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Uniunea Europeană va acorda
41 mil. euro pentru implementarea normelor necesare pentru semnarea Acordului de liber
schimb între RM și UE. Despre
aceasta a anunțat, la masa rotundă “Acordul de liber schimb
RM-UE: posibilități și consecințe
economice”, șeful secției politică
și economie a delegației Comisiei
Europene la Chișinău, Wolfgang
Behrendt.
El a spus că bugetul este preconizat pentru trei ani. Mijloacele vor fi direcționate spre crearea
laboratoarelor de evaluare a calității producției și spre instruirea
specialiștilor.
Șefa Direcției politici comerciale din cadrul Ministerului
Economiei, Inga Dionisii, a spus
că “ministerul a îndeplinit toate

recomandările Comisiei Europene pentru primul trimestru , iar
recomandările pentru al doilea
trimestru sînt, de asemenea, realizabile”.
“Există unele probleme din
punct de vedere financiar, birocrația”, a comunicat ea.
Directorul de programe al
centrului analitic independent
“Expert-Grup”, Alex Oprunenco,
s-a pronunțat pentru “eliminarea
barierelor tehnice”.
“Moldova a implementat doar
2,5 mii de standarde europene din
cele 20 mii existente. În același
timp, există și standarde internaționale. Diferența dintre standardele europene și cele internaționale constituie 26%”, a spus el.
Printre probleme Oprunenco a enumerat “lipsa resurselor
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umane și tehnice, asimilarea certificatelor sanitare și fitosanitare,
interesul anumitor grupuri, monopolul”.
“O problemă există și în coordonare. Acordul de liber schimb
RM-UE este coordonat de Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene și de aceea Ministerul Economiei nu are suficiente
pîrghii pentru realizarea deplină
a recomandărilor”, a subliniat el.
Expertul a spus că “Moldova
recunoaște toate standardele europene, nu creează bariere pentru
importul produselor, dar republica trebuie să implementeze sistemul de acordare a certificatelor”.
Expertul Institutului german
de Relații Internaționale, Matthias Luecke, a spus că “pentru a
avea negocieri reușite pe marginea

semnării Acordului, este necesar
ca această sarcină să fie nu doar a
unui singur minister, ci a întregii
societăți civile și a țării în general”.
“Trebuie lichidate tarifele la
importurile din Uniunea Europeană”, a spus el.
Pentru inițierea negocierilor
pentru Acordul de liber schimb
Moldova trebuie să implementeze
recomandările experților UE în 13
domenii diferite, care se referă,
în special, la eliminarea barierelor tehnice din calea comerțului,
asigurarea comerțului și administrarea vamală, accesul mărfurilor
pe piață și statistica comerțului,
regulile de origine a mărfurilor,
măsurile sanitare și fitosanitare, servicii și investiții, dreptul la
proprietate intelectuală, achiziții
de stat, concurență.
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Preturile la roșii și castraveți sunt în scădere
Pe cele 5 piețe angro din
Moldova monitorizate de
AGROinform a fost înregistrată o diminuare de preț la
roșii și castraveți, cauzată de
creșterea ofertei de produse.
Castraveții sunt comercializați atât de intermediari cât
și de legumicultorii din satele Gherman, Măcărești, Toxobeni.
În luna aprilie 2011, di-

apazonul de prețuri la roșii
era cuprins între 20,00 și
28,00 lei/kg, iar la castraveți între 24,00 și 32,00 lei/
kg. În mai, prețul la roșii este
cuprins între 18,00 și 23,00
lei/kg, iar la castraveți - între
11,00 și 18,00 lei/kg. Comparativ cu perioada similara
a anului precedent devieri
mari de preț nu au fost înregistrate.

Cantitatea de mere procesate în 2011 va crește,
dar nu la fel de spectaculos ca în 2010

Ardeii dulci sunt mai ieftini
în anul curent

În luna mai, oferta de ardei
dulci pe piețele monitorizate de
AGROinform este totalmente
de import.
La piața angro din Chișinău,
un kilogram de ardei dulci în
luna mai, anul curent, s-a comercializat la prețul mediu de
36,67 lei/kg, iar în perioada similara a anului trecut - la prețul
de 41,21 lei/kg, adică cu circa 11
la sută mai mult.
În luna curentă la piața din

O situație similară se atestă și pe piețele din Rusia, Polonia și Ucraina - la roșii prețul s-a micșorat cu 13%, 28%
si 13,5% corespunzător, iar la
castraveți cu 27% pe piața din
Moscova și 43% în Ucraina.
Operatorii de piață susțin
că odată cu apariția pe piață
a roșiilor și castraveților produși în Moldova în cantități
mari prețurile se vor micșora.

Ucraina (Copani), ardeiul dulce a fost comercializat la prețul
mediu de 22,00 UAH/kg (32,12
lei/kg), iar în anul trecut la prețul
mediu de 26,00 UAH/kg (41,52
lei/kg), în descreștere cu 22%.
Operatorii de pe piața afirmă că micșorarea prețurilor pe
piețele din Moldova, este cauzată de cantitatea mare de ardei
dulci de import, cât și prețurile
mai mici la acest produs pe piața din Ucraina.

Noua întreprinderi moldovenești de procesare au achiziționat în 2010 cca. 83,7 mii
tone de mere, în creștere cu
20% fata de aceiași perioada a
anului 2009.
Aceasta creștere a fost determinată de factori ca: epuizarea stocurilor de suc concentrat
a fabricilor de conserve, precum și de triplarea prețurilor
de achiziție în comparație cu
2009.
Conform celor mai pesimiste estimări, efectuate de către
reprezentanții Asociației Producătorilor de Fructe din Moldova, în 2011, prețurile la merele destinate procesării vor fi nu
mai mici decât în anul precedent, iar concurența între fabricile de procesare va contribui
chiar la o creștere lentă pe par-

cursul sezonului de achiziție.
Astfel, în 2010, prețul merelor
pentru procesare au evaluat de
la 0,35 lei per kilogram în august, la 1,15 lei spre sfârșitul lui
octombrie.
Acest lucru este confirmat și
de Asociația Germană a producătorilor de sucuri din fructe,

care în 2011 se așteaptă mai degrabă la o creștere a prețurilor
de achiziție la materiile prime,
în pofida reducerii cu 5% a consumului de sucuri din fructe și a
băuturilor bazate pe fructe.
Creșterea prețului de achiziție pentru merele procesate va
încuraja producătorii autohtoni
să sporească cantitățile livrate
către întreprinderile de procesare. Conform analizelor Asociației Producătorilor de Fructe
din Moldova, creșterea cu 20
bani per kg a prețului de achiziție a merelor va aduce fabricilor de prelucrare adăugător
cca. 10 mii tone de mere. Dacă
se adeveresc aceste așteptări, în
sezonul 2011 volumul achizițiilor de mere pentru procesare
poate depăși cantitatea de 100
mii tone.

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 26.05.2011
Denumirea produsului

Ardei dulce
Cartofi
Cartofi timpurii
Castraveţi
Ceapă galbenă
Ceapă verde (cozi)
Ciuperci Shampinion
Dovlecei
Morcov
Morcov timpuriu
Ridiche de lună
Roşii de seră
Sfeclă de masă
Usturoi
Varză timpurie
Vinete
Banane
Căpşune
Cirese
Grepfrut
Lămâi
Mandarine
Mere
Mere Golden
Mere Idared
Mere Rihard
Portocale
Struguri roşii de masă

Piaţa angro Chişinău
(Albişoara)
minim maxim mediu minim maxim mediu minim maxim mediu
LEGUME
26,00
40,00
26,00
20,00
45,00
28,00
6,00
7,00
6,50
4,00
10,00
6,00
6,00
8,00
6,50
20,00
25,00
23,00
16,00
19,00
18,00
14,00
18,00
16,00
13,00
13,00
13,00
13,50
15,00
14,00
10,00
18,00
16,00
9,00
10,00
9,00
8,00
8,50
8,50
6,00
9,00
7,00
8,00
8,00
8,00
5,00
8,00
7,00
25,00
27,00
25,00
22,00
22,00
22,00
15,00
18,00
16,00
6,50
8,00
7,70
7,00
7,00
7,00
10,00
10,00
10,00
9,00
9,50
9,00
8,00
8,00
8,00
4,00
4,00
4,00
6,00
6,50
6,00
5,00
6,00
5,00
22,00
24,00
23,00
20,00
23,00
21,00
18,00
23,00
20,00
50,00
50,00
50,00
45,00
45,00
45,00
40,00
50,00
50,00
7,00
8,00
7,00
6,50
7,00
7,00
4,00
5,00
5,00
25,00
25,00
25,00
FRUCTE
18,50
18,50
18,50
18,22
18,22
18,22
40,00
40,00
40,00
35,00
40,00
35,00
45,00
60,00
45,00
10,00
10,00
10,00
20,00
25,00
23,00
18,00
20,00
20,00
17,00
24,00
17,00
18,00
20,00
20,00
24,00
24,00
24,00
20,00
20,00
20,00
12,00
18,00
14,00
13,00
16,00
14,00
14,00
18,00
16,00
13,00
16,00
14,00
11,00
16,50
16,50
13,00
16,00
14,00
12,00
16,00
16,00
13,00
16,00
14,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
40,00
40,00
40,00
50,00
50,00
50,00
Piaţa agricolă Edineţ

Piaţa angro Bălţi

Piaţa agricolă Ungheni
minim

maxim

mediu

Piaţa agricolă Cahul
minim

maxim

mediu

65,00
7,50
15,00
18,00
10,00
10,00
35,00
12,00
9,00
22,00
20,00
55,00
7,00
-

65,00
9,00
25,00
23,00
12,00
10,00
35,00
20,00
12,00
25,00
23,00
55,00
9,00
-

65,00
9,00
23,00
20,00
10,00
10,00
35,00
18,00
10,00
23,00
20,00
55,00
8,00
-

35,00
7,00
11,00
11,00
8,00
30,00
8,00
9,00
6,00
23,00
9,00
40,00
3,50
30,00

40,00
8,00
15,00
11,00
8,00
30,00
8,00
9,00
7,00
23,00
9,00
40,00
4,00
30,00

40,00
7,50
15,00
11,00
8,00
30,00
8,00
9,00
7,00
23,00
9,00
40,00
4,00
30,00

30,00
20,00
15,00
16,00
17,00
-

30,00
25,00
18,00
18,00
18,00
-

30,00
25,00
17,00
16,00
18,00
-

18,00
40,00
19,00
19,00
23,00
12,00
15,00
15,00
23,00
-

18,00
40,00
19,00
19,00
23,00
14,00
17,00
15,00
23,00
-

18,00
40,00
19,00
19,00
23,00
14,00
16,00
15,00
23,00
-
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Ministerul Economiei negociază cu Turcia
liberalizarea regimului comercial
pentru produsele moldovenești

 EDITORIAL

Liliana BEREGOI

Se caută
un primar
Bănuiesc că acest număr
de ziar vă va găsi obosiți de
muncile din câmp, dar încrezuți că recolta în acest
an va fi mare și va avea preț
bun, ceea ce vă doresc din
tot sufletul.
Îmi spunea cu ceva timp
în urmă un moș: „Noi, mai
mare bogăție decât pământul nu avem. Și dacă o
pierdem și pe asta…”. Este
un adevăr irevocabil, dar în
același timp lucrurile se bat
cap în cap. Cu cel mai bogat
pământ, am ajuns totuși o
țară foarte săracă. Și plânge
sărăcia asta la fiecare colț
de stradă, în fiecare sat și
oraș. Mai sper încă cu greu
că lucrurile se vor schimba.
Dar schimbarea depinde
de fiecare din noi. Noi trebuie să fim schimbarea pe
care dorim să o vedem în
lume.
Acum suntem cu toții,
sau în mare parte (sper) în
căutarea unui primar. Unul
mai bun decât toți care au
fost până acum, corect,
onest, și care să aducă măcar un beneficiu localității
pe care urmează să o gestioneze. Aș vrea ca viitorii
primari să nu fie egoiști,
să pună umărul și să ridice
satele și orașele noastre din
mizerie și sărăcie. Pentru
aceasta au nevoie de mandatul nostru de încredere…
Voi decideți cui acordați
acest mandat.
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Prima rundă de negocieri asupra Acordului de comerț liber cu Turcia s-a desfășurat în perioada 23-24 mai la Chișinău.
Șefii delegațiilor au făcut
o prezentare generală privind
importanța acestui Acord de
Comerț Liber, schimb de informații privind fluxul comercial
considerabil între Republica
Moldova și Turcia, care în anul
2010 a consemnat o valoare
de 288 mil. dolari SUA. Anul
trecut volumul comerțului
bilateral a înregistrat o creștere de 41% în raport cu anul
2009. Ponderea comerțului cu
această țară a constituit 5,2%
din totalul comerțului exterior al Republicii Moldova în
anul 2010 (4,5% în anul 2009).
Totodată, a fost prezentat cadrul general al părților în do-

meniul agriculturii, industriei
și regulilor de origine.
În discuțiile purtate între
părți pe textul Acordului de Comerț Liber, s-a convenit că documentul va conține prevederi
similare cu celelalte acorduri
de acest gen încheiate de Republica Moldova în cadrul CEFTA
(dar și cele încheiate de Turcia
cu acestea), adaptat la specificul
relațiilor comerciale bilaterale,
cu respectarea prevederilor în
materie ale Acordului General
pentru Tarife și Comerț 1994
(GATT 1994).
În special, șeful delegației
moldovene, viceministrul Economiei Octavian Calmîc, a evi-

dențiat necesitatea unei liberalizări unilaterale a comerțului cu
produsele industriale din partea
Turciei, în timp ce Republica
Moldova urmează să realizeze
o liberalizare graduală pentru
produsele respective.
În ceea ce privește produsele agricole, părțile au conchis
asupra unei liberalizări limitate
și controlate în limita unor condiții reciproc avantajoase, cât
și ținând cont de prioritățile de
dezvoltare ale sectorului real a
fiecăreia dintre țări.
S-a decis ca pentru următoarea rundă de negocieri să fie
definitivat conținutul anexelor
aferente Acordului dat, care pre-

văd termenii de liberalizare a regimurilor comerciale cu produse
industriale/agricole, care urmează a fi prezentate la următoarea
rundă de negocieri și crearea
unui singur grup de lucru, care
va cuprinde reprezentanți ai tuturor instituțiilor de resort, care vor
purta negocierile respective cu
locația alternantă, în baza punctelor de contact definite anterior.
Procesul de negocieri a Acordului de Comerț Liber cu Turcia
urmează a fi sincronizat cu negocierile bilaterale cu Uniunea
Europeană pe marginea Acordului de asociere și Acordului
de comerț liber cuprinzător și
aprofundat.

Peste 200 de participanți întrunește în acest an
Expoziția întreprinderilor mici și mijlocii
În perioada 25 - 28 mai, Centrul
«Moldexpo» din Chișinău găzduiește Expoziția întreprinderilor mici și
mijlocii /ÎMM/, care întrunește 203
reprezentanți ai sectorului respectiv
din mun. Chișinău, precum și din 10
raioane.
Evenimentul se desfășoară în
contextul ediției a XI-a a Forumului
ÎMM-urilor, care are loc anual, sub
patronajul Guvernului R. Moldova.
Organizatorii forumului sînt Ministerul Economiei și Centrul “Moldexpo”
în colaborare cu Organizația pentru
Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii, Camera de Comerț
și Industrie și Primăria Chișinău.
În deschiderea expoziției, Primministrul Vlad Filat a remarcat că scopul acestui eveniment este susținerea
sectorului ÎMM, a dezvoltării cooperării agenților economici din diferi-

te domenii ale economiei naționale,
identificării unor noi și atractive domenii de cooperare, extinderii pieței
de desfacere a mărfurilor și serviciilor,
produse de sectorul întreprinderilor
mici și mijlocii.
Totodată, Prim-ministrul și-a exprimat convingerea că desfășurarea
Forumului ÎMM va oferi participanților și oaspeților posibilitatea de a pune
în discuție diverse subiecte de interes
reciproc, de a stabili noi contacte de
afaceri și a semna noi contracte.
Vicepremierul Valeriu Lazăr, ministru al Economiei, a subliniat, la
rîndul său, că Forumul ÎMM, ajuns la
cea de-a XI-a ediție, constituie o platformă bună de discuții între autorități
și mediul de afaceri. Acest eveniment
este recunoscut pe scară largă și este
considerat drept una dintre principalele treceri în revistă ale realizărilor

antreprenoriatului autohton. Forumul ÎMM este și o platformă unică
de analiză a pieței, a mediului concurențial, precum și un spațiu favorabil
pentru promovarea mărfurilor și serviciilor, a mai afirmat Lazăr.
Potrivit lui Arcadie Andronic, director general al «Moldexpo», la expoziția din anul curent și-au prezentat
produsele întreprinderi din industria
ușoară și cea alimentară. De asemenea, vizitatorilor le sînt oferite lucrări
confecționate de meșterii populari,
mobilă, produse cosmetice și produse chimice de uz casnic, echipamente pentru prelucrarea metalului, etc.
Totodată, evenimentul în cauză are în
calitate de participanți, companii prestatoare de servicii pentru ÎMM-uri:
structuri de stat, instituții financiarbancare, companii investiționale, de
consulting, operatori de servicii GSM,
incubatoare de afaceri, business centre informaționale, ș.a.
Programul Forumului mai include
Conferința internațională a întreprinderilor mici și mijlocii cu genericul
«Realizări și perspective», concursul
«Cel mai bun antreprenor din sectorul
ÎMM-urilor», precum și mese rotunde, seminare, întîlniri de afaceri.
În prezent, sectorul întreprinderilor mici și mijlocii acoperă circa 98
la sută din totalul întreprinderilor
din R. Moldova. Pe parcursul primelor patru luni ale anului curent, au
fost înregistrate 1500 de noi întreprinderi, care se înscriu în categoria
celor mici și mijlocii. Numărul total
al ÎMM-urilor în țara noastră este de
peste 41 de mii.
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Numai prin muncă și dragoste de plaiul
natal poți crea un viitor decent
Să nu pierdem nimic din trecut,
cu trecutul se clădește viitorul.
Anatole France
Ecaterina Turtureanu și-a
început activitatea de antreprenor în anul 2000, înregistrându-se ca gospodărie țărănească
„Turtureanu Iurie” cu două cote
de teren ce i-au revenit după
privatizare. Activează în s. Bușila raionul Ungheni. Creștea în
câmp cereale, iar lângă casă și-a
construit o seră 6 x 2 m unde
creștea răsad de legume pentru
vânzare. Afacerea nu-i aducea
mari venituri. Intenționa să-și
mărească serele, să cultive legume, dar nu avea surse financiare suficiente.
Văzând că nu mai poate
lega capăt de capăt a luat drumul spre Italia în căutarea unui
lucru mai remunerat. A ajuns
să lucreze la un italian care se

ocupa cu creșterea legumelor în
sere. Așa a fost dat să fie: a lăsat
sera ei de 12 metri pătrați la Bușila și a început a crește legume
în Italia. Italianul a rămas uimit
de cunoștințele și experiența ei.
A învățat multe în Italia. Până
la urmă a înțeles: nu mai poate fără familie, fără copii, trebuie să se întoarcă în țară, să
dovedească că și în Moldova se
poate lucra, se pot face lucruri
frumoase.
Venind acasă a continuat
lucrul în sere. Și-a extins suprafațele, a cumpărat un sistem
de irigare prin picurare. Avea
mari probleme cu apa, o aducea
cu cisterna de o tonă din satul
vecin și o costa cam scump.
Însă aceasta era problema sa-

tului întreg – neajunsul apei
potabile, nemaivorbind de apă
pentru irigare. Încet dar sigur
se mișca înainte. O susținea în
toate soțul – în doi și problemele erau mai ușoare. Învăța
mult – literatură, seminare de
toate nivelurile, schimburi de
experiență cu alți fermieri. A
fost în România, unde a studiat
creșterea legumelor ecologice.
Devenind membru al Centrului
pentru Inițiativă Privată a organizat în sat un cerc de studiu.
Studiau cultivarea legumelor în
sere. Dna Ecaterina își împărtășea experiența și cunoștințele
cu membrii cercului de studiu.
Mai apoi a beneficiat de un ajutor de 25 mii lei de la guvernul
Germaniei prin proiectul GTZ
și a procurat un motobloc și o
motostropitoare pentru lucrul
în sere. Prin intermediul aceluiași proiect a fost în vizită în
Germania, unde a studiat pro-

ducerea legumelor ecologice.
Afacerea îi mergea bine, o
cunoșteau pe piață cumpărătorii, era așteptată anume cu roșiile crescute de ea, care aveau
calități gustative foarte bune,
aspectul exterior era atrăgător.
Veneau la ea acasă să cumpere primii castraveți și primele
roșii. Dar succesul nu poate
exista mult fără insucces. Agricultură fără calamități naturale
nu există. Calamitățile naturale nu s-au lăsat mult așteptate
– a venit un vânt puternic și a
dărâmat toate serele. Plantele
au scăpat. A luat un credit si a
construit din nou sere de o frumusețe rară pe o suprafață mai
mare – 0,5 ha. Serele le folosește pentru culturile timpurii
– ridiche și varză, iar apoi le
plantează cu castraveți, roșii și
ardei dulci. Cînd primii castraveți se termină plantează alții,
care sânt comercializați până
toamna târziu. Așa că afacerea este gestionată foarte bine,
este folosit fiecare metru pătrat
din plin. Dar și tehnologia este
strict îndeplinită: solul este fertilizat cu îngrășăminte organice

și minerale complexe, plantele
sunt prelucrate în termeni optimi cu insecticide și fungicide,
asolamentul este păstrat.
Ecaterina Turtureanu primăvara aceasta și-a procurat
tehnică agricolă de 300 mii lei,
accesând un credit de la Asociația de Economii și Împrumut.
Pentru dragostea și măiestria cu care dna Ecaterina se
ocupă cu afacerea sa, natura o
răsplătește cu o producție bogată, de calitate înaltă. Cifra anuală a afacerii este de circa 450
mii lei. De pe fiecare metru pătrat a recoltat câte 22 kg de roșii
și 16 kg de castraveți. Doamna
este recunoscută în regiune și
așteptată cu legumele ei. Producția o comercializează pe piețele din Ungheni, Pîrlița, Bălți,
Cornești. Ea a dovedit că și în
țara ta poți face lucruri frumoase, dacă ai mai multă insistență
și răbdare. Însă nu așteaptă daruri de la natură, le ia singură
prin muncă zi de zi, prin iscusință și cunoștințe.
Marina RADU,
CM CIP Ungheni

tarea/păstrarea calitativă a fructelor; (4) aspecte economice şi marketing în producerea
fructelor. Pentru fiecare regiune vor fi organizate 5 instruiri.

Unitatea Consolidată pentru
Implementarea Programelor IFAD
(UCIP-IFAD)

Federaţia Naţională a Agricultorilor
din Moldova „AGROinform”

Producătorii de fructe din 6 raioane ale republicii
sunt invitaţi să participe la un program de instruire
În perioada Iunie – Noiembrie 2011 Federaţia Naţională a Agricultorilor din Moldova
AGROinform va implementa un program de instruire pentru producătorii de fructe (mere
şi prune) în cadrul Proiectul „Programul de dezvoltare a nucleelor de producere şi marketing a fructelor”, finanţat de Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor
IFAD (UCIP-IFAD). AGROinform va organiza instruiri pentru fermieri din 6 raioane (nuclee
de producere) specializate în producerea şi comercializarea fructelor (Briceni, Edineţ, Ocniţa, Soroca, Orhei şi Floreşti).
Tematica instruirilor va fi următoarea: (1) tehnologii moderne de înfiinţare şi întreţinere a livezilor până la intrarea pe rod cu aplicarea diferitor tehnologii; (2) tehnologii
moderne de producere a fructelor în livezile pe rod; (3) operaţii post-recoltare şi depozi-

Scopul Proiectului - stimularea creşterii activităţilor agricole strategice şi de afaceri
în sectorul rural, sporirea veniturilor fermierilor, care direct sau indirect contribuie la
dezvoltarea lanţului valoric horticol al Moldovei.
Obiective specifice ale Proiectului sunt:

Acordarea consultaţiilor la implementarea în cadrul nucleelor a tehnologiilor şi
inovaţiilor în domeniul producerii, protecţiei plantelor, recoltării şi gestiunii post-recoltă
a fructelor;

Diseminarea cunoştinţelor şi experienţei acumulate producătorilor de fructe din
regiune, prin organizarea sesiunilor de instruire;

Conectarea producătorilor de fructe cu potenţiali cumpărători, centre de distribuţie
şi logistică pentru facilitarea exporturilor de fructe.
Partenerii Proiectului. Proiectul este implementat de AGROinform în parteneriat cu: Asociaţia Producătorilor de fructe din Moldova, Organizaţiile regionale membre
AGROinform, ziarul naţional Agromediainform, compania Fitomag şi experţi / savanţi din
domeniu.

Pentru informaţii suplimentare şi înscrierea în grup contactaţi:
Tel.: (+373) 22 23 77 30 sau 21 02 26

ACTUALITATE
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Cota vinurilor moldovenești Salariile lucrătorilor medicali se vor majora cu 10%
pe piața Federației Ruse scade
 Vinurile îmbuteliate în țara noastră au coborât de pe
locul 3 în anul 2009 pe locul 6 în anul 2010 în topul celor mai
mari furnizori pe piața rusească.
Cota vinurilor moldovenești pe
piața Federației Ruse, continuă să
scadă arată o analiză publicată pe
site-ul specializat http://alconews.
ru. Astfel dacă în anul 2009 vinurilor îmbuteliate în țara noastră
le revenea o cotă de 12,56% din
importurile de vin în Rusia, apoi
în anul 2010, aceasta a coborât la
9,91%. Astfel țara noastră este întrecută în acest top de Franța care
are o cotă de 21,18%, Spania de
13,42%, Italia de 12,44%, Bulgaria
de 10,72% și Germania de 10,27%.
Mai mult, țările concurente își
extind prezența, în detrimentul vi-

nurilor moldovenești. Astfel dacă
Franța avea în anul 2008 o cotă de
17,72%, apoi anul trecut a ajuns la
21,18% din piața importurilor de
vinuri în Rusia. Spania și-a majorat cota cu 30%, iar Italia cu 67%.
Singura consolare este diminuarea
de 2,2 ori a cotei Bulgariei.
Cu toate acestea circa jumătate
din exporturile de vinuri din Republica Moldova au ca destinația Rusia.
De notat că 6-7 ani în urmă vinurile îmbuteliate în țara noastră
aveau o cotă de peste 50% pe piața
vinurilor de import din Federația
Rusă.

De la 1 iulie salariile lucrătorilor medicali se vor majora cu 10%.
Despre aceasta a anunțat în cadrul
unei conferințe de presă, ministrul
Sănătății, Andrei Usatîi.
El a spus că „salariul medicilor

Raport UE: Moldova se situează pe ultimul loc
în lume după calitatea drumurilor
Avem drumuri mai proaste
ca în Africa. Este concluzia unui
raport prezentat la Chișinău de
corporația Provocările Mileniului. Potrivit raportului, Moldova
se situează pe ultimul loc în lume
după calitatea drumurilor. Pentru reabilitarea drumurilor din
țară este nevoie de 200 milioane

de euro. O parte din bani vor veni
de la donatori străini.
Statisticile arată că în fiecare
an aproximativ 500 de oameni
sunt uciși și mai mult de 2000
sunt răniții în urma accidentelor
rutiere. Una din cauze este situația drumurilor.
În urma unei expertize efec-

tuate de programul european de
evaluare a drumurilor, s-a stabilit
ca peste 90 la sută din drumurile
Moldovei sunt foarte proaste.
Având un studiu privind situația drumurilor, Moldova este
gata să primească peste 70 de
milioane de dolari, credite și
granturi, pe un termen de 20 de
ani. Banii vor veni de la diferite
instituții financiare, printr-un
program al corporației americane
Provocările Mileniului.
Potrivit reprezentanților corporației, vor fi reabilitate circa
100 de kilometri în următorii 5
ani.
În luna august va fi anunțat
un concurs investițional companiile ce vor efectua lucrările de
reparație și monitorizare. La tender vor putea participa atât firme
străine, cât și cele locale.

La Bălți va fi construită o fabrică de reciclare
 În Zona Economică Liberă Bălți va fi construită o nouă fabrică de reciclare în cadrul
programului ECOVERDE pentru managementul deșeurilor.
Potrivit comunicatului consorțiului „Mentor Group Holdings”,
IM Ecoverde Trade Molrecycling
SRL, un partener strategic al consorțiului, va înființa și opera una
dintre cele mai mari și avansate
fabrici de reciclare din Europa de
Est.
Fabrica va fi construită în
paralel cu programul național
ECOVERDEВ®, care va fi implementat în prima etapă în câteva
localități din Moldova pentru prelucrarea deșeurilor solide.
Asemenea fabrici vor fi construite și la Edineț, Criuleni, Cupcini, Ștefan Vodă, Dondușeni,
Nisporeni și vor oferi în total mai
mult de 450 de locuri de muncă.
Procesul de proiectare a fabricilor ECOVERDEВ® și sistemul de management al deșeuri-

lor a fost inițiat după doi ani de
cercetare pe teren în Moldova.
Pentru fiecare oraș va fi creat un
sistem ecologic eficient, curat,
nonpoluant de colectare și tratare a gunoiului, care va curăța
orașele ce participă la programul
ECOVERDEВ®, iar nevoia gropilor de gunoi va fi eliminată, la
fel ca în țările UE.
Fabrica de la Bălți va fi cea
mai mare investiție pentru o fabrică de reciclare în Europa de
Est, operînd cu cele mai avansate
tehnologii și echipamente, oferind
de asemenea mai mult de 350 de
locuri de muncă. Fabrica va procesa diferite tipuri de material, cum
ar fi sticlă, cauciuc, hîrtie, carton,
plastic. Standardul înalt al echipamentului va permite producerea
unor materiale brute superioare

pentru industrie, ce vor fi exportate în UE.
ECO VERDEВ® este un program unic pentru implementarea
soluțiilor verzi de neutralizare
a deșeurilor, lansat de Mentor
Group Holdings S.R.L., condus de
Mentor Group Energy și Mentor
Finance. Programul a fost dezvoltat în concordanță cu directivele și legislația UE, îndeplinind
integral toate standardele UE referitoare la mediul înconjurător.
ECOVERDEВ® implementează o
tehnologie unică (cu drepturi exclusive), ce reușește să trateze diferite tipuri de deșeuri, să sorteze
automat materiale din deșeuri și
să producă biogaz, energie electrică și termică. Capacitatea de deșeuri procesată este de la 40 kg/oră
până la 400 tone/zi.

din localitățile rurale va fi majorat
semnificativ comparativ cu cel al
medicilor de la oraș”.
„Salariile medicilor de familie
și ale medicilor de la urgențe care
lucrează în localitățile rurale vor
constitui 5 mii lei, iar ale asistentelor medicale - 2 mii lei. Către
anul 2014 medicul de familie de la
sat va trebui să primească cel puțin 10 mii lei, iar felcerii - 6,5 mii
lei”, a anunțat el.
Potrivit lui Usatîi, banii pentru
majorarea salariilor sunt prevăzuți

din rezervele interne, precum și
din credite, granturi, parteneriate
publice private.
Ministrul a menționat că mai
este prevăzută și modernizarea
sectorului spitalicesc.
„Vor fi deschide 9-10 spitale raionale, vor fi optimizate cheltuielile
pentru primul ajutor medical, va
crește accesul la serviciile medicale. Toate spitalele raionale vor primi computere pentru tomografie
și aparate pentru diagnosticare”, a
spus el.
În opinia ministrului, prețurile
la medicamente se stabilizează.
„Potrivit rezultatelor primului trimestru, prețurile la medicamente s-au majorat doar cu 0,76%
comparativ cu perioada similară a
anului trecut.
Pentru comparație, în 20092010 prețurile la medicamente
s-au majorat cu 6%, în 2008-2009
- cu 16%, iar în 2007-2008 - cu
25%”, a menționat el.
Potrivit lui Usatîi, catalogul
prețurilor la medicamente este
completat în proporție de 91%. În
total în registru vor fi incluse 6900
medicamente.

Beneficiarii Programului PARE 1+1
au încheiat cu ODIMM contracte
de finanțare nerambursabilă
La 18 mai curent, Organizația pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii a semnat 19 contracte de finanțare
nerambursabilă cu beneficiarii Programului PARE 1+1, care
vizează investiții totale în sumă de 8,5 mil. lei, inclusiv 5,2
mil. lei – contribuția proprie a antreprenorilor și 3,3 mil. lei –
grant din Bugetul de Stat.
Este de menționat că, cererile de finanțare au fost acceptate
de membrii Comitetului de Supraveghere a Programului-pilot PARE 1+1, la ședința din 26
aprilie curent.
Până în prezent, ODIMM a
încheiat 28 contracte de finanțare nerambursabilă, în baza cărora lucrătorii migranți sau rudele
acestora vor investi în afacerile
proprii peste 13 mil. lei, inclusiv
8 mil. lei – contribuții proprii
și 5 mil. lei – resurse financiare
din cadrul Programului.

Este important de evidențiat că beneficiarii Programului sunt interesați să
investească în diverse ramuri ale economii naționale, precum:
• Agricultura, Viticultura, Apicultura;
• Industria alimentară și
de prelucrare a lemnului;
• Producerea materialelor de construcție;
• Servicii în domeniul
medical și agroturistic etc.

Analizele denotă că, remitențele declarate în cadrul Programului provin în proporție de
46% de la lucrătorii migranți din
Italia, câte 11% din Marea Britanie, Portugalia și SUA, restul
20% - din Rusia, Turcia, Belgia,
Canada, Israel, Franța. Totodată, din punct de vedere teritorial, investițiile din remitențe
sunt direcționate în localitățile
rurale din raioanele Anenii Noi,
Briceni, Cahul, Cantemir, Călărași, Cimișlia, Dubăsari, Hâncești, Ialoveni, Orhei, Râșcani,
Strășeni, Șoldănești, Ungheni,
precum și or. Chișinău.
Programul PARE 1+1, lansat
în noiembrie 2010, înregistrează un interes sporit din partea
societății, dovadă reprezentând
peste 1400 consultații acordate
de colaboratorii ODIMM, 400
cereri de participare depuse
de lucrătorii migranți și rudele
acestora, 60 cereri de finanțare
înregistrate.
La moment continuă înregistrarea participanților la Componenta a II-a „Instruire și Suport
antreprenorial”, astfel, din cei
221 de solicitanți, 150 au frecventat deja cursurile de instruire în cadrul Programului.
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Asociația Obștească „CUTEZĂTORUL”
promovează agricultura ecologică
Asociația Obștească „CUTEZĂTORUL” din orașul Fălești în parteneriat cu Federația Națională a Agricultorilor din Moldova „AGROinform”, Asociația Autorităților Publice Locale „Rural Nord” din Republica Moldova,
Asociatia Euroconcept, Centrul de Dezvoltare Comunitară din România și Centrul Bucovinean de Dezvoltare
si Reconstrucție din Ucraina, anunță la 27 mai curent
la Fălești lansarea proiectului Rețea transfrontalieră
pentru agricultura ecologica, „EcoAgriNet” în cadrul
Programului Operațional Comun România-UcrainaRepublica Moldova 2007-2013, Prioritatea 3 „Promovarea activităților people to people”, Măsura 3.1”Administrația locală și regională, sprijinirea societății civile și
a comunităților locale.
Valoarea totală a proiectului este de 165 084 Euro,
147 700 Euro dintre care vin de la Uniunea Europeană.
Scopul proiectului este de a
contribui la îmbunătățirea situației
economice și de mediu din regiunile
transfrontaliere Botoșani-Iași-Vaslui-Galați-Republica Moldova-Cernăuți, prin intensificarea cooperării
transfrontaliere între actorii locali
din zona țintă în domeniul dezvoltării agriculturii ecologice . Proiectul
are următoarele obiective specifice:
1. Intensificarea cooperării între formatori la educația fermierilor și inițierea procesului de certificare a producției agroalimentare
ecologice în zona țintă BotoșaniIași-Vaslui-Galați-Republica Moldova-Cernăuți.

2. Dezvoltarea culturii ecologice
la fermierii din zona transfrontalieră, prin promovarea agriculturii
ecologice și practicilor europene
agricole prietenoase mediului.
Durata proiectului este de 12
luni în toate 3 țări cu o etapă de coordonare și management, o etapă
de informare și sensibilizare a populației, o etapă de creare a rețelei
transfrontaliere în domeniul agriculturii ecologice și o etapă de promovare a experiențelor și inovațiilor europene în domeniul agriculturii organice. De asemenea, prin
activitățile din cadrul proiectului,
vor fi instruiți 144 fermieri din Re-

Zeci
de hectare
de grădini
maturate
de ploi
Beciuri, fântâni, case și hectare
de pământ au fost inundate de ploile
care s-au napustit în ultima săptămâna. Cel mai mult au avut de suferit localitățile din Sudul țării, unde
pagubele se ridică la sute de mii de
lei.
În satul Sarma, raionul Leova, au
fost inundate 6 beciuri, 5 fântâni și o
casa de locuit. Nici pământul țăranilor nu a scăpat de șuvoaiele de apa. 6

publica Moldova, 72 fermieri din
România și 48 fermieri din Ucraina, vor fi informați peste 700 000
de beneficiari din zona transfrontalieră privind avantajele producerii
și utilizării produselor agroalimentare ecologice.
Rezultatele acestui parteneriat
se vor concretiza în realizarea unui
curriculum pentru pregătirea formatorilor în domeniul certificării
ecologice pentru localitățile rurale
din zona țintă, îmbunătățirea capacităților fermierilor din zona transfrontalieră pentru a obține produse
de calitate înaltă și în conformitate
cu cerințele europene de calitate.

În perioada 19-22 iulie, 2011 la
Fălești se va desfășura training-ul
de instruire a formatorilor în domeniul producerii și certificării producției agroalimentare ecologice.
AO Cutezătorul va selecta din
rândul membrilor Federației AGROinform 12 participanți la trening. La
întoarcere formatorii urmează să
organizeze un curs de instruire de 2
zile pentru 12 fermieri din regiunile
pe care le reprezintă privind utilizarea bunelor practici agricole nepoluatoare și certificarea producției
organice.
OR Fălești

hectare de grădini au fost făcute una
cu pământul, după ce o ploaie puternică a dat peste localnici.
Precipitații abundente au căzut și în satul Zaim, raionul Ștefan
Vodă, unde 5 beciuri și o casa de
locuit s-au umplut cu apă, iar 3 grădini au fost spălate de șuvoaie.
În raionul Anenii Noi, satul Harbovăț, grindina a devastat 54 de hectare de vii și 85 de livezi. Ploaia puternică a afectat și semănaturile de
floarea soarelui din satele Copceac și
Marianca de Jos din raionul Ștefan
Vodă.
30 de persoane și 8 autospeciale
au luptat ore bune ca să salveze bunurile oamenilor.

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

COMERŢ
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Pentru a beneficia de Acordul de liber schimb cu UE,
este nevoie de a crește competitivitatea sectorului
agro-alimentar
Perspectiva semnării unui
Acord de liber schimb cu UE
pune și mai acut problema
creșterii competitivității produselor agro-alimentare moldovenești. Or, pe termen scurt,
producătorii și procesatorii vor
fi afectați de afluxul de produse
mai ieftine și mai calitative din
spațiul UE, în special cei din
unele sectoare sensibile, cum
ar fi băuturile alcoolice, tutunul și zahărul. Cert e că fără a
face față standardelor de marketing acceptate în UE nu vom
avea acces pe respectiva piață.
Aceasta înseamnă un mod corect de formare a prețurilor,
promovare eficientă a produselor, respectarea cerințelor de
calitate, de siguranță alimentară și de ambalare, piețe de desfacere accesibile.
În negocierile cu UE, autoritățile trebuie să se concentreze
pe obținerea unui regim de liber schimb pentru acele produse care au avantaj comparativ,
cum ar fi vinurile, fructele și
legumele proaspete ș.a. Între
timp, e nevoie de a facilita intrarea exportatorilor moldoveni pe piețele externe și de a
simplifica procedurile vamale.
Nici piețele locale nu par a fi
suficient de accesibile micilor
producători locali, fiind necesară asigurarea accesului acelor
care satisfac criteriile de calitate sau crearea unor piețe separate. Totodată, e nevoie de a
crea un sistem unic de control,
pentru a evita confuziile, birocrația excesivă și pentru a reduce cheltuielile suportate de stat.

Toate aceste măsuri trebuie
luate neîntârziat și nu sunt legate doar de perspectiva semnării
unui Acord de liber schimb cu
UE. Până la urmă, faptul că
acum avem o infrastructură
subdezvoltată de marketing
agricol creează constrângeri în
calea modernizării sectorului
agro-alimentar, al sporiri competitivității produselor moldovenești și implicit al creșterii
veniturilor agenților economici
și statului.
Acestea sunt principalele
concluzii ale Grupului de lucru
pe agricultură și dezvoltare regională al Convenției Naționale
pentru Integrarea Europeană.
Recomandările reprezintă pro-

dusul unei mese rotunde desfășurate la 23 mai, la care au participat funcționari ai administrației publice centrale și locale,
experți independenți.
Propunerile au fost susținute de cei 20 de participanți.
Aceștia au votat în unanimitate
un pachet de recomandări pentru Guvernul RM:
 Centrarea prioritară a
eforturilor pe sectoarele cu
avantaj comparativ și potențial
de a asigura valoare adăugată
înaltă.
 Stabilirea unui sistem unificat de control, pentru a evita
lipsa unor coordonări în ansamblu, și a asigura reducerea
cheltuielilor de întreținere și

Federaţia Naţională a Agricultorilor din Moldova

implementare, suprapunere în
activitate, micșorarea numărului de controale necesare.
 Necesitatea
elaborării
unei strategii în domeniul asigurării politicilor de calitate,
nu doar în domeniul siguranței
alimentare.
 Elaborarea unei strategii
de negociere care să includă
termeni propice de liberalizare
a comerțului pe fiecare grup de
produse.
 Menținerea și dezvoltarea
în continuare a sistemelor de
extensiune agricolă.
 Progrese reale în edificarea piețelor en-gros regionale.
 Dezvoltarea infrastructurii de marketing fizice (de co-

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).

lectare, procesare, depozitare,
păstrare, transportare) prin
facilitarea și stimularea investițiilor private locale și străine.
 Dezvoltarea lanțurilor valorice coordonate pe verticală
prin facilitarea intrării pe piață
a companiilor de achiziții, procesatoare, stimulente fiscale,
promovarea unor politici transparente și clare referitoare la
procedurile de import și export.
 Crearea cooperativelor și
asociațiilor de marketing prin
politici fiscale și legislație care
să faciliteze asocierea producătorilor mici și mijlocii.
 Elaborarea sistemelor de
marketing și informare, investiții în traininguri pentru producători, procesatori, exportatori
referitor la cerințele și standardele piețelor externe, condițiile
de acces a acestor piețe, evoluția prețurilor, etc.
 Eliminarea tuturor barierelor la exportul produselor
agricole, prin eliminarea practicilor organizate sau neorganizate deficiente și corupte
de implementare a legilor și
reglementărilor în vigoare, a
complexității procedurilor de
export
Pe lângă grupul de lucru pe
agricultură și dezvoltare regională, Convenția Națională pentru Integrarea Europeană mai
include altele două: vize, frontiere și Transnistria; comerț, servicii, concurență. În total, vor
avea loc patru runde de mese
rotunde pe fiecare dintre cele
trei grupuri de lucru.

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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Producerea verzei tardive Varza este o cultură importantă, atât în alimentație, cât și în
sortimentul de plante legumicole cultivate în republica noastră.
Cultivarea verzei se practică în toate zonele de pe glob, caracterizate de climă temperată sau caldă. În Moldova varza albă are un
areal de răspândire mare și se cultivă în toate raioanele țării, în
special în luncile râurilor. Cultivarea verzei albe are o importanță
economică și alimentară mare și este o afacere profitabilă care are
următoarele avantaje:

varza se consumă pe tot parcursul anului (în stare proaspătă,
procesată, etc.);

căpățâna de varză are un conținut bogat în hidrați de carbon,
proteine, săruri și vitamine, având efect terapeutic;

varza se întrebuințează pe larg în industria de procesare;

este o cultură intensivă și rentabilă, ce permite de a obține
profituri înalte;

soiurile de varză sunt rezistente la temperaturi scăzute și au
cerințe mari față de umiditate;

sunt plante bienale și alogame, care cer măsuri de izolare în
spațiu a culturilor semincere;

varza se poate cultiva prin semănat sau plantare a răsadului;

se păstrează bine în depozite specializate și se comercializează la prețuri avantajoase pe tot parcursul anului;

varza se bucură de cerere sporită pe piață locală și cele internaționale.

INVESTIȚIA
NECESARĂ

Tabelul 2

Pentru producerea cu succes a verzei, producătorul trebuie să dispună de
teren arabil bine prelucrat, cu o expoziție bună la lumină și posibilitatea de
irigare (cerință obligatorie). Cultivarea
verzei nu necesită investiții mari în mijloace fixe (cu excepția, când fermierul
intenționează să păstreze varza în depozite specializate). Pentru cultivarea
verzei este necesar de asigurat procesul tehnologic cu mijloacele circulante
calitative. Varza poate fi cultivată prin
semănat sau prin plantarea răsadului.

PIAȚA
DE DESFACERE

În dependență de soi, grupa de maturitate, perioada de vegetație, schema
de plantare, agrotehnica aplicată și alți
factori, de pe 1 ha de varză se pot obține
30-120 t de varză. Varza poate fi comercializată direct din câmp sau păstrată
pentru o perioadă de timp în depozite
specializate și comercializată la prețuri
mai avantajoase cu valoare adăugată.
În sezonul agricol 2010-2011, prețul de comercializare angro a verzei
tardive a variat în limitele 0,5-2,8 lei/
kg pentru sezonul de toamnă (sezonul
de recoltare în masă) și 3-14 lei/kg pentru sezonul de iarnă-primăvară. (Vezi
tabelul 1).
Sezonul agricol 2010-2011 a fost
unul favorabil pentru producătorii agricoli, în special pentru cei care au produs și comercializat varză albă. Pe piața
locală și cele regionale s-a constatat cerere sporită la varză albă, iar oferta producătorilor și comercianților a fost mai
mică. Dinamica prețului angro de comercializare a verzei (vezi figura) a cu-

Denumirea soiului,
hibridului
Erdeno (Olanda)
Lada
Iujanka
Ivolga (Volna)
Moldovanca
Zavadovakaia

Grupa de
maturitate
semitardiv
tardiv
tardiv
tardiv
tardiv
tardiv

noscut o creștere considerabilă, cauzată
de următorii factori: (i) cererea a fost
sporită, iar oferta mult sub așteptări;
(ii) exportul de varză în stare proaspătă de 3,65 ori mai mare (1798 tone) în I
trimestru al anului 2011, în comparație
cu aceeași perioadă a anului precedent.
(Vezi diagrama)

Perioada de
vegetaţie, zile
120-130
160-170
145-155
155-165
155-175
160-200

Masa 1
căpăţâni, kg
1,0-3,0
3,0-5,0
3,5-6,0
3,0-5,0
3,0-5,0
3,0-5,0

sol trebuie să fie de 70-75%, maximum
80%. Surplusul și insuficiența de umiditate încetinesc creșterea verzei. Solul
și nutriția minerală – pentru cultura
verzei cele mai potrivite soluri sunt cele
luto-nisipoase, fertile, cu reacție neutră. Varza dă producții mari pe solurile

Chişinău
Cahul
Edinet
Bălţi
Ungheni

Soiuri și hibrizi de varză. Sortimentul existent în cultură prezintă soiuri și hibrizi de calitate ce s-au afirmat
pe piața locală și internațională. Printre
soiurile de varză tardivă raionate în țară
cele mai valoroase sunt: (Vezi tabelul 2).
Relații cu factorii de mediu.
Varza este o plantă cu plasticitate biologică mare. Temperatura optimă în
perioada germinării este de 18-20oC.
În perioada de vegetație temperatura
optimă este de 15-18oC. Toamna creșterea și dezvoltarea căpățânii continuă și
la temperatura 5-10oC. Lumina – fiind
o plantă de zi lungă, manifestă cerințe corespunzătoare față de lumină și
pentru plantarea verzei sunt necesare
terenuri deschise și cu înclinare sudică.
Umiditatea trebuie să satisfacă cerințele plantelor de varză atât în sol, cât
și în aer. În faza de formare și creștere intensivă a căpățânii, umiditatea în

I trim
4,5-5,5
5,5-6,0
4,0-6,0
4,5-5,5
5,0-8,0

Sursa: www.agravista.md

Folosirea
industr şi stare proaspătă
stare proasp, murat, păstrare 6 luni
stare proaspătă şi murat
stare proasp, murat, păstrare
stare proaspătă şi murat
murat şi păstrare 4 luni

este lucerna, tomatele, vinetele, leguminoasele pentru boabe, ceapa și castraveții. Nu se recomandă de însămânțat după varză și rădăcinoase de masă.
Pregătirea solului din toamnă
prevede mărunțirea resturilor vegetale
și aratul la 28-30 cm. Apoi sectorul se

DESFĂȘURAREA
AFACERII

Sursa: www.agravista.md

aluvionare sau textură mijlocie, afânate, bogate în humus și substanța minerale. În perioada de formare a căpățânii
varza folosește cea mai mare cantitate
de elemente nutritive.
Culturi premergătoare. Cei mai
buni premergători pentru varza tardivă

Tabelul 1
Pieţele analizate

Recolta,
t/ha
40-50
100
60-90
50-60
60-90
75-85

Anul 2010
II trim
III trim
4,0-7,0
1,5-2,5
4,0-6,5
1,7-2,8
5,0-8,0
0,5-2,5
6,0-8,0
2,0-2,5
4,0-12,0
2,5-4,0

IV trim
2,5-6,0
4,0-4,5
3,5-4,0
3,3-4,0
4,0-4,5

Anul 2011
I trim
aprilie-mai
6,0-11,0
10,0-13,0
11,0-14,0
11,0-14,0
5,0-8,0
11,0-12,0
6,0-13,5
12,0-13,5
7,0-15,0
12,0-16,0

nivelează și se introduc îngrășăminte.
Primăvara, se administrează îngrășămintele azotate (435 kg/ha), cele cu
fosfor (325 kg/ha), precum și cele cu
potasiu (195 kg/ha). Înainte de semănat sunt efectuate 2 cultivări și solul se
tăvălugește.
Semănatul verzei tardive în câmp
se face în luna mai. Până la plantare
solul se erbicidează. Densitatea optimă
de plante la 1 ha este circa 30-44 mii de
plantule. După răsărirea plantelor se va
efectua o prășitură cu rărire.
Irigarea se efectuează frecvent: în
prima jumătate a perioadei de vegetație 300-350 m3/ha, în a doua jumătate
400-500 m3/ha. Când creștem varza
pentru păstrare, ultima irigare se efectu-

ează cu 20-30 zile înainte de recoltare.
Sistemul integrat de protecție.
Bolile principale ale verzei sunt: putrezirea și căderea plantulelor de varză,
mana verzei, alternarioza sau pătarea
frunzelor de varză, nervațiunea neagră a frunzelor de varză sau bacterioza
vasculară. Dăunătorii principali ai verzei sunt: păduchele cenușiu, musculița
albă de seră, ploșnițele cruciferelor,
puricii de pământ ai cruciferelor, albilițele cruciferelor, molia și musca verzei.
La combaterea bolilor și dăunătorilor
norma de consum a soluției de lucru va
constitui 500 l la un hectar.
Recoltarea verzei. Varza tardivă
se recoltează într-o singură etapă – la
sfârșitul lunii octombrie (până ce nu
dau înghețurile de (-4)- (-5) oC). După
recoltarea verzei se execută curățitul
manual suplimentar al căpățânilor de
frunze verzi. Dacă tehnologia de producere este respectată, recolta de varză
tardivă poate constitui 80-120 t. Pentru consumul de toamnă la căpățână
se lasă doar frunzele verzi îndesate și
un cocean de 2-3 cm. La cele destinate
păstrării se lasă 2-3 frunze protectoare
verzi, care acoperă căpățâna și coceanul
lung. Varza se păstrează la temperatura
de (-1)-(+1) oC și umiditatea relativă a
aerului de 90-95%.

ANALIZA BUGETULUI
DE VENITURI
ȘI CHELTUIELI

În continuare sunt analizate aspectele economice a bugetelor de venituri
și cheltuieli a producerii verzei tardive
pentru o unitate de suprafață. În calcul
s-au luat aspectele economice ale bugetelor pentru cultivarea verzei cu aplicarea tehnologiei intensive și obișnuite.
(Vezi tabelul 3).
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aspecte economice și perspectivele
dezvoltării ramuri
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Tabelul 3

Bugetul de venituri și cheltuieli la cultivarea verzei tardive (suprafața 1 ha)

80.00
80.00
X
1.00

X
1,500.00
X
1,000.00

414.00
601.20
155.25
463.68
85.56
1,689.12
761.76
1.00

120,000.00
120,000.00
19,774.93
1,000.00
2,550.70
1,100.00
0.00
350.70
1,100.00
2,024.23
517.50
30.06
388.13
347.76
427.80
84.46
228.53
900.00

X
X
33.33
1.69
4.30
1.85
0.00
0.59
1.85
3.41
0.87
0.05
0.65
0.59
0.72
0.14
0.39
1.52

200.00
400.00
10.00
50.00

5.50
7.50
35.07
22.00

1.25
0.05
2.50
0.75
5.00
0.05
0.30
900.00

unit

1.00

17,000.00

8,500.00

unit
lei
ha
t/km
ha
ha
ha
ha
t/km
ha
ha
ha
ha
t/km
ha
m3
ha
t/km
lei

3,200.00
X
1.00
6.00
1.00
1.00
2.00
1.00
10.00
1.00
1.00
1.00
1.00
70.00
7.00
900.00
2.00
800.00
X

1.50
X
400.00
10.00
300.00
900.00
200.00
400.00
10.00
300.00
350.00
800.00
200.00
10.00
250.00
5.00
350.00
10.00
X

om/zi

4.00

om/zi
om/zi
om/zi
om/zi
om/zi
om/zi
lei
lei
lei
%

48.00
48.00
X
1.00

X
1,500.00
X
1,000.00

100.00
200.00
5.00
25.00

5.50
7.50
35.07
22.00

1.25
0.04
2.50

Structura
consumurilor, %

Suma,
lei

Preţ
unitar, lei

lei
t
lei
kg
lei
kg
kg
kg
kg
lei
l
l
l
l
kg
l
l
m3

Cantitatea/
norma
la hectar

I. Venituri din vânzări
Varză tardivă comercializată angro
II. Costul mijloacelor de producţie
Material semincer (seminţe)
Îngrăşăminte minerale:
- azotate (Salpetru de amoniu)
- complexe (NPK 16:16:16)
- macro şi microelemente (Cristalon)
- macro şi microelemente (Terraflex T)
Substanţe chimice:
- erbicid (Agil 100 EC)
- adjuvant (Silwet L 77)
- insecticid (Pyrinex 48 EC)
- insecticid (Proteus 110 OD)
- fungicid (Cuproxat SC)
- insecticid (Decis Profi 250 WG)
- insecticid (Biscaya 240 OD)
Apă pentru irigare
Sistem de irigare prin picurare (preţ
17000 lei
şi este utilizat 2 ani - uzura anuală 8500
lei)
Saci plasă pentru ambalare
III. Costul serviciilor mecanizate
Dezmiriştirea (discuirea)
Transportarea îngrăşămintelor (L=10 km)
Introducerea îngrăşămintelor
Arătură de toamnă ( 25-27 cm)
Nivelarea solului (2 direcţii)
Grăparea
Transportarea soluţiei (L=10 km)
Introducerea erbicidelor totale
Cultivare totală + fertilizarea
Semănatul
Tăvălugirea semănaturilor
Transportarea soluţiei (L=10 km)
Stropirea semănăturilor
Servicii de irigare
Cultivarea între rânduri
Transportarea recoltei (L=10 km)
IV. Costul operaţiilor manuale
Instalarea sistemului de irigare prin
picurare
Încărcarea şi descărcarea
îngrăşămintelor
Prăşitul plantelor + răritul
Prăşitul
Recoltarea manuală a verzei tardive
Încărcarea şi descărcarea recoltei
Paza recoltei
V. Cheltuieli neprevăzute ((II+III+IV)*10%)
VI. Consumuri variabile (II+III+IV+V)
VII: Marja brută (profit brut) (I-VI)
VIII: Marja brută (profit brut) (I/VI)

Tehnologia obişnuită

Structura
consumurilor, %

UM

Suma,
lei

Specificare

Preţ
unitar, lei

Tehnologia recomandată (intensivă)

Cantitatea/
norma
la hectar

Comparând datele economice ale
variantelor propuse, putem constata, că
rezultatele economice posibil de obținut în cazul aplicării tehnologiei intensive sunt net superioare în comparație
cu varianta obișnuită. Fermierul ce va
implementa varianta intensivă va putea
concura pe piața locală și regională cu
varză albă la preț competitiv (deoarece
costul unitar este de doar 0,742 lei/kg)
și profitul obținut îi va permite să investească suficiente resurse financiare
în reproducția lărgită. (Vezi tabelul 4).
Fermierii, care intenționează să
cultive varză tardivă în anul 2011 trebuie să analizeze minuțios posibilitățile reale de optimizare și intensificare a
tehnologiilor aplicate, orientate la producere producției calitative și sporirii
recoltei de varză la un hectar.
Pentru sezonul 2011-2012 sunt
prognozate următoarele tendințe de
dezvoltare a ramurii producerii verzei
tardive:

Companiile locale care comercializează semințe de legume, au confirmat că
fermierii au procurat o cantitate mare de
semințe de varză tardivă, ceea ce va duce la
creșterea suprafețelor cultivate și respectiv
a producerii globale de varză;

Prețurile angro la comercializarea
verzei din câmp se vor micșora în sezonul
de recoltare în masă, deoarece cererea va fi
pe măsură (în cazul condițiilor naturale favorabile culturii date) și va fi un surplus de
varză pe piață;

Fermierii care doresc să obțină valoare adăugată la comercializarea verzei,
trebuie să dispună de depozite specializate
pentru depozitarea și păstrarea ei și comercializării ei în lunile reci ale anului, atunci
când prețurile sunt în creștere;

Sporirea intensivității la cultivarea
verzei tardive va permite fermierului să concureze cu producția sa de varză în aspect de
preț și să înregistreze profituri mai mari;

Nu este exclus faptul că în sezonul
următor producătorii autohtoni vor trebui
mai activ să exploreze noi piețe de desfacere;

Asocierea și cooperarea fermierilor
contribuie la promovarea exporturilor de legume și permit asigurarea livrărilor stabile
pe piețele strategice.

0.30
600.00

414.00
601.20
155.25
463.68
85.56
1,689.12
761.76
1.00

72,000.00
72,000.00
15,841.35
1,000.00
1,275.35
550.00
0.00
175.35
550.00
1,586.00
517.50
24.05
388.13
0.00
427.80
0.00
228.53
600.00

X
X
35.92
2.27
2.89
1.25
0.00
0.40
1.25
3.60
1.17
0.05
0.88
0.00
0.97
0.00
0.52
1.36

14.33

1.00

17,000.00

8,500.00

19.27

4,800.00
19,860.00
400.00
60.00
300.00
900.00
400.00
400.00
100.00
300.00
350.00
800.00
200.00
700.00
1,750.00
4,500.00
700.00
8,000.00
14,300.00

8.09
33.47
0.67
0.10
0.51
1.52
0.67
0.67
0.17
0.51
0.59
1.35
0.34
1.18
2.95
7.58
1.18
13.48
24.10

1,920.00
X
1.00
3.00
1.00
1.00
2.00
1.00
10.00
1.00
1.00
1.00
1.00
50.00
5.00
600.00
2.00
480.00
X

1.50
X
400.00
10.00
300.00
900.00
200.00
400.00
10.00
300.00
350.00
800.00
200.00
10.00
250.00
5.00
350.00
10.00
X

2,880.00
14,430.00
400.00
30.00
300.00
900.00
400.00
400.00
100.00
300.00
350.00
800.00
200.00
500.00
1,250.00
3,000.00
700.00
4,800.00
9,820.00

6.53
32.72
0.91
0.07
0.68
2.04
0.91
0.91
0.23
0.68
0.79
1.81
0.45
1.13
2.83
6.80
1.59
10.88
22.27

100.00

400.00

0.67

4.00

100.00

400.00

0.91

0.24

120.00

28.80

0.05

0.12

120.00

14.40

0.03

10.00
5.00
80.00
32.00
2.00
X
X
X
X

100.00
100.00
100.00
100.00
800.00
X
X
X
X

1,000.00
500.00
8,000.00
3,200.00
1,600.00
5,393.49
59,328.42
60,671.58
202.26

1.69
0.84
13.48
5.39
2.70
9.09
100.00
X
X

10.00
5.00
48.00
19.20
2.00
X
X
X
X

100.00
100.00
100.00
100.00
800.00
X
X
X
X

1,000.00
500.00
4,800.00
1,920.00
1,600.00
4,009.14
44,100.49
27,899.51
163.26

2.27
1.13
10.88
4.35
3.63
9.09
100.00
X
X

5.00

Notă: Calculele sunt orientative și va depinde pentru fermier de învoielile existente și de tehnologia aplicată.

Soiurile de varză sunt
rezistente la temperaturi
scăzute și au cerințe mari față
de umiditate.
Cultivarea verzei permite de
a obține profituri mari de pe o
unitate de suprafață.
Pentru comercializarea verzei
este nevoie de certificat de
calitate.

Tabelul 4

Analiza eficienței economice la cultivarea verzei tardive prin semințe
Specificare
Recolta de varză tardivă
Venituri din vânzări
Consumuri variabile
Profit brut
Costul unitar al producţiei
Consumuri la 1 leu venituri din vânzări
Rentabilitatea producţiei agricole

UM
t/ha
lei
lei
lei
lei/t
lei
%

Date de calcul la cultivarea verzei tardive prin
seminţe pentru suprafaţa de 1 hectar
Tehnologia intensivă
Tehnologia obişnuită
80.00
48.00
120,000.00
72,000.00
59,328.42
44,100.49
60,671.58
27,899.51
741.61
918.76
0.494
0.613
102.3
63.3
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Ministerul Agriculturii preconizează
o roadă de cireșe mare în anul acesta
Ministerul Agriculturii și
Industriei Alimentare preconizează pentru anul curent o roadă de cireșe de aproape 10 mii
tone, în creștere cu aproape 3
mii tone față de anul 2010.
Consultantul Direcției politici de piață pentru produsele
de origine vegetală din cadrul
ministerului, Vasile Șarban, a
spus că producția majorată se
datorează faptului că în această
iarnă pomii de cireș nu au avut
de suferit din cauza înghețurilor.
“Livezile care au fost plantate în perioada 2005-2006
au intrat pe rod în acest an. În
Moldova sînt circa 3,22 mii ha

de livezi de cireși, dintre care
circa 2,35 mii ha aduc roade.
Cele mai multe livezi se află în
raioanele Ungheni și Fălești,
precum și satul Trușeni de lîngă
Chișinău”, a specificat Șarban.
El a menționat că, potrivit
prognozelor, în această vară
de pe un hectar de livadă vor fi
recoltate în jur de 4,2 tone de
cireșe.
“Majoritatea producției de
cireșe este exportată în Federația Rusă și în Belarus. Moldova
produce mai multe soiuri de
cireșe, însă cele mai populare
sînt “Valerii Cikalov”, “Jaboulay”, “Record” și “Trușeni 2” “,
a încheiat specialistul.

În primele patru luni
ale acestui an Moldova
a exportat peste 68 mii
tone de fructe și legume,
dublu față de aceeași perioadă a anului 2010.

Fabrica de zahăr din Cupcini are un nou proprietar
La Cupcini, Edineț, a fost semnat acordul de tranzacție, privind
procurarea fabricii de zahăr din
localitate de către întreprinderea
poloneză “Polschi sahar, Krajova
Spolca Cukrcowa” S. A.
Cu prilejul acestui eveniment,
conducerea companiei a avut o
întrevedere la Guvern cu Primministru Vlad Filat.
La întâlnire au participat Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Polone în

Republica Moldova, E. S. Bogumil Luft, și ministrul Agriculturii
și Industriei Alimentare, Vasile
Bumacov.
Șeful Cabinetului de miniștri
a salutat venirea companiei poloneze pe piața de producere a zahărului din țara noastră.”Sperăm
ca acest proiect să fie unul care va
da startul investițiilor poloneze
în Republica Moldova”, a spus
Prim-ministrul.
Ministrul Agriculturii și In-

Numărul de bovine va fi majorat
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare intenționează
ca pînă la sfîrșitul anului 2011 să
majoreze numărul de bovine cu
cel puțin 3 mii de capete, astfel
încît să ajungă la cel puțin 228
mii vaci.
Șeful Direcției politici de piață
în sectorul zootehnic din cadrul
Ministerului, Vitalie Ciobanu, a
spus că din cauza reducerii numărului de bovine, în acest an s-a micșorat și producția de lapte.
„În primul trimestru fermele
din Moldova au produs în jur de 80
mii tone de lapte, cu 0,8 mii tone
mai puțin față de aceeași perioadă
a anului trecut. De asemenea, producția de carne a constituit 28,5
mii tone, cu 4 mii tone mai mult”,
a specificat Ciobanu.
El a spus că în medie productivitatea unei vaci constituie 3,3-3,4
mii litri de lapte anual, însă acesta
nu este suficient pentru a asigura

producția necesară pentru consum
pe piața internă.
„Ministerul va subvenționa în
acest an cu 40 lei pentru un kg de
masă vie agenții economici care vor
dori să-și înființeze ferme de vaci
moderne. Vom ajuta fermele să importe junci de peste hotare și anume din Olanda și Estonia, pentru
că vacile din aceste țări au o productivitate de circa 5-6 mii litri de
lapte pe an”, a subliniat Ciobanu.
Specialistul a menționat că cea
mai mare producție de lapte este
obținută în raioanele de nord ale
Moldovei.
„Populația Moldovei consumă
în medie 298 litri de lapte anual,
iar pentru asigurarea cantității necesare de lapte locuitorilor Moldova importă lactate din alte țări”, a
precizat Ciobanu.
În anul 2010 producția de lapte a
constituit 585 mii tone, cu 10 mii tone
de lapte mai mult decît în anul 2009.

De la începutul anului
Moldova a exportat
de două ori mai multe
fructe și legume
decât în 2010

dustriei Alimentare, Vasile Bumacov, a specificat în cadrul întrevederii importanța evenimentului, menționând că prin investițiile polonezilor, această mare
întreprindere din nordul țării, fiind funcțională, va crea noi locuri
de muncă pentru localnici, care
vor fi încadrați în câmpul muncii
direct la fabrică sau vor avea posibilitatea să-și extindă terenurile cultivate cu sfeclă de zahăr,
având siguranța că materia pri-

mă va fi livrată întreprinderii din
Cupcini la prețuri competitive.
Marcin Kulicki, director general al companiei „Polschi sahar, Krajowa Spolka Cukrowa”,
a menționat că investitorul polonez intenționează să lanseze procesul de producție a zahărului la
fabrică chiar din sezonul actual.
În perioada imediat următoare,
va demara realizarea unui program amplu de modernizare a
fabricii moldovenești.

Consultantul Direcției
marketing și relații internaționale din cadrul Ministerului Agriculturii și
Industriei Alimentare, Iulia
Iordachi, a spus că cele mai
multe legume au fost exportate în Rusia - 35 mii tone,
Italia - 2,08 mii tone, Marea
Britanie - 866 tone și România - 592 tone.
“În același timp, exportul de fructe a scăzut cu
15%. Cele mai mult fructe
au fost exportate în Rusia
- 22,6 mii tone, Belarus - 2
mii tone și în Franța - 1,2
mii tone.
Potrivit datelor Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, creșterea
exporturilor este determinată de seceta din anul
2010, care a afectat Rusia,
și de ploile torențiale din
Ucraina și Polonia, care au
redus volumul și calitatea
produselor.

Agricultorii vor putea înființa depozite și întreprinderi
de prelucrare pe terenurile deținute
„Construcția pe terenurile agricole a diferitor obiecte
auxiliare pentru prelucrarea și
păstrarea produselor agroalimentare, fără ca terenurile să
fie excluse din circuitul agri-

col va impulsiona activitatea
agenților economici din agricultură”, a declarat Vasile Bumacov, ministrul Agriculturii
și Industriei Alimentare.
Potrivit noii modificări,

deținătorii de teren sunt
obligați în termen de o lună
să declare autorităților publice locale despre decizia de
schimbare a modului de folosință a terenului.

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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Producătorii de carne de pasăre
puși pe butuci din cauza prețului ridicat
la cereale și a importului masiv de carne
Victor URSU

Deși în Republica Moldova dintre toate ramurile zootehniei, cea producătoare de carne de pasare a reușit
să fie pusă pe picioare după anul 2000, acum o parte
dintre producători se plâng că nu pot face față prețurilor ridicate la cereale și importului de carne.
Pentru revitalizarea complexului avicol, în anul 2000,
Guvernul aprobase o hotărâre
prin care a fost înființată Avicola – Moldova Î.S care avea
menirea să se ocupe de crearea
condițiilor economico-organizatorice, a complexului avicol,
dar și de sporirea volumului
de producție. Dar totuși ramura își revine cu greu.
Cantitatea producerii cărnii
de pasăre în Republica Moldova chiar dacă e în continuă
creștere, producătorii spun că
le vine din ce mai greu să activeze pe piața autohtonă. Vasile
Țapu, directorul întreprinderii
Avicola Bănești din orașul Telenești spune că hrana pentru
păsări e foarte scumpă și a fost
nevoit să își suspende activitatea încă de la sfârșitul anului
trecut. Porumbul poate fi achiziționat la un preț între 3,90 lei
și 4 lei pe kg, dar nu se găsește
pe piață. „La moment nu producem nimic, întreprinderea
staționează pentru că nu avem
unde să comercializăm producția, în plus se importă masiv
carne de pasăre care se vinde
la un preț mai mic față de cea a
producătorilor autohtoni”, ex-

plică Vasile Țapu.
Directorul spune că afacerea e profitabilă, dacă ar fi condiții de activitate. „Intenționăm
să lansăm producerea, dar deocamdată creștem doar tineret
avicol pentru populație pe care
îi vindem între 2 lei și 2,50 lei
bucata. Evident costul acestora
ar trebui să fie mai mare, dar
deocamdată nu suntem competitivi să vindem mai scump”,
spune Țapu.
Acesta e de părere că statul
ar trebui să susțină ramura deoarece este unica din sectorul
zootehnic care mai există și
care poate genera profit. „Statul ar trebui să interzică importul de carne, deoarece în
Republica Moldova sunt destule întreprinderi care ar putea
îndestula piața”.
În ce privește consumatorul, Țapu menționează că este
veriga care determină prețul și
valoarea, cantitatea și calitatea
unui produs. De aceea, atunci
când vrea să cumpere un produs ar trebui să le aleagă pe
cele de proveniență locală și nicidecum să stimuleze importatorul. Cultura cumpărătorului
trebuie să prevadă susținerea

producătorului local. Cu regret,
70% dintre consumatori dau
prioritate prețului și nu calității
produsului.
Ghenadie Muntean, proprietarul întreprinderii avicole
Tehrubsor din satul Rublenița,
raionul Soroca spune că la moment nu e rentabil să activezi pe
piața cărnii de pasăre, deoarece
există un volum mare al cărnii
de import, care împiedică activitatea producătorilor autohtoni. „Dacă ar fi să ne orientăm
la export e nevoie de cerințe și
standarde. Totuși, cred că am
fi competitivi, deoarece carnea
de pasăre produsă în Republica
Moldova este de o calitate mai
înaltă față de cea produsă peste

hotare care are diferiți conservanți, dar deocamdată acolo
sunt alte reguli de joc. Producătorii europeni caută la rândul
lor piețe de desfacere”, afirmă
Ghenadie Muntean.
Potrivit experților piața internă este asigurată cu carne
de pasăre, problema însă e în
competitivitatea producătorilor, pe ce segmente de producere a cărnii de pasăre se orientează. În prezent, piața cărnii de pasăre nu este încă una
echilibrată. Importul este prea
mare, iar exporturi, deocamdată nu există. Pentru ca să existe
o piață echilibrată, acești doi
coeficienți trebuie să balanseze
între ei. Pentru ca să se poată
exporta e necesar implementarea tehnologiilor noi care să
corespundă standardelor europene, adică să poată fi oferit un
produs de calitate înaltă. Însă,
în prezent, tehnologiile sunt
încă de pe timpul URSS-ului,
atât în producere, cât și în procesare și sacrificare.
„Întreprinderile sunt puse
într-o situație dificilă, deoarece
prețurile la hrană au crescut de
două ori de la sfârșitul lui 2010,
în timp ce un kg de carne a rămas la 30 de lei kg, în plus s-au
scumpit și resursele energetice”, afirmă Ion Bîzgu, directorul Avicola-Moldova ÎS.
Potrivit acestuia Statul ar
trebui să se implice în reglementarea prețului la cereale
astfel s-ar elimina presiunea
asupra crescătorilor de carne
de pasăre. O altă măsură ar fi
majorarea taxei de import pentru cerealele și anularea TVAului. „Producătorul autohton
trebuie protejat prin pârghii
economice”.

Bâzgu e de părere că producătorii autohtoni ar putea
exporta dar trebuie să existe
piață. „Dacă chiar și vom exporta carnea în UE sau Federația Rusă, ia nu va fi competitivă, deoarece cheltuielile pentru transport vor depăși costul
cărnii de acolo. După calitate
putem concura cu producătorii
străini, însă la preț nu o putem
face.
Directorul Avicola-Moldova
opinează că afacerea cu carnea
de pasăre e profitabilă, doar că
trebuie depusă multă muncă.
„De exemplu la Avicola-Moldova, din 2001 de la 1000 de tone
am ajuns în 2010 la 24 000 de
tone de carne de pasăre”.
Viorel Chivriga, expert în
agricultură crede că producătorii de carne sunt nemulțumiți la moment pe fundalul
descreșterii vânzărilor de carne după perioada sărbătorilor
de Paști.
Producția de carne de pasăre în primul trimestru al lui
2011 a crescut cu 15,3%, constituind 28,5 mii tone, potrivit datelor Biroului Național
de Statistică. Reprezentanții
Ministrului Agriculturii susțin că Republica Moldova
are un mare potențial de export în acest sector pe piața
din UE. Optimismul derivă
din faptul că Republica Moldova produce în prezent mai
multă carne de pasăre decât
consumă, în timp ce în statele
din UE situația e inversă. În
acest sens, singura barieră o
reprezintă standardele fitosanitare pe care producătorii
locali sunt obligași să le respecte pentru a intra pe piața
comunitară.
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Condiții pentru reușita
culturii de lucernă
Investiția în lucrările de tehnologie, aplicate în primul an de vegetație,
garantează realizarea unei culturi de lucernă uniformă,
de mare productivitate și de folosință îndelungată.
Lucerna (Medicago sativa)
este una dintre cele mai valoroase
culturi plante furajere datorită producției mari de masă verde sau fân
și calității superioare a furajului.
Conține vitamina A (vitamina creșterii), vitamina C (antiscorbutica),
D (antirahitica), si K (antihemoragica), vitamine indispensabile pentru animalele tinere.
Nutrețul verde de lucernă conține 0,555% Ca, 0,056% P, 0,375%
K, 0,77% Mg si 0,077 S iar fânul de
lucerna conține 0,806 % Ca, 0,182
% P, 1,235 % K, O,22 % Mg si 0,205
% S. Aceste săruri arată marea importanță a lucernei în creșterea vacilor cu lapte.
Lucerna trăiește 7-8 ani dar
în cultura se menține 4-5 ani. Lucerna rezistă foarte bine la temperaturi scăzute de -25 grade C și la
seceta. Are nevoie de soluri fertile,
profunde, și cu pânză freatică la o
adâncime mai mare de 2-3 m.

LUCERNA, ÎN CULTURĂ
PURĂ SAU ÎN ASOCIAȚIE
CU GRAMINEE?

unor soluri cu grad mai scăzut de
fertilitate, semănatul lucernei în
asociație cu o graminee este solușia cea mai bună. În acest sens, se
recomandă amestectul de lucernă
(15 kg/ha) cu golomăț (20 kg/ha).

ESTE SAU NU NECESARĂ
FERTILIZAREA LUCERNEI?
Aplicarea îngrășămintelor cu
azot are efecte negative asupra lucernei, prin: inhibarea procesului
de simbioză cu bacteriile fixatoare
de azot, reducerea sau stoparea
formării de nodozități pe rădăcini,
dispariția plantelor de lucernă și
scăderea duratei de folosință, îmburuienarea puternică a culturii.
Pentru evitarea acestor aspecte,
se recomandă:
• fertilizarea la semănat cu
îngrășăminte complexe (raport
1:1:1), în doză de 200 kg/ha, iar în
anii următori numai primăvara devreme;
• pe terenurile fertilizate cu gu-

noi de grajd nu se mai aplică îngrășăminte chimice.

SEMĂNATUL, CONDIȚIE
DE BAZĂ ÎN REUȘITA
CULTURII DE LUCERNĂ
• Alegeți un teren arat din
toamnă, pentru ca patul germinativ ce va fi pregătit înainte de semănat să asigure seminței umiditatea,
căldura și aerul necesar unei bune
germinări și răsăririi plantelor.
• Lucrarea de tăvălugire a terenului, înainte de semănat, devine obligatorie numai în primăverile secetoase și pe solurile mai ușoare, când
apa existentă în sol, la adâncimea de
încorporare a seminței, nu poate asigura o răsărire normală a plantelor.
• Semănatul devreme, când
temperatura solului la adâncimea
de încorporare a semințelor este de
3-4oC, asigură o răsărire uniformă
a plantelor și o reducere a gradului
de îmburuienare.

• Pentru semănat se recomandă
o normă de 20-22 kg/ha, care asigură o densitate la răsărire de 1000
plante/m2.
• Pe solurile mai argiloase, predispuse la formarea crustei, norma
de semănat recomandată se mărește cu 4-5 kg/ha.
• Adâncimea optimă de încorporare a semințelor este de 2-3 cm;
în cazul unei adâncimi mai mari
(4-5 cm), se va efectua și o ușoară tăvălugire a terenului, imediat
după semănat.

CUM SE REALIZEAZĂ
O LUCERNIERĂ CURATĂ
DE BURUIENI?
În primul rând, alegeți alegerea unui teren curat de buruieni,
mai ales cu cele agresive (pir, ștevie, Setaria spp., Cirsium arvense
etc.). De asemenea, folosirea la
semănat a semințelor certificate,
lipsite de semințe de buruieni, de

Modul de cultivare a lucernei
este condiționat de doi factori: condițiile pedoclimatice și necesitățile
de alimentație ale animalelor. În
condițiile optime de cultivare (soluri fertile, permeabile, neutre) și
pentru asigurarea unui furaj de
foarte bună calitate, cu un conținut
mai ridicat în proteine (vaci de lapte cu producție ridicată, tineret femel sau la îngrășat), se recomandă
semănatul lucernei în cultură pură.
În cazul animalelor cu producție mai scăzută, care nu necesită
un furaj cu o valoare alimentară
foarte ridicată, și în condițiile

cuscută, insecte patogene previne
semnificativ apariția buruienilor.
În primul an de vegetație, distrugerea unor specii de buruieni se
efectuează prin prima cosire, când
lucerna este în faza de îmbobocire,
iar buruienile au 25-30 cm înălțime.
Într-o cultură de lucernă infestată cu buruieni perene (pir, ștevie), distrugerea prin cosire are un
efect foarte scăzut.
În cazul unui grad de îmburuienare foarte ridicat, măsura cea mai
eficientă de combatere o reprezintă
aplicarea unor erbicide, în următoarele variante:
• pentru combaterea unui
spectru larg de buruieni se vor
folosi atât erbicide preemergente, încorporate în sol înainte de
semănat, împotriva speciilor monocotiledonate (Eradicane 4 l/ha,
Diizocab 6 l/ha), cât și erbicide
postemergente, aplicate în timpul vegetației, când plantele de
lucernă au 2-3 frunze (Pivot 100
LC 0,8 l/ha), pentru distrugerea
buruienilor dicotiledonate (buruieni cu frunza lată);
• pentru culturile de lucernă
infestate cu pir, se recomandă aplicarea unor erbicide în timpul vegetației, când plantele de pir sunt
bine dezvoltate (Fusilade 2-3 l/ha,
Gallant 3-4 l/ha);
• ștevia (Rumex Crispus), o buruiană ce poate compromite cultura de lucernă, se poate distruge
prin aplicarea erbicidului sistemic
Asulox (4 l/ha), când această plantă se găsește în faza de rozetă;
• pentru combaterea cuscutei se
recomandă erbicidul Pivot (1 l/ha),
aplicat la două săptămâni după răsărirea lucernei.
Sursa: Ferma

În raionul Taraklia se așteaptă a recoltă bogată de culturi agricole
Țăranii din raionul Taraklia așteaptă recolte bogate de culturi agricole. Șeful direcției agricole raionale spun e, că dacă statul va
subvenționa dezvoltarea viticulturii vor aduce profituri și plantațiile multianule.
Raionul Taraklia ca și majoritatea raioanelor din republică se află în deplină reformare a agriculturii. Cooperativele agricole au
fost create în locul colhozurilor și sovhozurilor. Ce e drept, conducătorii locali ai ramurii
spun, că acest proces s-a tărăgănat și asta din
cauza bazei legislative, mai exact modificarea
acesteia în interesul unor sau altor structuri
de stat. Acum 12 ani raionul a primit de la autoritățile centrale numai 1,5 milioane de lei.

Acum cifra depășeșete 60 de milioane.
Kiril Darmancev, șef, direcția agricolă,
raionul Taraklia: „Comparați și veți vedea
cum trăiam atunci, adică era vorba de autofinanțare. Și asta datorită nivelului înalt de
dezvoltare a agriculturii. Cu părere de rău
așa ceva nu se întâmplă în prezent. Dar credem, că vom îmbunătăți starea de lucruri,
deoarece există un progres, avem și exemple
în acest sens”.
Kiril Darmancev spune, că este vorba de
o întreprindere agricolă importantă, care a
consolidat peste 10 mii de hectare de pământuri, adică aproape a treia parte din raion. În
gospodărie se aplică noi tehnologii pentru

prelucrarea pământului, care contribuie la
protejarea plantelor și asigură recolte înalte.
Iar recoltele bogate aduc mijloace financiare
în bugetul raionului. Șeful direcției agricole
menționează, că gospodăriile din raion se
specializează la creșterea legumelor.
„Este rușine să consumăm acum roșii și
alte legume din Turcia. Suntem bulgari, ne
ocupăm cu grădinăritul, este și un nume de
familie Grădinar, adică legumicultor, ca și
în română. De aceea noi trebuie să asigurăm
populația cu producția noastră” afirmă Kiril
Darmancev.
Agricultorii din raion au încheiat semănatul culturilor cerealiere de primăvară,

răsărita și porumbul. Acum culturile sunt
tratate pentru ocrotirea plantelor, în special
și vița de vie. Kiril Darmancev consideră, că
dacă statul va susține agricultura, această ramură poate aduce profit în bugetul raionului.
Kiril Darmancev menționează: „O problemă caracteristică sudului republicii sunt
plantațiile de viță de vie, cea mai mare parte
dintre care se află în sectorul privat, și unii
proprietari îngrijesc plantațiile, iar alții nu.
Acum se fac propuneri , mai ales din Europa
care va aloca bani pentru reformarea viticulturii și sperăm ca pe aceste plantații să facem
ordine. Numărul este mare în fiecare raion
din sudul republicii”.

INTERNAŢIONAL
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Seceta usucă alimentele Europei
încă din luna mai
Primăvara neobișnuit de uscată din Europa de Nord și Centrală a afectat grav
culturile și va crește prețurile alimentelor. Rezervele de apă scad, de la lună la
lună, în multe dintre statele europene, iar meteorologii spun că până la jumătatea lunii iunie nu se așteaptă la precipitații semnificative.
În Franța, cel mai mare producător de cereale din Europa, văzut din drum,
grâul este încă verde, dar când intri în tarla piciorul îți intră printre crăpăturile
pământului ca în iulie. Rădăcinile plantei sunt de culoare maro, este pipernicită
și uscată în loc să fie albă și suplă. Vor fi puține boabe pe spic și deci și recolta
va fi slabă, explică fermierii din zona Seine-et Marne, aflată la 50 de kilometri de Paris, citați de Reuters. „Nu am văzut nicio picătură de ploaie de câteva
săptămâni și este clar că nu vom avea aceeași recoltă ca anul trecut. De obicei,
Mama Natură repară ceea ce-a distrus, dar nu este cazul și anul acesta”, spun
agricultorii francezi.

ONU: Europa trebuie
să se pregătească
pentru inundaţii şi secetă
Deficitul de precipitații a ajuns
la 70% în ultima lună și 50% de la
începutul anului, comparativ cu
mediile sezonului în ultimii ani.
Rezervele de apă scad de la lună la
lună, iar meteorologii au prognozat
că până la jumătatea lunii următoare nu se așteaptă la precipitații
semnificative. Cea mai severă secetă, cea din 1976, a distrus aproape
toate culturile și a afectat cu un
punct procentual creșterea PIBului țării. Acum, în 42 de departamente au fost impuse restricții
la apă. Agritel, firma franceză care
analizează piețele agricole, prevede
o scădere a producției de cereale în
Franța, cu aproximativ 11,5% față
de anul trecut, cea mai slabă din
ultimii zece ani. Aici, irigațiile sunt
limitate, fapt ce provoacă dificultăți majore nu numai pentru cultivatorii de cereale, dar și pentru
legumicultori.
În Europa de Nord și Centrală,

deficitul de precipitații a fost considerabil în martie și aprilie, potrivit
unui raport publicat de Institutul
Meteo din Franța. În Germania,
al doilea mare producător de grâu
din Europa, aprilie a fost una dintre cele mai secetoase luni din
1881 încoace, iar martie a fost cea
mai uscată din Marea Britanie, din
1953. Consecințele: uscarea rapidă
a solului care a atins niveluri mari
la începutul lunii mai. Și autoritățile din Regatul Unit au recurs
la limitarea irigării culturilor, iar
agricultorii spun că situația este catastrofală pentru cereale, dar sunt
afctate și culturile de mazăre, fasole, spanac, fân

Penuria de grâu ridică
şi preţul la porumb
Seceta cu care se confruntă în
prezent întreaga Europă, inclusiv
Franța, Germania și Marea Britanie, printre cei mai mari producători de grâu din Uniunea Europeană, alimentează îngrijorările
privind o nouă creștere a prețurilor
produselor alimentare și probleme

în aprovizionarea unor state din
Africa de Nord. „The New York
Times” scrie că recolta scăzută la
cereale de anul acesta va conduce
la o creștere suplimentară pe piața
mondială și a prețului la porumb.
Toată lumea se uită acum spre
marii producători de cereale din
regiunea Mării Negre - în special
Ucraina și Rusia - care ar mai putea compensa scăderea producției
în Europa de Vest. Însă nici aici situația nu este prea roz, după vara
catastrofală de anul trecut și iarna
lungă și geroasă de anul acesta.

Primii afectaţi
În 2008 și 2010 - când au crescut prețurile la cereale și totul s-a
reflectat în portofelul consumatorilor - s-au declanșat revolte în
numeroase țări. Statele din Africa
de Nord ar urma să fie primele victime ale secetei din Franța. Africa
de Nord importă 21 de milioane de
tone de grâu în fiecare an. Provocarea pentru aceste țări este și mai
mare deoarece nu numai Franța a
căzut victimă secetei anul acesta.

Și alți exportatori au fost afectați,
cum este cazul Ucrainei sau al Statelor Unite. Pe fondul crizei financiare și a măsurilor de austeritate,
nici europenilor nu le va cădea prea
bine o nouă creștere a prețurilor la
alimente.

Căpşuni
în loc de grâu
Noile autorități din Egipt s-au
angajat să reducă dependența țării
de importurile de grâu, în special
din Statele Unite și Franța. Această dependență a crescut în timpul
regimului Mubarak, considerat
un simbol a aservirii țării față de
interesele comerciale occidentale.
Egiptul s-a apucat să cultive căpșuni (cu un mare consum de apă)
pentru piața americană, în loc să
semene grâu.

Ajutor de la UE
Comisia Europeană și-a dat
acordul de principiu, săptămâna
trecută, pentru plata în avans a
subvențiilor europene, pentru a
veni în ajutorul fermierilor. Comisarul european pentru agricultură,
românul Dacian Cioloș, a dat asigurări că „în cazuri justificate, în
conformitate cu Regulamentul, ar
putea fi posibil să se facă plăți în
avans, înainte de 16 octombrie”,
cu două luni înainte față de cum
e stabilit în cadrul Politicii agricole comune. Ministerul francez al
Agriculturii a permis agricultorilor
să cosească fânul înainte de data
programată, fără a le fi afectată valoarea ajutorului acordat de UE.

China poate arunca
preţurile în aer
China a avut și ea parte de o
primăvară deosebit de secetoasă
care a afectat agricultura și aprovizionarea cu electicitate a țării.
Cele mai lovite sunt provinciile traversate de fluviul Yangtze, cel mai
lung din țară. Din ianuarie până în
aprilie au căzut cu 40% mai puține
precipitații, comparativ cu media

din ultimii 50 de ani. Prin urmare,
culturile au fost compromise, iar
cantitatea de apă din râuri a atins
cote alarmant de mici.
În prezent, seceta afectează
aproximativ 1,35 milioane hectare
de culturi, mai ales în provinciile
Hubei, Hunan și Gansu. În plus,
Biroul pentru controlul inundațiilor și Cartierul general de luptă împotriva secetei estimează că
peste 1,4 milioane de persoane au
dificultăți în a se aproviziona cu
apă. Guvernul chinez a trimis echipe speciale de lucru în provinciile
Hunan și Hubei pentru a lupta cu
seceta.

Cine aduce
ploaia
Departamentul Afacerilor Civile a cerut birourilor sale locale să elaboreze planuri detaliate
pentru a lupta împotriva secetei
și să estimeze numărul persoanelor care au nevoie de asistență
guvernamentală, în special de apă
de băut. Departamentele locale
vor trebui să ofere, de asemenea,
sprijin financiar pentru fermierii locali, ale căror venituri de pe
urma cerealor și creșterii animalelor au fost grav reduse din cauza secetei. Autoritățile încearcă
să aducă ploaia trăgând în nori
rachete încărcate cu substante
chimice. Seceta, cea mai severă
din ultimii 60 de ani continuă să
afecteze provincia Jiangsu.
Unul dintre principalele lacuri
cu apă dulce din provincie a secat
complet, afectând alimentarea cu
apă, traficul și localnicii. Lacul
Shijiu are o suprafață de 200 de
kilometri pătrati și o adâncime de
până la opt metri, însă nu au mai
rămas din el decât câteva bălți.
China, care este primul producător, dar și consumator mondial de
grâu, poate influența grav piața
mondială a cerealelor dacă trece
masiv la import. Guvernul chinez
se luptă să țină în frâu inflația ce
afectează mai ales produsele alimentare.
Sursa: Adevărul
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OFERTE
Nume
produs
Seminţe
de culturi
tehnice
Răsad

Răsad

Răsad

Răsad
Răsad
Răsad

Răsad

Răsad
Răsad
Răsad

Răsad

Răsad

Răsad

Răsad

Răsad
Răsad
Răsad
Răsad
Răsad
Răsad
Răsad
Răsad
Răsad
Răsad
Răsad
Răsad
Răsad
Răsad
Răsad
Răsad
Răsad

Descriere produsului

Regiune

SEMINŢE ŞI MATERIAL SĂDITOR
Orhei, or. Orhei, str. Vaşile Mahu 141, director
executiv: Elena Bogus, Telefon: (235) 24955,
Seminţe porumb
Telefon mobil: 069089481, Email: orhei@
agroinform.md
Răsad de tomate, soiuri: “Laguna”, Drochia, s. Chetrosu, Conducator: Maria Darii,
“Noviciok”,”Novinca Pridnestrovia”, Telefon: (252) 54610, (252) 27032, Telefon
pentru 1 ha din repicare.
mobil: 068112628, 069353231, Fax: (252) 27032
Edinet, s. Gordineşti, Telefon: (246) 60288,
Răsad de ardei dulci, soiul Atlant
Telefon mobil: 079190727, Email: anatolalbu@
mail.com
Edinet, s. Gordinesti, Telefon: (246) 60288,
Răsad de ardei dulci, soiul Victoria Telefon mobil: 079190727, Email: anatolalbu@
mail.com
Edinet, s. Gordinesti, Telefon: (246) 60288,
Răsad de ardei dulce, soiul Podaroc
Telefon mobil: 079190727, Email: anatolalbu@
Moldovi
mail.com
Orhei, s. Peresecina, Conducator: Popusoi
Răsad de legume in asortiment
Valeriu, Telefon: (235) 47 8 33
Răsad de tomate: Rio-Grant-50
Rascani, str. Maiacovschii 2, Director: Lupacescu
000 bucăţi Clasşic - 30 000 bucăţi Anatolie, Telefon: (256) 24584, Telefon mobil:
Nasco - 50 000 bucăţi
67193924, 79140521
Rascani, str. Maiacovschii 2, Director: Lupacescu
Răsad de ardei iuţi Iagiz (Olanda)
Anatolie, Telefon: (256) 24584, Telefon mobil:
67193924, 79140521
Rascani, str. Maiacovschii 2, Director: Lupacescu
Răsad de gogoşari Rubin
Anatolie, Telefon: (256) 24584, Telefon mobil:
67193924, 79140521
Orhei, s.Peresecina, Telefon: (235) 42140, (235)
Răsad de roşii şi castraveţi în
asortiment
42360
Orhei, s.Ratus, conducator GT: Spinu Andrei,
Răsad de tomate in asortiment din
Telefon: (235) 248 35342, Telefon mobil:
seminţe autohtone şi italiene
69241737
Orhei, s.Ratus, conducator GT: Spinu Andrei,
Răsad de ardei dulce in asortiment,
Telefon: (235) 248 35342, Telefon mobil:
iute, corn bulgăresc, gogoşari
69241737
Răsad de bostanei, harbuji, pepene Orhei, s.Ratus, conducator GT: Spinu Andrei,
galben, castraveţi in asortiment
Telefon: (235) 248 35342, Telefon mobil:
crescute in ghivece
69241737
Orhei, s.Ratus, conducator GT: Spinu Andrei,
Răsad de tutun
Telefon: (235) 248 35342, Telefon mobil:
69241737
Orhei, s. Peresecina, persoana de contact:
Răsad de roşii in asortiment
Ciorba Alexei, Telefon: (235) 47 674, (235) 47
267
Descriereа companiei:
Răsad de ardei in asortiment
Regiune: Orhei, Telefon: (235) 023542360,
Telefon mobil: 069346320
Răsad de roşii din seminţe
Orhei, s.Peresecina, Telefon: (235) 42130, (235)
autohtone
30269
Răsad de castraveţi pentru sere.
Nisporeni, s.Varzaresti, Telefon: (264) 65352
Răsad de tomate
Nisporeni, sSoltanesti, Telefon: (264) 54213
Rasad de ardei dulci.
Nisporeni, s.Soltanesti, Telefon: (264) 54213
Hincesti, s. Dragusenii Noi, Telefon: (269) 56710,
Castraveţi olandezi în pahare.
(269) 23408, Telefon mobil: 069073143
Hincesti, s. Dragusenii Noi, Telefon: (269) 56710,
Ardei dulci.
(269) 23408, Telefon mobil: 069073143
Hincesti, s. Dragusenii Noi, Telefon: (269) 56710,
Răsad de roşii
(269) 23408, Telefon mobil: 069073143
Hincesti, Loganesti, Telefon: (269) 57349, (269)
23408
Hincesti, Loganesti, Telefon: (269) 57349, (269)
Răsad de ardei dulce
23408
Hincesti, Loganesti, Telefon: (269) 57349, (269)
Răsad de roşii
23408
Hincesti, s. Dragusenii Noi, Telefon: (269) 56710,
Răsad de vânată
(269) 23408, Telefon mobil: 069073143
Răsad de roşii, soiurile Zagadca,
Falesti, s. Fagadau, Director: Munteanu Vaşilisa,
Sanica, Volgograd, Laguna
Telefon: (259) (259) 92160
Răsad de ardei dulci soiurile
Falesti, s. Fagadau, Director: Munteanu Vaşilisa,
Podaroc, Lumina, Bogatari
Telefon: (259) (259) 92160
Falesti, s. Fagadau, Director: Munteanu Vaşilisa,
Răsad de vânata, soiul ALMAZ
Telefon: (259) (259) 92160
Cantemir, s. Antonesti, Telefon: (273) 73-3-87,
Răsad de flori anuale şi multianuale
Telefon mobil: 68072630
Cantemir, s. Antonesti, Telefon: (273) 73-3-87,
Răsad de legume
Telefon mobil: 68072630

Seminţe
de culturi
tehnice
Răsad
Răsad
Răsad
Răsad
Răsad
Seminţe de
cereale
Răsad
Porumb
Floareasoarelui
Porumb
Grâu
Grâu

Porumb

Seminţe de floarea soarelui,
calibrată
Producem răsad de tomate în seră
pentru comercializare, soi “Laguna”
Răsad de tomate, soi “Leana”
Răsad de tomate, soi”Noviciok”
Răsad de ardei dulci (galbeni)
Răsad de ardei iute

Drochia, s. Pelenia, Telefon: (252) 58414, Telefon
mobil: 069032464
Drochia, s. Chetrosu, Telefon: (252) 54193

Drochia, s. Chetrosu, Telefon: (252) 54193
Drochia, s. Chetrosu, Telefon: (252) 54193
Drochia, s. Chetrosu, Telefon: (252) 54193
Drochia, s. Chetrosu, Telefon: (252) 54193
Nisporeni, str. Ioan Voda 13, Director: Robu
Seminţe de porumb
Vaşile, Telefon: (264) 22144, Telefon mobil:
068565853
Răsad de castraveţi.
Nisporeni, sSoltanesti, Telefon: (264) 54213
PRODUSE AGRICOLE
Nisporeni, s Valea-Trestieni, Telefon mobil:
Porumb boabe.
67188573
Floarea soarelui măşcată, roadă
Edinet, s.Badragii Vechi, r.Edinet, Telefon: (246)
2010
56201
Comercializarea porumbului, roada Hincesti, Loganesti, Telefon: (269) 57619, (269)
anului 2010
23408
Hincesti, s.Caracui, Telefon: (269) 23408, Telefon
Griului alimentar
mobil: 068083841
Orhei, s.Chiperceni, Director: Nadejda Badan,
Grâu furajer
Telefon: (235) 21319, (235) 27774, Telefon
mobil: (794)26001, Email: nadejda@badan.ro
Orhei, s.Chiperceni, Director: Nadejda Badan,
Porumb ecologic P-397 pentru
Telefon: (235) 21319, (235) 27774, Telefon
crupe şi mămăliga
mobil: (794)26001, Email: nadejda@badan.ro

Orhei, s.Chiperceni, Director: Nadejda Badan,
Prună ecologica Stanley, Anashpet Telefon: (235) 21319, (235) 27774, Telefon
mobil: (794)26001, Email: nadejda@badan.ro
Comercializarea porumbului
Hincesti, Telefon: (269) 50601, Telefon mobil:
Porumb
furajer.
068083841
Nisporeni. Telefon: (264) 2 24 77, Telefon mobil:
Fasole uscată Fasole albe
(794) 20449
Nisporeni, str. Lapusneanu 30, Telefon: (264)
Porumb
Porumb boabe de calitate
22324, Telefon mobil: 79575117
Falesti, s. Izvoare, Director: Ursachi Constantin,
Porumb
Porumb de calitate
Telefon: (259) 025969133, Telefon mobil:
079223655
Porumbul boabe şi de o calitate
Nisporeni, Telefon: (264) 2-33-55
Porumb
buna
Prune

Varză

Varză timpurie

Fructe uscate

Prune uscate de cartate foarte
bună

Varză

Varză timpurie

Fasole uscată Fasole uscată roada anului 2010
Fasole uscată Fasole uscate roada anului 2010
Fasole uscată Fasole uscate roada anului 2010
Varză

Varză timpurie

Fasole uscată Fasole uscate, roada anului 2010
Fasole uscată Fasole uscate, roada anului 2010
Fasole uscată Fasole uscate, roada anului 2010
Fasole uscată Fasole uscate, roada anului 2010
Porumb
Porumb boabe.

Răsad de vânată.

Varză

Varză timpurie

Varză

Varză timpurie

Fasole uscată Fasole uscate, roada anului 2010
1tone ulei filtrat în ambalaj de 2 l
sticla
Fructe uscate Fasole uscate, roada anului 2010
Fasole uscată Fasole uscate, roada anului 2010
Ulei

Fasole uscată Fasole uscată soiul Crizantema
Castraveţi

Castraveţi din seră, hibridul Maşa

Ungheni, s. Chirileni, Manager: Strungaru
Nicolae, Telefon: (236) 75207, Telefon mobil:
069357289
Nisporeni, Telefon: (264) 067123050, Email:
tbotez@mail.ru
Ungheni, s.Chirileni, Manager: Vladei Ion,
Telefon: (236) 23923, (236) 75341, Telefon
mobil: 079207222
Cantemir, s. Cirpesti, Telefon: (273) 78-5-78
Cantemir, s.Larguta, Telefon: (273) 76-5-39
Cantemir, s. Larguta, Telefon: (273) 76-2-01
Ungheni, s. Chirileni, Manager: Stoica Valentina,
Telefon: (236) 75378
Cantemir, s.Cirpesti, Telefon: (273) 78-3-38,
Telefon mobil: 69626720
Cantemir, s.Baimaclia, Telefon: (273) 43-2-09
Cantemir, s. Larguta, Telefon: (273) 92-5-33,
Telefon mobil: 79721343
Cantemir, s.Larguta, Telefon: (273) 92-6-67
Nisporeni, s.Groyesti, Telefon: (264) 43325
Ungheni, s. Buşila, Manager: Turtureanu
Ecaterina, Telefon: (236) 75400, (236) 75335,
Telefon mobil: 079959625
Ungheni, s Buzduganii de Jos, manager: Ojog
Constantin, Telefon: (236) 50275, (236) 93762,
Telefon mobil: 069784220
Cantemir, s. Cirpesti, Telefon: (273) 78-2-73,
Telefon mobil: 79383145
Cantemir, s.Cirpesti, Telefon: (273) 78-6-49,
Telefon mobil: 79308001
Cantemir, s.Cirpesti, Telefon: (273) 78-4-37
Cantemir, s.Baimaclia, Telefon: (273) 43209
Ungheni, s. Todiresti, Manager: Birzoi Victor,
Telefon: (236) 49255, Telefon mobil: 069463585
Edinet, s. Gordinesti, Telefon: (246) 60288,
Telefon mobil: 079190727, Email: anatolalbu@
mail.com
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Pătrunjel
Soia
Produse
animaliere
Mei
Ovine
Produse
animaliere
Fân

Porci
Produse
animaliere

Ungheni, s.Chirileni, Manager: Vladei Ion,
Telefon: (236) 23923, (236) 75341, Telefon
mobil: 079207222
Soia pentru ulei, roadă 2010
Edinet, s.Badragii Noi, Telefon mobil: 067183505
PRODUSE ZOO  VETERINARE ŞI ANIMALE VII
Ungheni, str. Balteni 13, Manager: Halca
Carne de găină
Gheorghe, Telefon: (236) 94218, Telefon mobil:
079523082, Email: ghalca@mail.ru
Vinde 150 mei
Cantemir, s.Cuporani, Telefon mobil: 69060290
Miei caracul cu greutatea de
Hincesti, Telefon: (269) 23408, Telefon mobil:
7-10kg. Preţul de comercializare
68083841
este de 35 lei/kg.
Ungheni, s. Petresti, manager: Bernic Pavel,
Ouă de prepeliţa
Telefon: (236) 25624, Telefon mobil: 067180989
Orhei, s.Chiperceni, Director: Nadejda Badan,
Vică şi ovăs, produs ecologic
Telefon: (235) 21319, (235) 27774, Telefon
mobil: (794)26001, Email: nadejda@badan.ro
Ungheni, s. Petresti, Administrator: Bernevec
Porci mari rasa carne preţ 20,00
Serafim, Telefon: (236) 42561, Telefon mobil:
lei/kg masă vie
079045980

Descriereа companiei:
Porci
Regiune: Hincesti, s. Bujor, Telefon: (269) 23408
Bovine
Drochia, s. Fintinita, Telefon: (252) 41251
Edinet, s.Hancauti, raionul Edinet, Telefon: (246)
Cabaline
44386, Telefon mobil: 060431049
Produse
Ungheni, s. Pârliţa, Manager: Fervetchii Dumitru,
Ouă de găină
animaliere
Telefon: (236) 92373, Telefon mobil: 069108128
Drochia, s. Tirnova, Donduseni, Telefon: (252)
Pasari
Găini pentru ouă
27032, Telefon mobil: 025123475
Drochia, s. Tirnova, Donduseni, Telefon: (252)
Pasari
Găini crescute pentru carne
27032, Telefon mobil: 025123475
Drochia, s. Tirnova, Donduseni, Telefon: (252)
Păsări
pui de găină de diferite vârste
27032, Telefon mobil: 025123475
Produse
Brânză de ovine în stare proaspătă, Falesti, s. Sarata Noua, Director: Regheliuc Iurii,
lactate
calitate bună
Telefon mobil: 069145337
ALTELE
Echipamente Tehnicii agricole. Semănătoare SZ- Hincesti, Telefon: (269) 23408, Telefon mobil:
agricole
3,6 stare excelentă
069156379
Terenuri şi
Vinde 1 ha teren agricol
Cantemir, s.Chioselia, Telefon: (273) 92-6-99
construcţii
Băuturi
11 tone de vin
Cantemir, s.Costangalia, Telefon: (273) 55-3-34
alcoolice
Cantemir, Costangalia, Presedinte: Lanciu V,
Băuturi
2tone de vin
Telefon: (273) 55254
alcoolice
Băuturi
Băuturi alcoolice in butelii precum Nisporeni, Director: Valentin Butnaru, Telefon:
alcoolice
şi materie primă
(264) 23105, Telefon mobil: 069158938
Comercializarea tăvilor zincate
Echipamente pentru utilajul de irigat,”Dnepr”, cu
Hincesti, s.Carpineni, Telefon mobil: 069369825
agricole
lungimea de 2-3 m, diametrul de
156-186 mm.
Nisporeni, s. Seliste, Presedinte: Galina Tarna,
Telefon: (264) 41231, (264) 46238, Telefon
mobil: (796)16918
Echipamente DT-75 buldozer plug, ZIL-130 Freza Nisporeni, Telefon: (264) 22144, Telefon mobil:
agricole
de 3 metri
69083695, Email: vrobu@mail.ru
Echipamente
Nisporeni, Nisporeni, str. lapusneanu 30,
GAZ-53, anul 1988, Diesel
agricole
Telefon: (264) 22324, Telefon mobil: 79575117
Echipamente
Tractor MTZ-80
agricole

Comercializarea vinului de casa
roşu,din struguri Izabela.

Tehnică agricolă. Agregat discuri,
Echipamente
AG-2,4 în stare excelentă, produse
agricole
în Ucraina
Combine de origine nemţeasca.
Echipamente
F-517, E-514, CLAAS-Dominator,
agricole
piese de schimb pentru ele
Băuturi
Vin alb
alcoolice
Echipamente Căruţă, plug pentru un cal,
agricole
prăşitoare
Terenuri şi
construcţii

Grajd pentru animale

Nume
produs

Descriere produsului

Floareasoarelui

Seminţe de floarea soarelui

s. Iablona, Conducator: Bodeanu Aurel, Telefon
mobil: 069950568

Hrişca

Seminţe de hrişcă

or. Riscani, Director: Gutu Vaşilii, Telefon: 256287-41, Telefon mobil: 69269080
PRODUSE AGRICOLE

Porumb

Porumb boabe

s. Iablona, Conducator: Bodeanu Aurel, Telefon
mobil: 069950568

Grâu

Grâu

s. Iablona, Conducator: Bodeanu Aurel, Telefon
mobil: 069950568

Orz

Orz

s. Iablona, Conducator: Bodeanu Aurel, Telefon
mobil: 069950568

Floareasoarelui

Floarea-soarelui

Edinet , Cupcini, director: Rusu Chiril, Telefon:
73800, (246) 71303, Telefon mobil: 069018632

Soia

Soia pentru ulei, condiţii CPT,
elevator Cupcini

Edinet, Cupcini, director: Rusu Chiril, Telefon:
73800, (246) 71303, Telefon mobil: 069018632

Porumb

Procurarea porumbului calitativ

Director: Iurie, Telefon mobil: 068083841

Soia

Procurarea soia

Telefon mobil: 068083841

Orz

Procurarea orzului

Telefon mobil: 068083841

Grâu

Procurarea griului prin transfer,
numerar

Telefon mobil: 068083841

Orz

Orz

Orhei , s.Peresecina, Telefon: 42360, (235)
47267, Telefon mobil: 069346320

Porumb

Porumb

Orhei , s.Peresecina, Telefon: 42360, (235)
47267, Telefon mobil: 069346320

Grâu

Grâu

Orhei , s.Peresecina, Telefon: 42360, (235)
47267, Telefon mobil: 069346320

Grâu

Grâu

or.Chişinau, conducator: Angela Buzu, Telefon:
22 456915, Telefon mobil: 69320597

Floareasoarelui

Floarea-soarelui

or.Chişinau, conducator: Angela Buzu, Telefon:
22 456915, Telefon mobil: 69320597

Floareasoarelui

Floarea-soarelui

Chişinau, presedinte: Natalia Ivanov, Telefon:
22 471579, Telefon mobil: 69912524

Grâu

Grâu

Chişinau, presedinte: Natalia Ivanov, Telefon:
22 471579, Telefon mobil: 69912524

Orz

Orz

Chişinau, presedinte: Natalia Ivanov, Telefon:
22 471579, Telefon mobil: 69912524

Porumb

Porumb

or.Chişinau, conducator: Angela Buzu, Telefon:
22 456915, Telefon mobil: 69320597

Orz

Orz

or.Chişinau, conducator: Angela Buzu, Telefon:
22 456915, Telefon mobil: 69320597

Hincesti, s. Buteni, Telefon: (269) 23408
Hincesti, Telefon: (269) 23408, Telefon mobil:
069156379

Regiune

SEMINŢE ŞI MATERIAL SĂDITOR

Hincesti, s. Bujor, Telefon: (269) 23408

Comercializarea porcilor masa vie
cu masa de 10-15 kg,(20 capete).
Vacă pentru lapte
Iapa cu mânz de o lună, vârsta
iepei 8 ani

Băuturi
alcoolice

CERERI

Pătrunjel

Comercializarea cârnii de porc

PRODUSE ZOO  VETERINARE ŞI ANIMALE VII
Ovine

Achiziţia ovinelor.

Telefon mobil: 068083841

Hincesti, Telefon: (269) 23408, Telefon mobil:
069156379

Albine şi
viermi de
mătase

10 stupi de albine

Telefon: 24069, Telefon mobil: 069306380,
Email: glodeni@agroinform.md

Hincesti, s. Buteni, Telefon: (269) 23408

Bovine

Achiziţia bovinelor

Regiune: , s. Loganesti, Telefon mobil:
068083841

Edinet, s.Hancauti, raionul Edinet, Telefon: (246)
44386, Telefon mobil: 060431049

Ovine

Achiziţia ovinelor

Hînceşti , s. Loganesti, Telefon mobil:
068083841

Bovine

Achiziţia bovinelor

Telefon mobil: 068083841

Cabaline

Achiziţia cabalinelor.

Telefon mobil: 068083841

Cabaline

Achiziţia cabalinelor

Hincesti , s. Loganesti, Telefon mobil:
068083841

Glodeni, s. Camenca, Telefon: (249) 77290

Echipamente Se vinde plug PL-5-35, starea
agricole
tehnică bună

Falesti, s. Calugar, Director: Antonciuc Vaşile,
Telefon: (259) 025979400, Telefon mobil:
069323320

Echipamente
Tractor T-70 S
agricole

Nisporeni, s.Balanesti, Telefon: (264) 53 5 98,
Telefon mobil: 068233316
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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

ŞI VEŢI PRIMI:

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

 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

HANGARE FĂRĂ CARCASĂ
Compania Izoteca Prim SRL produce hangare fără carcasă care se ansamblează la locul amplasării acestora.Hangarele
sunt realizate din profile arcuite care se auto-susţin de aceea
nu necesită coloane,grinzi,carcase de metal sau alte suporturi
suplimentare,ceea ce permite reducerea costurilor şi a perioadei
de montare,în comparaţie cu hangarele cu carcasă.

Hangarele fără ramă pot fi utilizate în calitate de :încăperi
pentru producere, depozitare, garaje, terminale, pavilioane comerciale, complexe sportive, încăperi temporare, hambare pentru
păstrarea cerealelor, legumelor, ferme pentru creşterea animalelor, păsărilor, camere frigorifice.
Termenul de realizare a acestora este de 10-15 zile/1000 m²
cu o lăţime de pînă la 24 m şi o lungime nelimitată.

Izoteca Prim SRL
mun.Chisinau,
str. M.Kogalniceanu, 77, of.2
Tel./Fax: 838 676
Tel.mob.: 069171492,
068155611
www.izoteca.md

