușor și ne
întrebau de ce nu punem osul
la treabă pentru ca să ne extindem”, a afirmat deținătorul
fermei de struți.

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 fie format din cel puţin 10 persoane
care sunt din aceeaşi localitate, să aibă în gestiune una sau mai multe
vaci şi să să fie gata să contribuie cu mijloace financiare.
În cadrul proiectului, partenerii selectaţi vor beneficia de asistenţă
la crearea şi dezvoltarea cooperativei. AGROinform va contribui cu o
parte a finanţării.
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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în obținerea veniturilor
Spațiu, hrană,
productivitate
pentru o afacere
de succes
Cleopatra Dumitrescu comunică că activitatea la fermă
nu e grea deloc, trebuie doar
sa respecți câteva condiții de
bază: să îi dai struțului suprafață mare de teren, să aibă apă
și multă lucernă, care este, de
fapt, hrana lui de bază, iar adăpostul să fie corespunzător.
„Dacă e frig, adăpostul trebuie
încălzit, mai ales pentru pui.
Noi chiar am avut o problemă
în urmă cu câțiva ani, când întro noapte am rămas fără curent
electric și nu ne montasem încă
generator automat de rezervă.
Atunci ne-au murit mulți pui”,
a menționat businessmanul.
Cleopatra Dumitrescu crește acum la fermă 24 de struți
adulți, reproducători, fiecare
deține o suprafața de țarc exterior de 700-800 metri pătrați,
mult peste normele europene,
care prevăd un minim de 250
metri pătrați pentru o pasăre. E
bine să iei în calcul această suprafață încă de la începutul afacerii, deoarece struțului îi place
să stea la soare, să aibă lumină
și căldură.
Poți să demarezi activitatea
chiar și numai cu un mascul și o
femelă. Femela începe să se ouă
la vârsta de 1 an, însă primele
ouă nu sunt bune pentru incubat, abia după ce struții împlinesc trei ani fac ouă care se pot
incuba. De aceea se recomandă
ca primele ouă să le vinzi, ca să
îți acoperi din cheltuieli. Astfel, pentru întreținerea fermei,
majoritatea cheltuielilor vor
fi orientate spre achiziționarea hrănii. Jumătate din hrana
struțului e lucerna, dar lui îi mai
trebuie pentru alimentație și
grâu, porumb, orz, ovăz, amestec de cereale și, dacă trebuie să
le cumperi, atunci câștigul se va
diminua. E important, așadar,
să poți să pregătești furajele și
să crești materia primă pentru

acestea în gospodăria proprie,
pentru ca să nu fii nevoit să le
cumperi.
Referitor la productivitate
trebuie să știți că o femelă produce între 40 și 90 de ouă pe
an, iar dacă e un an bun poate
ajunge chiar și la 120 de ouă
dintre care 80 la sută scot pui.
Femela poate să se ouă peste o
zi, dar poate să se ouă și două
săptămâni, apoi să ia o săptămână pauză sau se ouă o lună
în continuu. Cât timp este cald
afară, începând cu primăvara și
până toamna târziu, ea se ouă.
Trebuie însă s-o obișnuiești cu
teritoriul ei și s-o determini să
se ouă acolo unde vrei tu, cum
ar fi, de exemplu, într-un spațiu cu nisip, care imită mediul
ei natural. Dacă nu se ouă acolo
unde trebuie, pur și simplu îi
muți ouăle, ea vine după ele și

se deprinde acolo. „N-am știut
treaba asta de la început, struții
au spart ouăle și am avut pierderi”, a menționat Cleopatra
Dumitrescu.
Deținătorul fermei de struți

a spus și despre perioada când
sunt obținute primele venituri
din vânzarea ouălor. „Primele
10 ouă de la fiecare femelă le
vindem imediat, pentru că pică
în perioada Paștelui și sunt clienți care vor să vopsească și să
picteze ouă de struț. E și asta o
piață: realizarea ouălor pentru
coajă”, a afirmat Cleopatra Dumitrescu.

De ce merită
să creșteți struți?
Principalele avantaje ale
creșterii struților sunt două:
produc mult mai mulți pui decât alte animale și hrana lor e
foarte ieftină. Un struț consumă maximum 2,5 kg de hrană
pe zi, jumătate fiind lucernă.

Dacă nu ai lucernă, le dai iarbă.
Apar anumite probleme în privința alimentației struților în
anii în care e secetă, dar poți să
ai și noroc: când iarna e blândă îi hrănești cu lucernă verde
până la Revelion. În principiu,
până la vârsta de 1 an, un struț
costă 60-65 euro, poate și mai
mult. La vârsta de 1 an, când
are 90-100 kg, poți să îl vinzi la
abator cu 2,5 euro pentru un kilogram și, astfel, poți să obții un
câștig de peste 100 de euro de la
fiecare pasăre.
„Este o afacere profitabilă și
mie îmi place. Nu e complicat,
nu e dificil, nu necesită multă
muncă. Să crești 5 struți sau
30 de struți înseamnă cam același lucru, deoarece volumul
de muncă e același. Nu strâng
paie și mult bălegar ca la vite.
Trebuie să ai tot timpul apă și
verdeață, să ai grijă să strângi
ouăle. În rest, nu prea faci nimic. Cei interesați de această

activitate nu au de ce să se sperie: important este să iubească
struții și să le asigure condițiile
de care am vorbit, să nu ezite
să ceară sprijinul oamenilor
de afaceri cu experiență care
au ferme mari. Ei vă pot oferi
ajutor consistent, chiar și în
privința pieței de desfacere a
producției”, susține Cleopatra
Dumitrescu.

care sunt scoase în afara acestui interval sunt folosite pentru
consum. Nu se scot pui toamna.

Câți bani se pot
obține în urma
creșterii unui
struț?
În momentul sacrificării, la
vârsta de 10-14 luni, de la un
struț se obțin 35 kg de carne
macră fragedă și săracă în grăsime, peste 1 metru pătrat de
piele și aproximativ 1,5 kg de
pene. Dacă nu sunt sacrificați,
struții se păstrează pentru reproducție: masculul atinge maturitatea sexuală la 30 de luni,
femela – la 20 de luni. Pentru
ca să evitați cheltuielile inutile
și să aveți pierderi trebuie să
știți cum să depistați imediat
când struțul se îmbolnăvește. Un struț sănătos trebuie să
vină spre crescător când acesta
se apropie de țarc. Dacă e bolnav, nu-și mai manifestă interesul față de om, e mai abătut,
nu mai e atât de țanțoș. Gâtul e
mai îndoit, spatele mai curbat,
aripile sunt lăsate.
Astfel, dacă doriți să investiți în agricultură trebuie să
încercați și alte metode decât
cele tradiționale pentru a obține profit. Ferma de struți este
o oportunitate excelentă în
acest sens.

Cât costă
un ou de struț?
Un ou pentru incubat costă
între 180 și 700 de lei, în funcție de numărul de bucăți achiziționate. Un ou pentru consum
costă între 160 și 400 de lei.
Ouăle pot fi incubate la fermele deja existente, la un preț de
aproximativ 10 euro, care include costuri, cum ar fi curentul
electric consumat de incubator
sau dezinfectantul. Probabil, vă
întrebați cât de repede crește
un struț. La naștere, un pui are
25 cm înălțime și o greutate de
aproximativ 1 kilogram. Crește
cu 25-30 cm pe lună, astfel că
la vârsta de 5 luni, se uită deja
de sus la crescător. La maturitate atinge o înălțime de 2,5 m
și o greutate de peste 150 kg.
Trăiește peste 50 de ani. Puii
se scot primăvara și vara, ouăle

Rubrică realizată
de Liliana BEREGOI
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Moldova nu va mai produce „cagor”, „coniac” și „șampanie”

Vinificatorii: „Vom înregistra pierderi enorme”
Viceministrul Economiei,
Octavian Calmîc, a spus că acest
lucru ține de faptul că Uniunea
Europeană și Moldova au încheiat negocierile asupra unui
acord de protejare reciprocă a
indicațiilor geografice (IG).
„Agenții economici vor trebui să renunțe la denumirile
respective, deoarece acestea
nu ne aparțin și sunt protejate
la nivel internațional. Astfel,
coniacul se va numi divin, șampania - vin spumant, iar Cagorul - vin domnesc”, a specificat
Calmîc.
El a menționat că, dacă
agenții economici vor utiliza
denumirile conform indicațiilor
geografice propuse, aceștia vor
putea exporta fără probleme în
Uniunea Europeană (UE).
„De asemenea, prin acest
acord Moldova va asigura un
nivel înalt de protecție pentru
mai mult de 3,2 mii de indicații geografice europene pentru
produse alimentare, vinuri și
băuturi spirtoase cărora li s-a
acordat protecție în interiorul
UE. Prin aceasta se urmărește promovarea și stimularea
schimburilor comerciale cu
produse agricole și alimentare
originare, atât de pe teritoriul
Moldovei, cât și din UE”, a subliniat Calmîc.
Viceministrul spune că Moldova este a doua dintre țările
incluse în politica de vecinătate
a UE, după Georgia, care face
acest important pas înainte
spre promovarea și protejarea
calității producției agricole.
„Prin acest acord, Moldova
își adaptează legislația naționa-

Moldova nu va mai produce coniac și șampanie, cel
puțin cu aceste denumiri.
lă la cele mai înalte standarde
privind protecția drepturilor de
proprietate intelectuală. Obiectivul acestor negocieri este de a
proteja mai bine consumatorii,
astfel încât aceștia să nu fie induși în eroare referitor la adevărata origine a produsului și
la calitatea reală a acestuia”, a
subliniat Calmîc.
În același timp, vinificatorii
din Republica Moldova susțin
că vor înregistra pierderi enorme, dacă vor renunța la denumirile de șampanie, coniac și

cahor, după cum insistă Uniunea Europeană.
Directorul companiei vinicole “Lion Gri”, Nelly Sonic, a
spus că pentru a renunța la vechile denumirile, vinificatorii
vor avea pierderi de milioane
de lei și asta pentru că vor fi
nevoiți să schimbe toate etichetele de pe sticle și să modifice
inscripțiile de pe ambalaje.
“Vinificatorii au încercat să
implementeze o astfel de inițiativă încă în urmă cu 3-4 ani și
atunci am înregistrat pierderi

foarte mari. După ce am modificat inscripțiile din “coniac”
în “divin”, vânzările au scăzut
drastic, iar unele țări chiar au
refuzat să mai importe “divin”
din Moldova. Ar fi bine ca UE să
ne acorde și susținere financiară, nu numai un răgaz de cinci
ani”, a specificat Sonic.
Cât despre “cahor”, directorul “Lion Gri” spune că această
denumire nu are nimic în comun cu vinurile produse în regiunea Cahors din Franța.
“După ce am promovat

această denumire zeci de ani la
rând și avem succes, francezii
s-au gândit să ne lipsească de
denumirea “cahor”. Noi avem
cumpărători fideli, care atunci
când intră într-un magazin din
Rusia, Belarus sau Ucraina,
cumpără neapărat cahor din
Moldova. Dacă vom renunța și
la această denumire, vom avea
pierderi enorme, iar Franța ne
va ocupa locurile noastre”, a
subliniat Sonic.
Producătorii de vinuri se
declară pregătiți să treacă la indicațiile geografice. Sticlele de
spumant și divin pot fi găsite
deja pe rafturile magazinelor
din CSI, alături de sticle pe care
mai figurează vechile denumiri.
Astfel, în următorii cinci
ani, etichetele de pe sticlele de
șampanie, coniac și cahor moldovenesc vor fi marcate sub indicația geografică “spumant”,
“divin”, iar cahorul se va numi
“vin domnesc”.
Negocierile dintre Moldova
și Uniunea Europeană asupra
Acordului de protejare reciprocă a indicațiilor geografice au
fost încheiate recent. Prin acest
acord, Moldova se angajează să
asigure un nivel înalt de protecție pentru mai mult de 3,2 mii
de indicații geografice europene la produse alimentare, vinuri și băuturi spirtoase, cărora
li s-a acordat protecție în interiorul UE.
Acordul urmează să ajungă
la Consiliu și la Parlamentul
European, precum și la autoritățile legislative din Moldova,
unde trebuie să fie aprobat pentru a putea intra în vigoare.

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

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

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

Servicii de marketing
 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 promovarea lor.

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

PROIECTE

nr. 8 (93) 29 aprilie 2011 

7

AGROinform implementează Programul de dezvoltare
a nucleelor de producere și marketing a fructelor
În perioada Aprilie – Noiembrie 2011 Federația Națională a Agricultorilor din Moldova AGROinform va implementa
Proiectul „Programul de dezvoltare a nucleelor de producere și marketing a fructelor”, finanțat de Unitatea Consolidată
pentru Implementarea Programelor IFAD (UCIP-IFAD)
Scopul Proiectului.
Fondul Internațional de
Dezvoltare a Agriculturii
(IFAD) prin intermediul
Programului de Servicii Financiare Rurale și de Marketing (PSFRM) va finanța
activitățile implementate în
cadrul a 6 nucleele de producere a fructelor orientate
la stimularea creșterii activităților agricole strategice și
de afaceri în sectorul rural,
sporirea veniturilor fermierilor, care direct sau indirect
contribuie la dezvoltarea
lanțului valoric horticol al
Moldovei.
Un rol deosebit în aplicarea
și promovarea tehnologiilor intensive în producerea
fructelor a fost identificat
pentru Nucleele de Producere - exploatații (sau grupuri
de exploatații) specializate,
amplasate compact în cadrul
unor raioane, care aplică
tehnologii și „know-how”
performante, dotate cu capacități de condiționare și păstrare a producției și cu canale
de comercializare stabile,
conectate la piețele-țintă.
Obiective specifice. AGROinform va acorda servicii
de consultanță și instruire
pentru grupuri de fermieri

Federaţia Naţională a Agricultorilor din Moldova

constitute în 6 raioane (nuclee de producere) specializate în producerea fructelor
pentru export (Briceni, Edineț, Ocnița, Soroca, Orhei și
Florești), având următoarele
obiective:
Acordarea consultațiilor
la implementarea în cadrul
nucleelor a tehnologiilor și
inovațiilor în domeniul producerii, protecției plantelor,
recoltării și gestiunii post-recoltă a fructelor;
Diseminarea cunoștințelor și experienței acumulate
producătorilor de fructe din
regiune prin organizarea sesiunilor de instruire;
Conectarea producătorilor de fructe cu potențiali
cumpărători, centre de distribuție și logistică pentru
facilitarea exporturilor de
fructe.
Partenerii Proiectului.
Proiectul va fi implementat de
AGROinform în parteneriat
cu: Asociația Producătorilor
de Fructe din Moldova, Organizațiile regionale membre
AGROinform, ziarul național
Agromediainform, compania
Fitomag și experți / savanți
din domeniu.

AGROinform oferă FINANŢARE

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

3. Dezvoltarea capacităţilor la producerea ciupercilor şi
plantelor medicinale (investiţii în mijloace fixe capitale
şi o parte mijloace circulante).
4. Dezvoltarea sectorului zootehnic prin crearea capacităţilor de producere a producţiei animaliere cu valoare
adăugată (inclusiv mini-ferme situate în extravilan).

Rezultatele Proiectului.
Indicii rezultativi a Proiectului sunt următorii: 5 module
de instruire elaborate de
experți/savanți; peste 300
de producători de fructe
instruiți în cadrul celor 30
seminare regionale; 8 pachete informaționale marketing
specializate diseminate; 3
mese rotunde tematice organizate; 1 conferință națională
și asistență tehnică oferită
membrilor nucleelor de producere în dezvoltarea lanțului valoric pentru fructe.
Domeniile de instruire și
asistență ale proiectului vor
fi următoarele:
Înființarea plantațiilor
pomicole bazate pe diferite
tehnologii și întreținerea lor
până la intrarea în rod;
Tehnologii moderne de
producere a fructelor;
Sisteme integrate de protecție și fertilizare a plantațiilor pomicole;
Tehnologii moderne de
păstrare și ambalare a fructelor;
Aspecte economice și de
marketing în ramura fructelor.

FERMIERILOR

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

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

Informaţii suplimentare pot fi obţinute la numărul de telefon (22) 23 77 30
sau la reţeaua AGROinform.
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Fructele păstrate în frigider
În Republica Moldova agricultura continuă să fie sectorul de bază al economiei naționale. Cu toate acestea, dinamica actuală
de dezvoltare a agriculturii se caracterizează printr-o instabilitate pronunțată, calitate inadecvată, productivitate și venituri
mici și lipsa unor priorități bine conturate în politicile promovate în sectorul agroalimentar
cial datorită dezvoltării rapide
a rețelelor de supermarkete)
necesită consolidarea producției proaspete agricole în loturi
omogene, care nu necesită sortare și ambalare adițională în
țările-importatoare. Aceasta ar
însemna că pentru viitor echipamentul specializat de sortare
și ambalare trebuie să devină
parte integrantă a tuturor frigiderelor din Republica Moldova
ce exportă produse pe piețele cu
cerințe mai riguroase în ceea ce
privește calitatea, iar construcția, renovarea și dotarea frigiderelor trebuie să fie efectuată
în conformitate cu cerințele
standardelor
internaționale,
privind securitatea alimentară
și protecția mediului.

Exporturile agro-alimentare
reprezintă 50% din totalul exporturilor Republicii Moldova,
dar evoluția tot mai pronunțată
a importurilor agro-alimentare
nu prezintă o tendință pozitivă
de dezvoltare a economiei naționale. Comerțul extern agroalimentar net, deși pozitiv deocamdată la circa 20-30%, este
în scădere continuă pe parcursul ultimilor ani. Acesta este un
indicator cert, că producătorii
și industria alimentară autohtonă satisface într-o măsură tot
mai mică cerințele crescânde
ale consumatorilor locali, din
punct de vedere, atât a calității,
cât și a gamei de produse.
Obținerea producției agricole de valoare înaltă (fructelor
și legumelor pentru consum
în stare proaspătă) oferă posibilitatea de a obține cele mai
mari profituri producătorilor
agricoli. Producătorii autohtoni
trebuie să-și orienteze eforturile la crearea depozitelor frigorifice specializate pentru păstrarea fructelor și legumelor, ceea
ce va contribui la dezvoltarea
considerabilă a lanțului valoric
și sporirea veniturilor, prin obținerea prețurilor avantajoase
în lunile reci ale anului. Totodată, vor reduce considerabil
dependența de piață (consumatorul final) și va crește puterea
de negociere a producătorilor
la comercializarea fructelor și
legumelor.
În Republica Moldova sunt
la moment 187 frigidere cu capacitatea totală de 111.7 mii
tone convenționale (recalculate
pentru mere în raportul de 0,25

tone/m3). În pofida evoluției
pozitive modeste a dezvoltării
capacității totale, se observă o
creștere semnificativă a capacității frigiderelor funcționale
cu 23%. La rândul său aceasta
a fost determinată de către lansarea în anii 2005-2009 a 19
frigidere noi cu o capacitate totală de 10,350 tone. O tendință
pozitivă este faptul, că datorită
politicii de subvenționare a infrastructurii de procesare, în
perioada Ianuarie – Decembrie
2010 au fost date în exploatare 26 de frigidere. Frigiderele funcționale totalizează cca.

46% din totalul capacităților de
depozitare.
În ultimii 10-15 ani, principala funcție a frigiderelor în
Republica Moldova a fost păstrarea producției în stare proaspătă pe parcursul a 3-4 luni
pentru a beneficia de prețurile
mai mari la producția extra-sezon. O mare parte a producției
a fost livrată pe segmentele de
piață de valoare joasă a țărilor
CSI, în ambalaj necorespunzător, fiind preponderent sortată
manual. În același timp, piața
UE și tot mai multe segmente
de piață din țările CSI (în spe-

ORGANIZAREA
ȘI GESTIONAREA
BUSINESSULUI
DE PĂSTRARE
A FRUCTELOR
ÎN FRIGIDER
Se propune pentru analiză un proiect investițional de
asamblare a frigiderului cu capacitate de 400 tone. Frigiderul este asamblat din structură metalică și izolat cu panele
Sandwich. Proiectul prevede
montarea a 2 camere frigorifice
(ceea ce va permite manipularea mai ușoară a producției în
frigider) cu instalații frigorifice
individuale automatizate ce vor
funcționa pe freon. În plus, frigiderul va avea și o cameră separată pentru sortarea și ambalarea finală a fructelor. Tempe-

BUGETUL ORIENTATIV
A INVESTIȚIILOR LA ASAMBLAREA FRIGIDERULUI
CU CAPACITATE DE 400 TONE
Specificare

Costul
investiţiei, lei

Sursa de finanţare
Întreprindere
Credit
lei
%
Lei

%

Panele Sandwich fără TVA
(exterior 160mm, interior 100 mm)

620,000

0.0%

620,000

21.7%

Echipament frigorific (fără TVA)

670,000

0.0%

670,000

23.4%

Cheltuieli de transportare

100,500

Procurarea stivuitorului

150,000

Structura metalică a frigiderului

320,000

320,000

11.2%

0.0%

Fundament din beton armat (cu izolaţie)

320,000

320,000

11.2%

0.0%

32,000

32,000

1.1%

0.0%

Elaborarea proiectului

100,500

3.5%
0.0%

Procurarea containerelor din lemn

512,000

Cheltuieli neprevăzute (5%)

136,225

136,225

4.8%

2,860,725

908,725

31.8%

Investiţia totală

0.0%

0.0%
150,000

512,000

5.2%

17.9%
0.0%

1,952,000

68.2%

Notă: În anul 2011 antreprenorul va putea beneficia de subvenții din partea Guvernului RM: (a) până la 30% din
costul investițiilor în echipament și utilaj la asamblarea frigiderului (valoarea fără TVA) și (b) subvenții la compensarea
achitării dobânzii la credit (suma maximă constitui 150,000 lei pentru fiecare credit), dacă va respecta și prezenta toate
actele necesare stipulate în Regulamentul privind modul de gestionare a mijloacelor fondului pentru subvenționarea agriculturii.

ratura în camerele frigorifice va
fi de (0,5) – (1,0) oC cu condiția
depozitării zilnice nu mai mult
de 15% din capacitatea camerei.
Pentru construirea unui
frigider modern de păstrare a
fructelor, antreprenorul trebuie întâi de toate să obțină
Certificatul de urbanism (eliberat de APL), care va permite
construcția frigiderului. Etapa
următoare constă în selectarea
organizației licențiate care va
face expertiza geodezică și topografică și ulterior va elabora
proiectul de execuție a frigiderului: proiectul general, proiectul fundamentului, proiectul
structurii metalice, proiectul
tehnologiei frigorifice, proiectul rețele, arhitectura, etc. Odată cu elaborarea proiectului de
execuție și după ce s-a efectuat
expertiza independentă a proiectului, antreprenorul poate
începe construcția nemijlocită
a obiectului.
La construirea frigiderului
antreprenorul poate utiliza mijloacele financiare proprii sau
să atragă un credit la condiții
avantajoase din sursele liniilor de creditarea a proiectelor
investiționale. În prezent, proiectele investiționale oferă dobânzi avantajoase și perioade
de vacanță la achitarea creditului de bază, pentru asamblarea frigiderului și anume: FIDA
(11% în lei) și RISP II (14-15%
în lei).
Crearea frigiderului cu capacitate de 400 tone va necesita investiții de cca. 2,860 mii
lei din partea antreprenorului.
Suma subvențiilor posibile din
partea Guvernului RM va constitui suma totală de 582 mii
lei (inclusiv: subvenții la echipament/utilaj 432 mii lei și 150
mii lei compensarea achitării
dobânzii la credit).
Un factor important la elaborarea tehnologiei de activitate a frigiderului constă în păstrarea calității înalte a fructelor
prin crearea condițiilor, care
ar permite reducerea vitezei
schimbărilor (procesele fiziologice cum ar fi: respirația, care
elimină căldură și umiditate) în
fructele depozitate. Pentru înlăturarea acestor fenomene negative, în camerele frigorifice este
necesar să fie asigurat de 2-8
ori circulația aerului în fiecare
oră și 1-5 ori schimbului aerului
din contul intrării aerului.
Pregătirea frigiderului pentru depozitarea fructelor va fi
petrecută după ce va fi efectuată
ordinea minuțioasă și continuă
privind dezinfectarea încăperilor (cu soluție de formalina sau
prin fumegare). Cu 15-20 zile
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cântăresc mai mult la piață

înainte de depozitarea fructelor
se va efectua stropirea păreților
cu soluție de var (în proporție
de 1,5 kg var nestins la 10 l de
apă cu adăugarea a 200 gr de
piatră vânătă).
Depozitarea producției în
camere se va efectua uniform,
luând în considerație, că cantitatea de depozitare zilnică
a fructelor nu trebuie să depășească 10-15% din volumul
camerei, pentru a nu favoriza
procesul de stricare a fructelor
deja depozitate. Echipamentul
frigorific trebuie să funcționeze
la capacitatea sa maximă, înce-

și a masei produsului. Umiditatea relativă optimă obișnuită
pentru mere este de 95%. Toate indicațiile termometrelor
și aparatelor vor fi verificate
regulat de specialiști. Un rol
important va fi acordat la indicațiile psihrometrului, care va
controla concentrația bioxidului de carbon în aer.
Cea mai mare atenție pentru reducerea pierderilor de la
deshidratarea și stricarea fructelor se va acorda: (1) alegerii
soiurilor de fructe cu calități
bune pentru păstrare; (2) depozitării fructelor (fără deteriorări mecanice și de vătămători, curate, neumezite); (3)

depinde de materia primă a
producătorilor).
Cifra de afaceri a veniturilor din vânzări va constitui
3,000 mii lei, iar cheltuielile
totale constituie 1,837,818 mii
lei (inclusiv cheltuieli pentru
procurarea lăzilor pentru ambalare în sumă de 400 mii lei,
care pot fi achitate de către
client în cazul negocierii reușite). Profitul net anual posibil
de a fi obținut poate constitui
suma de 1,162,182 mii lei. Cota
impozitul pe venit este la cota
zero, deoarece antreprenorul
reinvestește profitul în dezvoltarea de mai departe a întreprinderii.

utilizării containerelor și lăzilor corespunzătoare standardelor moderne; (4) răcirii cât
mai rapide a fructelor recoltate; (5) asigurării condițiilor
sanitare corespunzătoare; (6)
controlului permanent asupra
stării fructelor depozitate; (7)
comercializării la timp a producției, care pierde calitățile în
procesul păstrării.
Studiu de caz. Întreprinderea dispune de frigider pentru păstrarea merelor în canti-

Termenul de recuperare a
investițiilor va constitui 2.46
ani (sau 30 luni) pentru investiția totală la asamblarea frigiderului în sumă de 2,860,725
mii lei.
Crearea depozitelor frigorifice specializate prezintă
un interes practic pentru fermieri orientat la dezvoltarea
lanțului valoric pentru producția de fructe și sporirea
veniturilor în spațiul rural.
Totodată, producătorii ce vor

pând cu prima partidă depusă
la păstrare.
Reglarea temperaturii și
umidității relative a aerului
se va menține automat. În fiecare cameră frigorifică vor fi
instalate termometre pentru
controlul temperaturii aerului.
Termometrele sunt instalate în
zonele cu o aerisire mai joasă
și în partea de jos a camerei.
În centrul camerei se va instala un aparat pentru controlul
umidității relative a aerului
pentru a preveni deshidratarea
fructelor – ceea ce cauzează,
atât pierderi ale calității, cât

CALCULAREA REZULTATELOR ECONOMICE
LA PĂSTRAREA MERELOR ÎN FRIGIDER
Specificare
I. Venitul din vânzări - total
Mere comercializate din frigider
II. Costul vânzărilor - total
Costul materiei prime (cost unitar de producere)
Costul serviciilor de transport (S=10 km)

UM

Cantitate

Preţ unitar, lei

Total, lei

lei

400

X

3,000,000

t

400

7,500.00

3,000,000

X

X

1,064,340

400

1,815.00

726,000

lei
t
t/km

4,000

5.00

20,000

kWt/oră

50,400

1.57

79,128

Costul apei distilate

l

8,500

4.50

38,250

Uzura mijloacelor fixe productive (frigider)

t

400

286.07

114,429

om/lună

15

2,390.00

35,850

Alte consumuri (5 %)

lei

X

X

50,683

III. Profit brut - total (I-II)

lei

X

X

1,935,660

Indicatori de calcul

UM

IV. Cheltuieli comerciale - total

lei

X

X

462,000

Investiţia la asamblarea frigiderului

lei

2,860,725

Profit net anual planificat

lei

1,162,182

Termen de recuperare a investiţiilor

ani

2.46

Costul energiei electrice

Retribuirea muncii (3 muncitori
şi retribuirea lunară netă 2000 lei)

Cheltuieli de reclamă şi promovare

luni

4

10,000.00

40,000

Lăzi pentru fructe

unit

40,000

10.00

400,000

lei

X

X

22,000

lei

X

X

176,205

Retribuirea muncii directorului întreprinderii
(retribuirea lunară netă 3500 lei)

om/lună

12

4,182.50

50,190

Retribuirea muncii contabilului (prin cumul)
(retribuirea lunară netă 2000 lei)

om/lună

12

2,390.00

28,680

Retribuirea muncii paznicilor (2 persoane
şi retribuirea lunară netă 800 lei/pers)

om/lună

12

1,912.00

22,944

Cheltuieli generale ale întreprinderii

lei/lună

12

5,500.00

66,000

lei

X

X

8,391

lei

X

X

135,274

Alte cheltuieli (5 %)
V. Cheltuieli generale şi administrative - total

Alte cheltuieli (5 %)
VI. Alte cheltuieli operaţionale
Achitarea ratei dobânzii anual

lei

X

X

128,832

Alte cheltuieli (5 %)

lei

X

X

6,442

lei

X

X

1,162,182

VII. Profit net - total (III-IV-V-VI)

TERMENUL DE RECUPERARE A INVESTIȚIILOR

tate de 400 tone. Producția de
400 tone de mere este produsă de întreprindere și a intrat
la păstrare în frigider la costul
unitar de 1,815 lei/t de mere
(este important! ca agentul economic care dorește să
asambleze un frigider pentru
păstrarea producției agricole să dispună de producția
sa proprie cel puțin 50% din
cantitatea depozitată și în așa
fel va fi asigurat din start cu
producție calitativă și nu va

Calcule

avea frigidere nu vor fi dependenți de piață prin prețuri
joase la recoltarea în masă a
fructelor, vor obține valoare
adăugată la prețurile de comercializare în sezonul rece
și vor avea o putere mai mare
de negociere.
Andrei ZBANCĂ
dr., consultant agrobusiness
Federația Națională a Agricultorilor din Moldova
AGROinform
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Fermierii ar putea beneficia de subvenții În 2011 vom produce
pentru achiziția fertilizanților
mai puține cereale
Fermierii ar putea beneficia de
subvenții pentru 11 tipuri de activitate. Premierul Vlad Filat a solicitat
Ministerului Agriculturii să introducă în lista domeniilor subvenționate și achiziția de fertilizanți. Pe
de altă parte, cele 250 de milioane de lei destinate subvenționării
agricole ajung doar pentru plata
datoriilor din anii precedenți.
Restanțele la plata subvențiilor
pentru perioadă 2009-2010 sunt
de 246 de milioane de lei. În aceste condiții, Ministerul Agriculturii
așteaptă rectificarea Bugetului de
Stat pentru a putea majora fondul
de subvenții pentru acest an.
“Cum va fi aprobat regulamentul de subvenționare, imediat după
publicarea lui, Agenția de Inervenție și Plăți în Agricultură va începe
să-și îndeplinească obligațiunile.
Bani evident, niciodată, nu ajung
pentru agricultură. Este un domeniu vast, complicat, dar noi sperăm

că la rectificarea bugetului vor fi
alocate surse financiare adăugătoare și vom putea face față cerințelor”, a declarat ministrul Agriculturii, Vasile Bumacov.
Printre domeniile subvențio-

nate de stat se numără stimularea
investițiilor pentru producerea
legumelor, procurarea utilajului
agricol, dezvoltarea agriculturii
ecologice și înființarea plantațiilor
multianuale.

Ministerul Agriculturii intenționează
să extindă suprafețele de tutun
În anul 2011 Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare intenționează să majoreze suprafețele de
tutun în Moldova cu circa 400 ha
față de anul 2010.
Șeful Direcției fitotehnie, seminologie, horticultură și pepinierit
din cadrul ministerului, Valeriu
Masleanschi, a spus că fermierii
doresc să-și extindă suprafețele de
tutun, pentru că aceasta este o cultură ce aduce venituri frumoase.
„Plantarea tutunului va începe
la sfîrșitul lunii aprilie și va dura
circa două săptămîni. Pot spune
că în acest an producătorii agricoli
sunt asigurați cu răsad de tutun

pentru o suprafață de 3,5-3,6 mii
ha, iar restul răsadului ar putea fi
importat”, a specificat Masleanschi.
Potrivit lui, cel mai mult răsad
de tutun este cultivat în raioanele
Glodeni și Florești.
„Răsadul este cultivat în sere,
iar perioada de dezvoltare este de
45 de zile. Aproape 90% din răsadul crescut de fermieri este plantat
tot pe suprafețele lor, iar restul îl
vînd”, a subliniat Masleanschi. El
spune că, deși se investesc surse
financiare importante pentru creșterea răsadului, la piață o steblă de
tutun nu costă mai mult de 10-15
bani.

Producția de carne s-a majorat,
dar s-a redus cea de lapte și ouă
În ianuarie-martie Moldova
a produs 28,5 mii tone de carne
(masă vie) - cu 15,3% mai mult față
de perioada similară a anului 2010.
Conform datelor Biroului Național de Statistică, întreprinderilor
agricole le-a revenit o pondere de 9
mii tone, iar gospodăriilor populației - de două ori mai mult. În același
timp, creșterea la întreprinderi a fost
de 18,2%, iar în gospodării - de 14%.

Cel mai mult s-a majorat producția de carne de porc - cu 25,5%,
de carne de vită - cu 13,9%, de carne de pasăre - cu 5,3%.
Producția de lapte în republică s-a redus cu 2%, până la 80 mii
tone. Reducerea a fost înregistrată atât la întreprinderile agricole
(pînă la 76,8 mii tone), cât și în
gospodăriile populației (pînă la 3,2
mii tone).
Producția de ouă
s-a redus cu 5,4%,
până la 111,8 mil.
de bucăți. Însă dacă
producția la ferme
s-a redus cu 12% din
cauza prețurilor scăzute la ouă, în gospodăriile individuale
producția a crescut
cu 6%, până la 46,1
mil. bucăți.

„Agricultorii din Moldova produc un singur tip de tutun și anume de tip schelet, care este foarte
solicitat în Federația Rusă, Grecia
și Ucraina”, a menționat reprezentantul ministerului.
În anul 2010 producătorii agricoli din Moldova au colectat peste
6 mii tone de tutun uscat, însă se
preconizează ca în următorii ani
Moldova va produce de două ori
mai mult tutun decât în prezent,
pentru că prețul de comercializare
a tutunului este în creștere. În anul
trecut o tonă de tutun a fost comercializată de către agricultori cu circa 25-26 mii lei.

În anul curent suprafețele de
producție cerealieră în Moldova
vor fi mai mici față de anul 2010,
deoarece în ultimii ani agricultorii
au semănat prea multe terenuri cu
culturi cerealiere, a relatat specialistul principal al Direcției politici
de piață pentru produsele de origine vegetală din cadrul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, Ion Guci.
Potrivit lui, ministerul a recomandat semănarea a circa 190
mii ha de floarea-soarelui - cu 60
mii ha mai puțin față
de anul 2010. De asemenea, vor fi semănate
doar 394 mii ha de porumb, ceea ce este mai
puțin cu 17,1 mii ha.
“Deși producția de
soia este foarte solicitată, în acest an vor fi
semănate în jur de 52
mii ha - cu circa 7 mii
ha mai puțin față de

anul trecut. Însă dacă condițiile
climaterice vor fi favorabile, iar
suprafețele respective vor reuși să asigure o producție bună,
atunci securitatea alimentară și
cotele la export vor fi asigurate”,
a încheiat Guci.
În același timp, el a spus că ministerul a recomandat agricultorilor
să semene în jur de 45 mii ha cu orz
de primăvară, aproape la același nivel ca și în anul 2010. Suprafețele de
mazăre însă vor crește cu aproape 2
mii ha, până la 21 mii ha.

Știința și învățământul agricol
vor fi reformate
Ministerul Agriculturii își
propune să realizeze reforma științei și învățământului agricol.
“Constatăm că știința agricolă nu-și mai îndeplinește funcția
de a ajuta țăranul”, spune Vasile
Bumacov, mninistru al agriculturii.
“Constatăm că știința agricolă nu-și mai îndeplinește funcția
de a ajuta țăranul. Instituțiile din
domeniu sunt în datorii până la
gât. Avem savanți foarte buni, dai
ei nu au nici cele mai elementare posibilități să lucreze, să facă
transfer de tehnologii. Se spune
că ei fac cercetări științifice, ceea

ce nu este adevărat”, mai spune
Bumacov.
Ministrul afirmă că este nevoie de o reformă extrem de îndrăzneață în acest sector, pentru în
caz contrar vom pierde și învățământul agricol și știința.
“Suntem la etapa elaborării
unor concepte pe care ulterior le
vom prezenta inclusiv partenerilor noștri externi în vederea găsirii soluțiilor. Există și experiențe
ale țărilor europene, ele pot fi
preluate și aplicate, dar este necesară o decizie politică la nivel
național”, subliniază ministerul
agriculturii.

Federaţia AGROinform oferă asistenţă

LA ACCESAREA CREDITELOR DIN PROGRAMELE FIDA
Federaţia Naţională a Agricultorilor din Moldova AGROinform este acceptată în calitate de prestator
de servicii la elaborarea planurilor de afacere pentru creditarea directă din sursele programelor
FIDA. Accesarea creditelor pentru antreprenori este efectuată din următoarele Proiecte:
1. Proiectul de Revitalizare a Agriculturii (FIDA II)
2. Programul de Servicii Financiare Rurale şi Marketing (FIDA IV)
Serviciile de suport şi asistenţă a reţelei AGROinform beneficiarilor participanţi la Programele FIDA se concentrează asupra următoarelor activităţi:
 Acordarea asistenţei tehnice şi consultaţii privind dezvoltarea unei afaceri;
 Asistarea şi identificarea întreprinzătorilor cu interes potenţial de a participa la Program;
 Ajutarea antreprenorii să-şi definească activităţile în care doresc să investească şi efectuarea aranjamentelor 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 oficiu şi în teren a intenţiilor de participare prezentate de către beneficiari;
 Asistarea potenţialilor beneficiari la dezvoltarea activităţilor care sunt parte a lanţului valoric (furnizarea de resurse, producere, prelucrare, comercializarea);
 Asistenţă finalizată completă la prezentarea documentelor de credit la Instituţiile Financiare Participante.
Creditarea antreprenorilor din Programele FIDA este efectuată la condiţii avantajoase şi
asistenţă oferită de reţeaua AGROinform este complexă şi de calitate. Cei care sunt interesaţi
în dezvoltarea afacerilor proprii prin accesarea finanţărilor la condiţii avantajoase sunt rugaţi
să apeleze la serviciile reţelei AGROinform.

Informaţii suplimentare pot fi obţinute la numărul de telefon (22) 23 77 30
sau la reţeaua AGROinform.
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Ministerul Economiei a aprobat 20 de proiecte ale moldovenilor
care muncesc peste hotare
Ministerul Economiei a
aprobat 20 de proiecte investiționale, prezentate de moldovenii
care muncesc peste hotare. Despre aceasta a anunțat viceprimministrul, ministrul Economiei, Valeriu Lazăr, după ședința
Consiliului de administrare al
Programului de atragere a remitențelor în economie PARE 1+1.
Programul a fost aprobat de
Guvern în octombrie 2010 și
presupune ca pentru fiecare leu
investit de un muncitor migrant
din Moldova în economia țării,
statul va acorda tot 1 leu. Astfel, cetățenii care lucrează peste
hotare și rudele lor de gradul întâi pot primi din partea statului
pentru dezvoltarea afacerii un
grant de până la 200 mii lei.
Afară de aceasta, Guvernul
mai promite să le acorde suport
informațional și consultativ, să-i
informeze despre situația din

economice și despre posibilitățile de investiții.
Programul a fost aprobat cu
scopul de a-i întoarce pe moldoveni acasă și urmărește să-i intereseze pe aceștia în a-și lansa
propria afacere în țară.
Consiliul de administrare al
PARE 1+1 a evaluat rezultatele
proiectului pilot, lansat în anul
trecut, și a decis să finanțeze în
continuare Programul, în limita
resurselor bugetare disponibile,
după principiul „primul venit,
primul servit”.
„Vom sprijini în continuare
inițiativa privată și întoarcerea
cetățenilor noștri aflați la muncă peste hotare. Prioritate va fi
acordată afacerilor desfășurate în
regiunile rurale, care creează noi
locuri de muncă, în domenii ce
pot contribui la sporirea exporturilor, înlocuirea produselor din
import sau în sfera serviciilor”, a

spus Lazăr, care a dat asigurări că
examinarea și aprobarea dosarelor de finanțare se va desfășura în
transparență maximă.

Până în prezent în cadrul
Programului pilot PARE 1+1 au
fost finanțate nouă afaceri din
fonduri oferite de Organizația

Internațională pentru Migrațiune. La moment la minister
sunt depuse în total 57 de dosare.

Grupul de companii ”Trans Oil” preconizează până la 1 septembrie 2011

să dea în exploatare terminalul de ulei în portul Giurgiulești
Banca Mondială
consideră că în
anul 2011 numărul
moldovenilor care
trăiesc sub pragul
sărăciei va crește
Banca Mondială consideră că în 2011 numărul
moldovenilor care trăiesc
sub pragul sărăciei ar putea
crește de câteva ori. Potrivit
unui raport publicat recent
de BM, cauza principală a
sărăcirii populației este creșterea prețurilor la resursele
energetice și la produse alimentare.
Raportul arată că peste 5
milioane de oameni din statele în curs de dezvoltare din
Europa și Asia Centrală ar
putea să intre sub pragul de
sărăcie. Cu o săptămână înainte de Paști prețurile la produsele alimentare de bază în
Moldova au crescut drastic.
Potrivit Biroului Național de
Statistică, în acest an salariul
mediu lunar pe țară constituie 2,8 mii lei, iar cheltuielile
pentru sărbătoarea de Paști
au constituit aproape o jumătate de salariu.

Grupul de companii ”Trans Oil”
a început construcția în Portul Internațional Liber Giurgiulești din
sudul Moldovei a unui terminal de
ulei, cu stocuri pe secții de 7 mii
de tone, precum și cu posibilitatea
lansării directe la apă a navelor cu
tonajul de 3-5 tone. Potrivit comunicatului companiei, introducerea
în exploatare a terminalului se
preconizează pentru 1 septembrie
2011. Totodată, pe luna septembrie 2011 se planifică finalizarea
construcției căii ferate europene,
cu ecartament îngust, spre elevatorul de la Ungheni, care aparține
companiei, situat în apropierea
frontierei cu România (nord-vestul Moldovei). Aceasta va permite
conectarea directă a infrastructurii
comerciale a Moldovei cu România
și țările UE. Pe teritoriul obiectului
în cauză, în colaborare cu Banca
Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, se preconizează
construcția unei fabrici multifunc-

ționale de extracție a uleiului, în
special, pentru prelucrarea boabelor de soia și semințelor de floareasoarelui.
Se planifică prelucrarea a până
la 80 de mii de tone de soia și 50
de mii de tone de semințe de floarea-soarelui anual. Principalele
piețe pentru producția fabricii vor

fi România și țările UE. Costul total
al proiectului este estimat la 18 milioane de euro. De remarcat faptul
că grupul de companii ”Trans-Oil”
reprezintă cel mai mare holding
agroindustrial, cu șase elevatoare
de cereale, un terminal cerealier de
port și o fabrică de extracție a uleiului. Proprietarul grupului de com-

panii ”Trans-Oil” în Moldova este
compania elvețiană ”Vision Holding”. Anterior, grupul de companii
”Trans-Oil” a introdus în exploatare două obiecte de infrastructură
extrem de importante pentru Moldova – terminalul de cereale din
portul Giurgiulești, proiectat pentru
depozitarea și transbordarea a 50
de mii de tone de cereale, și fabrica
de extracție a uleiului din CeadîrLunga, care prelucrează până la 450
de tone pe zi.
Din recolta 2009-2010, pe baza
capacităților existente, au fost prelucrate 110 mii de tone de semințe
oleaginoase și au fost fabricate 48
de mii de tone de ulei crud. Prin intermediul terminalului cerealier au
fost exportate 280 de mii de tone
de cereale. Moldova produce anual
350 - 380 de mii de tone de semințe
de floarea-soarelui, 100 de mii de
tone de boabe de soia. Potențialul
de export de cereale constituie între
450 de mii și 650 de mii de tone.

Guvernul rus a aprobat proiectul de acord cu Moldova
privind livrarea fructelor și legumelor
Guvernul Federației Ruse a aprobat un proiect de acord cu Republica
Moldova cu privire la livrarea și perfectarea de fructe și legume.Dispoziția Cabinetului de Miniștri a fost
semnată de prim-ministrul Federației
Ruse,Vladimir Putin.
Documentul în cauză stabilește acțiunile părților la livrarea și perfectarea de
fructe și legume prin hotarele țărilor. În
același timp, prevederile acordului nu se
extind asupra măsurilor fitosanitare și nu
afectează drepturile și obligațiile părților

stipulate în alte tratate internaționale.
Serviciul Vamal Federal rus este împuternicit să poarte negocieri cu partea
moldovenească și ajunând la o înțelegere comună să semneze acordul din numele Cabinetului de Miniștri.
Acțiunea acordului se extinde inclusiv asupra fructelor și legumelor care
sunt transportate de persoane fizice
pentru consum personal.
După intrarea în vigoare a acordului,
la acesta pot adera și alte state, membre
ale CSI.
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Calitatea și mărimea fructelor
poate fi controlată prin rărire
Normarea încărcăturii de rod a pomilor fructiferi
este o lucrare absolut necesară la piersic, prun, cais,
măr și chiar la păr, și are ca scop îmbunătățirea mărimii și a calității fructelor. Lucrarea se poate executa
manual sau chimic (prin folosirea unor substanțe de rărire) și se recomandă atunci când legarea fructelor este
exagerat de mare în inflorescență.

CANTITATEA DE FRUCTE
CARE SE ÎNDEPĂRTEAZĂ
Volumul răririi depinde de dimensiunea potențială a fructului matur dintr-un anumit soi. În general,
cu cât mărimea normală a fructului la
maturitate este mai mare, cu atât mai
largi vor fi spațiile de pe care trebuie
să se îndepărteze rodul ramurilor.
Distanța corectă a fructelor rămase pe ramuri depinde de suprafața
foliară pentru un fruct, precum și de
vigoarea generală a pomului. Pentru
a produce un fruct de dimensiune
mare și de calitate bună, sunt necesare aproximativ 35 frunze sănătoase,
de dimensiuni medii.
Cantitatea de fructe care trebuie
îndepărtată de pe un pom prin rărire
depinde în special de mărimea pomului și de capacitatea lui de rodire.
Dacă pomul nu suportă mai mult de
30-40 kg/pom (piersic), sau 50-70
kg/pom (măr), cantitate considerată suficientă pentru ca fructele să
se dezvolte până la mărimea dorită,
rărirea se va face la distanțe fixe, de
15-20 cm, de-a lungul ramurii. Fructele care prezintă diametrul optim în
momentul intervenției, dacă nu sunt
în număr prea mare, se vor reține.

RĂRIRE MANUALĂ,
MECANICĂ SAU CHIMICĂ
Rărirea manuală permite obținerea unei încărcături optime și o repartizare omogenă a fructelor.
În practică, lucrarea se efectuează de către cultivator astfel:
- prin “atingere”, detașând unul
după altul toate fructele considerate
ca fiind în număr prea mare sau cu
poziție defectuoasă.
- global, începând cu stadiul de
mugure roz. Rărirea poate fi realiza-

tă ținând vârful ramurii cu o mână și
eliminând cu cealaltă mână, acoperită cu o mănușă, mugurii, folosind
un bețișor, sau chiar cu un cleștișor.
Operațiunea începe cu stadiul de buton floral și continuă până la căderea
petalelor.
Dacă rărirea se face când fructele
au diametrul de 8-10 mm (cât aluna),
ea trebuie încheiată înainte de întărirea sâmburelui.
La încheierea lucrării, pe pom vor
fi menținute 400-600 fructe, în funcție de vigoarea pomului și a ramurilor de rod.
Operațiunea, destul de costisitoare prin faptul că necesită 25-40
zile de lucru/ha, de persoană, este
absolut obligatorie pentru obținerea
unor fructe de calitate.
Rărirea mecanică se realizează folosind fie un cârlig care vibrează și care transmite vibrațiile unei
șarpante, unei ramuri anticipate sau
unui ax, fie un pieptene oscilant, care
permite perierea ramurilor de rod,
una după alta.
Vom utiliza aceste mijloace
atunci când fructele au o anumită
dezvoltare. Vibrația este eficace pentru fructele cu diametrul minim de
12-14 mm. Aceste două utilaje nu asigură o rărire complet satisfăcătoare,
chiar dacă “pieptenul” permite efectuarea unei operații mai precise.
În ambele cazuri, multe fructe
rămân grupate, iar încărcătura nu
este repartizată regulat, așa cum se
întâmplă în cazul răririi manuale.
Această rărire permite totuși “ușurarea” rapidă a pomilor, ea fiind considerată o tehnică de ultimă oră.
Rărirea chimică, utilizând
substanțe care permit inhibarea formării florilor sau distrugerea lor, are
ca avantaj, față de rărirea manuală,
timpul redus de execuție și, prin urmare, scăderea costului de producție.

De-a lungul anilor au fost testate
numeroase substanțe active, care se
deosebesc prin modul principal de
acțiune.
Cu toate acestea, se observă o lipsă de eficacitate asupra soiurilor timpurii, acestea fiind și cele mai vizate
la rărire. S-a demonstrat o variabilitate a rezultatelor, atribuită concentrației aplicate, condițiilor climatice
din timpul aplicării, soiului, dar și a
unei repartizări a fructelor rămase
către vârfurile ramurilor, care presupune un oarecare risc de crăpare și de
scădere a calității.
Aplicată în perioada de înflorire,
ea împiedică legarea a 40-60 la sută
dintre florile răspândite pe ramură,
în funcție de stadiul lor de deschidere. Pe de altă parte, lucrarea permite o oarecare marjă de intervenție,
în funcție de condițiile climatice din
momentul aplicării, asigurând astfel
o rărire foarte timpurie, favorabilă
creșterii fructului. Cu toate acestea, o
rărire de corecție, manuală, rămâne
indispensabilă.
La măr, perioada de executare
a răririi corespunde unei mărimi a
fructelor de 8-12 mm diametru. Rărirea chimică, deși ușurează mult
munca omului, nu realizează o rărire
corespunzătoare, fiind totuși necesară o corectare manuală.

favoriza o producție de fructe de calibru redus, care vor avea un preț de
vânzare mic. Dimpotrivă, o rărire
excesivă riscă, în funcție de soi, să
favorizeze diferite accidente: crăparea sâmburilor, a fructului sau pur și

COSTURI, BENEFICII,
RISCURI

CE FRUCTE ELIMINĂM?

Cu toate că rărirea fructelor ar
putea părea o operație drastică și
costisitoare, trebuie să ținem cont
de faptul că fructele mici sunt mai
greu de comercializat. În plus, rărirea fructelor reduce în același timp
și manopera la recoltare, precum și
pericolul ruperii ramurilor sub greutatea fructelor.
La piersic, limitarea destul de
timpurie a numărului de fructe pe
pom este necesară pentru obținerea de fructe de talie comercială
apreciată.
O rărire concepută defectuos,
dacă pomul este foarte încărcat, va

de iarnă, atunci când stabilim numărul ramurilor de rod, sau al altor formațiuni fructifere, de pe pom, pe care
le vom păstra. O tăiere suplimentară,
dacă cea de iarnă se dovedește insuficientă, este necesară primăvara târziu, pentru a reduce costul răririi din
timpul verii.
Potențialul de producție al unei
livezi trebuie să țină seama de mai
mulți factori: soi, portaltoi, vigoare,
vârsta livezii etc. Potențialul producției estimate se împarte la greutatea
medie a fructelor din soiul luat în
calcul. Astfel vom obținâe un anumit
număr de fructe la hectar, de exemplu între 150.000 și 300.000.
Această cifră o vom împărți la
numărul pomilor, raportat tot la un
hectar, și vom afla încărcătura de
fructe pentru un pom, rezultat care se
majorează cu 10-20 la sută, pentru a
lua în calcul și eventualele accidente
și căderea fiziologică, care poate avea
loc înaintea recoltării.

ȘTIAȚI CĂ...
simplu obținerea de fructe de dimensiuni mari, greu de comercializat, fie
chiar și la o producție mai scăzută.
Supraîncărcarea pomilor se reflectă în calitatea gustativă scăzută.
Concurența dintre mărimea fructelor și dezvoltarea ramurilor poate
aduce, de asemenea, prejudicii recoltei viitoare.

Prin rărire se urmărește suprimarea:
- fructelor duble, deformate, atacate de insecte sau boli;
- fructelor prea apropiate unele
de altele;
- fructelor situate la baza ramurii, sau dimpotrivă, la extremitatea
ramurilor;
- fructelor de dimensiuni mici;
- fructelor incorect situate: sub
ramură, sau în interiorul coroanei.

ÎNCĂRCĂTURA OPTIMĂ
A POMILOR
Calculul încărcăturii optime a
pomilor se face în momentul tăierilor

• La mijlocul perioadei de
vegetație, în cazul soiurilor
tardive, fructele mici se îndepărtează abia la prima cădere
fiziologică a fructelor.
• Durata operației de rărire
la hectar este foarte variabilă;
ea poate oscila între 50 și 500
ore, în funcție de vigoarea și de
dezvoltarea pomilor, de procentul de legare al soiului, precum și de modul de conducere
a coroanei etc.
• Pentru toate speciile, rărirea manuală se execută întâi
la soiurile extratimpurii și timpurii, apoi la cele cu maturare
mijlocie și tardivă.
• În țările mari cultivatoare
de fructe, rărirea manuală face
parte din tehnologia de cultură
și se execută în mod sistematic,
anual.
• Întrucât nici o substanță
folosită la rărirea chimică nu
a dat depline satisfacții până în
prezent, rărirea manuală rămâne tehnica cea mai folosită.

INTERNAŢIONAL
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Datoriile SUA trimit lumea
într-o nouă criză
Datoriile uriașe îi împing pe
americani tot mai aproape de o
nouă criză. Temerile legate de
acest scenariu au clătinat deja
economia mondială. Dacă nu-și
vor rezolva problemele fiscale,
SUA vor reintra în recesiune,
afectând întreaga lume. Tensiunile politice îi împiedică însă pe
americani să ajungă la un acord.
Criza care abia s-a încheiat
(cel puțin tehnic) a plecat din
Statele Unite ale Americii. Acum,
economia americană, cea mai
mare din lume, se clatină iar
din cauza datoriilor uriașe (peste 14.000 de miliarde de dolari,
adică 91,6% din Produsul Intern
Brut). Economiștii spun că, dacă
SUA vor intra iar în recesiune,
există un pericol real ca întreaga lume să urmeze același drum,
pornind într-un nou ciclu de criză. Spusele lor au fost întărite
luni, când piețele americane, europene și asiatice au avut de suferit din cauza temerilor legate de
economia SUA.

PERSPECTIVĂ
NEGATIVĂ
Problemele americanilor s-au
reflectat la nivel mondial, afectând
mari puteri precum China, Japonia
și Uniunea Europeană, dar și țări
emergente precum Turcia, Indonezia, Malaysia, Taiwan sau Filipine.
Mai mult, un raport al FMI arată că
era supremației SUA va lua sfârșit
în 2016, când China va deveni cea
mai puternică economie din lume.
Semnalul de alarmă a fost tras
chiar de către secretarul Trezoreriei, Timothy Geithner. La 4 aprilie,
el a trimis o scrisoare Congresului
în care avertiza că SUA vor fi lovite de o criză mai puternică decât
cea din 2008, dacă nu este ridicat
plafonul datoriei, iar activitarea
guvernului este paralizată. „Consecințele vor fi catastrofale pentru
Statele Unite. Fundamentul întregului sistem financiar global va fi
zdruncinat”, declara recent Geithner pentru postul CBS.
Pentru prima dată în ultimii 70
de ani, agenția de evaluare financiară Standard & Poor’s a modificat perspectiva ratingului acordat
SUA de la „stabilă” la „negativă”.
Practic, americanii și-au păstrat
ratingul „AAA” (cel mai bun), însă
economiștii agenției au anunțat că
există una din trei șanse ca, în următorii doi ani, „nota” să fie scăzută din cauza datoriei publice.
Imediat, efectele s-au făcut simțite în SUA, Asia, Europa și America de Sud. Cursurile de schimb ale
unui număr ridicat de monede au
fluctuat, iar cele mai mari burse au
pierdut câteva procente. Dolarul
s-a depreciat cu 0,9% în raport cu
yenul (moneda națională a Japoniei). Monedele țărilor emergente,

La finele lunii mai,
Rusia decide dacă
se relansează
în exportul
de cereale

ale căror economii depind în mare
parte de investițiile din statele dezvoltate, s-au depreciat.
Ratingul și perspectiva sunt
foarte importante pentru că influențează dobânda la care se împrumută un stat și, în lumina deficitului ridicat, SUA depind de finanțare
pentru a-și efectua plățile. În 1998,

“Dacă vom continua să
cheltuim mai mult decât
încasăm, vom deteriora
serios economia.”

Barack Obama
președintele SUA

când agenția Moody’s a făcut exact
același lucru cu perspectiva Japoniei (care avea tot rating „AAA”),
yenul a ajuns la cel mai scăzut nivel
din ultimii șase ani. Motivul pentru
care agenția a modificat perspectiva ratingului este același pentru
care economiștii și chiar Fondul
Monetar Internațional i-au criticat pe guvernanții americani: lipsa
unui plan concret pentru reducerea
datoriei și a deficitului. Mai mult,
propunerea de majorare a plafonului datoriei publice (în prezent
stabilit la 14.200 de miliarde de do-

lari) agravează situația. În curând,
această limită va fi atinsă.

ÎNTRE CIOCAN
ȘI NICOVALĂ
Pentru a putea continua să-și
facă plățile, autoritățile vor avea
nevoie de ridicarea plafonului.
Dacă limita va fi crescută, atunci
americanii s-ar îndatora și mai
mult, iar economia ar deveni și
mai instabilă. Dacă ar decide să
mențină plafonul (sau chiar să-l
diminueze, așa cum vor republicanii din Congres și cum recomandă
economiștii), atunci autoritățile
ar intra în incapacitate de plată.
„Acum, când am revenit la creștere, dacă vom continua să cheltuim mai mult decât încasăm, vom
deteriora serios economia”, a declarat marți președintele Barack
Obama.

CEL MAI RĂU
SCENARIU
Dacă SUA și-ar pierde ratingul „AAA”, momentul ar putea
reprezenta începutul unei noi crize globale, scrie presa internațională. Ceea ce s-a întâmplat luni,
atunci când acest scenariu, care
înainte părea imposibil, a devenit
plauzibil, s-ar amplifica și propaga la nivel global. În primul rând,
industria auto și piața imobiliară
s-ar prăbuși iar, transmite Reuters.
Investitorii ar căuta alternative mai
sigure și ar renunța la dolar, care
s-ar deprecia semnificativ.
Rivalii Statelor Unite au început deja să profite de pe urma
problemelor de la Washington.
China și Rusia fac eforturi pentru

a-și promova monedele naționale,
yuanul și rubla, pe piețele internaționale. Asta după ce, în 2010,
cele două mari puteri economice
au eliminat dolarul din comerțul
bilateral, iar toate tranzacțiile au
început să se efectueze în monedele lor. În plus, supremația dolarului
ca rezervă valutară a început să se
clatine în ultimul an.

AURUL PROFITĂ
DE SPECULAȚII
Temerile legate de viitorul economiei americane i-au făcut pe
investitori să caute alternative cât
mai sigure. Prețul aurului a doborât un nou record istoric, urcând
pentru prima dată la peste 1.500 de
dolari pe uncie din această cauză.

INTERVENȚII
PENTRU RATING
Administrația Obama știa de
faptul că economiștii agenției S&P
intenționează să modifice perspectiva ratingului acordat SUA și au
purtat discuții secrete cu aceștia,
cerându-le să nu facă acest lucru,
potrivit publicației americane „The
Washington Post”. Oficiali ai Trezoreriei le-ar fi spus specialiștilor
că subestimează capacitatea politicienilor americani de a ajunge la
un compromis privind reducerea
deficitului. Potrivit acestora, nivelul datoriei nu este îngrijorător, iar
Administrația are un plan viabil de
reducere a deficitului.
91,6% din PIB este datoria publică a Statelor Unite ale Americii,
adică 14 mii de miliarde de dolari.
Continuare în pag 14

În urma inventarierii stocurilor de cereale, la finele lunii
mai curent, Guvernul Rusiei va
lua decizia de a anula sau de a
prelungi interdicția actuală pentru exporturile de cereale care
ar urma să expire la 1 iulie 2011.
Declarația aparține prim-vicepremierului rus Viktor Zubkov,
citat de agrimarket.info.
Amintim că interdicția pentru exporturile de cereale din
Rusia a fost impusă din cauza
secetei și a incendiilor care au
distrus culturi pe o suprafață de
10,8 milioane de hectare. Inițial,
embargoul a fost stabilit pentru
perioada 15 august 2010 - 1 iulie
2011, Guvernul rus având posibilitatea de a prelungi această
perioadă până la sfârșitul anului 2011.

Cerere mare
de cereale pe piața
internațională
Impunerea de restricții pentru exporturile de cereale din
Rusia și Ucraina vor da undă
liberă țărilor din regiunea Marii
Negre să-și majoreze esențial
volumele de cereale exportate.
Directorul unei companii bulgare specializate în exportul de
cereale, Dian Donev menționează că este vorba de așa țări ca
Bulgaria, România și Republica
Moldova.
Acesta mai susține că, în
anul 2011, exporturile totale de
grâu ale Bulgariei, României și
Moldovei vor atinge nivelul de
5,5 mil. tone (cu 25% mai mult
față de anul 2010), orz – 1,5
mil. tone (cu 36% mai mult) si
porumb – 4,1 mil. tone (cu 37%
mai mult).
Cu câteva săptămâni în
urmă, exportatorii ucraineni
de făina de grâu au anunțat că
vor reduce volumele livrate pe
piețele externe. Potrivit datelor
statistice operative, în martie
2011, Moldova, Indonezia, Israel și Georgia au fost cei mai
importanți cumpărători de făină ucraineană. În același timp,
Azerbaidjan, Kirgizstan, Tadjikistan și Uzbekistan au fost
principalii importatori de făină
ai Rusiei.
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Datoriile SUA trimit lumea
într-o nouă criză
LISTA CREDITORILOR STATELOR UNITE
1. China - 1.154,1 miliarde de dolari
2. Japonia - 890,3 miliarde de dolari
3. Marea Britanie - 295,5 miliarde de dolari
4. Brazilia - 194,3 miliarde de dolari
5. Taiwan - 155,9 miliarde de dolari
6. Rusia - 130,5 miliarde de dolari
7. Hong-Kong - 124,6 miliarde de dolari
8. Elveția - 110,4 miliarde de dolari
9. Canada - 92,9 miliarde de dolari
10. Luxemburg - 81 miliarde de dolari

Hu Jintao, președintele Chinei, și Barack Obama, președintele SUA
Sfârșit. Început în pag. 13

DATORIA MAXIMĂ,
ATINSĂ ÎN MAI
Meciul dintre Casa Albă și republicani privind bugetul pe 2011
s-a încheiat săptămâna trecută cu o
remiză. Temporară. Acordul de ultim moment din Congres prin care
a fost evitată blocarea activității guvernului este valabil până la sfârșitul anului fiscal, la 30 septembrie.
Mulți republicani s-au simțit însă
trădați de înțelegerea făcută cu democrații (care s-au angajat să reducă cu 38 de miliarde de dolari cheltuielile bugetare până la încheierea
anului fiscal) și așteaptă cu interes
următoarea dispută: cea asupra limitei datoriei publice, o altă chestiune ce riscă blocarea executivului.
Economiștii prevăd o atingere
a limitei maxime a datoriei publice
- în valoare de 14,294 trilioane de
dolari - pe la mijlocul lunii mai. În
general, problema se rezolvă destul
de simplu. La cererea Trezoreriei,
Congresul aprobă creșterea plafonului. Există însă un precedent.
În 1995, în timpul Administrației Clinton, activitatea guvernului

a fost blocată mai bine de o lună,
deoarece republicanii, care controlau Camera Reprezentanților, s-au
opus majorării limitei. Scenariul
riscă să se repete acum, ingredientele fiind aceleași: administrație
democrată, republicanii majoritari
în Camera Inferioară.

ERA SUA APUNE
ÎN 2016
Statele Unite ale Americii își
vor pierde statutul de cea mai
mare putere economică din lume
mult mai repede decât se aștepta cineva. Potrivit unui raport al
Fondului Monetar Internațional,
China va ocupa acest loc începând
din anul 2016, iar era americanilor va apune. În timp ce SUA se
confruntă cu tot mai multe probleme de natură fiscală, creșterea
economică a Chinei nu dă semne de încetinire. În vara anului
trecut, țara comunistă a depășit
Japonia, devenind a doua putere
economică din lume. Este pentru
prima dată când FMI, instituție
cu sediul la Washington, stabilește un termen pentru această
schimbare. În plus, data este mult

mai apropiată decât credeau economiștii și analiștii, care anunțau
că acest fenomen nu va avea loc
înainte de 2025 - 2030.

PRECEDENTUL
DIN MANDATUL
CLINTON
Din cauza neînțelegerilor cu
președintele Bill Clinton pe tema
fondurilor alocate sănătății, educației și mediului, Newt Gingrich,
liderul republican al Camerei Reprezentaților, a refuzat ridicarea
limitei datoriei publice. Urmarea:
între 14 și 19 noiembrie 1995 și
între 16 decembrie 1995 și 6 ianuarie 1996 guvernul nu s-a mai
putut împrumuta și a suspendat
anumite plăți și servicii. Peste
20% din contractele guvernamentale - 3,7 miliarde de dolari - au
fost afectate, zilnic zeci de mii de
cereri pentru pașapoarte și vize
nu au putut fi procesate, ceea ce
s-a tradus prin milioane de dolari
pierderi pentru turismul american și pentru companiile aeriene.
Au fost afectate serviciile medicale pentru veterani, numeroase
parcuri naționale au fost închise
temporar, pierzând șapte milioane de vizitatori, mai multe centre
de cercetare și-au suspendat activitatea etc.

Analiștii apreciază că refuzul
republicanilor nu are la bază dorința lor de a reduce datoria publică,
ci apropierea alegerilor prezidențiale. Concluzia lor are susținere
în faptul că sub toți președinții republicani, cu excepția lui Richard
Nixon, datoria publică a crescut. În
schimb, toți președinții democrați
au reușit să reducă datoria. De altfel, 40% din actuala datorie este
un rezultat al politicilor aplicate de
George W. Bush.

DE UNDE VINE
PLAFONAREA
DATORIEI PUBLICE
Congresul american a aprobat
în 1917 Second Liberty Bond Act
privind emiterea de obligațiuni de
război pentru a putea finanța participarea SUA la prima conflagrație mondială. Limitarea datoriei
publice avea ca scop simplificarea
activității Trezoreriei. Aceasta nu
mai avea nevoie de aprobarea Congresului pentru orice împrumut,
atât timp cât nu atingea limita. În
1939, Legislativul a aprobat o creștere a plafonului. De atunci și până
acum, limita datoriei publice a fost
ridicată de 100 de ori, ultima dată
în februarie 2010.
Sursa: Adevărul

Gazprom:
Prețul gazului
în Europa
va atinge
noi recorduri
Piața europeană a gazului
bate toate recordurile, a declarat președintele Gazprom,
Aleksei Miller, la începutul
acestei săptămâni. „Credem
ca în decembrie, prețul din
contractele pe termen lung
va ajunge la nivelul a 500 dolari/1000 mc. Și este posibil
să nu fie ultimul record stabilit de noi în cursul acestui an”,
a declarat Miller.
Între timp, cel mai mare
importator de gaze din Cehia,
RWE Transgas, a anunțat că
va mari preturile la gazul furnizat pentru consum intern
din cauza majorărilor operate
deja de Gazprom.
Ultima oară când Gazprom
a practicat astfel de prețuri a
fost la sfârșitul anului 2008,
după saltul cotațiilor la petrol:
în contractele pe termen lung
ale concernului, prețurile evoluează, de regula, în funcție de
piața produselor petroliere cu
o întârziere de 6-9 luni.
În vara anului 2008, când
petrolul a marcat recordul sau
absolut, Miller a prognozat
un preț de 500 de dolari spre
sfârșitul anului. Previziune
care s-a adeverit, spre deosebire de alte câteva lansate cam
în același interval de timp.

Turcii vor să-și
facă propriul
“canal Panama”
Primul ministru turc Recep
Tayyip Erdogan a anunțat planul de a construi un canal care
să unească Marea Neagră și
Marea Marmara, pentru a facilita transporturile de petroliere
din Rusia, scrie Bloomberg.
“Canalul Istanbul”, așa cum
se va numi noul proiect de infrastructură, va costa până la 10
miliarde de dolari (6,2 miliarde
de euro), iar construcția ar putea
dura aproximativ 8 ani. Noul canal va avea până la 50 de kilometri lungime, 150 de metri lărgime
și 25 de metri adâncime, cu o
capacitate de transport de 160 de
vase zilnic (incluzând tancurile
transportatoare de petrol).
În urma noului proiect, care
va fi pus la punct în următorii
doi ani, orașul Istanbul va fi
transformat în “două peninsule
și o insulă”, astfel încât transportul maritim în scop comercial să fie deviat dinspre Canalul Bosfor către noul canal.
Aproape 2,9 milioane de
barili de petrol au fost transportați zilnic în anul 2009 prin
Canalul Bosfor, față de 3,4 milioane de barili în 2004.
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Cereri și Oferte – perioada 16 – 30 aprilie 2011 (www. agravista.md)
OFERTE
Nume produs

Descriere produsului

Răsad

Comercializează Răsad de tomate

Regiune

Cantemir, s.Vadul lui Isac, Telefon:
(273) 75-2-46

PRODUSE AGRICOLE

SEMINŢE ŞI MATERIAL SĂDITOR
Porumb

Porumb

Seminţe de
culturi tehnice

Seminţe de floarea soarelui Hibrid
Rîşcani, str.Independentei, 157, Telefon:
Doﬅa (Germania), coacere mij(256) 2-45-84, (256) 69119922,
locie, productivitatea 3,5-4t/ha,
Telefon mobil: 67193924
conţinutul de ulei 50-55%

Teleneşti, s. Brînzeni, Telefon: (258) 70349,
(258) 70292

Ceapă

Comercializează ceapă verde din
recolta anului 2011.

Nisporeni, s. Balaureşti, Telefon: (264) 48249

Seminţe de
culturi tehnice

Seminţe de floarea soarelui soi:
lacomca

Rîşcani, s.Dumeni Telefon mobil: 69129488

Grâu

Se vinde grâu furajer.

Faleşti, s. Ilenuţa, Telefon: (259) 25994700,
(259) 25822951, Telefon mobil: 068332727

Seminţe de
culturi tehnice

Seminţe floarea soarelui Donskoi
mascată, prima reproducţie

Teleneşti, s. Brînzeni, Telefon: (258) 70349,
(258) 70292

Porumb

Porumb alimentar

Ungheni, s. Chirileni, Telefon: (236) 75329

Floarea soarelui pentru ulei

Teleneşti, s. Brînzeni, Telefon: (258) 70349,
(258) 70292

Ceai din plante “Tonus” şi ierburi
medicinale

Ungheni, Bereşti, Telefon: (236) 93421

Floarea-soarelui

Plante medicinale
Fasole uscate

Edinet, s.Badragii Noi,raionul Edinet, Telefon
mobil: 067158722

Răsad

Răsad de ardei dulce

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

Fasole uscată albă măruntă, recolta 2010

Varză

Comercializează varză timpurie

Cantemir, s. Vadul lui Isac, Telefon:
(273) 75-4-41

Grâu

Comercializează grâu alimentar
de calitate

Cantemir, s.Cirpeşiti, Telefon: (273) 78-2-98

Seminţe de
cereale

Oferă 400 t, hibrid porumb
Порумбень 212 СВ

Cantemir, or.Chişinau, Telefon: (273) 637666,
Telefon mobil: 69533204, Fax: (273) 242739

Seminţe de
cereale

Oferă 400 t, hibrid porumb
Порумбень 295 АСВ

Cantemir, or.Chişinau, Telefon: (273) 637666,
Telefon mobil: 69533204, Fax: (273) 242739

Răsad

Comercializează răsad de flori
anuale şi multianuale

Cantemir, s. Antonesti, Telefon: (273) 73-3-87,
Telefon mobil: 068072630

Produse anima- Comercializarea mieilor cu o gre- Hînceşti, Telefon: (269) 23408, Telefon mobil:
liere
utate de 7-12 kg.
068083841

Răsad

Comercializează răsad de legume

Cantemir, s. Antonesti, Telefon: (273) 73-3-87,
Telefon mobil: 068072630

Bovine

Seminţe de
cereale

Oferă 400 t, hibrid porumb
Порумбень 351 AMB

Cantemir, or.Chişinau, Telefon: (273) 637666,
Telefon mobil: 69533204, Fax: (273) 242739

Produse animaCarne de găina
liere

Seminţe de
legume

Oferă seminţe de castraveţi PresCantemir, or.Chişinau, Telefon: (273) 637666,
to, cu preţ de 500 lei pentru 1000
Telefon mobil: 69533204, Fax: (273) 242739
Seminţe

Păsări

Vinde 6 păuni şi o păuniţă la preţ
de 800 lei

Cantemir, s. Capaclia, Telefon: (273) 71-2-92

Seminţe de
cereale

Oferă 400 t, hibrid porumb
Порумбень 457 MB

Păsări

Vinde pui de o zi

Cantemir, s.Vadul lui Isac,
Telefon: (273) 75-3-40

Pepiniere vitico- Se comercializează puieţi de pier- Faleşti, s. Sadovoie, Telefon: (259) 023155007,
Telefon mobil: 068033936
le şi pomicole şici soiul SPRINGKREST.

Păsări

Vinde pui de 40 zile

Cantemir, s.Vadul lui Isac,
Telefon: (273) 75-3-67

Pepiniere viticoPuieţi de pere soiul ANASPET.
le şi pomicole

Animale de
blană

Vinde 20 miei

Cantemir, s.Vadul lui Isac,
Telefon: (273) 75-5-71

Cantemir, or.Chişinau, Telefon: (273) 637666,
Telefon mobil: 69533204, Fax: (273) 242739

Faleşti, s. Sadovoie, Telefon: (259) 023155007,
Telefon mobil: 068033936

PRODUSE ZOO  VETERINARE ŞI ANIMALE VII

Vinde o viţică de praşilă Neagră
Balţată

Faleşti, s. Sadovoie, Director: Burlacu NicoPepiniere vitico- Puieţi de prune soiul CIACIANSKA
lai, Telefon: (259) 023155007, Telefon mobil:
le şi pomicole NAJBOLIA.
068033936
Seminţe de
legume

Oferă seminţe de tomate Perfectpeel, F1 cu preţ de 160 lei
pentru 1000 seminţe

Seminţe de
legume

Oferă seminţe de castraveţi PucCantemir, or.Chişinau, Telefon: (273) 637666,
cini, cu preţ de 340 lei pentru 1000
Telefon mobil: 69533204, Fax: (273) 242739
seminţe

Răsad

Comercializează Răsad de tomate Nisporeni, s.Barboeni, Telefon: (264) 43636,
pentru sere.
Telefon mobil: 078049648

Răsad

Comercializează Răsad de castra- Nisporeni, s.Barboeni, Telefon: (264) 43636,
Telefon mobil: 078049648
veţi pentru sera.

Cantemir, or.Chişinau, Telefon: (273) 637666,
Telefon mobil: 69533204, Fax: (273) 242739

Puieţi de mere: King - jonagold Pepiniere viticoRîşcani, s. Varatic, Telefon: (256) 24584, (256)
6000 Jeneros - 8000 Prima - 6000
le şi pomicole
68692759, Telefon mobil: 67915799
Golden - Reinders - 1400
Răsad

Comercializează în cantităţi nelimitate răsad de căpşune de soiul
Aroma.

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

Pepiniere vitico- Comercializează butaşi soiul Pre- Nisporeni, com.Vorniceni, Telefon: (264)
le şi pomicole zentabil.
023746235, Telefon mobil: 069190095
Pepiniere vitico- Comercializează butaşi soiul
le şi pomicole Victoria.

Nisporeni, com.Vorniceni, Telefon: (264)
023746235, Telefon mobil: 069190095

Pepiniere vitico- Comercializează butaşi de vita de
le şi pomicole vie de soiul Mecita.

Nisporeni, com.Vorniceni, Telefon: (264)
023746235, Telefon mobil: 069190095

Seminţe de
cereale

Seminţe de porumb 291,96%
energia de creştere

Rîşcani, str.Independentei, 157, Telefon: (256)
2-45-84, (256) 69119922, Telefon mobil:
67193924

Seminţe de
cereale

Seminţe de porumb 450, energia
de creştere - 97%,

Rîşcani, str.Independentei, 157, Telefon: (256)
2-45-84, (256) 69119922, Telefon mobil:
67193924

Seminţe de
cereale

Porumb 457, energia de creştere
- 96%

Rîşcani, str.Independentei, 157, Telefon:
(256) 2-45-84, (256) 69119922,
Telefon mobil: 67193924

Seminţe de
cereale

Rîşcani, str.Independentei, 157, Telefon:
Sămânţă de porumb 458, energia
(256) 2-45-84, (256) 69119922,
de creştere 96%
Telefon mobil: 67193924

Răsad

Comercializează Răsad de tomate

Cantemir, s. Vadul lui Isac, Telefon:
(273) 75-1-59

Cantemir, s. Baimaclia, Telefon: (273) 43-2-09
Ungheni, str. Balteni 13, Telefon: (236) 94218,
Telefon mobil: 079523082, Email: ghalca@
mail.ru

CERERI
Nume produs

Descriere produsului

Regiune

Seminţe de
culturi tehnice

Seminţe de floarea soarelui soi
LG

s.Şirota, Telefon: 49259, Telefon mobil:
79893370

Pepiniere
viticole şi
pomicole

Cumpăr puieţi pruni Anashpet

s.Vărzăreşti, Telefon: 65-8-67, Telefon mobil:
068472476

Seminţe de
culturi tehnice

Procurarea Seminţei de soia.

s.Pereni, Telefon: 23408, (235) 40213, Telefon
mobil: 068083841

Pepiniere
viticole şi
pomicole

Cumpără butaşi de vie soiul
Moldova.

Nisporeni, Telefon: 22020

Răsad

Cumpăram răsad de căpşuni de
soiuri timpurii.

or. Leova, Telefon mobil: 068336573

Seminţe de
culturi tehnice

Seminţe de porumb

s.Cucuruzeni, Telefon: 66410, (235) 66234,
Telefon mobil: (696) 28578

Seminţe de
Culturi tehnice

Seminţe de floarea soarelui

s.Cucuruzeni, Telefon: 66410, (235) 66234,
Telefon mobil: (696) 28578

Porumb

Cumpăr porumb boabe.

s. Fundurii Vechi, Telefon mobil: 079737673

Grâu

Cumpăr grâu.

s. Fundurii Vechi, Telefon mobil: 079737673

Porci

Porci

or. Orhei, str. Ion Soltîs 47, Telefon mobil:
69791722

Mijloace de
producţie

Silitră

s.Cucuruzeni, Telefon: 66410, (235) 66234,
Telefon mobil: (696) 28578

Mai multe informații găsiți pe www.agravista.md

COMERCIALIZĂM

SEMINŢE DE FACELIA.
Tel. 069278347
060087765
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DORITI

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

ABONAŢIVĂ LA ZIARUL

MEDIA

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

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

3 luni

6 luni

9 luni

12 luni*

11

33

66

99

121

* august vacanţă

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

Abonamente la ziarul AGROMEDIAINFORM

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

