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Ministerul Agriculturii și Industriei
Alimentare va crea o instituție unică
de supraveghere a produselor alimentare - Agenția pentru siguranța alimentelor.
Viceministrul Victor Guțu a spus că
instituția se va ocupa de monitorizarea
trasabilității produselor alimentare de
la plantare, prelucrare până la comercializarea acestora.
«În conformitate cu Planul de acțiuni privind implementarea recomandărilor Comisiei Europene pentru instituirea Zonei de Liber Schimb Aprofundat și Comprehensiv cu Moldova,
prin intermediul acestei instituții Ministerul Agriculturii va supraveghea
produsele alimentare la toate etapele:
producere, colectare, procesare, depozitare, transportare și comercializare»,
a specificat Guțu.
Federaţia Naţională a Agricultorilor
din Moldova AGROinform
Bd. Ştefan cel Mare 123V
MD – 2004, Chişinău, Moldova
Tel (+373 22) 23 56 01, fax (+373 22) 23 78 30

El a menționat că Agenția va fi creată până la sfârșitul acestui an și va consolida toate instituțiile care se ocupă de
monitorizarea siguranței alimentare.
«Optăm pentru instituirea unei singure autorități în măsură să garanteze
siguranța alimentelor. Restructurarea
agențiilor și inspectoratelor care activează în prezent și crearea Agenției
pentru siguranța alimentelor nu va
necesita surse suplimentare din buget.
Însă pentru a asigura funcția de control a instituției nou-create și pentru a
ajusta sistemul de laboratoare de stat
la standardele UE va fi nevoie de 40-45
mil. euro până în 2015», a subliniat viceministrul.
Potrivit lui, pentru ca produsele alimentare destinate exporturilor, dar și
consumului pe piața internă să corespundă parametrilor de siguranță ali-

mentară garantate în UE, agenții economici din domeniu vor trebui să investească în modernizarea procesului
de producere.
«Dacă toți agenții economici din
Moldova vor face investiții totale în valoare de 10 mil. euro anual, atunci cu
siguranță agricultura și produsele agricole din Moldova vor progresa», a spus
Guțu.
Guțu a comunicat că ministerul a finisat deja elaborarea Strategiei pentru
Siguranța Alimentelor, obiectivul acesteia fiind protecția sănătății animalelor
și plantelor, asigurarea unui consum de
alimente sigure pentru populație, creșterea eficienței controalelor în domeniile veterinar și fitosanitar, dar și perfecționarea specialiștilor. În prezent Strategia se află la avizare în ministere și la
Guvern.
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Pe piețele angro din țară legumele autohtone
le-au înlocuit pe cele de import
Pe piețele angro din Moldova
legumele cultivate de către producătorii autohtoni și-au ocupat
nișa bine meritată. Potrivit unui
studiu de piață, elaborat de experții AGROinform, toată producția de varză și dovlecei expusă
în comercializare pe piața interna
este de origine autohtona, producția locală de castraveți și roșii
alcătuiește circa 3/4 din volumul
total expus spre comercializare.
În luna iunie, prețurile la

principalele tipuri de legume pe
piețele angro din Moldova au scăzut cu aproximativ 35-50 %, deși
comercianții cu amânuntul de pe
unele piețe încearcă să mențină
prețurile ridicate. În săptămâna
precedentă, un kilogram de varză
pe piața angro din Chișinău (Albișoara) costa 1.5 lei, ceapa galbenă
- 5-7 lei, castraveții - 4 lei, roșiile
- 12 lei, cartofii - 4 lei, dovleceii 2.5 lei, morcovul - 7 lei, sfecla de
masa - 5 lei.

Comparativ cu sfârșitul lunii
mai, cele mai mari reduceri de
preț au fost înregistrate la dovlecei (79%) precum și la castraveți,
sfeclă de masă și cartofi (6466%). S-au înregistrat descreșteri de preț și la roșii (30.5%),
varză (57%) în pofida faptului că
consumul acestor produse continuă să crească. Pentru prima
data în sezonul curent se înregistrează micșorări însemnate de
preț și la usturoi (40%).

Comparativ cu perioada similară a anului trecut, prețul la
dovlecei înregistrează o majorare
de circa 50 la sută, la usturoi și
castraveți prețul a crescut cu 20%
și respectiv 14%. În același timp, a
descrescut prețul la roșii cu 11%,
la varză cu 60%, cauzat de loturile
autohtone mari de astfel de produse expuse pe piețe în ultima perioadă. Tendințe similare au fost
observate și pe piețele regionale
din Ucraina, Rusia, Polonia.

Comerțul cu struguri de masă în stare proaspăta
continuă să se bucure de cerere sporită
În sezonul 2010 - 2011, fermierii și angrosiștii autohtoni au
comercializat struguri de masă la
preturi avantajoase. Prețul angro
la strugurii de masa, în sezonul trecut, a înregistrat următoarele cote:
lunile august-octombrie (sezonul
de recoltare în masă) 8 - 13 lei/kg,
lunile noiembrie-decembrie 15 - 20
lei/kg și lunile ianuarie-aprilie 2025 lei/kg. În sezonul 2009 - 2010
prețul angro la strugurii de masă a
variat în limitele 4 - 20 lei/kg. (sur-

sa: www.agravista.md).
Exportul strugurilor de masă a
înregistrat o creștere de circa 3 ori
pe parcursul ultimilor 4 ani (de la
8 mii tone în 2006 la 26,8 mii tone
în 2010). Exportatorii de struguri
de masă pot fi clasificați în felul
următor: 9% din cazuri producătorii efectuează exporturi directe,
iar 91% realizează exporturi prin
companii intermediare. Structura
exporturilor după țările de destinație este următoarea: cea mai

mare parte îi revine Rusiei - 56%,
Republicii Belarus - 27%, Ucrainei
și României a câte 8% și respectiv
9%. Gama sortimentala a exporturilor este dominata de soiul Moldova - 73%, urmat de Rannii Magaraci - 7.8%, Alb de Suruceni - 4.6%,
Chasselas - 4.3%, Arcadia - 4.2% și
Codreanca - 3%.
Principala piața de desfacere
a strugurilor de masă autohtoni
continuă a fi cea internă, unde se
comercializează 78% din produc-

ția recoltată (dintre care peste 20%
din strugurii necalitativi sunt procesați de vinificație) și doar 22%
merg la export. Cererea de struguri
de masă pe piețele conexe este în
continua creștere și această tendință se va păstra în continuare. Cele
mai solicitate și competitive sorturi de struguri de masă pe piețele
europene sunt: Victoria, Arcadia,
Prezentabil.
Canalele de comercializare a
strugurilor proaspeți pe piața loca-

lă sunt: piețele agricole și rețelele
angro (76.1% vânzări), piețele agricole cu amânuntul (22%), vânzărilor directe din câmp le revin 1.7% și
supermarket-urilor - 0.2%.

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 23.06.2011
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PRODUCĂTORII DE SFECLĂ ȘI DE ZAHĂR
CONSIDERĂ INADMISIBILĂ MAJORAREA
TVA LA ZAHĂR PÂNĂ LA 20%

 EDITORIAL

Liliana BEREGOI

Pentru că vreau
şi pot
Azi m-am trezit la ideea câte
lucruri vreau și pot să le fac, fără
a depune eforturi deosebite.
Vreau și pot să lucrez, să
ascult, să pricep, să iubesc, să
aștept, să ajut...și aș putea să
continui la infinit, dar din păcate sunt prea multe lucrurile
pe care vreau, dar nu pot să le
schimb. Aș vrea să schimb mentalitatea celor care ne guvernează și care se ceartă zi de zi ca la
piață. Se ceartă chiar și atunci
când oamenii sunt disperați de
atâta sărăcie, de calamități care
distrug speranțele, de timpul
care trece atât de repede.
Ce mult aș vrea să pot opri
timpul și ce mult aș vrea să găsesc o motivație în tot ceea ce
fac. Să o găsesc nu doar eu. Să o
găsiți și voi atunci când sunteți
obosiți, atunci când nu mai credeți în nimic.
Aș vrea să le pot oferi o parte
din sănătatea mea celor apropiați, atunci când suferă. Ce păcat
că nu pot...
Aș vrea să pot schimba lumea, dar am învățat că doar ea
mă poate schimba pe mine.
Am învățat multe, dar mai
am multe de învățat de la oamenii care nu apar în ziare și
la televizor, de la oamenii care
muncesc zi de zi, îți întind mâna
atunci când te prăbușești și nu
așteaptă nimic în schimb, careși duc viața cu demnitate și care
au trecut școala celor șapte ani
de acasă, nu au case de lux, dar
au suflet mare și credință.
Ceea ce am scris aici e poate mai mult o motivație pentru
mine personal, sper să fie același lucru și pentru voi. Sunt tânără și pot fi de folos lumii, nu
vreau să trăiesc inutil.
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Consiliul pe produs privind negocierea cu
Guvernul a noii cote TVA la zahăr a adoptat
marți seara o rezoluție privind necesitatea
menținerii TVA la zahăr în mărime de 8%.
Rezoluția a fost semnată
de reprezentanții Ministerului
Agriculturii și Industriei Alimentare, ai Ministerului Economiei, Uniunii Producătorilor
de Zahăr, ai Uniunii Asociațiilor producătorilor de zahăr și
de sfeclă de zahăr «UniAgroProtect», ai Asociației Naționale a producătorilor Agricoli
din Moldova, inclusiv de cei
mai mari consumatori de zahăr
- companiile «Franzeluța» și
«Bucuria».
Majorarea TVA la zahăr de
la 8% la 20% este prevăzută în
proiectul politicii fiscale pentru
anii 2012-2014. Ministerul Finanțelor susține că majorarea
impozitului este necesară pentru a urma recomandările FMI
privind unificarea cotelor TVA,
precum și pentru a majora încasările fiscale la bugetul de
stat (ministerul prognozează o
creștere de circa 101 mil. lei din
majorarea TVA la zahăr până la
20%).
La ședința Consiliului directorul executiv al Uniunii Producătorilor de Zahăr, Raisa Bejan,
a spus că pentru buget efectul
din majorarea TVA la zahăr va
fi mai modest - 30-40 mil. lei.
Ea consideră că modificarea condițiilor-cadru ale impozitării va provoca schimbări
devastatoare pentru complexul
național al sfeclei și zahărului.
În majoritatea țărilor europene
și în Rusia există o cotă mică a
TVA la zahăr în calitate de măsură importantă pentru protecția producției autohtone de
zahăr.
Experții consideră că pentru
realizarea acestui scop în Moldova a fost introdusă TVA de
8% la zahărul moldovenesc din
sfeclă (zahărul de trestie, importat, este impozitat cu TVA
de 20%).
«În condițiile în care prețurile la zahărul din trestie
sunt mici la burse, majorarea
cotei TVA la zahărul autohton
din sfeclă va duce la reducerea
competitivității producției și,
prin urmare, la creșterea atractivității importului, în special,
cel ilegal», susțin ei.
Specialiștii presupun că în
această situație producătorii de
zahăr din Republica Moldova
vor fi nevoiți să reducă costul
zahărului din contul micșorării
prețurilor de achiziție a sfeclei

de zahăr. Președintele Asociației producătorilor de sfeclă de
zahăr, Nicolae Morari, este convins că acest lucru va duce la reducerea plantațiilor de sfeclă.
În rezultat, investițiile producătorilor de sfeclă (400 mil. lei
- n.r.) în utilajele tehnice speciale nu vor mai avea vreun sens,
iar zeci de mii de muncitori vor
fi lipsiți de venituri.
Morari s-a arătat mulțumit
de faptul că și conducerea Guvernului, și președintele Parlamentului sunt dispuși că revizuiască propunerea Ministerului Finanțelor, pentru a apăra
interesele complexului autohton al sfeclei de zahăr.

AGENȚIA NAȚIONALĂ
PENTRU PROTECȚIA
CONCURENȚEI A VOTAT
ÎMPOTRIVA MENȚINERII
TVA LA ZAHĂR DE 8%
Reprezentantul
Agenției Naționale pentru Protecția
Concurenței a votat împotriva
menținerii TVA la zahăr de 8%.
Alexandru Slusari, membru
al Consiliului pe produs privind
negocierea cu Guvernul a noii
cote TVA la zahăr, președintele
Asociației agricultorilor «UniAgroProtect «, a spus că în cadrul
ședinței Consiliului, doar reprezentantul Agenției pentru Protecția Concurenței a votat împotrivă. «În cadrul ședinței fiecare
a prezentat argumente pro și
contra menținerii actualei taxe
TVA la zahăr» a spus Slusari.

El a menționat că după discuții membrii Consiliului pe
produs, format din reprezentanți ai Ministerului Agriculturii, ai Asociațiilor producătorilor de zahăr și de sfeclă de zahăr
și organizațiile de agricultori,
au ajuns la concluzia că taxa pe
valoare adăugată trebuie menținută la nivelul actual de 8%.
«Majorarea taxei TVA la
zahăr de la 8% la 20% ar însemna falimentarea și chiar
nimicirea acestei ramuri strategice pentru economia și securitatea alimentară a țării», a
subliniat Slusari.

Potrivit lui, membrii Consiliului și grupul de lucru privind
negocierea TVA la zahăr se vor
mai întîlni în ședințe, unde vor
discuta în detalii majorarea sau
menținerea TVA la zahăr.
Începînd cu anul 2012 Guvernul intenționează să introducă o cotă a TVA standard la
zahăr de 20%, în vederea respectării principiului de impozitare echitabilă a producătorilor.
Majorarea TVA la zahăr a fost
recomandată de către Fondul
Monetar Internațional.
INFOTAG
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În Moldova se extind plantațiile
de căpșuni remontanți
Căpșunile proaspete vor fi prezente pe piața Republicii Moldova până toamna târziu, după ce, în
primăvara anului curent, mai mulți
producători autohtoni au plantat
soiuri de căpșun remontante. Acestea pot asigura o productivitate mai
sporită, însă, avantajul lor principal
constă în extinderea perioadei de
fructificare.
Chiar dacă suprafețele plantate
în acest an cu soiuri remontante de
căpșun par nesemnificative, producătorii își fac planuri mari pentru
viitor, în condițiile în care această
cultură este una extrem de profitabilă. Compania Agrodor-Succes din
satul Cojușna, raionul Strășeni, a
plantat în primăvara anului curent
jumătate de hectar de căpșuni de soiuri remontante și planifică ca, deja
în toamnă, să extindă suprafața.

„Aceste soiuri ne-au fost recomandate de experți din SUA, pentru că rodesc din luna mai până în
octombrie-noiembrie, menționează
Vasile Boțan. – În cazul celor de
sezon, recoltarea durează doar trei
săptămâni.”
În opinia lui Vasile Boțan, principalele constrângeri pentru plantarea căpșunilor sunt investițiile
de circa 20 mii de euro la hectar și
insuficiența forței de muncă. Avantajul soiurilor remontante e că se
plantează în aprilie-mai și după
două luni și jumătate începe recoltarea, iar până toamna târziu se recuperează investiția. Producătorul
constată că tot mai mulți fermieri se
interesează de aceste soiuri, ca să le
planteze și să poată avea roadă până
toamna târziu.
Un alt producător agricol, Ion

Purcel, din satul Hirova, raionul Călărași, cultivă căpșuni de șapte ani
și spune că până acum folosea doar
practici primare, despre care afla
din internet. În acest an, fermierul a
hotărât să extindă suprafața cultivată cu căpșun și să folosească tehnologii moderne.
„Mă interesează experiența mai
avansată, pentru că de șapte ani cultiv căpșuni, dar numai după metode
simple, spune Ion Purcel. - Dispuneam de zece ari și, anul acesta, am
mai plantat 20 de ari, deja după tehnologii avansate. Vreau să măresc
suprafața pentru că îmi plac foarte
mult căpșunile, iar acestea sunt și
profitabile.”
Doctorul american în științe
agricole Surendra Dara, care, în primăvara anului curent, a vizitat Moldova pentru a doua oară consecutiv

cu scopul de a acorda consultanță
producătorilor de căpșun, constată că în țara noastră există foarte
mult potențial neutilizat la cultivarea căpșunilor. Potrivit expertului,
practicile autohtone de cultivare a
căpșunului sunt, în mare măsură,
primare, iar activități de cercetare în
domeniu aproape că nu există.
„În Moldova, doar 10-15% din
cererea de căpșuni este satisfăcută,
constată Surendra Dara. - Este important ca fermierii moldoveni să
experimenteze, să cunoască și să folosească tehnologiile din alte țări. În
SUA se obțin recolte foarte bogate și
profituri mari, iar rezultatele se datorează multor ani de îmbunătățire
a tehnologiilor.”
Printre principalele recomandări oferite fermierilor moldoveni
se numără satisfacerea necesităților
fundamentale ale plantelor de căpșun - irigarea, substanțele nutritive
și distanța dintre plante. Totodată,
trebuie să existe o grijă permanentă
ca să nu apară dăunători sau boli și
să se ia măsuri la momentul oportun.
Surendra Dara le-a propus fermierilor din Moldova să testeze noi
soiuri de căpșun, în special, din
categoria celor neutre la durata de
lumină a zilei. Acestea le vor permite fermierilor să livreze produse pe
piață chiar și după încheierea recol-

tării la ceilalți producători. De asemenea, pentru a prelungi durata de
păstrare a producției, expertul recomandă respectarea normelor sanitare, precum și crearea capacităților
de răcire imediat după recoltare. În
perspectiva aderării la rețelele externe de comerț angro și cu amănuntul,
Surendra Dara le recomandă producătorilor să se asocieze, pentru a experimenta și a se dezvolta împreună.
În Republica Moldova există
circa 30 de agenți economici care
cultivă căpșun pe 50 ha, precum
și numeroase gospodării care dispun de o suprafață totală de câteva
ori mai mare. Cei mai importanți
producători de căpșun activează în
raioanele Soroca, Criuleni și Orhei.
Recolta medie la hectar prognozată pentru 2011 este de 25-27 tone
sau cu 5-6 tone mai mult decât în
anul trecut.
Consultanța de afaceri pe bază
de voluntariat este acordată fermierilor moldoveni în cadrul Programului De la Fermier la Fermier
(FTF), implementat în țara noastră
de CNFA, cu suportul financiar al
USAID. FTF se concentrează pe
producerea și prelucrarea fructelor, legumelor și a laptelui pe întregul lanț valoric. Voluntarii sunt
selectați prin concurs în SUA pentru a efectua vizite de până la trei
săptămâni în Moldova.

Graficul seminarelor cu tema „Tehnologii moderne de producere a fructelor”
organizate de Federaţia Naţională a Agricultorilor din Moldova „AGROinform” în
luna Iulie 2011

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 implementează un program de instruire pentru producătorii de fructe
(mere și prune) în cadrul Proiectul „Programul de dezvoltare a nucleelor de producere și 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 și comercializarea fructelor
(Briceni, Edineţ, Ocniţa, Soroca, Orhei și Florești).
Tematica instruirilor va fi următoarea: (1) tehnologii moderne de înfiinţare și 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 și depozitarea/păstrarea calitativă a fructelor; (4) aspecte economice și marketing în producerea fructelor. Pentru fiecare regiune vor fi organizate 5 instruiri.

Localitatea

Data

Ora

1.

Floreşti

13 iulie 2011

10:00

2.

Edineţ

14 iulie 2011

10:00

3.

Briceni

15 iulie 2011

10:00

4.

Orhei

20 iulie 2011

10:00

5.

Soroca

21 iulie 2011

10:00

6.

Ocniţa

22 iulie 2011

10:00

Experţi
Grosu Ion
Alexandru Furnic
Grosu Ion
Sergiu Panuţa
Suvac Mihail
Alexandru Furnic
Suvac Mihail
Alexandru Furnic
Dadu Constantin
Alexandru Furnic
Dadu Constantin
Alexandru Furnic

Fermierii care produc fructe (mere, prune) și doresc să participe la seminarele de
instruire din raioanele respective sau din cele învecinate sunt rugaţi să se înregistreze
la numerele de telefon (22) 23 77 30 sau 21 02 26. Locul desfășurării seminarelor va fi
anunţat adiţional. Seminarele vor consta din două părţi: modulul teoretic și modulul
practic la obiecte de demonstrare (livezi moderne). Toate instruirile sunt gratuite.
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Accizele la vin și suc de struguri
vor fi anulate
Fără accize pentru producătorii autohtoni de vin și suc de struguri. Premierul Vlad Filat a declarat la întâlnirea cu reprezentanții
sectorului viti-vinicol că accizele
vor fi anulate începând cu anul
viitor.
“Începând cu anul 2012 tot ce
ține de accize la propriu și la figurat, ceea ce ține de vinuri dar și de
produse din struguri să fie exclus.
Eu îmi asum să am o comunicare în acest sens cu FMI și sper că
această acțiune va ajuta producătorii de vin din R. Moldova să scape de anumite proceduri pe de o
parte și să intervină și la capitolul
preț cu condiția să avem adaos și
la calitate”, a spus Filat.
Vinificatorii anunță că acesta
este un bun pas pentru consolidarea
ramurii. Totodată, la cererea acestora urmează să fie clarificată situația
în privința taxelor percepute la licențierea companiilor de vinificație
dar și în ceea ce ține de certificarea
vinurilor. O problemă care urmează
a fi rezolvată este cantitatea mică a
cotelor la exportul de vin.
“Producția care o avem la întreprinderile noastre e pe departe
de posibilitatea de export. Sunt
unele rețineri. În primul rând

La sfârșitul acestui an,

Moldova va produce
energie eoliană
Recent, au fost finisate măsurările vântului pe întreg teritoriul R. Moldova,
iar în baza acestora va fi întocmită o hartă a vânturilor. Despre aceasta a comunicat președintele Grupului de companii „Summa”, Mete Bora, în cadrul unei
întrevederi cu premierul Vlad Filat.
“Toată informația tehnică o vom transmite Guvernului R. Moldova și sperăm că acestea vor ajuta țara Dvs. să acceseze noi proiecte în vederea producerii
energiei eoliene», a spus Bora.
De asemenea, președintele „Summa» a menționat că proiectul privind producerea energiei eoliene în Republica Moldova se desfășoară în temenii stabiliți, astfel încât în luna decembrie a anului curent va fi produsă energie eoliană
cu capacitatea de 75 de MW.
În context, Vlad Filat a comunicat că în octombrie la Chișinău va veni Comisarul European pentru Energie, Gunther Oettinger, atunci urmează să fie
prezentată viziunea R. Moldova la capitolul diversificarea surselor de energie.
Vlad Filat a spus că Republica Moldova are nevoie de diversificare surselor de
energie, cea eoliană fiind una de perspectivă.

aș vrea să mă refer la relațiile cu
Federația Rusă. Consider că ar
trebui la nivel de asociație sau la
nivel guvernamental, relațiile comerciale de vânzare a producătorilor de vin să către Federația
Rusă, să se amelioreze”, a spus
Constantin Olaru, director al
Combinatului de vinuri spumante
și de marcă SA „Vismos”.
Totodată, o altă problemă
pare a fi consumul mic de vin pe
piața internă. Oficialii vor ca moldovenii să consume mai mult vin

calitativ și mai puține băuturi
spirtoase tari.
Vasile Bumacov, ministru al
agriculturii afirmă: “Trebuie să
sporim consumul de vin calitativ
în interiorul țării așa cum ne cere
proiectul în care ne implicăm, ca
să reducem consumul de alte băuturi mai nocive. Din cei 6 litri
calculați pe cap de locuitor, doar
1,4 l sunt de producție industrială, restul sunt vinuri de casă. Ar fi
bine să ajungem la un nivel de 20
de l, ca România în 4 ani”.

“Incomlac” reintrodus în Registrul
furnizorilor de lactate în Rusia
După o pauză de doi ani, SA
„Incomlac” va relua livrările de
produse lactate în Rusia. Acest
lucru a devenit posibil după ce
Serviciul federal pentru supraveghere veterinară și fitosanitară al
Rusiei (Rosselhoznadzor) a hotărât recent să includă compania în
Registrul întreprinderilor țărilor
terțe care au dreptul să exporte în
Rusia.
Rosselhoznadzor a introdus
de la 23 octombrie 2009 restricții temporare pentru livrarea în

5

Rusia a laptelui praf degresat produs de „Incomlac”, pe motiv că în
lapte au fost depistate substanțe
interzise și nocive, anume tetraciclina și oxitetraciclina. Întreprinderea era singurul exportator de
lapte praf degresat din Moldova în
Rusia, iar anterior nu au fost nici
un fel de pretenții față de calitatea
producției.
Afară de companie, în Registru sunt incluse alte trei companii
moldovenești - Fabrica de brânzeturi din Soroca, „VC-Saturn-13”

(Brăviceni), precum și Combinatul de lapte de la Rîbnița, care se
află în Transnistria.
Combinatul „Incomlac” de la
Bălți face parte din „JLC Group”,
care deține 67,903% din acțiunile
întreprinderii. Alte 25,084% din
acțiuni aparțin SA „JLC-Invest”.
În anul 2010 veniturile din
vânzările întreprinderii au depășit
427,6 mil. lei, ceea ce este cu 40
mil. lei mai mult decât în 2009.
Profitul net a crescut cu 16,3 mil.
lei, până la 46,8 mil. lei.

Viticultorii și vinificatorii
pot depune dosarele pentru
finanțare din creditul BEI
Viticultorii și vinificatorii moldoveni pot depune dosarele pentru a primi finanțare din creditul
în valoare de 75 mil. euro, acordat
Moldovei de către Banca Europeană pentru Investiții (BEI) pentru
dezvoltarea ramurii.
Iurie Brumarel, președintele
Unității de Implementare și Monitorizare a Programului de Restructurare a Sectorului Vitivinicol, a
spus că pentru aceasta viticultorii
și vinificatorii trebuie mai întâi
să devină membri ai Asociației de
producere a vinurilor de calitate cu
indicații geografice controlate».
Potrivit lui, imediat ce vor depune dosarele, angajații Unității
vor examina planurile de afaceri,
iar dacă vor corespunde tuturor
criteriilor, agenții economici își vor
putea ridica banii în cel mult o săptămână.
«Pentru a beneficia de credite
vinificatorii vor trebui să prezinte un plan de afaceri prin care să
demonstreze că vor procura utilaj
performant pentru îmbunătățirea
calității producerii vinurilor și vor
spori competitivitatea întreprinderilor. În timp ce viticultorii vor
putea beneficia de credit doar dacă
vor demonstra că își vor îmbunătă-

ți plantațiile de viță de vie», a subliniat Brumarel.
El a spus că o altă condiție obligatorie este ca beneficiarii să dispună de 50% din suma necesară,
iar restul banilor vor fi acordați din
credit.
«Unitatea va avea un comitet
de supraveghere, format din reprezentanți ai Ministerului Agriculturii,
Ministerului Finanțelor, Ministerului Economiei, Băncii Naționale
a Moldovei, dar și din experți din
Uniunea Europeană, care vor examina corectitudinea implementării
acestui program, astfel încât să nu fie
admise erori», a precizat Brumarel.
Acesta a menționat că vinificatorii vor putea beneficia de un
credit de până la 5 mil. euro pe o
perioadă de 10 ani cu o dobândă
anuală de 5,5%, iar viticultorii vor
putea beneficia de credite de până
la 2 mil. euro.
BEI a acordat Moldovei creditul în valoare de 75 mil. euro pe o
perioadă de 12 ani, cu o perioadă
de grație de patru ani, iar rata dobânzii nu va depăși 3%. Domeniul
vinificației va beneficia de 50% din
credit, viticultura - 35%, industriile
conexe vor beneficia de restul banilor.

Moldova a devenit mai aproape de lansarea negocierilor
privind zona de liber schimb RM-UE
Moldova a îndeplinit angajamentele asumate pentru trimestrul al doilea al anului curent,
stipulate în Planul de acțiuni, și a
avansat suficient în pregătiri pentru a lansa cât mai curând negocierile cu UE privind crearea Zonei
de Liber Schimb Aprofundat și
Cuprinzător.
Responsabili din cadrul Ministerului Economiei au relatat
pentru INFOTAG că în domeniul
infrastructurii calității au fost
anulate 144 standarde naționale,
ce veneau în contradicție cu stan-

dardele europene. În domeniul
măsurilor sanitare și fitosanitare a
fost aprobat Planul Național pentru armonizarea legislației pentru
anul 2011, ce cuprinde 21 de acțiuni legislative și normative.
Pentru implementarea recomandărilor Comisiei Europene în
comerț și administrarea vamală a
fost elaborat Studiul privind taxele pentru efectuarea procedurilor
vamale și aducerea acestora în
conformitate cu prevederile OMC
și UE, ce presupune eliminarea
graduală a taxelor pentru proce-

durile vamale și introducerea unei
taxe fixe.
Ministerul Economiei va
prezenta Comisiei Europene cel

de-al II-lea raport trimestrial de
progres până la data de 30 iunie.
Primul raport a fost prezentat pe
15 martie. La 20 iunie Consiliul

Uniunii Europene a aprobat mandatul de inițiere a negocierilor cu
Republica Moldova pe marginea
creării Zonei de Liber Schimb.
Regimul Zonei de Liber Schimb
între Republica Moldova și Uniunea Europeana presupune liberalizarea graduală (până la 10 ani din
momentul semnării) a comerțului
cu bunuri și servicii, libera circulație a forței de muncă, reducerea
taxelor vamale, barierelor tehnice
și netarifare, abolirea restricțiilor
cantitative și armonizarea legislației RM la Acquis UE.
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Asociația Producătorilor de Fructe din Moldova
apără interesele agricultorilor
În perioada 14-24 iunie 2011, Federația AGROinform a inițiat implementarea programului de instruire pentru producătorii de fructe în cadrul proiectului
„Programul de dezvoltare a nucleelor de producere și
marketing a fructelor”, finanțat de Unitatea Consolidată pentru implementarea Programelor IFAD (UCIPIFAD). În cadrul primei etape a programului au fost
organizate 6 seminare cu tema „Tehnologii moderne de
producere a fructelor” și au fost instruiți atât teoretic
cât și practic 110 producători agricoli din 15 raioane ale
republicii. Partenerul principal la implementarea activităților Proiectului este Asociației Producătorilor de
Fructe din Moldova.
La instruirile organizate au participat și membrii
Asociației Producătorilor de Fructe din Moldova care
au fost școlarizați în domeniul tehnologiilor moderne
de producere a fructelor, etc.
Producătorii s-au arătat mulțumiți de seminarele
organizate, menționând că informația prezentată de
specialiști, atât teoretic, cât și practic - în livadă le este
utilă și bine venită. De asemenea, aceștia au subliniat
despre importanța și rolul APFM prin intermediul căreia reușesc să apere colectiv interesele ramurii de producere a fructelor.
Ruslan Savin, managerul cooperativei Orhei Fruct

relatează că beneficiile pe care le aduce APFM sunt multiple: „Am urmărit atent cum conlucrează producătorii
de fructe de la nordul republicii. Într-adevăr reprezintă
o forță. Din păcate, în Asociația Producătorilor de Fructe sunt foarte puțini reprezentanți din zona de Centru a
republicii. Aș îndemna producătorii să se asocieze pentru că împreună vom reuși să ne apărăm interesele și să
obținem beneficii din activitatea pe care o avem”.
Gospodăria Țărănească Beiu Filip are sădite 35
hectare de livadă de măr soiuri de toamnă: Simirenco,
Idared, Golden, Florina și 15 ha de prun Stenley. „Pe
parcursul anilor de activitate în sectorul agricol”, spune conducătorul gospodăriei, „am ajuns la o concluzie:
nu trebuie să așteptăm să vină cineva să ne soluționeze
problemele, producătorul trebuie să studieze, să fie în
pas cu tehnologiile moderne și atunci va putea să obțină
rezultate.”
Producătorul conștientizează că nu va reuși de unul
singur să meargă cu producția la export sau să negocieze prețul fructelor.
„Asociația Producătorilor de Fructe din Moldova
apără interesele producătorilor în ceea ce privește prețul de comercializare a mărului, export, iată de ce am
decis ca în timpul apropiat să devin membru al acestei
organizații”, spune Filip Beiu.

Asociația Producătorilor de Fructe din Moldova este o organizație non-profit, necomercială, neguvernamentală și apolitică membrii căreia sunt producători de fructe de
pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Asociația a fost fondată cu suportul Federației
Naționale a Agricultorilor din Moldova AGROinform și a început activitatea în iulie 2008,
având ca membri 8 producători de fructe. În prezent, în rândurile asociației sunt 167 de
membri din 26 de raioane ale Republicii Moldova. Cea mai mare parte a membrilor sunt
producători de fructe care administrează suprafețe de livadă între 2 și 50 hectare. Președintele Asociației Victor Ungureanu și alți 10 membri ai Consiliului de Administrare,
producători de fructe, au fost aleși pentru o perioadă de doi ani la Adunarea Generală din
22 iunie 2010.

Asociaţia Producătorilor de Fructe
din Moldova
bd. Ştefan cel Mare 123 V, Chişinău, MD 2004,
Republica Moldova

Tel:+373 22 21 02 26 | Fax:+373 22 23 78 30, fruitmoldova@hotmail.com
+373 691 20 946 |+373 693 66 424

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

Dezvoltarea cooperativelor
de marketing

 Elaborarea planurilor de afaceri pentru investiții în tehnică, echipamente și utilaj de
procesare a producției agroalimentare;

 Asistență la crearea și dezvoltarea cooperativelor de marketing;

 Asistență la elaborarea pachetului de documente pentru accesarea finanțărilor;

 Instruiri în dezvoltarea afacerilor și cooperativelor de marketing.

 Asistență la efectuarea studiilor de fezabilitate a investițiilor și identificare furnizorilor de echipamente;
 Organizarea vizitelor și misiunilor de afaceri.

 Asistență la crearea și dezvoltarea asociațiilor
profesionale pe produs;

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
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AGROinform asistă peste 300 de fermieri
în cadrul a 15 grupuri de vânzări
La mijloc de iunie Federația
Națională a Agricultorilor AGROinform a organizat un schimb de experiență pentru membrii a două grupuri de vânzări (apicultori) din raioanele Glodeni și Cahul. Schimbul
de experiență a avut loc la stupina
Academiei de Științe a Institutului
de Zoologie și a permis apicultorilor
să facă cunoștință cu tehnologiile
moderne de îngrijire a albinelor, să
se împărtășească cu experiența obținută pe parcursul mai multor ani
de activitate.
Vitalie Maican împreună cu tatăl
său au transformat dragostea față de
albine într-o afacere profitabilă. “Mă
ocup de creșterea albinelor de circa
10 ani, împreună cu tata avem 75 de
stupi. În anul curent, timpul favorabil ne-a permis să adunăm mai multă miere, comparativ cu anul trecut
și prețul de comercializare este mai
mare. Întâmpinăm și probleme, dar
grupul de vânzări din care facem
parte ne permite să găsim în comun
și anumite soluții”, spune tânărul
apicultor care consideră că apicul-

tura este o afacere profitabilă pentru
cei care au o dragoste specială față
de albine.
„Albinele nu te așteaptă. Ce trebuie făcut azi, azi trebuie finalizat.
Dacă lași pe mâine e posibil să fie
prea târziu. Albinele nu au timp de
pierdut, săracele trăiesc cel mult
o lună. Din păcate din cauza lipsei
de timp am pierdut practic toate
albinele. Aș vrea să revin la această
activitate cât mai curând, pentru că
specialitatea de apicultor este una
care îți aduce o satisfacție deosebită”, a relatat Iurie Banari, director
executiv al organizației regionale
AGROinform de la Glodeni.
Apicultorii au menționat că
schimburile de experiență sunt un
bun prilej de a face cunoștință cu
fermieri din alte zone, de a se împărtăși cu ideile și practicile acumulate,
dar cel mai important - de a obține
producție competitivă și de a găsi căi
de comercializare a acesteia.
În cadrul discuțiilor producătorii
apicoli au abordat și problemele legate de calitatea mierii și capacitatea

producătorilor de a crea partide de
marfă, un element necesar cerut de
piața mierii atât la comercializarea pe
piața internă, dar mai ales la export.
Valentina Cebotari, Președintele
Asociației Producătorilor de Miere
din Moldova, prezentă la eveniment,
le-a recomandat participanților să

Federaţia Naţională a Agricultorilor din Moldova

se asocieze, atât la aprovizionare
cu mijloace de producere , cât și la
comercializarea mierii. Acest fel de
asociere le-ar garanta apicultorilor
acces la mijloace de producere calitative la un preț mai redus, cât și
acces la piețe de export al mierii.
Fermierii - apicultori participă la

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).

seminare de instruiri în tehnologii de
producere și marketing, unde sunt
antrenați în calitate de instructori
specialiști de nivel național, schimburi de experiență cu alte grupuri, se
aprovizionează în comun cu mijloacele necesare de producere și beneficiază de reduceri la cantități pe care
le oferă furnizorii. Toate aceste activități sunt organizate cu scopul de a
obține miere calitativă pentru care să
fie obținut un preț bun.
În anul curent Federația AGROinform asistă peste 300 de fermieri
în cadrul a 15 grupuri de vânzări din
toată țara. Asistența constă în:

instruiri în tehnologii de producere

vizite de studiu

schimburi de experiență pentru preluarea tehnologiilor noi de
producere din cadrul Instituțiilor
Științifice de Ramură

analize economice a exploatațiilor agricole pentru luarea corectă
a deciziilor și administrare eficientă.
Liliana BEREGOI

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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În anul curent cireșele au fost
Investiția
necesară

Toate soiurile de cireș sunt raionate pentru zonele pomicole de
nord, centru și sud ale Republicii Moldova. Suprafețele cultivate cu
cireș în republică constituie peste 3 mii hectare (inclusiv pe rod –
2,6 mii ha). Cultivarea cireșelor este o afacere profitabilă care are
următoarele avantaje:

Plantația de cireș este o investiție pe termen lung, care poate fi
exploatată pe o perioadă îndelungată. Durata exploatării eficiente
depinde de corectitudinea înființării plantației și de modul de întreținere a plantațiilor pe parcursul
perioadei de exploatare. Plantarea
unui hectar de cireș și întreținerea
acestuia până la intrarea pe rod
(primii 5 ani) necesită cca. 83.3
mii pentru 1 ha. Procurarea materialului săditor, pentru înființarea
plantațiilor de cireș, trebuie procurat de la întreprinderile agricole ce
dispun de pepinieră pomicolă, sunt
autorizate și dispun de licență.


fructul de cireș are calități gustative apreciate în alimentare și industria de procesare;

fructele de cireș se întrebuințează în stare proaspătă, uscată și prelucrată;

soiurile de cireși se caracterizează prin rezistență sporită
la boli și necesită cheltuieli mici de exploatare;

lemnul de cireș are o întrebuințare largă la fabricarea
mobilei;

la întreținerea cuvenită plantația poate fi exploatată pe
parcursul a 25-40 ani;

cerere sporită pe piață locală și pe piețele conexe a fructelor de cireș și acest trend se va menține în creștere permanentă,
deoarece sunt printre primele fructe ce apar în comercializare;

plantarea livezilor de cireș este subvenționată de Guvern
cu 7.5-10 mii lei pentru hectar.

Marketingul
cireșelor

Anul IV

4,699

3,859

3,859

3,859

16,277

lei

X

X

18,206

unit

420

15

6,300

Material săditor completarea golurilor (10%)

unit

42

15

t

4.2

500

2,100

- azotate (90 s.a.)

kg

250

5.5

1,375

- fosfatice (90 s.a.)

kg

400

7.8

3,120

- macro şi microelemente (Poly-Feed)

kg

10.00

19.80

198

198

198

- macro şi microelemente (Cristalon)

kg

15.00

27.72

416

416

416

34,484
6,300

7.6%

630

630

630

0.8%

210

210

2,310

2.8%

0

0

0.0%

0

1,375

1.6%

0

3,120

3.7%

198

792

792

1.0%

416

1,663

1,663

2.0%

0

0

0.0%

Substanţe chimice:
- Erbicid (Agil 100 EC)

l

6.00

lei

0

Îngrăşăminte minerale:

- Erbicid (Glifogan 480 SL)

Structura,
%

Anul III

Total

Material săditor de bază - schema 6 x 4 (pomi)
Îngrăş. organice plantare (10 kg mraniţă/pom)

Total (până la
intrarea pe rod)

Anul II

Preţ unitar, lei

Îngrijirea plantaţiei în anii de vegetaţie,
lei

Anul I

I. Costul mijloacelor de producţie

UM

Cantitate/ha

Specificare

Pregătirea terenului
şi plantarea pomilor,
lei

BUGETUL INVESTIȚIEI LA ÎNFIINȚAREA ȘI ÎNTREȚINEREA PLANTAȚIEI DE CIREȘ
(PERIOADA DE VEGETAȚIE), LEI

41.4%

162.24

973

973

973

973

973

3,894

4,867

5.8%

936

l

2.50

374.40

936

936

936

936

3,744

4,680

5.6%

kg

3.00

148.51

446

446

446

446

1,782

1,782

2.1%

- Insecticid (Pyrinex 48 EC)

l

2.50

140.40

351

351

351

351

1,404

1,404

1.7%

- Fungicid (Merpan 80 WG)

kg

2.00

74.88

150

150

150

150

599

599

0.7%

l

0.05

1,527.55

76

76

76

76

306

306

0.4%

l

271

271

271

271

1,086

1,086

1.3%

42

42

42

42

168

210

0.3%

0

3,360

4.0%

3,450

3,450

3,450

3,450

13,800

22,078

26.5%

0

1,800

2.2%

800

800

800

800

3,200

3,200

3.8%

0

800

1.0%

- Fungicid (Kocide 2000)

- Insecticid (Decis Profi 250 WG)

2.50

108.58

Apă (plantare şi îngrijire pomi - 100 l/an)

- Fungicid (Antracol 70 WG)

m3

42

1

42

Plasă plastică pentru protejarea trunchiurilor

unit

420

8

3,360

lei

X

X

8,278

Arătură de semi-desfundare (35-40 cm)

ha

1

1,800

1,800

Arătura de toamnă între rânduri (15-20 cm)

ha

1

800

Nivelarea arăturii de desfundare (2 direcţii)

ha

2

400

II. Servicii mecanizate

800

Cultivarea între rânduri (3 ori)

ha

3

350

1,050

1,050

1,050

1,050

4,200

4,200

5.0%

Afânarea mecanizată între pomi în rând (2 ori)

ha

2

350

700

700

700

700

2,800

2,800

3.4%

Săparea gropilor pentru plantare

unit

416

8

3,328

0

3,328

4.0%

Transportarea materialului săditor

km

200

5.0

1,000

0

1,000

1.2%

Transportarea apei la plantare

t/km

210

5

1,050

0

1,050

1.3%

300

Fertilizarea

ha

1

300

Stropirea plantaţiilor

ha

3

300

lei

X

X

III. Operaţii manuale

4,800

0

300

0.4%

900

900

900

900

3,600

3,600

4.3%

5,760

2,880

2,880

2,880

14,400

19,200

23.0%
0.6%

Pichetarea suprafeţei pentru plantare

om/zi

4

120

480

0

480

Plantarea pomilor (perioada - toamnă)

om/zi

12

120

1,440

0

1,440

1.7%

Completarea golurilor

om/zi

4

120

480

480

0.6%

Protejarea tulpinilor contra rozătoarelor

om/zi

4

120

Prăşitul în rând

om/zi

5

120

600

600

600

600

Tăiatul în uscat

om/zi

12

120

1,440

1,440

1,440

1,440

5,760

5,760

6.9%

Tăiatul în verde

om/zi

4

120

480

480

480

480

1,920

1,920

2.3%

Văruitul tulpinilor

om/zi

3

120

360

360

360

360

1,440

1,440

1.7%

Paza plantaţiilor

om/lună

4

600

2,400

2,400

2,400

4,800

5.8%

lei

X

X

3,128

1,391

1,019

1,019

1,019

4,448

7,576

9.1%

lei

X

X

34,413

15,300

11,208

11,208

11,208

48,925

83,338

100.0%

IV. Cheltuieli neprevăzute (10%)
TOTAL

480
480

0

480

0.6%

2,400

2,400

2.9%

Prețul angro de comercializare
a cireșelor a fost în creștere continuă, deoarece în anul 2011 oferta
de cireșe a fost mult mai mică. Fermierii și intermediarii au comercializat cireșele la prețuri mult mai
mari și peste așteptări.
În anul 2011, prețul angro la comercializarea de cireșe a fost 20%
mai mare în comparație cu anul
2010 și a constituit 8 - 18 lei/kg în
dependență de calitate și cantitate (în anul 2010 prețul a constituit
5 - 15 lei/kg). Cantitatea de cireșe
comercializată în anul curent a fost
mai mică, deoarece în perioada de
înflorire și de legare a fructelor a fost
timp rece. Fermierii ce produc cireșe
menționează, că au produs cireșe cu
40 - 50% mai puțin în comparație
cu anul trecut din cauza condițiilor
climaterice nefavorabile. La piețele
agricole cireșele au fost comercializate cu amănuntul la 15 - 25 lei kg în
dependență de perioada de coacere.
(sursa: www.agravista.md)
Printre principalii consumatori
de cireși din țară sunt:

populația care cumpără cireșe în stare proaspătă;

fabricile de conserve, cofetărie și băuturi alcoolice de capacitate mare și mai mică;

întreprinderile care dispun
de uscătorii pentru fructe. Exportul
de cireși uscate se bucură de o cerere sporită în Rusia, Belorusia, țările baltice fiind ambalate conform
standardelor și cererii existente de
pe piață sau asortate cu alte fructe.

Desfășurarea
afacerii
Soiuri de cireși. Deși în lume
sunt cunoscute multe soiuri prețioase de cireși, totuși testarea lor în
condițiile republicii noastre nu s-a
soldat cu rezultate satisfăcătoare.
Crearea unor soiuri de cireși cu un
grad înalt de adaptivitate la condițiile țării și cu productivitate înaltă,
raionate în țara noastră și cele mai
valoroase sunt:
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cu 20% mai scumpe decât în anul 2010
Denumirea
soiului
Taina
Livadeanca
Maslovskaia
Chişiniovscaia
Record

Intrarea pe
rod
anul 6
anul 5
anul 6
timpuriu
timpuriu

În funcție de soi, forma coroanei, numărul de pomi la hectar,
agrotehnica aplicată și alți factori,
de pe 1 ha de cireși se pot obține 1216 t de cireșe.
Înființarea
plantațiilor.
Odată cu desfundatul, în sol se încorporează 60 tone de îngrășăminte organice, 250-300 kg salpetru de
amoniu, 300-500 kg superfosfat și
150-200 kg sare de potasiu la 1 ha.
Este efectuată arătura de plantare
la adâncime de 30-40 cm. Înființarea plantațiilor de cireș nu prezintă
deosebiri esențiale față de normele
generale. Cireșul este puțin pretențios ca plantă de cultură, cere soluri
medii și expoziții bine luminate.
Schema optimală pentru plantarea
pomilor de cireși este 6X4 m. După
plantare, mai ales, în primăvară,
sunt necesare 2-3 udări abundente.
Întreținerea solului în livadă este asemănătoare ca și la
celelalte specii sâmburoase. Cel
mai potrivit sistem de întreținere a
solului este discuirea de primăvară
a livezii, cultivarea între rânduri
de 3-4 ori în perioada de vegetație,
fertilizarea cu îngrășăminte minerale și arătura în zeble de toamnă.
Tăierile de cireș. Cireșul
crește destul de viguros, atingând
4-6 m înălțime, mai rar 8-12 m.
Coroana poate fi piramidală sau
răsfirată și atinge 6-7 m în lărgime. În ceea ce privește formarea
pomilor, creșterea naturală a cireșului se face în etaje anuale, dispuse la distanțe variabile, în funcție
de vigoarea pomului. Ca urmare,
formele cele mai convenabile sunt
coroanele în etaje, de formă conică,
cu baza largă (piramidă etajată rărită). Nu se aplică tăieri de fructificare. În general, cireșul suportă rău
tăierile, motiv pentru care acestea
se reduc la strictul necesar pentru
a dirija creșterea în primii ani. La
scurtări de ramuri, mugurul terminal nu dă totdeauna lăstari de
prelungire, deoarece uscăciunea
pătrunde ușor în lemn. Neajunsul
acesta se poate remedia prin masticarea rănilor.
Protecția cireșelor. Pentru
nimicirea agentului patogen al citosporozei pomilor, livezile după
căderea frunzelor se stropesc cu
zeamă bordoleză de 3%. Primăvara înainte de desfacerea mugurilor
pentru combaterea bacteriozei și
moniliozei plantațiile se tratează
cu zeamă bordoleză de 1%. Spre
sfârșitul înfloririi se tratează contra cocomicoză, monilioză, gărgărițe, dăunătorii rozători de frunze cu
Delan 2 kg/ha. Contra musculiței
cireșului plantațiile se stropesc cu
Insecticide (Decis Forte 12% EC –
0,15 kg/ha).

Coroana
mare
mijlocie
mijlocie
mijlocie
mijlocie

Recolta, t/
ha
15-16
14-15
12-14
înaltă
înaltă

Fructul
masa, g
Forma
7,2
sferică
6,7
sferică
8,6
sferică
7,8
sferică
8,2
sferică

Recoltarea cireșelor. Pomii
de cireși întră în rod la anul 5-6, iar
la anul 8-10 întră în perioada de
plină producție. Producția medie
pe pom în plin rod este de 50-60 kg
fructe, putând ajunge la 120-140
kg. Recoltarea se face într-un timp
cât mai redus, deoarece fructele de
cireș au o perioadă rapidă de coacere și sunt ușor alterabile.

Analiza veniturilor
și cheltuielilor
În continuare este propus un
model de argumentare economică
a cultivării plantației de cireșe pentru suprafața de un hectar. Calcularea bugetului anual de venituri
și cheltuieli la cultivarea cireșilor
s-a utilizat recolta medie la hectar
8 tone de fructe (varianta cea mai
pesimista pentru o livadă îngrijită
corect). Recolta dată este caracteristică pentru anul 6 de vegetație
(sau primul an de rod) și poate
crește în următorii 2-3 ani până la
intrarea pe rod deplin. Fructul de

Maturitatea
3 dec iunie
2 dec iunie
3 dec iunie
1 dec iunie
1 dec iunie

cireș este un produs ușor alterabil
și pe parcursul recoltării apar pierderi și rebuturi, de aceea trebuie să
ne străduim să comercializăm cât
mai rapid producția către consumătorul final.
Calculele prezentate în tabelul
anterior, atestă faptul, că suma veniturilor din vânzări vor constitui
cifra de 100,000 lei, iar costul
vânzărilor este de 38,618 lei (inclusiv cheltuieli pentru procurarea
lăzilor pentru ambalare în sumă de
9,600 lei, care vor fi achitate de către client în cazul negocierii reușite
a tranzacției). Reieșind din aceste
considerente, profitul anual posibil de obținut constituie suma de
61,382 lei de pe un hectar cultivat
cu plantație de cireș.

Recuperarea
investițiilor
Termenul de recuperare a investițiilor la plantarea plantației de
cireș este un indicator important
pentru fermieri la implementarea

CALCULAREA TERMENULUI
DE RECUPERARE A INVESTIȚIILOR
Indicatori de calcul
Elaborarea proiectului de plantare
Investiţii în plantare şi îngrijire livezii pe
vegetaţie
Suma investiţiilor totale
Profit brut anual
Recuperarea investiţiilor de la
plantarea livezii
investiției date. Mărimea investiției necesare pentru plantarea
unui hectar de căpșun constituie
91,838 lei.
Reieșind din suma investițiilor
și nivelului anual planificat al profitului, termenul de recuperare a
lor va constitui cca. 2 ani de rod
(sau peste 7 ani după plantare),
ceea ce prezintă un interes pentru
diversificarea activităților și veniturilor în spațiul rural.

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
ÎN LIVADA DE CIREȘI PE ROD, LEI
Specificare
I. Vânzări nete
Cireşe
II. Costul mijloacelor de producţie
Îngrăşăminte minerale:
- complexe (N 16 P 16 K 16)
- macro şi microelemente (Poly-Feed)
- macro şi microelemente (Cristalon)
Substanţe chimice:
- Erbicid (Glifogan 480 SL)
- Erbicid (Agil 100 EC)
- Fungicid (Kocide 2000)
- Insecticid (Pyrinex 48 EC)
- Fungicid (Merpan 80 WG)
- Insecticid (Decis Profi 250 WG)
- Fungicid (Antracol 70 WG)
Lăzi pentru fructe
III. Servicii mecanizate
Arătura de toamnă între rânduri (15-20 cm)
Evacuarea crengilor din livadă
Cultivarea între rânduri (3 ori)
Afânarea mecanizată între pomi în rând (2 ori)
Fertilizarea
Stropirea plantaţiilor
IV. Operaţii manuale
Tăiatul în uscat
Tăiatul în verde
Văruitul tulpinilor
Recoltarea fructelor
Paza plantaţiilor
V. Cheltuieli neprevăzute (10%)
VI. CHELTUIELI - total
VII. PROFIT BRUT - total

UM
lei
t
lei
kg
kg
kg
l
l
kg
l
kg
l
l
unit
lei
ha
ha
ha
ha
ha
ha
lei
om/zi
om/zi
om/zi
om/zi
om/lună
lei
lei
lei

Cantitate/ Preţ unitar,
Total, lei
ha
lei
X
X 100,000
8
12,500 100,000
X
X
14,197
100.00
10.00
15.00

7.80
19.80
27.72

780
198
416

6.00
2.50
3.00
2.50
2.00
0.05
2.50
800
X
1
1
3
2
1
4
X
18
6
4
100
2
X
X
X

162.24
374.40
148.51
140.40
74.88
1,527.55
108.58
12.0
X
800
300
350
350
300
300
X
120
120
120
120
600
X
X
X

973
936
446
351
150
76
271
9,600
4,350
800
300
1,050
700
300
1,200
16,560
2,160
720
480
12,000
1,200
3,511
38,618
61,382

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

UM
lei

Calculare
8,500

lei

83,338

lei
lei

91,838
61,382

ani

6.50

RECOMANDĂRI
PROPUSE
PENTRU FERMIERI
CE CULTIVĂ CIREȘE:

Alegerea câtorva soiuri.
Concentrarea pe 3 sau 4 soiuri,
cele care sunt cele mai solicitate
și competitive pe piețele conexe

Ambalarea cireșelor în
conformitate cu cerințele consumatorilor. Acesta influențează
direct la formarea prețului

Sistemul de asigurare a
calității pentru produsul final
(în primul rând asigurarea răcirii primare a cireșelor până la
comercializare)

Efectuarea
investițiilor
în infrastructura de procesare
și post-recoltarea prin crearea
depozitelor frigorifice, uscătorii,
astfel creându-se condiții de comercializare a cireșelor și obținerea unui preț avantajos

Specializarea producătorilor de cireșe și modernizarea
tehnologiilor (în special întreținerea livezilor în modul cuvenit)

Trasabilitatea cireșelor și
evidența strictă a preparatelor
de uz fitosanitar și fertilizanților
(evidența corectă în Registru de
Evidență)

Asocierea fermierilor în
asociații profesioniste întru
promovarea/apărarea intereselor și cooperarea lor (crearea
și dezvoltarea cooperativelor
de marketing) pentru comercializarea cireșelor la condiții
mai avantajoase pe piețele locale și din străinătate (în partide industriale și termeni mai
îndelungați).
Andrei ZBANCĂ,
dr., specialist agrobusiness
FNAM AGROinform

10

PAGINA MINISTERULUI AGRICULTURII

 nr. 12 (97) 30 iunie 2011

Agricultorii moldoveni au primit 40 de combine noi în ajun de seceriș
În pofida cataclismelor ecologice,
apoi a dezastrului nuclear care au zguduit în această primăvară Japonia, guvernul nipon nu renunță la programele
de susținere a țărilor sărace, printre care
si Moldova.
Agricultorii moldoveni au primit 40
de combine din contul Programului moldo-nipon 2KR. Evenimentul a avut loc la
Centrul moldo-nipon de perfecționare a
cadrelor, în cadrul Proiectului de Asistență Fermierilor Neprivilegiați.
Fermierii moldoveni regreta doar că
sunt prea săraci pentru a-i ajuta pe japonezi, care se confruntă acum cu mari
probleme, dar spun ca le sunt extrem de
recunoscători. Producătorii agricoli din
Moldova primesc tehnica cumpărata din
granturi japoneze deja de 10 ani. Costul

unei combine ajunge la 3 milioane de lei,
ei nu trebuie sa achite taxe vamale și TVA
și beneficiază de dobândă de leasing convenabil timp de trei ani. În plus, instruirea celui care va conduce combine - este
inclusa în preț. Premierul Vlad Filat, a
verificat personal gradul de pregătire a
combinerilor și s-a declarat mulțumit.
Și ministrul Agriculturii este satisfăcut. În opinia lui, toate gospodăriile
agricole, nu doar cele mari, încearcă să
obțină acest grant. Deci - sunt conștienți
de necesitatea modernizării și eficientizării acestui sector.
Singurul lucru pe care l-au cerut fermierii de la guvern a fost să nu fie lăsați
singuri cu toate problemele și să li se
ofere subvenții pentru combustibil. Mai
ales că recolta promite să fie una buna.

Specialiștii din cadrul Ministerelor
agriculturii din RM și FR vor discuta
condițiile de export
Pe 1 iulie se va desfășura ședința comună a specialiștilor din
cadrul Ministerelor agriculturii
din Republica Moldova și Rusia.
Pe ordinea de zi figurează problema exportului de produse ușor
alterabile. Specialiștii din cadrul
Ministerului Agriculturii de la
Chișinău promit să facă tot posibilul pentru a nu permite situații similare celor de anul trecut.
Atunci în plin sezon de export,
companiile aflau abia la vamă că
nu au dreptul să exporte produse
în Federația Rusă.
Incidentul de anul trecut a fost
provocat de o gafă în lista companiilor pentru care era permis
exportul. Autoritățile specializate
din Rusia au confirmat atunci câteva zeci de companii exportatoare.
Restul au aflat despre faptul că au
interdicția de a-și transporta marfa
pe piața din Rusia abia la vamă. În
acest an, Ministerul Agriculturii a

schimbat până și procedura de elaborare a listei.
Astăzi, pe piața CSI se exportă
peste 80 la sută din cantitatea de
fructe și legume moldovenești. Anume din acest considerent, toate eforturile ministerului de profil sunt îndreptate pentru ca exportatorii să nu
se confrunte cu dificultăți suplimentare. Deși, susține ministrul, producția moldovenească este solicitată și
pe piața Uniunii Europene. Deși nesemnificativ, volumul exporturilor în
Europa este în creștere.
Ministrul consideră că antreprenorii ar trebui să facă marketing pentru a reorienta exportul pe
piața europeană. În aceste condiții
vor crește și veniturile. Statul însă,
îi poate ajuta pe antreprenorii moldoveni doar cu sfaturi. În rest, totul
depinde de exportatori care vor fi
obligați să corespundă în toate cerințelor impuse de Uniunea Europeană.

Ministerul Agriculturii și Industriei
Alimentare a început achitarea datoriilor
față de producătorii agricoli
„În procesul de subvenționare,
prioritate se acordă achitării datoriilor pentru anul trecut. Din suma de
246 mil. lei datorii pentru anii 2009
și 2010, aproximativ 100 mil. deja au
fost repartizate producătorilor agricoli, restanța urmând a fi transferată
pe conturile agenților economici în
timpul apropiat”, a declarat Vasile
Bumacov, ministru al Agriculturii și
Industriei Alimentare în cadrul unei
vizite de lucru în raioanele Ungheni,
Fălești și Edineț.
Petru Maleru, directorul Agenției
pentru Intervenții și Plăți în Agricultură, spune că din suma de 246 mil. lei
datorii pentru anii 2009 și 2010, aproximativ 100 mil. lei deja au fost repartizate producătorilor agricoli.
Potrivit lui, restul datoriilor urmează a fi achitate integral producătorilor agricoli în decursul a cel mult
două săptămâni.
„Cei mai mulți bani au fost repartizați producătorilor agricoli pentru
plantarea viilor și livezilor performante și pentru construcția sistemelor de
irigare. De asemenea, un număr mare

de solicitări a fost înregistrat la compensarea ratei dobânzilor pentru creditele agricole”, a specificat Maleru.
El a menționat că cei mai puțini
bani au fost solicitați pentru dezvoltarea agriculturii ecologice.
„În primele două săptămâni de la
demararea procesului de depunere a
cererilor pentru subvenționare pe anul
2011, au fost recepționate în jur de 160
dosare”, a subliniat Maleru.
Potrivit lui, cele mai multe solicitări de finanțare sunt pentru procurarea tehnicii agricole precum tractoare,
combine sau pluguri.
„De asemenea, un număr mare de
dosare au fost depuse pentru subvenționarea dezvoltării infrastructurii de
procesare precum construcția caselor
de ambalare, a frigiderelor sau a liniilor de procesare a laptelui și cărnii”, a
precizat directorul.
Maleru a spus că imediat ce vor
fi lichidate restanțele pe anul trecut,
Agenția va începe acordarea subvențiilor agricultorilor care au depus
deja cereri de finanțare pentru anul
curent.

Directorul executiv al programului moldo-nipon 2KR, Valeriu Bulgari
a menționat că este deja o tradiție ca o
parte din agricultori să înceapă sezonul
agricol cu echipament nou.
Prezent la eveniment, Ministrul
Agriculturii și Industriei Alimentare,
Vasile Bumacov a spus că, datorită celor
40 de combine, peste 40 de mii de ha de
culturi agricole vor fi recoltate de două
ori mai repede de cât până acum și fără
pierderi.
De menționat că, prin intermediul
Proiectului de Asistență Fermierilor
Neprivilegiați, în Republica Moldova
au fost importate 5357 de unități de
tehnică agricolă: 3442 tractoare, 385
combine, 452 stropitori și alt utilaj
agricol.

FAO va crea un fond special pentru susținerea
dezvoltării agriculturii Moldovei
Organizația
Internațională
pentru Agricultură și Alimentație (FAO) din cadrul ONU va crea
un fond special pentru susținerea
dezvoltării agriculturii R.Moldova.
Despre aceasta a anunțat, marți,
în cadrul unei conferințe de presă,
ministrul Agriculturii și Industriei
Alimentare, Vasile Bumacov.
Ministrul afirmă că a discutat
subiectul privind dezvoltarea agriculturii și securitatea alimentară a
Moldovei cu noul director general
al FAO, profesorul JosГ© Graziano
da Silva, exponent al programului
brazilian de luptă împotriva foametei «Foame Zero».
«Noul director a fost ales
la Roma, în cadrul celei de-a
37-a sesiuni a FAO, cu majoritatea de voturi. Moldova a
putut să participe la vot pentru
că nu are datorii față de această organizație. Imediat după
învestirea în funcție, am discutat cu noul director, care cunoaște problemele RM, despre
acordarea surselor financiare
pentru dezvoltarea sectorului

agroalimentar, dar și despre siguranța și securitatea alimentară a țării», a spus Bumacov.
El a menționat că noul director
al FAO a promis susținere RM pentru dezvoltarea businessului agricol
și pentru promovarea agriculturii
conservative.
«Am convenit asupra creării
unui fond special, prin intermediul căruia Moldova va putea primi
ajutor financiar pentru dezvoltarea
agriculturii. Moldova este membru
cu depline puteri al FAO și este unul
dintre beneficiarii de expertiză și
asistență ale instituției ONU în do-

meniu», a spus Bumacov.
Potrivit lui, printre noile priorități ale FAO în Moldova se numără
accesibilitatea la produsele alimentare, siguranța alimentară și modernizarea sectorului agricol.
Noul Director FAO își va exercita atribuțiile pentru o perioadă
de patru ani și va fi responsabil
de performanța activităților implementate de instituție în domeniul agriculturii și securității
alimentare pe plan global. JosГ©
Graziano da Silva are 61 de ani,
este economist și și-a desfășurat
întreaga carieră în domeniul securității alimentare, agriculturii și dezvoltării
rurale. Fost ministru al
Securității Alimentare
(2003-2010) și profesor
universitar la Caminas
(Unicamp), da Silva a
contribuit la formarea
unei întregi generații de
tineri profesioniști latino-americani în domeniul dezvoltării rurale și
securității alimentare.

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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Prețul la benzină și motorină
ar trebui să scadă
Drept rezultat al majorării cotațiilor la bursele internaționale, de la începutul anului 2011 prețul mediu al benzinei A-95
s-a majorat cu 17,3%, iar cel al motorinei – cu 18,3%. Însă
ieftinirea petrolului la bursele internaționale, care a început
în luna mai și continuă în prezent, nu a determinat reducerea
prețurilor de pe piața moldovenească. Acestea sunt concluziile
analistului Expert-Grup, Adrian Lupușor, expuse în noul număr de Expres Analize.
Autorul a luat spre analiză fluctuațiile
de prețuri pe piața petrolului BRENT, care
determină în mod direct prețul de import
al carburanților. În rezultatul analizei, s-a
determinat că creșterea cu 1 punct procentual (p.p.) a prețului petrolului BRENT determină petroliștii să majoreze, în medie,
prețurile la benzina A-95 cu 0,42 p.p. Reacția agenților economici este mult mai slabă
atunci când prețul petrolului BRENT scade,
coeficientul de elasticitate fiind de 0,29.
În cazul comercializării motorinei reacția la fel este asimetrică, însă diferențele
dintre coeficienții de elasticitate sunt mai
mici: 1 p.p. creștere a prețului petrolului
BRENT cauzează o creștere cu 0,37 p.p. a
prețului motorinei la pompă și 1 p.p. ieftinire cauzează o diminuare cu 0,31 p.p. a
prețului la pompă. Prin urmare, companiile la fel tind să obțină supraprofituri atunci
când ajustează prețurile locale la cele externe.
Sursa citată menționează că orice fluctuație a prețurilor produselor petroliere
implică două runde de efecte inflaționiste: scumpirea propriu-zisă a carburanților
pe care îi consumă populația în calitate
de produs final și creșterea costurilor de
producție în alte sectoare care utilizează
carburanții în calitate de inputuri și, respectiv, scumpirea unui spectru mai larg
de produse/servicii: transport, produsele
agroalimentare, construcțiile și alte produse industriale.
Experții recomandă implicarea Agenției Naționale pentru Protecția Concurenței
în vederea depistării formelor de concurență neloială. Totodată, analiștii consideră că Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică împreună cu Ministerul
Economiei ar trebui să analizeze mai activ
modul în care companiile petroliere ajustează prețurile interne în funcție de evoluția cotațiilor la bursele internaționale.

Vor scădea, și în Moldova,
prețurile la petrol?
Piețele internaționale au depășit șocul legat de războiul din Libia, țară care
exportă țiței în cantități mari, iar Agenția
Internațională pentru Energie a anunțat
săptămâna trecută că va elibera din rezerve statelor membre 60 milioane barili de
petrol, pentru a reduce cotația barilului și
a sprijini economia mondială. Respectiv,
prețul petrolului a scăzut la 8,5 dolari pe
baril, potrivit presei internaționale.
Cum vor proceda companiile din Republica Moldova? Ne putem aștepta la reduceri de preț la combustibil?

Barilul s-a ieftinit cu 20% într-o lună,
iar carburanții vor urma trendul, anunță
money.ro. Cotația barilului de petrol este pe
un pronunțat trend descendent, coborând
la puțin peste 100 de dolari și este de așteptat să urmeze și o scădere a prețului carburanților de 8-9%, arată o analiză a X-Trade
Brokers, o firmă de consultanță poloneză cu
birouri în 19 țări.
Va scădea prețul carburanților în același procent și în benzinăriile din Moldova? Alexandru Fală, expert IDIS Viitorul, a

afirmat că în calea reducerii prețului la carburanți pe piața din Moldova pot fi două
explicații. Astfel, potrivit lui Fală, prima
ipoteză ar fi existența stocurilor cumpărate la prețurile înalte și care încă nu au fost
epuizate, iar cea de-a doua - înțelegerea
de cartel între companiile petroliere de pe
piața din Moldova.
Anatol Sărăcuța, șeful Direcției audit
din cadrul Agenției Naționale de Reglementare în Energetică (ANRE), a susți-

nut că dacă se menține trendul descendent la cotațiile barilului de petrol, înseamnă că și noi trebuie să ne așteptăm
la micșorarea prețurilor la combustibili.
„Stocurile noastre sunt, în medie, pentru
20-30 de zile și ar trebui să ne așteptăm
după această perioadă la reduceri de
preț. Totuși nu depinde de noi acest lucru, dar de companiile de produse petroliere. Noi verificăm doar ca rentabilitatea
să nu depășească 10 la sută”, a spus Anatol Sărăcuța.
În același timp, reprezentanții companiilor petroliere din Moldova afirmă că
prețul țițeiului la bursele internaționale nu
este un parametru care influențează direct
prețurile de pe piața RM, pentru că toți importatorii din RM cumpără produsele petroliere prin intermediul rafinăriilor și cotațiilor din rafinărie. „Nu este ca referință
costul țițeiului. Toți importatorii, mai ales
companiile mari, au stocuri de produse
petroliere cumpărate la cotații mai înalte”,
spun petroliștii.
În următoarea lună, piețele vor fi alimentate, suplimentar, cu 2 milioane de barili, zilnic, mai mult decât suficient pentru
a acoperi sistarea exporturilor de țiței ale
Libiei, cifrate la 1,5 milioane de barili pe zi
înainte de război. Prețul țițeiului influențează prețul carburanților cu un decalaj de
câteva săptămâni.

Pe piața gazelor naturale și produselor petroliere
din Moldova au apărut companii noi
Pe piața gazelor naturale
din Moldova, în semestrul
I al anului 2011, au apărut
două companii noi, cărora
Agenția Națională pentru
Reglementare în Energetică (ANRE) le-a eliberat,
la solicitarea acestora, trei
licențe pentru activitatea
pe piața respectivă. Potrivit comunicatului ANRE,
în special, în această perioadă, a primit o licență
pentru distribuția gazelor
naturale și alta pentru furnizarea gazelor la tarife reglementate, iar „PartenerGaz” SRL – o licență pentru

furnizarea gazelor la tarife
nereglementate.
În această perioadă, a expirat termenul de valabilitate
a două licențe ale companiei ÎM „Gaz Taf Grup” SRL
– una pentru distribuția gazelor naturale și alta pentru
furnizarea gazelor la tarife
reglementate. Întreprinderea
a anunțat ANRE că nu mai
dorește prelungirea termenului de valabilitate a licențelor. În aceeași perioadă,
ANRE a eliberat 12 licențe și
56 de copii autentificate ale
licențelor eliberate anterior
pentru activități pe piața pro-

duselor petroliere, inclusiv
cinci licențe și 27 de copii ale
licențelor – pentru comercializarea cu amănuntul a benzinei și motorinei la stațiile
de alimentare, șase licențe
și 29 de copii ale licențelor
– pentru comercializarea cu
amănuntul a gazelor lichefiate la stațiile de alimentare,
precum și o licență pentru
importul și comercializarea
cu ridicata a gazelor lichefiate. Totodată, ANRE a retras
patru licențe, la cererea titularilor acestora.
Conform situației de la 1
iulie 2011, numărul de licențe

valabile în sectorul energetic este de 250, printre care
21 – pentru desfășurarea
activităților pe piața energiei electrice, 60 – pe piața
gazelor naturale și 169 – pe
piața produselor petroliere.
Conform legislației în vigoare, ANRE eliberează licențe,
pe un termen de 25 de ani,
pentru genuri de activitate pe
piața energiei electrice și cea a
gazelor naturale și licențe, pe
un termen de cinci ani, pentru
activitățile pe piața produselor petroliere. Taxele pentru
eliberarea licențelor se duc
integral la bugetul de stat.
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Culturile agricole ar putea fi afectate
considerabil de ploile din ultima perioadă
Au venit ploile... multașteptate.
Au venit ploile din păcate ca o nenorocire pentru producătorii agricoli care și-au pus toate speranțele
într-o recoltă bună. Fermierii sunt
îngrijorați de starea culturilor și de
producțiile lor; acestea ar putea fi
afectate considerabil de ploile din
ultima perioadă.
În plină campanie de recoltare,
când se întrezăreau recolte bogate
și un an promițător al producțiilor
de cereale, culturile agricole riscă
să fie serios afectate de ploile torențiale.
Mai multe raioane din țară au
semnalat pierderi considerabile.
Astfel, bilanțul în acest moment este de aproximativ 900 de
hectare de culturi agricole distruse.
Grindina căzută în ultimele zile a
făcut praf sute de hectare de culturi
agricole. Potrivit Departamentului
Situații Excepționale, în raionul
Ungheni, satul Costiuleni, în urma
precipitațiilor au fost afectate 291
hectare de semănaturi, iar în satul
Valea Mare ploaia a distrus 326
hectare de culturi agricole.
Grindina a făcut prăpăd și în
localitatea Bălăurești din raionul
Nisporeni. Aici furtuna și grindina
a distrus 225 hectare de semănaturi și 45 hectare de livezi.

Ministerul Agriculturii
este îngrijorat că ploile
pot afecta
recolta de grâne
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare este îngrijorat
de faptul că ploile și vântul din
această perioadă pot afecta recolta
de grâne.
În cadrul unei conferințe de
presă, ministrul Agriculturii, Vasile
Bumacov, a spus că ploile au afectat cel mai mult plantațiile de grâu
din sudul și centrul Moldovei.
«Ploile și vântul puternic au
doborât la pământ spicele de grâu,
iar din cauza ploilor și a timpului
rece, acestea nu se pot urca și mucegăiesc. Dacă în câteva zile timpul nu se va încălzi, am putea avea
pierderi enorme ale roadei de grâu
de toamnă», a spus Bumacov.

El a menționat că la moment
specialiștii ministerului evaluează starea plantațiilor de cereale de
prima grupă, dar și a altor culturi.
«Sperăm că timpul va fi favorabil ca să putem continua secerișul. Dacă timpul nu ne va face
probleme, în acest an producția
de cereale va fi bogată, suficientă
cât să acoperim necesitățile interne și cotele la export», a precizat
Bumacov.

Ploile provoacă
apariția bolilor
la culturile agricole
Oamenii de știință din Republica Moldova atenționează că precipitațiile abundente din săptămâna
trecută și curentă au creat condiții
favorabile pentru dezvoltarea bolilor la principalele culturi agricole.
”Starea fitosanitară a culturilor
agricole poate deveni excepțională
și capăta o amploare gravă”, susțin
cercetătorii în domeniu.
Leonid Voloșciuc, directorul
Institutului de Protecție a Plantelor și Agricultură Ecologică al
Academiei de Științe a Moldovei,
îndeamnă specialiștii din domeniul
protecției plantelor și fermierii ca,
în regim de urgență, să evalueze
starea fitosanitară a tuturor culturilor agricole și să întreprindă
măsuri de reducere a impactului
dăunătorilor.
”Examinarea stării fitosanita-

re a principalelor culturi agricole
indică prezența și probabilitatea
sporită de apariție și dezvoltare a
agenților patogeni ai bolilor, la pomii fructiferi, vița de vie, culturile
legumicole și cartof, la cereale, sfecla de zahăr, tutun și floarea soarelui”, declară Voloșciuc.
Potrivit lui, există riscul sporit
și de creștere excesivă a densității
populațiilor de insecte dăunătoare
la majoritatea culturilor.
În condițiile create, cercetătorul recomandă efectuarea tratamentelor cu aplicarea mijloacelor
mecanizate, chiar cu ajutorul aviației civile, a produselor chimice
destinate pentru combaterea organismelor dăunătoare și aplicarea
pesticidelor sistemice sau a amestecului acestora cu cele de contact.
Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, că în perioada
20-26 iunie, temperatura medie
zilnică a aerului pe o mare parte a
perioadei a variat între +19,5°C și
+26,5°C. Suma precipitațiilor căzute în săptămâna trecută a constituit în fond 40-85 mm (0,5-1,0
norme lunare), situație ce se semnalează pentru această perioadă în
medie o dată în 3-10 ani. Cea mai
mare cantitate de precipitații pe
parcursul săptămânii a căzut în regiunea Bravicea – 107 mm (125%
din norma lunară), Codrii – 118
mm (140% din norma lunară), ceea
ce se semnalează în aceste puncte
în medie o dată în 25 ani.

Nordul Moldovei
sub alerta de inundatii
Meteorologii au emis o avertizare cod galben pentru nordul
Republicii Moldova, potrivit căre-

ia în cursul superior al râului Prut
(Ucraina) se formează o viitură
pluvială.
Specialiștii spun că este posibil
ca în perimetrul satului Criva – or.
Costești să crească nivelul apei în
râul Prut cu 2,5-3,0 metri. Avertizarea este valabilă până pe 3 iulie.

“Pe alocuri este posibilă ieșirea
apei din matcă, în locurile joase
ale luncii rîului Prut din raioanele
Briceni și Edineț”, se mai spune în
avertizarea meteo.
Specialiștii presupun că la Criva și Drepcăuți apa ar putea ieși
din matca râului. Cele 150 de milioane de metri cubi de apă care
vin pe Prut vor fi preluate de lacul
Costești Stânca.
Totodată, meteorologii au
anunțat o posibilă creștere a apei și
în râul Nistru.
“Pe râul Nistru, în perimetrul
orașului Opaci se prevede o creștere cu 2 metri a apei. S-a creat o
rezervă a volumului liber de apă ca
aceasta să poată ieși din luncă, dar
să nu creeze pericol pentru populația baștinașă”, a spus, Liliana Pușcașu, ofițer de presă al Serviciului
Situații Excepționale.
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Grecia a votat austeritatea.
Ce o așteaptă în următorii 5 ani?
Aprobarea de către Parlamentul de la Atena a planului
de austeritate ferește Grecia de faliment și creează condițiile
pentru obținerea celui de-al doilea program de finanțare, au
declarat miercuri șeful Comisiei Europene și cel al Consiliului
European, transmite Reuters. “Grecia a făcut un pas important
pe drumul consolidării fiscale și al reformelor structurale necesare susținerii dezvoltării”, se arată într-o declarație comună
a președintelui CE, Jose Manuel Barroso, și a președintelui
Consiliului European, Herman Van Rompuy. Cei doi au arătat
că dacă legile necesare aplicării reformelor vor fi aprobate joi
în legislativul elen, așa cum este așteptat, faptul va permite furnizarea următoarei tranșe de finanțare, de 12 miliarde de euro,
din asistența financiară de 110 miliarde de euro aprobată anul
trecut. De asemenea, acordul Parlamentului va permite aprobarea rapidă a celui de-al doilea pachet de asistență financiară.
Programul de austeritate a fost susținut în legislativul elen de
155 de parlamentari, din totalul de 300, în timp ce 138 au votat
“împotrivă”.
Planul care ar trebui să salveze Grecia de la faliment va avea
o durată de cinci ani. Proiectul vizează realizarea unor economii
de 28,4 miliarde de euro între 2012 și 2015 și realizarea a 50 de
miliarde de euro din privatizări și vânzări de active. Mâine urmează un alt vot în Parlamentul elen.
Uniunea Europeană și FMI au anunțat că vor debloca ultimele 12 miliarde de dolari din împrumutul de salvare de 110
miliarde alocat Greciei dacă proiectul de austeritate va trece de
votul din Parlament. De asemenea, oficialii europeni ar urma
să finalizeze detaliile unui al doilea pachet de salvare, evaluat
la circa 120 de miliarde de euro, ce vizează să ajute Grecia să își
plătească datoriile până la sfârșitul lui 2014.

Ce presupune planul de austeritate elen:
CONSOLIDARE
FISCALĂ
- Diminuarea cheltuielilor statului cu 14,3 miliarde euro și atragerea altor 14,1 miliarde până în
2015, cu scopul de a reduce deficitul în acel an sub 3 la sută.

FISCALITATE
- Statul va impune o ‚taxă de
solidaritate’ cuprinsă între 1 și 4 la
sută din salariile cele mai ridicate.
Pentru miniștri, parlamentari și
alte categorii de funcționari publici
cu venituri importante, acest impozit va fi de 5 la sută.
- Majorarea cu 300 de euro
anual a impozitelor pentru liber
profesioniști, cum ar fi avocați, instalatori, șoferi de taxi.

- Coborârea plafonului minim
de exceptare de la plata impozitelor, de la 12.000 la 8.000 de euro,
cu excepția angajaților cu vârsta
sub 30 de ani și a pensionarilor,
și crearea unui impozit imobiliar
special pentru proprietarii cu bunuri în valoare de peste 200.000
de euro.
- Majorarea impozitelor pentru
bunurile de lux, cum ar fi iahturi,
piscine și autovehicule de mare putere. Se deschide posibilitatea legalizării situației imobilelor construite ilegal, după plata unor penalități, și se elimină un mare număr
de scutiri de taxe.
- TVA pentru baruri și restaurante se majorează de la 13 la 23
la sută și se intensifică lupta împo-

triva evaziunii fiscale și a muncii la
negru.

CHELTUIELI PUBLICE
- Statul dorește să reducă posturile a 150.000 de funcționari
publici, 25 la sută din total, cărora
nu li se vor mai prelungi contractele temporare, iar noi angajări se
vor putea face în raport de 1 la 10
persoane ieșite la pensie. Salariile, reduse în medie cu 12 la sută
în comparație cu anul trecut, vor fi
din nou tăiate, cu toate că nu se cunoaște noul procent de diminuare.
- Vor fi suprimate diverse beneficii sociale pentru a se economisi 4 miliarde de euro până în 2015.
De asemenea, în acest an subvențiile se vor reduce cu 500 milioane

de euro, iar până în 2015 cu alte
855 de milioane prin comasarea
școlilor, spitalelor și a secțiilor de
poliție.
- Cheltuielile pentru sănătate
vor fi reduse, până în 2015, la 2,1
miliarde de euro, prin raționalizarea prescripțiilor medicale și utilizarea unor medicamente mai ieftine.
- Pentru prima dată în ultimele
trei decenii, vor fi reduse cheltuielile militare, aflate în prezent la cel
mai înalt nivel procentual între țările europene membre NATO, circa
4 la sută din PIB, deși mulți analiști consideră că reala valoare este
superioară din cauza a numeroase
practici oculte. În total, se vor reduce 1,2 miliarde euro până în 2015 și
se vor anula comenzi de armament
în valoare de alte 830 de milioane.
- Investițiile publice vor fi reduse cu 850 milioane de euro în
acest an.

PRIVATIZĂRI
- În anul 2011, guvernul de la
Atena caută să încaseze 5 miliarde de euro din vânzarea monopolului asupra jocurilor și loteriilor
(OPAP), a Postbank, a societății
pentru administrarea apelor cu
sediul în Salonic, al doilea oraș
al țării, și a societăților de administrare a porturilor din Pireu și
Salonic.
- Între 2012 și 2015, se vor obține alte 45 de miliarde de euro prin
privatizarea societății de administrare a apelor din Atena, a rafinăriilor, întreprinderilor din domeniul
electric, ATEbank (specializată pe
sectorul agricol), precum și administrarea porturilor, aeroporturilor, autostrăzilor, drepturilor de
exploatare a minelor și a bunurilor
mobile și imobile ale statului.
Sursa: money.ro
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OFERTE
Nume produs
Caise
Porumb
Orz
Varză
Castraveţi
Roşii
Floarea-soarelui
Cartofi
Castraveţi
Roşii
Castraveţi
Caise
Castraveţi
Roşii
Castraveţi
Ardei dulce
Pepene verde (harbuz)
Castraveţi
Roşii
Ardei dulce
Castraveţi
Castraveţi
Castraveţi
Roşii
Roşii
Varză
Roşii
Zmeură
Dovlecei
Roşii
Mazăre
Zmeură
Coacăză
Porumb
Ulei
Fasole uscată
Fasole uscată
Ardei dulce
Sfeclă roşie
Castraveţi
Pepene verde (harbuz)
Ardei dulce
Varză
Porumb
Mazăre
Ciuperci
Pepene verde (harbuz)
Castraveţi
Cartofi timpurii

Descriere produsului
Regiune
PRODUSE AGRICOLE
Orhei, s. Furceni, Telefon: (235) 56225, (235) 26262,
Caise
Telefon mobil: 69209141
Glodeni, str.Suveranitatii 4/24, Telefon: (249) 24069,
Porumb boabe
Telefon mobil: 069306380,
Falesti, s. Calugar, Telefon: (259) 025979400, Telefon
Orz din roada anului curent
mobil: 069323320
Drochia, s. Chetrosu, Telefon: (252) 54610, (252) 27032,
Varză timpurie
Telefon mobil: 068112628, 069353231
Orhei, s. Pelivan, Telefon: (235) 68614, Telefon mobil:
Castraveţi
69274010
Orhei, s. Pelivan, Telefon: (235) 68614, Telefon mobil:
Roşii
69274010
Orhei, s.Peresecina, Telefon: (235) 47230, (235) 47920,
Floarea-soarelui de soiul “LaTelefon mobil: 69157573
comca” calibrată
Cartofi soiul IRGA crescuţi în
Falesti, s. Sarata Veche, Telefon: (259) 259 64380, TeleMoldova.
fon mobil: 69779866
Orhei, s. Furceni, rn. Orhei, Telefon: (235) 56442, TeleCastraveţi
fon mobil: 079611616
Orhei, Slobozia Doamnei, str. Şusev 40, Telefon: (235)
Roşii
26088, Telefon mobil: 069050870
Orhei, Malaiesti, Telefon: (235) 51268, Telefon mobil:
Castraveţi
69171402
Orhei, s.Cucuruzeni Telefon: (235) 66-2-44, Telefon
Caise
mobil: 79682104
Castraveţi de seră
Drochia, s. Chetrosu, Telefon: (252) 54193
Roşii
Orhei, s. Poharniceni, Telefon mobil: 069143148
Orhei, s. Poharniceni, Telefon mobil: 069143148
Castraveţi
Orhei, Malaiesti, Telefon: (235) 51268, Telefon mobil:
Ardei dulce
69171402
Orhei, Malaiesti, Telefon: (235) 51268, Telefon mobil:
Pepene verde (harbuz)
69171402
Orhei, s. Jora de Mijloc, Telefon: (235) 55415, (235)
Castraveţi
55915
Orhei, s. Jora de Mijloc Telefon: (235) 55415, (235)
Roşii
55915
Orhei, s. Malaesti Telefon: (235) 51648, Telefon mobil:
Ardei dulce
(795)35158, Fax: (235) 51648
Orhei, s. Susleni, Telefon: (235) 46288, Telefon mobil:
Castraveţi
069737220
Orhei, s. Susleni, Telefon: (235) 46288, Telefon mobil:
Castraveţi
069737220
Orhei, s. Susleni, rl Orhei, Telefon: (235) 46288, Telefon
Castraveţi
mobil: 069737220
Orhei, s. Susleni Telefon: (235) 46288, Telefon mobil:
Roşii
069737220
Roşii
Orhei, s.Chiperceni, Telefon mobil: 69862239
Orhei, s.Chiperceni, Telefon mobil: 69862239
Varză
Roşii
Orhei, Step Soci, Telefon mobil: 079424057
Orhei, Slobozia Doamnei, str. Sciusev 40, Telefon: (235)
Zmeură
26088, Telefon mobil: 069050870
Orhei, Slobozia Doamnei, str. Sciusev 40, Telefon: (235)
Dovlecei
26088, Telefon mobil: 069050870
Roşii
Orhei, Pohrebeni, Telefon mobil: 67197918
Orhei, Pohorniceni, Telefon mobil: 79767225
Mazăre
Zmeură
Orhei, s. Lucaseuca, Telefon mobil: 79409446
Orhei, s. Lucaseuca, rl Orhei, proprietar: Zaharia Oleg,
Coacăză
Telefon mobil: 79409446
Falesti, s. Izvoare, Director: Ursachi Constantin, Telefon:
Se vinde porumb pentru furaj
(259) 025969133, Telefon mobil: 079223655
Cantemir, s.Cirpesti, Telefon: (273) 78-6-49, Telefon
Ulei filtrat în sticle de 2 l
mobil: 79308001
Cantemir, s. Cirpesti, Telefon: (273) 78-2-73, Telefon
Fasole uscate, roada anului 2010
mobil: 79383145
Fasole uscate, roada anului 2010 Cantemir, s.Cirpesti, Telefon: (273) 78-4-37
Ungheni, s. Grozasca, Manager: Pascaru Ion, Telefon:
Ardei dulce de seră
(236) 94299, Telefon mobil: 068022244
Ungheni, s. Cetireni, Manager: Timoﬅi Serghei, Telefon:
Sfeclă roşie
(236) 41275,, (236) 22643, Telefon mobil: 079578045
Orhei, Step Soci, proprietar: Stoian Oleg, Telefon mobil:
Castraveţi
079424057
Orhei, Crihana, proprietar: Calmatui Iurie, Telefon mobil:
Pepene verde (harbuz)
69901074
Orhei, s.Chiperceni, Telefon mobil: 69862239
Ardei dulce
Nisporeni, rl Nisporeni, s.Balauresti, Telefon: (264)
Varză de calitate bună
48249
Porumb boabe
Nisporeni, S.Bacєeni, Telefon: (264) 64059
Orhei, Ivancea, proprietar: Cazacu Alexandra, Telefon:
Mazăre
(235) 43299, Telefon mobil: 79524914
Orhei, s.Peresecina Telefon: (235) 47 534, Telefon moCiuperci proaspete
bil: 069965656, Website: histrios@gmail.com
Orhei, s. Poharniceni, manager: Bobirca Gheorghe,
Pepene verde (harbuz)
Telefon mobil: 069143148
Castraveţi
or. Ungheni, str. Eminescu,10 Telefon mobil: 079574905
Cartofi
Cantemir, s.Baimaclia, Telefon: (273) 43-2-09

Dovlecei
Castraveţi
Varză
Varză
Fasole uscată
Castraveţi
Varză
Grâu
Fasole uscată
Fasole uscată
Fasole uscată
Fasole uscată
Fasole uscată
Fasole uscată
Grâu
Grâu
Orz
Porumb
Porumb
Dovlecei
Castraveţi
Castraveţi
Castraveţi
Varză
Roşii
Castraveţi
Dovlecei
Varză
Roşii
Vinete
Grâu
Orz
Grâu
Orz
Tutun
Roşii
Mazăre
Roşii
Soia
Varză
Ardei dulce
Castraveţi
Floarea-soarelui
Porumb
Porumb
Orz
Castraveţi

Dovlecei

Cantemir, s.Baimaclia, Telefon: (273) 43-2-09
Ungheni, s Buzduganii de Jos, manager: Ojog Constantin, Telefon: (236) 50275, (236) 93762, Telefon mobil:
Castraveţi
069784220
Ungheni, s Buzduganii de Jos, manager: Ojog ConstanVarză timpurie
tin, Telefon: (236) 50275, (236) 93762, Telefon mobil:
069784220
Ungheni, or. Ungheni, str. Eminescu,10, Manager: GloVarză timpurie
deanu Vladislav, Telefon mobil: 079574905
Drochia, s. Nicoreni, Telefon: (252) 27032, Telefon moComercializez fasole
bil: 069186016
Ungheni, s. Grozasca, Manager: Pascaru Ion, Telefon:
Castraveţi de seră
(236) 94299, Telefon mobil: 068022244
Nisporeni, s.Balauresti, Telefon: (264) 48-5-08, Telefon
Varză timpurie
mobil: 060124757
Grâu alimentar de calitate
Cantemir, s. Cirpesti, Telefon: (273) 78-2-98
Fasole uscate, roada anului 2010 Cantemir, s. Cirpesti, Telefon: (273) 78-5-78
Fasole uscate, roada anului 2010 Cantemir, s. Larguta, Telefon: (273) 76-2-01
Cantemir, s.Cirpesti, Telefon: (273) 78-3-38, Telefon
Fasole uscate, roada anului 2010
mobil: 69626720
Fasole uscate, roada anului 2010 Cantemir, s.Baimaclia, Telefon: (273) 43-2-09
Cantemir, s. Larguta, Telefon: (273) 92-5-33, Telefon
Fasole uscate, roada anului 2010
mobil: 79721343
Fasole uscate, roada anului 2010 Cantemir, s.Larguta, Telefon: (273) 92-6-67
Orhei, s.Chiperceni, Director: Nadejda Badan, Telefon:
Grâu furajer, roada 2010
(235) 21319, (235) 27774, Telefon mobil: (794)26001,
Email: nadejda@badan.ro
Orhei, s. Furceni, conducator: Mihai Gaєper, Telefon:
Grâu, roada 2011
(235) 56225, (235) 26262, Telefon mobil: 69209141
Orhei, s. Furceni, conducator: Mihai Gaєper, Telefon:
Orz
(235) 56225, (235) 26262, Telefon mobil: 69209141
Falesti, s. Glingeni, Director: Bujag Boris, Telefon: (259)
Porumb pentru seminţe P-212
025971319, Telefon mobil: 079591851
Falesti, s. Glingeni, Director: Bujag Boris, Telefon: (259)
Porumb pentru furaj
025971319, Telefon mobil: 079591851
Drochia, s. Chetrosu, Conducator: Maria Darii, Telefon:
Comercializez zilnic câte 500 kg
(252) 54610, (252) 27032, Telefon mobil: 068112628,
de dovlecei
069353231, Fax: (252) 27032
Castraveţi de sera
Drochia, s. Popestii de Sus, Telefon mobil: 069693498
Castraveţi de sera
Drochia, s. Popestii de Sus, Telefon: (252) 79356
Drochia, s. Popestii de Jos, Telefon: (252) 79145
Castraveţi de sera
Varză timpurie
Drochia, s. Popestii de Jos, Telefon: (252) 79145
Nisporeni, s.Cioresti, Telefon: (264) 45-786
Roşii crescute în seră
Castraveţi de sera
Nisporeni, s.Cioresti, Telefon: (264) 45-786
Dovlecei de calitate bună
Nisporeni, s.Cioresti, Telefon: (264) 45-786
Nisporeni, s.Cioresti, Telefon: (264) 45-786
Varză de calitate bună
Ungheni, s. Cetireni, Manager: Cucu Tatiana, Telefon:
Roşii de seră
(236) 41236
Ungheni, s Buzduganii de Jos, Telefon: (236) 50275,
Vinete de seră
(236) 93762, Telefon mobil: 069784220
Orhei, Hijdieni, administrator: Cojocari Nicolae, Telefon
Grâu, roada 2011
mobil: 69927525
Orhei, Hijdieni, administrator: Cojocari Nicolae, Telefon
Orz
mobil: 69927525
Orhei, Susleni, proprietar: Popusoi Iurie, Telefon mobil:
Grâu
69090908
Orhei, Susleni, proprietar: Popusoi Iurie, Telefon mobil:
Orz
69090908
Orhei, Susleni, proprietar: Popusoi Iurie, Telefon mobil:
Tutun
69090908
Orhei, s. Furceni, rn. Orhei, Telefon: (235) 56442, TeleRoşii
fon mobil: 079611616
Orhei, s.Cucuruzeni,, director: Teorsa Serghei, Telefon:
Mazăre
(235) 66-2-44, Telefon mobil: 79682104
Orhei, Malaiesti, proprietar: Ticu Grigore Mihai, Telefon:
Roşii
(235) 51268, Telefon mobil: 69171402
Hincesti, Pirjolteni, Calarasi, Telefon: (269) 068083841
Soia
Ungheni, s. Chirileni, Manager: Soroceanu Grigore, TeleVarză
fon mobil: 060074973
Ungheni, s. Chirileni, Manager: Strungaru Nicolae, TeleArdei dulce de seră
fon: (236) 75207, Telefon mobil: 069357289
Drochia, s. Chetrosu, Conducator: Maria Darii, Telefon:
Castraveţi din câmp deschis
(252) 54610, (252) 27032, Telefon mobil: 068112628,
069353231, Fax: (252) 27032
Falesti, s. Chetris, Director: Jornea Andei, Telefon mobil:
Floarea soarelui fracţie mare
069553653
Falesti, s. Marandeni, Director: Girstega Vasile, Telefon:
Seminţe de porumb P-212
(259) 25972337, Telefon mobil: 69212681
Falesti, s. Marandeni, Director: Girstega Vasile, Telefon:
Seminţe de porumb M-457
(259) 25972337, Telefon mobil: 69212681
Falesti, satul Pompa, Director: Goreacioc Victor, Telefon
Orz din roada anului curent
mobil: 079559232
Cantemir, s. Sadic, Telefon: (273) 298-75610, Telefon
Castraveţi în fiecare zi câte
mobil: 078014742
100kg
PRODUSE ZOO  VETERINARE ŞI ANIMALE VII

Albine si viermi de
mătase

Miere de albină

Glodeni, s. Ciuciulea, Telefon: (249) 92118

Produse apicole

Miere de salcâm

Glodeni, s.Cajba, Telefon: (249) 52457, Telefon mobil:
69387927, Email: baznat@mail.ru
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Produse apicole

Miere de poliflora

Păsări

Pui de găină pentru ouă

Păsări

Pui de găina pentru carne

Produse apicole
Produse apicole
Produse apicole

Miere de albină, polifloră
Miere de albină, polifloră
Miere de albină

Produse lactate

Brânză de oi

Produse apicole

Miere de albină

Cabaline

Cal cu vârsta de 4 ani

Produse apicole

Miere de albină de calitate buna

Produse apicole

Miere de albină de calitate buna

Produse apicole

Miere de albină de salcâm

Produse apicole

Miere de albină de salcâm

Produse apicole

Miere de albină de salcâm

Bovine
Produse lactate
Miei
Produse apicole
Bovine

Viţică de prăsilă Neagră Bălţată
Păuni si o păuniţă la preţ de
800 lei
Vinde brânza de oi
Vinde 150 miei
Miere de albină polifloră
Vacă de rasă Bălţată, pentru lapte

Produse animaliere

Carne de pasăre

Produse apicole

Miere de albină de salcâm

Produse apicole

Miere de albină de calitate buna

Produse apicole

Miere de albină de calitate buna

Produse apicole

Miere de albină de calitate buna

Produse apicole

Miere de alină de calitate buna

Produse apicole

Miere de albină

Produse apicole

Miere de mai

Produse lactate

Brânză de oi la comanda

Produse apicole

Miere de albină ambalata in butelii de 1.5 litri

Păsări

Pui de găină de diverse vârste

Păsări

Păsări
Păsări
Păsări
Păsări
Produse apicole
Produse animaliere
Produse animaliere
Produse animaliere
Produse apicole
Produse animaliere
Produse animaliere
Produse apicole
Produse apicole
Fân şi senaj
Echipamente agricole
Echipamente agricole
Echipamente agricole
Echipamente agricole
Rapiţă
Flori şi grădinărit
Terenuri si construcţii
Băuturi alcoolice

Glodeni, s.Cajba, Telefon: (249) 52457, Telefon mobil:
69387927, Email: baznat@mail.ru
Rascani, s.Corlateni, Conducator: Urzica Iurii, Telefon: (256) 56-3-33, (256) 2-45-84, Telefon mobil:
078900113
Rascani, s.Corlateni, Conducator: Urzica Iurii, Telefon: (256) 56-3-33, (256) 2-45-84, Telefon mobil:
078900113
Glodeni, s. Cuhnesti, Telefon: (249) 58431
Glodeni, s. Ciuciulea, Telefon: (249) 79391
Glodeni, Dosoﬅei, 27, Telefon: (249) 24106
Orhei, Izvoare, proprietar: Alexeev Dumitru Ion, Telefon
mobil: 79648450
Nisporeni, s.Drojdieni, Telefon: (264) 42617, Telefon
mobil: 069359009
Drochia, s.Nicoreni, Telefon: (252) 37067
Falesti, satul Glingeni, Conducator: Bujag Vladimir,
Telefon: (259) 025971442
Falesti, satul Glingeni, Conducator: Bujag Anatol, Telefon: (259) 025971442
Falesti, satul Pruteni, Director: Artemov Valerii, Telefon:
(259) 025966599
Falesti, satul Bocsa, Director: Bobu Vladimir, Telefon:
(259) 025976149
Falesti, s. Pietrosu, Director: Mistreanu Leonid, Telefon:
(259) 025956384
Cantemir, s.Baimaclia, Telefon: (273) 43-2-09
Cantemir, s. Capaclia, Telefon: (273) 71-2-92
Cantemir, s.Larguta, Telefon: (273) 92-5-69
Cantemir, s.Cuporani, Telefon mobil: 69060290
Drochia, s. Fintinita, Telefon: (252) 41251
Drochia, s. Fintinita, Telefon: (252) 41251
Ungheni, str. Balteni 13, Manager: Halca Gheorghe,
Telefon: (236) 94218, Telefon mobil: 079523082
Falesti, s. Pietrosu, Conducator: Balan Dumitru, Telefon:
(259) 259 56410
Falesti, satul Calinesti, Director: Marcu Victor, Telefon:
(259) 51161
Falesti, s. Calinesti, Conducator: Hadarca Valentin, Telefon: (259) 259 61248
Falesti, s. Albinetul Noi, Conducator: Meliniciuc Alexandru, Telefon: (259) 259 23963
Falesti, s. Ilenuta, Conducator: Bugnaci Alexei, Telefon:
(259) 259 68064
Cantemir, s,Vadul lui Isac, Telefon: (273) 2-30-66
Ungheni, s. Grozasca, Manager: Pascaru Ion, Telefon:
(236) 94299, Telefon mobil: 068022244
Drochia, s. Chetrosu, Telefon: (252) 54380, Telefon
mobil: 079380439
Drochia, s. Chetrosu, Telefon: (252) 54838

Drochia, s. Tirnova, Donduseni, Telefon: (252) 27032,
Telefon mobil: 025123475
Drochia, s. Chetrosu, Telefon: (252) 54629, Telefon
Pui de găină
mobil: 069392698
Drochia, s. Chetrosu, Telefon: (252) 54629, Telefon
Vindem pui de raţă
mobil: 069392698
Comercializam bobocei de diferite Drochia, s. Chetrosu, Telefon: (252) 54629, Telefon
mobil: 069392698
vârste
Drochia, s. Tirnova, Donduseni, Telefon: (252) 27032,
Comercializam găini
Telefon mobil: 025123475
Miere de albină
Cantemir, s. Chioselia, Telefon: (273) 54-4-61
Falesti, satul Ciolacu Vechi, Director: Palii Gheorghe,
Brânză de oi
Telefon: (259) 25978227, Telefon mobil: 067178220
Falesti, satul Ciolacu Vechi, Director: Palii Gheorghe,
Pielicele de miei, calitate buna
Telefon: (259) 25978227, Telefon mobil: 067178220
Ungheni, s. Pirlita, Manager: Fervetchii Dumitru, TeleOuă de găină
fon: (236) 92373, Telefon mobil: 069108128
Ungheni, s. Todiresti, Manager: Gladchii Victor, Telefon:
Miere de mai
(236) 49453, Telefon mobil: 069239827
Ungheni, s. Petresti, manager: Bernic Pavel, Telefon:
Ouă de prepeliţă
(236) 25624, Telefon mobil: 067180989
Ungheni, s. Petresti, manager: Bernic Pavel, Telefon:
Carne de prepeliţă
(236) 25624, Telefon mobil: 067180989
Ungheni, r-l Ungheni, s. Boghenii Noi, Telefon: (236) 92
Miere de mai
9 42, Telefon mobil: 079567483
Drochia, s. Suri, Telefon: (252) 77306, Telefon mobil:
Miere de albină polifloră
069722847
DIVERSE
Orhei, s.Pohrebeni, Telefon: (235) 65231, Telefon mobil:
Lucernă balotată
69266532, Fax: (235) 65260
Tractor IUMZ-6
Cantemir, s.Baimaclia, Telefon: (273) 43-2-09
Plug la tractor IUMZ-6
Cantemir, s.Baimaclia, Telefon: (273) 43-2-09
Tractor IUMZ-6
Cantemir, s. Vadul lui Isac, Telefon: (273) 75368
Cantemir, s. Vadul lui Isac, Telefon: (273) 75368
Remorcă la tractor IUMZ-6
Orhei, s.Cucuruzeni,, director: Teorsa Serghei, Telefon:
Rapiţă
(235) 66-2-44, Telefon mobil: 79682104
Propun spre comercializare o
Drochia, s. Pelenia, Telefon: (252) 41251, Telefon mobil:
gama larga de soiuri de trandafiri
069041579
tufe
Vinde teren agricol
Cantemir, s.Chioselia, Telefon: (273) 92-6-99
Cantemir, s.Costangalia, Telefon: (273) 55-3-34
Vin

Băuturi alcoolice
Rapiţa
Echipamente agricole
Echipamente agricole
Echipamente agricole
Fân şi senaj
Echipamente agricole
Rapiţă
Fân şi senaj
Echipamente agricole
Fân şi senaj
Fân şi senaj
Lucernă
Lucernă
Echipamente agricole
Fân şi senaj
Echipamente agricole
Echipamente agricole
Răsad
Echipamente agricole
Echipamente agricole
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Cantemir, Costangalia, Presedinte: Lanciu V, Telefon:
(273) 55254
Orhei, s. Furceni, conducator: Mihai Gaєper, Telefon:
Rapiţa
(235) 56225, (235) 26262, Telefon mobil: 69209141
Moară pentru producerea făinii de Falesti, s. Calinesti, Conducator: Magdal Ion, Telefon:
(259) 259 51183
porumb cu valţuri
Automobil ZIL-130, anul 1991,
Falesti, str. 1 Mai, 10, Director: Ghenea Ion, Telefon:
starea tehnică medie
(259) 025923865
Automobil GAZ-52, anul fabricării Falesti, str. 1 Mai, 10, Director: Ghenea Ion, Telefon:
(259) 025923865
1991, starea tehnica bună
Orhei, s. Lucaseuca, rl Orhei, proprietar: Zaharia Oleg,
Fân şi senaj
Telefon mobil: 79409446
Nisporeni, c. Balanesti, Telefon: (264) 53598, Telefon
Tractor T-70C, semănătoare SPC
mobil: 68233316
Orhei, Ivancea, proprietar: Cazacu Alexandra, Telefon:
Rapiţă
(235) 43299, Telefon mobil: 79524914
Orhei, s.Cucuruzeni,, director: Teorsa Serghei, Telefon:
Fân şi senaj
(235) 66-2-44, Telefon mobil: 79682104
Automobilul ZIL-130, anul fabri- Falesti, str. 1 Mai, 10, Director: Ghenea Ion, Telefon:
(259) 025923865
cării 1991.
Fân balotat câte 25-30kg
Criuleni, s. Cimiseni, Telefon mobil: (699) 82014
Orhei, Poharniceni, proprietar: Sergheev Anatolie, TeleFân şi senaj
fon: (235) 57564, Telefon mobil: 69002838
Drochia, s. Nicoreni, Telefon: (252) 27032, Telefon moBalotă de lucerna
bil: 069186016
Drochia, s. Chetrosu, Telefon: (252) 55444, Telefon
Balotă de lucerna
mobil: 068172374
Acordam servicii de transport şi Drochia, s. Chetrosu, Telefon: (252) 55444, Telefon
de cultivare a culturilor de câmp mobil: 068172374
Orhei, str. Vasile Mahu 141, Telefon: (235) 24955, Email:
Fân şi senaj
orhei@agroinform.md
Tractor T-40
Cantemir, s.Crihana Veche, Telefon mobil: 78267297
Maşină de introducere a îngrăşămintelor solubile si lichide,
Cantemir, s.Crihana Veche, Telefon mobil: 78267297
capacitatea 400 litri
Răsad de flori anuale si multiCantemir, s. Antonesti, Telefon: (273) 73-3-87, Telefon
anuale
mobil: 68072630
Mini-moară care efectuează
lucrări de mărunţire (macină)
Drochia, Telefon: (252) 37000
pentru 1.5 tone de producţie
în oră
Falesti, Gara Catranic, Director: Zubic Ion, Telefon: (259)
Tractor T-74, starea tehnică
25975311, Telefon mobil: 067265255
medie
Vin

CERERI
Nume
produs
Grâu
Grâu
Grâu
Grâu
Grâu
Orz
Orz
Ovăs
Secară
Porumb
Usturoi
Vişină
Produse de
morărit
Produse de
morărit
Produse
animaliere
Produse
animaliere
Animale
Albine si
viermi de
mătase
Produse
apicole

Descriere produsului

Regiune

Grâu alimentar 23% conţinutul de gluten, Ungheni , s. Valea Mare, Director executiv: Pelipetchi
95% IDC
Nicolae, Telefon mobil: 069709309
mun. Balti, conducator: Ion Secora, Telefon n(231) 54850,
Grâu
Telefon mobil: 069735067
Orhei, s.Mihalasa, conducator: Streici Ghenadie, Telefon:
Grâu
25851141, Telefon mobil: 68727695
Ungheni , s. Petresti, Administrator: Bernevec Serafim,
Grâu furajer
Telefon: (236) 42561, Telefon mobil: 079045980
Ungheni, str.Ungureanu, 1, Telefon: 25109, Fax: (236)
Grâu alimentar 23% gluten, 95% IDC
23764
Orhei, s.Mihalasa, conducator: Streici Ghenadie, Telefon:
Orz
25851141, Telefon mobil: 68727695
Ungheni , str.Ungureanu, 1, Telefon: (236) 25109, Fax:
Orz
(236) 23764
Orhei , s.Mihalasa, conducator: Streici Ghenadie, Telefon:
Ovăs
25851141, Telefon mobil: 68727695
Ungheni, s. Valea Mare, Director executiv: Pelipetchi
Secară
Nicolae, Telefon mobil: 069709309
Orhei, s.Peresecina, conducator: Stratulat Ion, Telefon
Porumb
mobil: 67188900
Drochia , s. Chetrosu, Telefon: (252) 54526, Telefon
Cumpăr usturoi în cantităţi mari
mobil: 079972220
Vişinăi cu codiţă
Telefon mobil: 068083841
Ungheni , s. Petresti, Administrator: Bernevec Serafim,
Tărâţe
Telefon: (236) 42561, Telefon mobil: 079045980
Donduseni , s. Tirnova, Director: Grigorita Viorel, Telefon:
Cumpăr tărâţe
27032, Telefon mobil: 079503214, Email: grigoritavio@
yahoo.com
Criuleni, s. Magdacesti, Telefon: 27032, Telefon mobil:
Cumpăr carne de vită în cantităţi mari
069785108
Cumpăr carne de porc în cantităţi
Criuleni, s. Magdacesti, Telefon mobil: 069785108
nelimitate
Berbec de prăsilă
Cantemir, s. Baimaclia, Telefon: (273)43-2-09
Cumpăr trei familii de albine la preţ
rezonabil

Donduseni s. Fintinita, Telefon: (251)41251

Miere de albină (de salcâm)

Hînceşti, Bulboaca, Telefon mobil: 068083841

Mai multe informații găsiți pe www.agravista.md
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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

