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UE oferă Moldovei circa 
200 mil. euro în doi ani 
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CITIŢI ÎN NUMĂRUL CURENT:

8-9

PLANTAŢIA DE NUC  
O INVESTIŢIE PE TERMEN LUNG

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

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

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

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

Organizaţiile regionale ale Federaţiei AGROinform:
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Pe parcursul anilor 2011-2012 
Ununea Europeană oferă Republicii 
Moldova un suport fi nanciar în va-
loare de circa 200 mil. euro și aceas-
ta nu este o sumă deplină, a declarat 
într-un briefi ng de presă șeful Dele-
gației Uniunii Europene la Chișinău, 
Dirk Schuebel. 

În context, ambasadorul eu-
ropean a concretizat prevederile 
programul anual pentru Republica 
Moldova pentru anul curent, apro-
bat recent la Bruxelles, care se ci-
frează la 78,6 mil. euro. „Acest buget 
va acoperi, în primul rând, sectorul 
energetic și anume în domeniul sur-
selor regenerabile de energie și al efi -
cienței energetice, în total 42,6 mil. 
euro. De asemenea, programul in-
clude cheltuieli pentru consolidarea 
comprehensivă a capacităților insti-
tuționale, programul Twining, acest 
suport se va cifra la 14,6 mil. 12 mil. 
euro vor fi  incluse pentru pachetul 
de măsuri de consolidare a încrede-
rii pentru soluționarea confl ictului 
transnistrean. Și 10 mil. euro vor fi  
introduse în acest buget pentru asis-
tența tehnică și anume pentru a spri-

jini reforma din sistemul justiției. 
Acest suport de 10 mil. nu trebuie să 
fi e confundat cu suportul bugetar pe 
care noi îl preconizăm pentru anul 
2012 dacă și când strategia compre-
hensivă pentru reforma justiției va fi  
elaborată”. 

Potrivit lui Dirk Schuebel, 
această sumă totală de 78,6 mil. 
euro nu reflectă ajutorul total de 
care va beneficia Republica Moldo-
va din partea UE pe parcursul aces-
tui an. „Anterior am mai menționat 
că UE a pus la dispoziție adițional o 
sumă de 1,24 miliarde pentru Par-
teneriatul Estic care va fi preconi-
zată pentru perioadele 2011-2013. 
În conformitate cu principiul „mai 
mult pentru mai mult” în distribu-
irea acestei contribuții, Moldova 
cred că poate să mai beneficieze de 
60-80 mil. euro pe parcursul ani-
lor 2011-2013. În afară de aceasta, 
Moldova va beneficia și de asisten-
ță în cadrul programelor multi-na-
ționale, ceea ce ne ajută să conclu-
zionăm că Moldova poate să bene-
ficieze de 100 de mil. finanțare, din 
fondurile puse la dispoziție de UE 

în cadrul anului 2011”, a precizat 
ambasadorul. 

Programul bilateral UE – Re-
publica Moldova pentru anul 2012 
prevede 94,2 mil. euro. „Și cum am 
menționat anterior, cea mai mare 
parte din această sumă va fi  alocată 
pentru reforma sistemului justiției, 
în cazul în care și dacă această stra-
tegie generală pentru reforma siste-
mului justiției va fi  elaborată. Și con-
solidarea comprehensivă a capacită-
ților instituționale va benefi cia de o 
sumă anumită. În afară de aceasta, 
noi suntem pregătiți să co-fi nanțăm 
participarea Republicii Moldova în 7 
programe ale UE și apropo Moldova 
este prima țară care benefi ciază de 
această posibilitate”, a spus șeful De-
legației UE la Chișinău. 

În anii următori, Republica Mol-
dova are șanse să-și sporească supor-
tul european în contextul majorării 
cu circa 40 la sută a bugetului UE 
pentru politicile de vecinătate euro-
peană care cuprinde o perioadă de 6 
ani din 2015 până în 2020, prezentat 
de Comisia Europeană în luna iunie. 
„Noutatea bună este că, în situa-

ția existentă economică difi cilă din 
toată lumea, a fost o propunere de 
sporire a acestui buget cu 40% pen-
tru vecinătatea europeană, în com-
parație cu bugetul precedent pentru 
perioada 2006-2013. În cazul în care 
această propunere va fi  acceptată de 
statele membre ale UE ar însemna că 
vor fi  puse la dispoziție 16,1 miliarde 
de euro. Acest buget va fi  concentrat 
pe politici și va presupune principiul 
„mai mult pentru mai mult”. Adică 
va include criteriul de diferențiere. 
De asemenea, va include mai multă 
fl exibilitate, o condiționalitate mai 
strictă, dar și mai multe stimulente 
pentru cele mai frumoase perfor-
manțe. Scopul principal va fi  promo-
varea reformelor politice, economi-
ce, sociale în spațiul de vecinătate, 
de a sprijini prioritățile care au fost 
convenite în cadrul Planului de ac-
țiuni pentru vecinătate, sprijinirea 
standardelor și politicilor de apropi-
ere față de UE, de a asigura o crește-
re durabilă, sporind contactele de la 
om la om”, declarat șeful Delegației 
Uniunii Europene la Chișinău, Dirk 
Schuebel. 

„Securitatea alimentară a țării 
este asigurată și vom avea chiar 
și grâu alimentar pentru export”

Interviu cu 
Vasile BUMACOV, 
ministru al agricul-
turii și industriei 
alimentare



PREŢURI

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 27.07.2011

Denumirea produsului
Piaţa agricolă Edineţ Piaţa angro Bălţi

Piaţa angro Chişinău 

(Albişoara)
Piaţa agricolă Ungheni Piaţa agricolă Cahul

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

LEGUME

Ardei dulce 10,00 12,00 10,00 8,00 11,00 9,00 5,00 7,50 6,00 10,00 11,00 10,00 8,00 8,00 8,00
Cartofi  timpurii 3,00 4,00 3,50 2,50 5,50 4,00 3,00 5,00 4,00 3,00 6,00 4,50 4,00 5,00 5,00
Castraveţi 2,00 7,00 5,00 2,00 6,00 4,00 3,50 6,00 5,00 2,00 6,00 4,00 3,00 4,00 4,00
Ceapă galbenă 4,00 4,00 4,00 3,50 5,00 4,50 3,50 5,00 4,00 5,00 6,00 5,00 3,50 4,00 4,00
Ciuperci Shampinion  -  -   - - - - 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00
Dovlecei 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
Morcov timpuriu 3,00 5,00 4,00 3,50 5,00 4,00 5,00 7,00 6,00 5,00 5,00 5,00 3,50 4,00 4,00
Roşii de seră 2,50 3,00 2,50 3,00 4,00 3,00 3,00 4,00 3,00 4,00 7,00 5,00 3,00 4,00 4,00
Roşii de câmp 1,00 2,50 2,00 1,50 3,00 2,50 2,00 3,00 2,50 2,00 5,00 4,00  -  -  - 
Sfecla de masa timpurie 3,00 3,50 3,00 2,00 3,00 2,00 4,00 5,00 4,00 3,00 4,00 4,00 3,50 4,00 4,00
Usturoi  -  -  - 20,00 25,00 20,00 20,00 20,00 20,00 35,00 45,00 45,00 25,00 25,00 25,00
Varză 1,00 1,50 1,00 - - - 1,00 1,00 1,00 2,00 2,50 2,00 1,80 2,00 2,00
Varză conopidă  -  -   - 14,00 14,00 14,00 7,00 9,00 8,00 - - -  -  -  - 
Vinete 5,00 6,00 5,00 4,00 6,00 4,00 5,00 7,00 6,00 6,00 8,00 6,00 5,00 6,00 5,00

FRUCTE

Banane  -  -  - 12,89 12,89 12,89 11,00 11,00 11,00  -  -  - 17,00 17,00 17,00
Caise 6,00 7,00 6,50 6,00 6,00 6,00 7,00 7,00 7,00 5,00 10,00 10,00  -  -  - 
Grepfrut  -  -   - 27,00 27,00 27,00 24,00 24,00 24,00 - - -  -  -  - 
Lămâi  -  -   - 26,00 26,00 26,00 21,00 23,00 21,00 - - - 19,00 19,00 19,00
Mandarine  -  -  - 20,00 20,00 20,00 18,00 18,00 18,00 - - -  -  -  - 
Mere  -  -  - 4,00 4,00 4,00 10,00 10,00 10,00 5,00 5,00 5,00 7,00 7,00 7,00
Pepene galben (zemos) 8,00 9,00 8,00 6,00 8,00 6,00 4,00 7,00 5,00 8,00 8,00 8,00  -  -  - 
Pepene verde (harbuz) 2,50 4,00 3,00 2,00 3,00 2,50 1,50 3,00 2,00 3,00 3,50 3,50 4,00 4,00 4,00
Pere  -  -   - 8,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 6,00 8,00 6,00  -  -  - 
Piersici 11,00 12,00 12,00 6,00 12,00 8,00 5,00 12,00 7,00 5,00 10,00 8,00 4,00 9,00 5,00
Portocale  -  -  - 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 - - -  -  -  - 
Prune  -  -  - - - - 6,00 6,00 6,00 6,00 8,00 8,00  -  -  - 
Prune uscate  -  -   - - - - 25,00 35,00 30,00 20,00 23,00 20,00  -  -  - 
Struguri albi de masă  -  -   - 27,00 29,00 28,00 25,00 30,00 28,00 - - - 27,00 27,00 27,00

Piețele din Capitală au fost 
invadate de pepeni verzi autoh-
toni. Fermierii spun că datorită 
vremii prielnice și numărului 
mare de zilele însorite, roada 
este mai mare decât anul trecut. 
Cu toate acestea, producătorii 
agricoli nu-și pot vinde marfa 
direct consumatorilor. După ce 
ajung pe mâna intermediarilor, 

pepenii ajung să coste de două 
ori mai scump.

Fermierii din Costești, Ialo-
veni spun că anul acesta recolta 
este de aproape 50 de tone la hec-
tar. Ei sunt însă nevoiți să-și vân-
dă producția en-gros la prețuri de 
două ori mai mici decât cele prac-
ticate în piețe.

“Anul trecut am strâns să zi-

cem vreo 20-30 de tone, anul ăsta 
35 și 50 de tone la hectar, dar văd 
că n-am să-l pot realiza pe tot cu 
atât că acum pe piață e mult mai 
ieftină producția”, spune Andrei 
Bivol, fermier.

La piețele din Capitală comer-
cianții vând pepenii verzi de două 
ori mai scump. Cumpărătorii spun 
că prețurile sunt destul de mari.

În anul curent, pe parcursul lunii 
iulie, la piețele angro din țară prețu-
rile la majoritatea legumelor au fost 
mai mari, decât în perioada similara 
a anului trecut. 

Astfel, sfecla de masă a ajuns să 
coste de peste 3 ori mai scump, de-
cât în aceeași perioadă a anului pre-
cedent. Cartofi i s-au comercializat 
la prețuri mai mari cu 35%, ceapa 
galbenă și dovleceii cu 43%, ardeii, 
morcovii și castraveții au înregistrat 
creșteri de preț cu 19%, 18% și re-
spectiv 13%. 

Operatorii de piață afi rmă că pre-
țurile s-au majorat din cauza crește-
rii costurilor de transport, ofertei 
mici autohtone în această perioadă 
a anului, precum și prețurilor înalte 
pe piețele regionale (Ucraina, Polo-
nia, Rusia). Perioada rece a anului 
a fost mai îndelungată în acest an 
și astfel, producătorii au suferit mai 
multe costuri de producere. 

Totuși, la unele produse prețuri-
le s-au micșorat comparativ cu iulie 
2010. Printre acestea se numără vi-
netele (-29%), roșiile (-24%), varza 
(-8%). 

Potrivit producătorilor, tempe-
raturile care au crescut brusc în a 
doua jumătate a lunii iulie, au sporit 
procesul de maturizare, atât a legu-

melor din spatii proteja-
te, cât și celor din câmp 
deschis cauzând o oferta 
mare, care la rândul său 
a dus la micșorarea pre-
turilor la aceste categorii 
de legume. Un alt factor 
este că recolta de legume 
este bună în anul curent 
în deosebi la vinete, roșii, 
ardei. 

Potrivit Departamen-
tului de Statistică, în pri-
mele 5 luni ale anului cu-
rent, Moldova a exportat 
42.8 mii tone de legume, 

plante și rădăcini alimentare (mai 
mult de 16 ori față de perioada simi-
lară a anului precedent) în valoare 
de 16.4 mil. USD și a importat 34.8 
mii tone, în valoare totala de 24.1 
mil. USD. Balanța comercială pe 
acest segment indică un sold negativ 
în valoare de circa 7.7 mil. USD. 

Recolta de pepeni verzi este mare

Defi cit de prune la Hâncești
La Hâncești, exportatorii de fructe sunt în pe-

rioada de contractare a prunelor în stare proas-
pătă. Cererea de prune este mare, deși perioada 
de colectare este timpurie. 

În anul 2011, în regiunea Hâncești va fi  în-
registrat un defi cit de prună, din cauza ploilor 
abundente și timpului rece din primăvară, ce a 
stopat procesul de polenizare a plantelor. 

În marea majoritate a localităților din raion 
pruna lipsește 100%. Din această cauză prețul la 
prună va fi  destul de mare în acest an în compa-
rație cu perioada anului 2010, când prunele s-au 
comercializat la prețul de 1,00-1,5 lei/kg. 

Avem prețuri mai mari la legume, 
decât în anul precedent
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Drumul viselor 
şi cel al realităţii 
de cele mai multe 
ori nu coincid

Viața e o scenă, noi sun-
tem actori și spectatori, 
deseori ea ne înșeală cu ab-
jecții și nestatorniciri, ne dă 
șansa să visăm că mâine va fi  
o zi mai bună, că vom reuși 
să facem ceea ce ne dorim. 
Avem ocazia să visăm că 
vom fi  mereu tineri, sănătoși 
și plini de viață.

Din păcate suntem nevoiți 
să ne trezim într-o zi față în 
față cu realitatea dură, nelo-
ială, incorectă. 

De ce oare drumul viselor 
și cel al realității de fi ecare zi 
nu coincid aproape nicioda-
tă? Lecțiile pe care trebuie 
să le învățăm în această viață 
sunt uneori prea crude, ino-
portune…

Curând am înțeles că via-
ța ne este dată pentru ca să o 
trăim corect, să nu regretăm 
nimic, pentru că ulterior ne 
este luată în momentul în 
care ne dorim atât de mult să 
trăim.

Vă doresc o vară frumoa-
să în continuare și ne reîn-
tâlnim în luna septembrie cu 
noi știri și informații sperăm 
utile pentru voi.
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Liliana BEREGOI
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PUBLICAȚIE PERIODICĂ 
A FEDERAȚIEI NAȚIONALE 
A AGRICULTORILOR DIN MOLDOVA

Jurnaliștii de la ziarul 
„Adevărul“ au testat fructele și 
legumele din piețe, la Direcția 
sanitar-veterinară din Chiși-
nău. Iată rezultatele: 

Ploile frecvente și arșița din 
această vară favorizează creș-
terea cantității de nitrați în 
fructele și legumele cultivate în 
Republica Moldova, avertizează 
specialiștii. 

Descoperirea i-a alertat pe 
medici, care au întețit controa-
lele în piețele din Capitală. În 
fi ecare zi, aceștia testează în la-
borator produsele agricole, atât 
cele de import, cât și autohtone.

„Cele mai toxice sunt legu-
mele care apar primele pe pia-
ță, primăvara și la începutul 
verii, pentru că, de multe ori, 
la creșterea lor sunt folosite în 
exces îngrășăminte azotate”, 
spune Olga Juncu, medic la Di-
recția sanitar-veterinară a mu-
nicipiului Chișinău. Potrivit ei, 
cantitatea de nitrați crește și în 
perioadele cu ploi abundente 
urmate de zile toride.

Săptămâna trecută și repor-
terii „Adevărul” au făcut piața, 
cumpărând la întâmplare dife-
rite produse agricole. Am mers 
cu ele la Direcția sanitar-veteri-
nară pentru a verifi ca conținu-
tul de nitrați. Am avut noroc. În 
urma analizelor s-a constatat 
că mostra de ardei conținea 80 
de miligrame de nitrați per ki-
logram, norma maximă admisă 
fi ind de 150 de miligrame.

Și concentrația din sfeclă, 
950 mg/kg, s-a dovedit a fi  în 
limitele admisibile - 1400 mg/
kg, la fel ca și cea din castraveți, 
85 mg/kg (pragul maxim - 150 
mg) sau roșii - 40 mg/kg (80 
mg/kg fi ind norma maximă). 
Nici conținutul de nitrați din 
pepenii verzi, 30 mg per kg, nu 
depășea cantitatea permisă - de 
până la 60 mg.

Specialiștii de la laborator 
ne-au spus însă că nu avem mo-
tive de bucurie, pentru că ma-
rele pericol al nitraților constă 
în faptul că se acumulează în 
organism pe parcursul vieții. 
Studiile au descoperit o legătu-
ră între consumul de nitrați și 
cancerul gastric.

De cele mai dese ori cum-
părătorii caută produse agri-
cole autohtone. Vânzătorii știu 
de aceasta și indică pe tarabe: 
„Roșii de la Sângera”, „Castra-
veți din Vatra”, „Pepeni verzi 
din Dobruja”.

Medicul Olga Juncu susține 
însă că în ultimii ani deseori 
produsele agricole importate au 
cantitatea de nitrați mai redusă 
decât cele autohtone.

„Agricultorii moldoveni, do-
rind ca fructele și legumele lor 
să arate cât mai bine, uneori fo-
losesc îngrășăminte naturale și 
minerale în doze mari. Nu mă-

soară, ci pun la ochi”, a mențio-
nat Olga Juncu.

Nicolae Prohnițchi, direc-
torul unei fi rme agricole din 
Sadaclia, raionul Basarabeas-
ca, spune că într-adevăr unii 
agricultori ar putea folosi în-
grășăminte în exces. „La între-
prinderea pe care o conduc fo-
losim pesticidele strict conform 
normelor. Pentru fi ecare pro-
dus avem certifi cat fi tosanitar, 
pe care putem să-l prezentăm 
oricui se îndoiește de calitatea 
produselor noastre”, susține 
Nicolae Prohnițchi.

Legumele sunt mai 
nocive aproape 
de rădăcină

Concentrația de nitrați în 
produsele agricole poate fi  afl ată 
doar în urma analizei de labora-
tor. „La exterior, oricât am exa-
mina fructele sau legumele, nu 
putem spune dacă acestea dău-
nează sau nu sănătății”, susține 
Olga Juncu, medic la Direcția 
sanitar-veterinară. „Cantitatea 
maximă de nitrați se acumu-

lează mai aproape de rădăcină”, 
menționează specialista.

De exemplu, frunzele de 
mărar și de pătrunjel conțin cu 
50% de nitrați mai puțin decât 
tulpinile. „Cantitatea de nitrați 
scade dacă înainte de a face 
mâncare ținem legumele în apă 
rece . 50% din nitrați se elimină 
în timpul fi erberii.

Izvoarele sunt 
pline de nitrați

Izvoarele din zonele de agre-
ment din Capitală au concen-
trația de nitrați sporită, susțin 
specialiștii de la Centrul muni-
cipal de sănătate publică.

Mulți oameni beau apă din 
acestea neștiind că își pun via-
ța în pericol. „Preparam ceaiuri 
pentru copil cu apă de la izvorul 
«Tamara». Mi se părea că e mai 
sănătoasă decât cea din robi-
net. Copilul a avut intoxicație și 
medicii ne-au sfătuit să renun-
țăm la apa de izvor”, spune chi-
șinăuianul Ion Bodrug.

Medicii epidimiologi au 
constatat că apa din izvoarele 
„Elena” (Calea Ieșilor), „Ta-
mara” (Parcul „Valea Mori-
lor”), dar și din cele din par-
cul „Valea Trandafi rilor” sau 
de pe străzile Miron Costin și 
Studenților conțin o cantitate 
de nitrați ce variază între 52 și 
599 de miligrame la un litru de 
apă, depășind limita admisibi-
lă de aproape zece ori.

Eva Gudumac, doctor ha-
bilitat în medicină, profesor 
universitar, susține că cei mai 
expuși pericolului de a se into-
xica cu apă ce conține nitrați în 
exces sunt copiii sugari.

„Aceștia pot avea intoxicații 
grave chiar dacă apa va fi  fi artă. 
Dacă în organism a intrat o can-
titate mare de nitrați apare o hi-
poxie de transport, adică nu se 
transportă oxigen la țesuturi și 
celule. În urma acestui proces, 
survine insufi ciența cardiacă. 
Apare un colaps cardiovascu-
lar, adică vasele se comprimă și 
copilul este dezorientat”, a spus 
Eva Gudumac.

PRODUSE AUTOHTONE 
DE CALITATE DUBIOASĂ
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ISTORII DE SUCCES

Cultivarea cepei: afacere și vocație

Familia Gusacinschi are 4 
membri - soții Silvia și Ion și cei 
doi feciori ai lor. Toată familia se 
ocupă de cultivarea cepei încă din 
anul 1999. Este o îndeletnicire care 
le-a asigurat existența mulți ani la 
rând. Totul a început de la doar cei 
20 ari de teren pe care au semănat 
ceapă, dar experiența pe care au 
acumulat-o în timp le-a dat curajul 
să extindă suprafața cultivată. 

În scurt timp au reușit să de-
monstreze că doar muncind cu dă-
ruire îți poți clădi o stare materială 
bună. Își dădeau prea bine seama 
că dacă vor mări suprafața în conti-
nuare, vor putea obține și un profi t 
mai mare.

Din banii acumulați în urma 
realizării producției au procurat 
suplimentar încă două terenuri 
pe care de asemenea cultivă ceapa 
pentru semințe.

În prezent,  Gospodaria Tără-
nească „Silvia Gusacinschi” se ex-
tinde pe o suprafață proprie de 11,8 
ha pe care cultivă fl oarea soarelui, 
grâu, porumb, ceapă de masă, cea-
pă de semințe și arpagic. 

Îmbinând tradiția și tehnolo-
gia, familia Gusacinschi a reușit 
să-și consolideze afacerea. Din an 
în an recolta a crescut, iar calitatea 
producției era net superioară.

„Ca să gestionezi o afacere, este 
necesar să înveți în permanență”- 
declară Silvia Gusacinschi. Fermi-
erul a   studiat minuțios literatura 
de specialitate, dar s-a informat 
și navigând pe internet. În cali-
tate de membru al Asociație Ob-
ștești „Agro- Cons”, a primit toate 
instrucțiunile privind pregătirea 
materialului semincer, precum și 
a terenului pentru însămânțare. A 
fost informată în permanență cu 
prețurile pe piețele din Moldova, 
cât și de peste hotare, s-au plasat la 
cererea producătorului ofertele pe 
site-ul  AgraVista, ș.a. informație 
necesară. 

Gospodăria nu a benefi ciat de 
nici un credit, dorind să-și lărgeas-
că afacerea doar prin puterile și 
sursele proprii. Unul din fi ii pro-
prietarilor fi ind plecat la munca 
peste hotare, i-a ajutat cu fi nanțe la 
procurarea unui tractor cu remorcă 
și tehnica necesară pentru prelu-
crarea pământului (plug, boroană, 
stropitoare, 2 cultivatoare). 

Fiind contabil de specialitate, 
proprietara terenului a menționat 
că, pentru țărani e important, să 
cunoască ce înseamnă marketingul 
și cum să completeze și să realizeze 
evidența actelor de contabilitate.

Un mare suport în afacere îl are 

„Iniţierea propriei afaceri a fost 
o soluţie bună pentru redresa-
rea situaţiei fi nanciare a fami-
liei noastre.”

Silvia Gusacinschi:

de la soțul dânsei, el fi ind agronom 
de specialitate, absolvind Colegiul 
Agricol Țaul.

Un alt plus al gospodăriei este 
depozitul cu o capacitate de 200 
tone procurat de pe sursele proprii 
și unul arendat cu aceeași capaci-
tate, care se afl ă chiar la periferiile 
satului natal. 

Soții Gusacinschi, pe parcursul 
anilor au învățat să folosească dife-
rite unelte pentru a sorta din    tot 

ceea ce alții numesc  „gunoi” , obți-
nând semințe pe care le foloseau și 
obțineau venituri însemnate. 

Cultivând în 2010 ceapă, pe o 
suprafață de 5,4 ha, ei au obținut 
10 tone de ceapă de masă și 1,7 
tone de semințe de ceapă pe care 
au realizat-o  cu la prețul de 100 
-120 lei. Gospodăria a obținut în 
anul 2010 de pe urma comercia-
lizării cepei - 40 000 lei, rezultat 
îmbucurător pentru toată familia. 

Sămânța de ceapă a fost folosită 
pentru semănarea terenurilor pro-
prii și doar mici cantități au fost 
comercializate. 

Silvia Gusacinschi este con-
vinsă că a găsit ocupația perfec-
tă și că acest business va asigura 
stabilitatea fi nanciară a familiei 
sale de acum încolo. Pentru 2012 
și-au  propus să extindă suprafața 
de ceapă cu 8 ha, 3 ha  pe care le-
au procurat recent, iar 5 ha pe care 
anul acesta a fost semănat grâu, 
vor fi  cultivate cu ceapă de semin-
țe. O problemă pentru gospodăria 
familie Gusacinschi o reprezintă 
aprovizionare cu apă pentru iriga-
re. Se gândesc pe viitor să „curețe” 
cele două fântâni din apropierea 
terenului, pentru a le putea folosi 
ca sursă de aprovizionare în cazuri 
excepționale.

„M-am convins că această acti-
vitate poate fi  profi tabilă, doar cu o 
singură condiție -  să fi i în pas cu 
timpul, să accepți ideea perfecțio-
nării din mers, să nu te lenevești 
să studiezi în continuare, dacă e 
nevoie.”

OR Drochia

Soluțiile pentru dezechilibrul 
între piața forței de muncă și siste-
mul educațional au fost examinate 
în ședința Consiliului Consultativ pe 
lângă Ministerul Economiei. Scopul 
ședinței a fost crearea unor noi com-
petențe în procesul de trecere la noul 
model economic, care se bazează pe 
investiții, activități economice inova-
tive, generatoare de bunuri și servicii 
la export.

Potrivit declarațiilor ministrului 
Economiei, Valeriu Lazăr, Ministerul 
a promovat proiecte investiționale 
concrete, dar s-a ajuns la o situație 
paradoxală. „Ne confruntăm cu o 
constrângere structurală, insufi ciența 
forței de muncă de califi care adecva-
tă. Aceasta poate duce la ratarea unor 
investiții majore în sectorul industri-
al”, a declarat ministrul, specifi când 
că nu este vorba doar de insufi ciența 

cadrelor califi cate, ci și productivita-
tea mică are o infl uență asupra acestei 
probleme. 

„Din fericire, constatarea majo-
rității absolute a potențialilor inves-
titori străini este că noi avem poten-
țial sufi cient pentru a asigura nivelul 
competitiv de productivitate, care 
trebuie valorifi cat prin sistemul edu-
cațional la toate nivelurile”, a adău-
gat Lazăr.

În cadrul discuțiilor s-a constatat 
și dezechilibrul dintre oferta și ce-
rerea de califi cări cu diferit nivel de 
studii și domeniu de formare profe-
sională. Astfel, actualele mecanisme 
de acreditare sunt insufi ciente și nu 
asigură transparență și credibilitate. 
S-a propus astfel crearea unui Con-
siliul al califi cărilor, din care vor face 
parte reprezentanți ai asociațiilor de 
business, iar instituția va oferi califi -

cative absolvenților instituțiilor de în-
vățământ cât și acreditări instituțiilor 
de învățământ ca atare.

Membrii Consiliului consultativ 
pe lângă Ministerul Economiei ur-
mează să sistematizeze propunerile de 
îmbunătățire a sistemului de învăță-
mânt profesional în perioada imediat 
următoare. Ulterior, aceste propuneri 
vor servi la modifi carea legislației și a 
cadrului normativ în vigoare.

Moldova poate rata un șir de investiții mari din cauza insufi cienței forței de muncă califi cată 
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ACTUALITATE

Consumatorii casnici din 
Moldova achită echivalentul a 
12,89 ruble rusești pentru un 
metru cub de gaze, cu 11 la sută 
mai mult decît plătește popula-
ția din România. Tariful la gaze 
pentru populație în Federația 
Rusă este de 3,74 ruble pentru 
un metru cub, iar în Ucraina, 
care dispune de rezerve proprii 
de gaze, echivalentul a 3,36 ru-
ble rusești, mai constată exper-
ții RIA-Analitica. 

Ei mai constată că, deși plă-
tesc un tarif mai înalt decît țările 
din regiune, Republica Moldova 
a avut în 2010 un produs intern 
brut pe cap de locuitor, respectiv 
3083 de dolari SUA, mult mai 
mic decît România (11860 USD) 
sau Ucraina (6712 USD). 

Cele mai înalte tarife la ga-
zele naturale sînt stabilite în 
Suedia, respectiv, echivalentul 
a 45,53 ruble rusești, urmată de 

Danemarca, cu 45,20, și Italia - 
32,82 de ruble rusești. 

Estimarea prețurilor la gaze 
a fost făcută prin convertirea 
monedelor naționale a țărilor 
incluse în clasament în raport 
cu rubla rusească, potrivit cur-
sului ofi cial al Băncii Centrale a 
Federației Ruse. 

În prezent, consumatorii 
casnici cu un consum lunar de 
pînă la 30 de metri cubi din Re-
publica Moldova plătesc un ta-
rif de 4777 de lei pentru o mie 
de metri cubi, iar pentru un 
consum de peste 30 de metri 
cubi - 5146 de lei. Tariful pen-
tru consumatorii fi nali a cres-
cut de la o medie de 1183 de 
lei pentru o mie de metri cubi 
în 2005 la un tarif de 4590 de 
lei, aprobat în ianuarie 2011 de 
ANRE, arată date ale Agenției 
Naționale pentru Reglementare 
în Energetică.

Circa 900 mii de hectare, 
sau circa o treime din suprafa-
ța de terenuri agricole din țara 
noastră sunt supuse eroziunii

Autoritățile Republicii Mol-
dova vor să stopeze procese-
le de eroziune a solurilor și să 
sporească gradul lor de fertili-
tate. În acest scop, urmează să 
fi e alocate peste 522 de milioa-
ne de lei, potrivit unui plan de 
acțiuni aprobat de Guvern și 
publicat în Monitorul Ofi cial.

Indicatorii de progres și 
performanță, incluși în Planul 
de valorifi care a terenurilor noi 
și de sporire a fertilității soluri-
lor pentru anul 2011, sunt ur-
mătorii: desecarea terenurilor 
supraumede pe o suprafață de 
200 ha, curățarea canalelor - 
3,2 km, curățarea albiilor râuri-
lor mici (Bâc, Botna, Cogâlnic, 

Ișnoveț, Lunguța) pe o lungime 
de 2,5 km, construcția a 10 ia-
zuri antierozionale și excavate 
cu oglinda apei de 30 ha și su-
prafața posibilă de irigare de 
350 ha, protejarea terenurilor 
contra eroziunii - 250 ha, pro-

tejarea terenurilor contra in-
undațiilor - 950 ha, defrișarea 
plantațiilor multianuale pe o 
suprafață de 430 ha, elaborarea 
documentației de proiect pen-
tru lucrările antierozionale la 
14 obiecte.

Republica Moldova 
caută noi piețe

Agenți economici din 
Republica Moldova care 
vor efectua o vizită în ță-
rile scandinave, între 11-
14 septembrie curent, in-
tenționează să stabilească 
relații comercial-econo-
mice, să identifi ce noi po-
sibilități de afaceri și să-și 
promoveze produsele și 
serviciile. 

Programul vizitei pre-
vede întrevederi bilaterale 
cu reprezentanții busine-
ss-ului, vizite la companii în cadrul cărora oamenii de afaceri 
din Republica Moldova vor avea posibilitatea de a purta discuții 
separate cu întreprinzători din Țările Scandinave.

Republica Moldova, deocamdată nu exportă mărfuri și pro-
duse în țările Scandinave în schimb a importat în lunile ianu-
arie mai, anul curent mărfuri și produse din Suedia în sumă 
de 13,9 mil. USD, din Finlanda în valoare de 6 mil. USD și din 
Norvegia în sumă de 5,3 mil. USD.

Republica Moldova este 
principalul furnizor de ma-
terie primă pentru industria 
vinicolă din Ucraina, arată un 
studiu de piață realizat de Al-
coMarketReport și citat de zi-
arul Ekonomiceskie Izvestia.

Potrivit publicației în anul 
2010 Ucraina a importat circa 
1,55 milioane de decalitri de 
vin în vrac, din care 95% au 
fost aduse din Republica Mol-
dova, iar restul din Georgia și 
Macedonia.

Mai mult, în primul tri-

mestru al anului curent im-
porturile de materie primă 
s-au majorat de trei ori față 
de aceeași perioadă a anului 
2010, iar unele întreprinderi 
ucrainene activează în mare 
parte pe vinul în vrac impor-
tat din Republica Moldova. În 
special e vorba de producăto-
rii de vinuri spumante. 

Specialiștii ucraineni sus-
țin că cel mai mare atu pentru 
producția alcoolică moldove-
nească este prețul accesibil.

Totodată, ei susțin că pro-

ducția alcoolice din țara noas-
tră va continua să se bucure 
de căutare în Ucraina ca ur-
mare a unui defi cit de materie 
primă pe piața locală.

De notat că potrivit da-
telor Biroului național de 
Statistică, în primul trimes-
tru al anului 2011, exportu-
rile de băuturi alcoolice în 
Ucraina au crescut de 2,2 
ori, ajungând la o cotă de 
24% din total. Țara vecină a 
ajuns la acest capitol Fede-
rația Rusă.

Actele de identitate 
nu vor mai fi  perfectate 
în baza procurilor

Cetățenii moldoveni 
nu vor mai putea perfec-
ta buletine de identitate 
și pașapoarte prin inter-
mediul procurilor. Potri-
vit unor amendamente 
efectuate de Parlament 
în Legea privind actele 
de identitate, „acestea 
pot fi  emise doar la cere-
rea solicitantului, depusă 
personal la organele com-
petente”. În acest context, 
Departamentul Afaceri Consulare al Ministerului Afacerilor 
Externe și Integrării Europene aduce la cunoștință că misiuni-
le diplomatice ale R.Moldova în străinătate nu vor mai emite 
procuri pentru perfectarea actelor de identitate. Cetățenii mol-
doveni din străinătate pot perfecta pașapoartele sau buletine-
le de identitate, depunînd un dosar în acest sens la misiunile 
noastre diplomatice.

Plătim cele mai înalte tarife la gaz 
din CSI 
Republica Moldova a fost 
plasată pe locul 26 din 32 
de țări într-un rating pri-
vind prețul la gazele na-
turale pentru populație, 
elaborat de Centrul de In-
vestigații Economice RIA-
Analitica.

Guvernul alocă peste 522 de milioane de lei 
pentru sporirea fertilității solului

Moldova asigură 95% din importurile de vinuri în vrac în Ucraina
Specialiștii ucraineni susțin că cel mai mare atu pentru 
producția alcoolică moldovenească este prețul accesibil
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Pentru informații suplimentare 
apelați Federația Națională 
a Agricultorilor din Moldova 
„AGROinform” și 
organizațiile regionale.

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

SERVICIILE OFERITE DE REŢEAUA FEDERAŢIEI NAŢIONALE A AGRICULTORILOR „AGROINFORM”

Dezvoltarea afacerilor
 Elaborarea planurilor de afa-

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

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

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

 Organizarea vizitelor și misi-
unilor de afaceri.

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

 Asistență la crearea și dezvoltarea asociațiilor 
profesionale pe produs;

 Instruiri în dezvoltarea afacerilor și cooperati-
velor de marketing.

Servicii de marketing
 Servicii de intermediere a producției 

agricole;
 Oferirea informației despre prețuri și 

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

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

movarea lor.

RECENSĂMÂNT

Recensământul agricol arată adevărata situație 
din agricultura moldovenească

Datele preliminare ale primu-
lui recensământ general agricol 
scot la suprafață anumite carențe 
ale sectorului agricol, comunică 
serviciul de presă al Ministerului 
Economiei. Printre acestea, sunt 
de menționat numărul mare de 
exploatații agricole de dimensiuni 
mici cu o mărime medie de 2,5 
ha, precum și ponderea destul de 
mare (12%) a terenurilor agricole 
neutilizate în structura terenurilor 
exploatațiilor agricole.

Raportul preliminar arată că, 
în structura terenurilor agricole 
utilizate, cota preponderentă de 
73%, revine terenurilor arabile. 
Suprafața medie a unei exploata-
ții agricole constituie circa 2,5 ha, 
dintre care 2,2 ha – suprafața agri-
colă utilizată. Potrivit rezultatelor 
preliminare ale recensământului, 
în sectorul zootehnic, la 1 martie 
2011 în țară erau înregistrate peste 
203 mii de bovine, 422 mii de por-
cine, 747 mii de ovine și caprine, 
12418 mii capete de păsări. 

Potrivit Ministerului Econo-
miei, rezultatele fi nale ale Recen-
sământului general agricol (RGA) 
vor fi  făcute publice abia anul vi-
itor, în luna februarie. Până la 15 

iulie au fost elaborate datele pre-
liminare principale privind RGA, 
printre care numărul unităților 
agricole, suprafața terenurilor și 
numărul de parcele recenzate, 
efectivul de animale pe principale-
le specii pe țară și pe unități admi-
nistrativ-teritoriale.

Valeriu Lazăr, ministru al 

Economiei, a declarat că “re-
zultatele sunt foarte importante 
pentru elaborarea politicilor în 
sectorul agricol”.

Viceprim-ministrul Valeriu 
Lazăr a atras atenția membri-
lor Comisiei republicane pentru 
recensământul general agricol, 
privind necesitatea stabilirii unor 

date care vor fi  prelucrate în re-
gim prioritar pentru a fi  puse la 
dispoziția instituțiilor și persoa-
nelor interesate. Totodată, Va-
leriu Lazăr a solicitat deschidere 
din partea autorităților publice 
centrale pentru prelucrarea ca-
litativă a datelor și implicarea 
în proces a mai multor instituții 

publice, printre care Ministerul 
Construcțiilor și Dezvoltării Te-
ritoriului și Ministerul Muncii și 
Protecției Sociale. „Aceste date 
pot fi  foarte utile pentru identifi -
carea persoanelor ce au nevoie de 
ajutor social, dar și pentru ana-
liza informațiilor și planifi carea 
dezvoltării teritoriului”, a decla-
rat ministrul Economiei.

Amintim că, în perioada 15 
martie - 15 aprilie 2011, pe în-
treg teritoriul RM (cu excepția 
regiunii trasnistrene) a fost efec-
tuat primul recensământ gene-
ral agricol. Pentru desfășurarea 
RGA au fost alocate 67 mil. de 
lei, dintre care 34 de mil. au fost 
oferite de către Agenția Suedeză 
pentru Dezvoltare Internaționa-
lă (SIDA), 1 mil. de euro de către 
Uniunea Europeană, iar 17 mil. 
lei – din bugetul de stat al Repu-
blicii Moldova. Amintim că Gu-
vernul RM a început pregătirile 
pentru desfășurarea acestui re-
censământ încă în 2007. Atunci 
se estimase că va costa 5,5 mi-
lioane euro sau circa 91 mil. lei 
(la cursul mediu valutar din anul 
2007), adică cu 23,49 mil. lei mai 
mult decât este planificat acum.
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Federaţia Naţională a Agricultorilor din Moldova 
   AGROinform oferă FINANŢAREFINANŢARE  FERMIERILORFERMIERILOR

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

INSTRUIRI

În perioada 19-22 iulie, la Fălești 
a avut loc trainingul de pregătire a 
formatorilor cu genericul „Produce-
rea și certifi carea producției agro-
alimentare ecologică”. Programul 
de instruiri s-a desfășurat în cadrul 
proiectului  Rețea transfrontalieră 
pentru agricultura ecologică, „Eco-
AgriNet , fi nanțat de Uniunea Euro-
peană prin Programul Operațional 
Comun România-Ucraina-Republica 
Moldova 2007- 2013. 

Din 16 solicitanți care au pre-
zentat formulare de aplicare, au fost 
selectați 12 benefi ciari din raioanele 
Ștefan Vodă, Florești, Criuleni, Dro-
chia, Râșcani, Orhei, Cahul, Glodeni, 
Hâncești și Fălești și au fost incluși 
în lista de pregătire a formatorilor 
în domeniul producerii și certifi cării 
producției agroalimentare ecologice.

Conform agendei, în procesul  
de instruire a formatorilor au fost 

implicați experții: Aurelia Bondari, 
Iurie Hurmuzachi, Rodica Garștea  
de la Federația Națională AGRO-
inform, profesorul Ioan Gîlcă de la 
Universitatea de Științe Agricole și 
Medicina Veterinară „Ion Ionescu 
de la Brad” Iași, doctor habilitat în 
științe agricole Boris Boincean de la 
Institutul pentru Culturile de Câmp 
„Selecția”Bălți, Iurie Senic, șef al 
Direcției Agricultură Ecologică, Re-
surse Regenerabile și Irigare a Mi-
nisterului Agriculturii și Industriei 
Alimentare, Chișinău.

Pe parcursul celor 4 zile de in-
struire, formatorii au studiat minuți-
os pas cu pas atât partea teoretică și 
legislația privind agricultura ecologi-
că și certifi carea producției organice, 
cât și partea practică a problemei vi-
zitând loturile demonstrative ale In-
stitutului pentru Culturile de Câmp 
„Selecția”.

Cele mai importante teme studi-
ate au inclus: 

Comunicare efi cientă, Agricultu-
ra organică în procesul de tranziție, 
Procedura de inspecție și certifi care 
ecologică, Experiența europeană în 
producerea și certifi carea ecologică a 
producției agricole

- Practicile agriculturii ecologice 
in ferme

- Calitatea și piața produselor 
ecologice

- Legislația UE privind agricul-
tura ecologica și certifi carea produc-
ției agroalimentare organice, etc.

La fi nele trainingului participan-
ții au primit certifi cate de formatori 
în domeniul „Producerea  și certifi -
carea producției agroalimentare eco-
logice”. Pe parcursul implementării 

proiectului formatorii vor organiza 
câte 2 seminare de o zi cu 12 agri-
cultori care activează în domeniu, în 
regiunile din care vin.

Proiectul Rețea transfrontalieră 
pentru agricultura ecologică, „Eco-
AgriNet” este implementat de Asoci-
ația Obștească „CUTEZĂTORUL” în 
parteneriat cu Federația Națională a 
Agricultorilor din Moldova „AGRO-
inform”, AO „Rural Nord” din or. 
Fălești, Asociația Euroconcept Boto-
șani, Centrul de Dezvoltare Comuni-
tară Iași, Centrul Bucovinean pentru 
Dezvoltare și Reconstrucție Cernă-
uți, Ucraina.

Mihai URSU 
Consultant regional AO 

„CUTEZĂTORUL”

La Fălești au fost instruiți formatori 
în domeniul producerii și certifi cării 
producției ecologice 
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Plantația de nuc –
Însemnătatea economică a cul-

turii nucului rezultă atât din ob-
ținerea produselor alimentare de 
mare valoare, cât și importanța uti-
lizării lemnului, scoarței, frunzelor, 
cojii verzi și uscate a nucilor etc. 
Miezul de nucă conține substanțe 
grase, hidrați de carbon, substan-
țe proteice, acid ascorbic, săruri 
minerale, vitaminele A,B,E,P, fi ind 
considerat un produs alimentar 
concentrat, cu valoare energetică 
mare. Din miezul de nucă se ex-
trage ulei comestibil și tehnic de 
calitate superioară, care este utili-
zat în tehnică și pictură, industria 
alimentară și medicină, industria 
ușoară și mobilă.

Cultivarea nucilor este o aface-
re profi tabilă care are următoarele 
avantaje:
plantația de nuc poate fi  ex-

ploatată cca. 30 – 60 de ani (și mai 
mult), iar perioada de recuperare a 
investiției este de cca. 11 ani;
cererea pe piață a miezului 

de nucă este foarte mare (defi ci-
tul pe piața europeană constituie 
cca. 150-200 mii tone), iar prețu-
rile pentru produse calitative sunt 
avantajoase și în continuă creștere;
nucul este un arbore pentru 

fi xarea alunecărilor de teren pe 
pante, este larg folosit în lucrările 
de ameliorații agrosilvice și de-a 
lungul drumurilor pentru comba-
terea vânturilor puternice.

Plantarea livezii de nuc consti-
tuie o investiție pe termen lung. 
Durata exploatării efi ciente a live-
zii de nuc depinde de corectitudi-
nea înfi ințării plantației și îngriji-
rea acesteia în perioada de vege-
tație. Ca și orice practică agricolă, 
alegerea reușită a terenului poate 
contribui esențial la obținerea unei 
productivități mai înalte. La plan-
tarea livezii de nuc trebuie luate în 
considerație următoarele:
posibilitatea de a planta pe 

teren care anterior a fost cultivat 
cu cereale, plante leguminoase sau 
borceaguri;
a evita terenurile asfi xiate 

(sufocatoare – ex. mlăștinoase);
pot fi  valorifi cate terenurile 

în pantă (gradul de înclinare 3-6o și 
chiar 6-20o având grijă ca rândurile 
să fi e orientate pe direcția curbelor 
de nivel);

prioritare vor fi  și terenurile 
din vecinătatea sursei de apă pen-
tru irigare (este necesar de evitat 
terenurile situate în depresiuni 
și în zonele unde se înregistrează 
brume și înghețuri);
vor fi  excluse solurile exce-

siv de umede și fără drenaj, cele cu 
nivel freatic sub 1,5 m, cât și soluri-
le lipicioase. Sunt prielnice solurile 
bine aerate.

Nucile constituie o producție 
principală pentru export, solicitat 
în proporții tot mai mari pe piața 
internă și externă. Prețul mediu la 
care se poate comercializa 1 kg de 
miez de nucă (direct de la producă-
tor) variază în limitele 50-80 lei/kg. 
Cele mai bune prețuri pot fi  negoci-
ate cu exportatorii de nuci, iar prin-
cipalii factori care determină prețul 
sunt: calibru, culoarea, conținutul 
chimic, cantitatea negociată și am-
balajul (în cele mai dese cazuri am-
balajul este asigurat de exportator).

Lemnul de nuc este apreciat ca 
material calitativ pentru fabricarea 
mobilei fi ne, dar mai ales pentru 
fabricarea furnirului. Coaja verde 
și frunzele conțin cantități mari de 
vitamina C, iod, substanțe tonante. 
Din coaja tare a nucilor se prepară 
cărbune activ.

Soiuri de nuc pentru pro-
ducție. Soiurile omologate în 
Moldova au fost create în ultimii 
40 de ani: Chișinău, Călărași, Cor-
jeuți, Costiujeni și Schinoasa. Ele 
sunt bine adaptate la condițiile de 
mediu, au un grad sporit de rezis-
tență la principalele maladii, anual 
asigură recolte mari, iar caracteris-

Caracteristicile de bază ale soiurilor recomandate pentru producție

Varietăţi
Rezistenţa la 

îngheţ,
Destinaţia

Tip livadă
Tip fructifi care

Polinizatori

Fructului, g
Miez, %

Recolta,
t/ha

Intrare
pe rod,

ani
Varietăţi locale

Costiujeni 
Înaltă

Miez, nucă 
uscată

Livadă tradiţională, Terminală
(8x8m; 10x10m; 12x12m)

P♂ - Chişinău

14,5 g
mai mare 

55%
2,5 t/ha 7 

Cazacu 
Înaltă

Miez, nucă 
uscată

Livadă tradiţională, Terminală
(8x8m; 10x10m; 12x12m)

P♂ - Chişinău

13-14 g
mai mare 

55%
2,5 t/ha 7

Schinoasa 
Înaltă

Miez, nucă 
uscată

Livadă tradiţională, Terminală
(8x8m; 10x10m; 12x12m)

P♂ - Chişinău

12-14 g
mai mare 

55%
2,5 t/ha 7

Varietăţi franceze

Franquette
Medie

Miez, nucă 
uscată

Livadă tradiţională/semi-intensivă, Terminală
(8x8m; 10x10m)

P♂ - Chişinău

10-12 g
45-49% 2-3 t/ha 8

Fernor
Relativ înaltă
Miez, nucă 

uscată

Livadă intensivă/semi-intensivă, Laterală
(8x8m; 8x6m)

P♂ - Fernette, R. de Montignac

10-12 g
45-49% 4-5 t/ha 5

Lara Pieral

Medie
Nucă 

proaspătă
de consum 

curent

Livadă intensivă/semi-intensivă, Laterală
(8x6m; 8x4m)
P♂ - Fernette

10-13 g
45-51% 5-6 t/ha 5

ticile de bază a nucilor nu cedează 
soiurilor recunoscute din selecția 
mondială. În ultimii ani s-au evi-
dențiat și alte soiuri noi autohtone, 
cum ar fi  soiurile Cogâlniceanu și 
Cazacu (productivitate și calitatea 
producției sunt mai superioare), 
precum și soiuri străine cum ar fi : 
Franquette, Fernor și Lara Pieral.

În funcție de dimensionarea și 
schema de plantare a pomilor exis-
tă livadă: (i) tradițională, (ii) semi-
intensivă și (iii) intensivă. Numă-
rul de pomi la o unitate de supra-
față variază în limitele de 100-400 
pomi, iar în dependență de aceasta 
și rezultatele economice al exploa-
tației agricole.

Plantarea livezii de nuc. 
Odată cu desfundatul la adâncimea 
de 30-40 cm, în sol se încorporează 
40 – 50 tone de îngrășăminte orga-
nice, 400 kg superfosfat și 250 kg 
sare de potasiu la 1 ha.

Plantarea se poate efectua atât 
toamna, cât și primăvara. S-a con-
statat, că plantarea pomilor de 
nuc este mai reușită primăvara, 
deoarece se evită stresul răsădirii 

pomului deja slăbit cu impactul cu-
renților reci de iarnă. Dimensiunile 
gropilor trebuie să aibă diametrul 
de 0,6 m și 0,5 m adâncime, iar în 
groapa de plantat se recomandă 
de introdus 10-15 kg de mraniță 
amestecată cu pământ. La plantare 
punctul de altoire a nucului trebuie 
să rămână la 3-5 cm deasupra nive-
lului solului.

ATENŢIE!ATENŢIE! Este important ori-
entarea rândurilor pe direcţie N-S, 
pentru a asigura o cantitate maxi-
mală de lumină de-a lungul zilei şi 
a evita umbrirea (cu excepţia te-
renurilor în pantă, unde rândurile 
sunt paralele cu curbele de nivel).

Important este faptul, că la 
plantare să nu se toarne apă în 
groapă. După plantare pământul 
va fi  tasat ușurel, fără a forța prea 
mult și se va face o cuvetă în jurul 
gropii. Apoi se vor turna 15-20 litri 
de apă la fi ecare pom. În fi nal, se 
va aduna un mușuroi de pământ cu 
înălțimea de 10-15 cm în jurul tul-
pinii, care nu va fi  tasat.

Pentru asigurarea polenizării, 
într-o parcelă se plantează 3-4 so-
iuri de nuc, așa încât soiurile pro-
togine și cele protandre să fi e în ra-
port de 10:1. Înfi ințarea unui hectar 
de nuc și îngrijirea acestuia până la 
intrarea în rod (primii 9 ani) nece-
sită cca. 96 mii lei/ha (în exemplu 
este elaborat calculul pentru livada 
de nuc plantată cu soiuri autohto-
ne, material săditor de 2 ani).

IMPORTANT!IMPORTANT! Fermierul va 
putea benefi cia de subvenţii din 
partea Guvernului la plantarea li-
vezii de nuc, dacă va respecta şi 
prezenta toate actele necesare 
stipulate în Regulamentul privind 
modul de gestionare a mijloacelor 
fondului pentru subvenţionarea 
agriculturii.

Tăierile de formare constituie 
o lucrare importantă în livadă, având 
ca scop să permită: prinderea mai 
efi cientă a pomilor tineri, proiecta-
rea și întreținerea coroanei pomului, 
stimularea fructifi cării prin elimi-
narea ramurilor inutile sau moarte. 

În același timp, acestea vor facilita 
lucrările și recolta mecanizată prin 
omogenizarea formelor și dimensi-
unilor arborilor. Este important să 
reținem că înălțimea trunchiului nu 
trebuie să depășească 0,9-1,1 m, în 
caz contrar s-a constatat întârzierea 
intrării pe rod cu un an.

Întreținerea solului în li-
vadă. Cel mai potrivit sistem de 
întreținere a solului este ogorul 
negru, care poate alterna cu plante 
anuale de cultură, ce pot fi  utilizate 
ca îngrășământ verde. Arătura de 
toamnă se face la adâncimea de 18-
20 cm, iar afânările de sol la 8-10 
cm. În plantațiile irigate pe tere-
nuri în pantă, solul se poate menți-
ne înțelenit, lucrându-se numai în 
jurul pomilor.

Culturi intercalate. Fermi-
erii optează uneori pentru culti-
varea culturilor intercalate între 
rândurile de nuci. Aceasta se admi-
te numai în cazul dacă livada este 
irigată, respectând distanța de 1 m 
de la rândul de pomi. În fi ecare an 
ne vom îndepărta cu 0,5 m de la 
rândul de arbori.

Irigarea este un element teh-
nologic foarte important care spo-
rește atât productivitatea nucilor 
cât și calitatea producției. Norma 
optimă de irigare constituie cca. 
20 litri de apă / pom săptămânal, 
dar această poate scădea / crește în 
funcție de condițiile naturale (pre-
cipitații / secetă).

Combaterea bolilor și dă-
unătorilor. Printre cele mai pe-
riculoase boli ale nucului sunt: a) 
bacterioza sau arsura bacteria-
nă – se manifestă sub formă de 
puncte mici, translucide, devenind 
mai târziu pete de culoare neagră. 
Combaterea se efectuează prin 
stropirea cu zeamă bordoleză de 
1%. Tratamentul începe odată cu 
înfrunzitul și se repetă după 7-10 
zile; b) antracoza nucului – pe 
suprafața frunzelor se formează 
mai întâi pete circulare de culoare 
cafeniu-cenușie, care mai târziu se 
măresc, pe partea inferioară apar 
puncte negre. Boala se combate 
prin stropiri repetate cu zeamă 
bordoleză de 1%.
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o investiție pe termen lung
Bugetul investiției la plantarea și întreținerea livezii de nuc pe perioada de vegetație (1 hectar)

Specifi care UM

C
an

tit
at

e/
ha

Pr
eţ

 u
ni

ta
r, 

le
i

Pr
eg
ăt

ire
a 

te
re

nu
lu

i ş
i 

pl
an

ta
re

a 
po

m
ilo

r, 
le

i

Îngrijirea plantaţiei în anii de vegetaţie, lei Total, lei (până la 
intrarea pe rod)

An I An II An III An IV An V An VI An VII An VIII Total lei Structu-
ra, %

I. Costul mijloacelor de producţie lei X X 32,060 2,438 1,038 978 978 978 978 978 978 9,340 41,400 43.0%
    Material săditor (2 ani) - (10 x 10 m) unit 100 280.0 28,000         0 28,000 29.1%
    Material săditor (2 ani) - compl. golurilor (5%) unit 5 280.0  1,400        1,400 1,400 1.5%
    Îngrăş. organice la plantare (10 kg mraniţă/pom) t 1.1 500.0 550         0 550 0.6%
    Îngrăşăminte minerale:               
        - NPK kg 400 7.0 2,800         0 2,800 2.9%
    Substanţe chimice:               
        - Insecticid l 1.5 85.0  128 128 128 128 128 128 128 128 1,020 1,020 1.1%
        - Fungicid kg 2.5 80.0  200 200 200 200 200 200 200 200 1,600 1,600 1.7%
    Apă (la plantarea şi îngrijirea pomilor - 500 l/an) m3 50 1.2 60.0 60 60.0       120 180 0.2%
    Combustibil (deplasarea în câmp) l 50 13 650 650 650 650 650 650 650 650 650 5,200 5,850 6.1%
II. Servicii mecanizate lei X X 9,050 3,550 3,550 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 20,900 29,950 31.1%
    Arătură de semi-desfundare (35-40 cm) ha 1 2,000.0 2,000         0 2,000 2.1%
    Nivelarea arăturii de desfundare (2 direcţii) ha 2 400.0 800         0 800 0.8%
    Arătura de toamnă între rânduri (15-20 cm) ha 1 800.0  800 800 800 800 800 800 800 800 6,400 6,400 6.6%
    Cultivarea între rânduri (2 ori) ha 2 400.0  800 800 800 800 800 800 800 800 6,400 6,400 6.6%
    Săparea gropilor pentru plantare unit 100 20.0 2,000         0 2,000 2.1%
    Transportarea pomilor (distanţa - 100 km) km 200 10.0 2,000         0 2,000 2.1%
    Transportarea apei la plantare (distanţa - 5 km) t/km 250 5.0 1,250 1,250 1,250       2,500 3,750 3.9%
    Fertilizarea ha 1 300.0 300         0 300 0.3%
    Stropirea plantaţiilor ha 2 350.0 700 700 700 700 700 700 700 700 700 5,600 6,300 6.5%
III. Operaţii manuale lei X X 4,400 4,800 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 11,800 16,200 16.8%
    Pichetarea suprafeţei pentru plantare om/zi 2 100.0 200         0 200 0.2%
    Plantarea pomilor (perioada - toamnă) om/zi 6 100.0 600         0 600 0.6%
    Completarea golurilor om/zi 2 100.0  200        200 200 0.2%
    Prăşitul în rând om/zi 2 100.0  200 200 200 200 200 200 200 200 1,600 1,600 1.7%
    Tăiatul în uscat om/zi 4 100.0  400 400 400 400 400 400 400 400 3,200 3,200 3.3%
    Tăiatul în verde om/zi 2 100.0  200 200 200 200 200 200 200 200 1,600 1,600 1.7%
    Văruitul tulpinilor om/zi 2 100.0  200 200 200 200 200 200 200 200 1,600 1,600 1.7%
    Paza plantaţiilor om/lună 6 600.0 3,600 3,600        3,600 7,200 7.5%
IV. Cheltuieli neprevăzute (10%) lei X X 4,551 1,079 559 428 428 428 428 428 428 4,204 8,755 9.1%

TOTAL lei X X 50,061 11,866 6,146 4,705 4,705 4,705 4,705 4,705 4,705 46,244 96,305 100%
Notă: * - Fermierul achită plata pentru serviciile mecanizate din exterior.

Bugetul de venituri și cheltuieli la cultivarea nucilor (livadă pe rod)

Specifi care UM Cantitate/ha Preţ unitar, lei Total, lei

I. Venituri din vânzări lei X X 71,500
    Miez de nucă comercializat en gros kg 1,300 55.0 71,500
II. Costul mijloacelor de producţie lei X X 653
    Substanţe chimice:     
        - Insecticid l 1.5 85.0 128
        - Fungicid kg 2.5 80.0 200
    Saci pentru fructe (25 kg) unit 65 5.0 325
III. Costul serviciilor mecanizate lei X X 3,200
    Arătura de toamnă între rânduri (15-20 cm) ha 1 800.0 800
    Cultivarea între rânduri (3 ori) ha 3 400.0 1,200
    Afânarea mecanizată între pomi în rând ha 1 500.0 500
    Stropirea plantaţiilor ha 2 350.0 700
IV. Costul operaţiilor manuale lei X X 16,250
    Tăiatul în uscat om/zi 10 150.0 1,500
    Tăiatul în verde om/zi 5 150.0 750
    Văruitul tulpinilor om/zi 2 150.0 300
    Recoltarea fructelor om/zi 20 150.0 3,000

 Decojirea / sortarea nucilor om/zi 50 150.0 7,500
    Paza plantaţiilor om/lună 4 800.0 3,200
V. Cheltuieli neprevăzute (10%) lei X X 2,010
VI. Costuri variabile - total lei X X 22,113
VII. Profi tul brut - total lei X X 49,387

IMPORTANT!
În perioada repausului obli-

gatoriu arborii de nuc rezistă la 
temperaturi de până la minus 25 
oC, între minus 25 - 27 oC degeră 
amenții (infl orescența formată din 
fl ori mici) și o parte din mugurii ve-
getativi, la minus 28 - 29 oC degeră 
și ramurile anuale, iar mai jos de 
minus 30 oC se înregistrează înghe-
țarea până la colet a pomilor tineri 
și degerarea parțială a ramurilor 
de 2-4 ani
Înghețurile de primăvară târ-

zii de –1 oC distrug fructele, frunzele 
și lăstarii tineri
Preferă soluri profunde, sufi -

cient de fertile, cu capacitatea bună 
de reținere a apei, reacție neutră, 
ușor acidă sau slab alcalină (pH 
6-7,5), subsol permeabil, bine apro-
vizionate cu calciu și pânza apei 
freatice sub 3-3,5 m.

În continuare este prezentat 
bugetul de venituri și cheltuieli la 
cultivarea unui hectar de livadă de 
nuc cu recolta estimativă de 1,300 
kg/ha de miez de nucă.

Reieșind din calculele pre-
zentate în tabelul anterior, suma 
veniturilor din vânzări constituie 
cifra de 71.500 lei și costul vânză-
rilor este de 22,113 lei. Reieșind din 
aceste considerente, profi tul anual 
posibil de obținut constitui suma 
de 49.387 lei de pe un hectar de li-
vadă de nuc.

La plantarea livezii de nuc, fer-
mierii trebuie să acorde o atenție 
deosebită termenului de recupera-
re a investițiilor. Mărimea investi-
ției necesare pentru plantarea unui 
hectar de livadă de nuc constituie 
suma de 96,305 lei.

În baza calculelor prezentate, 
termenul de recuperare a investiți-
ilor pentru fermier va constitui 2.11 
ani pentru livada intrată pe rod (11 
ani cumulativ de la plantarea livezii 
de nuci), ceea ce prezintă un inte-
res practic pentru diversifi carea 
activităților și veniturilor în spațiul 
rural.

Andrei ZBANCĂ
dr., specialist 

agrobusiness AGROinform

Recoltarea nucilor. Matu-
ritatea nucilor și recoltarea lor nu 
au loc o dată la toți pomii și nici 
măcar odată pe același pom. În le-
gătură cu aceasta culesul se face în 
2-3 reprize, pe măsura ce se ma-
turează. Recoltarea prematură a 

nucilor duce la pierderi conside-
rabile a producției (25-40%), dar 
mai ales la deteriorarea calității. 
Nucile culese se curăță imediat de 
coaja verde. După decojire nuci-
le se spală în căzi cu apă potabilă 
timp de 2-3 minute, după ce se 

pun la uscare cu curenți de aer fi e 
pe stelaje în locuri bine aerisite 
fi e în cuptoare speciale. Nucile se 
păstrează la temperaturi sub 10oC, 
în locuri uscate, bine aerisite în 
saci sau lăzi. În frigider la 0oC se 
pot păstra câțiva ani. 

Termenul de recuperare a investițiilor
Indicatori de calcul UM Calculare

Elaborarea proiectului de plantare lei 8,000
Investiţii capitale de plantare a livezii lei 96,305
Total – investiţii lei 104,305
Profi t brut anual lei 49,387
Termen de recuperare a investiţiilor ani 2.11
Numărul de persoane pers business familial
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PAGINA MINISTERULUI AGRICULTURII

Vicedirectorul Agenției, Nicolae 
Ciubuc, a relatat că, începând cu 1 
iunie curent, peste 550 de agricul-
tori și-au depus dosarele. 

„Majoritatea dosarelor țin de 
acordarea subvențiilor pentru do-
tarea parcurilor tehnologice, pro-
curarea echipamentului agricol, în 
special, tractoare și combine, pre-
cum și pentru procurarea sisteme-
lor de irigare”, a specifi cat Ciubuc. 

El a menționat că suma totală de 
subvenționare pentru toate cele 550 
de solicitări constituie 120 mil. lei. 

„Specialiștii noștri analizea-
ză dosarele și statutul întreprin-
derilor. Chiar dacă un agricultor 
a solicitat un mil. de lei pentru o 
anumită activitate, suma poate fi  
micșorată dacă planul de afaceri 
nu justifi că banii ceruți. Dacă do-
cumentele prezentate nu sunt în 
regulă, atunci sunt remise solici-
tantului pentru a fi  aduse în ordi-
ne”, a precizat Ciubuc. 

Potrivit lui, după verifi care do-
sarele sunt trimise Ministerului 
Finanțelor care în câteva zile trans-
feră banii pe conturile agenților 
economici. 

„Subvențiile pentru anul curent 
sunt de 250 mil. lei. După ce au fost 
achitate datoriile pentru 2010 în 
sumă de 124 mil. lei și după ce vor 
acordate cele 120 mil. lei, în bugetul 
Agenției vor mai rămâne 6 mil. lei. 
Producătorii agricoli care nu au re-
ușit să depună cereri de subvențio-
nare în prima etapă, vor putea face 
acest lucru până la 30 noiembrie”, a 
încheiat Ciubuc.

Agenția de Intervenții și Plăți 
în Agricultură (AIPA) a implemen-
tat un nou sistem de securizare și 
monitorizare a agenților economici 
care benefi ciază de subvenții în 
agricultură din partea statului.

Cristina Pascal, consultant al 
Direcției autorizare plăți din cadrul 
AIPA, a declarat că Agenția a inves-
tit peste 8 mii euro în noul sistem. 

„Măsura de securitate a fost lu-
ată pentru a preveni fraudele, după 
ce mai mulți agenți economici au 
încercat să obțină de la stat, prin 
înșelăciune, subvenții pentru agri-
cultură”, a spus Pascal.

Ea a menționat că sistemul de 
monitorizare include o bază de date 
în care se regăsește informația des-

În primele șase luni ale anu-
lui curent, Moldova a importat 
peste 7,4 mii tone de carne, ceea 
ce este cu 0,7 mii tone mai mult 
față de aceeași perioadă a anului 
trecut.

Datele Ministerului Agri-
culturii și Industriei Alimenta-
re arată că Moldova a exportat 
în șase luni peste 1,03 mii tone 
de carne, aproape dublu față de 
anul trecut. 

De la începutul anului, au 
fost importate 617 tone de car-
ne de bovine și au fost exportate 
peste 160 tone de care de bovi-
ne. Exportul de carne de bovină 
a fost direcționat spre Rusia, iar 
importul vine din România, Ru-
sia și Ucraina. 

Importul de carne de porc 

a constituit 775 tone, exportul - 
doar 0,16.

Cea mai mare cantitate de 
care de porc a fost importată din 
Belgia, Germania și Polonia, iar 
noi am exportat cel mai mult în 
Marea Britanie. Totodată, im-
portul de carne de ovine în pri-
mele șase luni constituie 20 tone, 
în timp ce exportul a atins cifra 
de 413 tone, majoritatea produc-
ției fi ind exportată în Rusia. 

Importul de carne și organe 
comestibile ale păsărilor con-
stituie 5,8 mii tone, iar exportul 
doar 11 tone. Majoritatea pro-
ducției de carne de pasări a fost 
importată din Ucraina, Polonia 
și Lituania, iar exportul a fost 
efectuat în Marea Britanie și Is-
rael.

Ministrul Agriculturii și Indus-
triei Alimentare, Vasile Bumacov, 
consideră că Paiața Centrală din 
Chișinău este monopolizată, iar din 
această cauză producătorii agricoli 
nu au acces în piață pentru a-și co-
mercializa producția.

Ministrul a declarat că, deși 
Piața Centrală este o întreprindere 
municipală, aproape 80% din teri-
toriul pieței este privatizat. 

„Nu pot să dau nume de familii 
care au monopolizat piața, dar pro-

babil sunt cei care s-au descurcat 
mai bine în afaceri și au relații cu 
organele publice locale. Însă pu-
tem să vorbim mult despre cine a 
monopolizat piața, dar acest lucru 
nu va ajuta pe nimeni. Trebuie să 
întreprindem măsuri concrete”, a 
spus Bumacov. 

El a menționat că nu are ni-
cio influență asupra Pieței Cen-
trale, decât prin intermediul 
Agenției sanitar-veterinare, care 
monitorizează comercializarea 

produselor de origine animală.
„Am încercat să fac ordine la 

piață și l-am demis din funcție pe 
medicul veterinar-șef, care nu-și 
făcea datoria. Știți cum se comer-
cializa peștele și carnea în condiții 
anti-sanitare, în stradă, fără frigi-
dere? Mai departe este datoria ad-
ministrației locale ca să facă ordi-
ne”, a subliniat ministrul.

Acesta a menționat că, deși 
avem multe piețe, producătorii 
simpli nu au acces la ele.

Ministerul Agriculturii și In-
dustriei Alimentare propune cre-
area piețelor agricole angro în 
preajma punctelor vamale din 
R.Moldova.

Vasile Bumacov, ministru al 
Agriculturii a menționat că de aces-
te piețe agricole ar putea benefi cia 
companiile care importă materie 
primă, precum și oamenii simpli.

“Această propunere am lansat-
o recent la un forum internațional 
organizat la București și a fost salu-

tată de către investitori. Asemenea 
piețe există în apropierea puncte-
lor vamale din mai multe țări, unde 
producătorii își comercializează 
marfa angro la prețuri convenabi-
le”, a spus Bumacov. 

El a menționat că mulți agenți 
economici străini nu vor să circule 
prin toată Moldova pentru a achi-
ziționa marfă, precizînd că în cazul 
în care vor exista piețe la frontieră, 
aceștia vor fi  mai interesați de pro-
ducția moldovenească. 

“Pentru realizarea acestui proiect 
nu avem nevoie de surse fi nanciare 
enorme. Pentru început piețele ar 
putea activa doar în perioada recol-
tării, iar dacă vom avea succes, aces-
tea ar putea fi  menajate cu frigidere 
și camere de ambalare și vor putea 
activa tot anul”, a spus ministrul.

Potrivit lui, propunerea urmea-
ză să fi e discutată cu producătorii și 
procesatorii, iar dacă va fi  accepta-
tă primele piețe ar putea fi  înfi ința-
te pînă al fi nele acestui an.

 A demarat aprobarea dosarelor de subvenționare 
a producătorilor agricoli pentru anul 2011 
Agenția de Intervenții și Plăți pentru Agricultură 
(AIPA) a demarat procesul de aprobare a dosarelor 
depuse de producătorii agricoli pentru a benefi cia 
de subvenții în anul 2011.

pre toți benefi ciarii de subvenții.
„În baza de date au fost incluși 

toți fermierii care au benefi ciat de 
subvenții în agricultură în ultimii 
trei ani. Noul sistem permite mo-
nitorizarea implementării subven-
țiilor primite de la stat, astfel încît 
să fi e excluse fraudele”, a specifi cat 
Pascal.

Potrivit ei, prin intermediul 
noului sistem, agenția poate vedea 
cine a benefi ciat de subvenții în ul-
timii ani, în ce sumă și dacă a folosit 
subvențiile conform destinației. 

„Dacă agentul economic nu a 

utilizați corect sursele fi nanciare 
sau a înșelat statul, acesta este in-
clus în lista neagră a bazei de date 
și nu mai poate benefi cia de sub-
venții. La baza de date au acces toți 
specialiștii din cadrul Agenției, dar 
și angajații din teritoriu ai AIPA”, a 
precizat specialistul. 

Ea a subliniat că noul sistem va 
permite o mai bună gestionare a 
subvențiilor în agricultură acordate 
de către stat.

„Cel mai răsunător caz este cel 
al fostului consilier municipal Oleg 
Onișcenco, care a benefi ciat de sub-

venții pentru fi nanțarea unei insta-
lații frigorifi ce în satul Mereni, r. 
Anenii Noi. Autoritățile i-au trans-
ferat aproximativ 680 mii lei, dar 
investiția a rămas doar pe hîrtie. Cu 
ajutorul noului sistem astfel de fra-
ude vor fi  excluse pe viitor”, a spus 
Pascal. 

În prezent Oleg Onișcenco este 
cercetat penal de către Centrul pen-
tru Combaterea Crimelor Economi-
ce și a Corupției pentru înșelăciune 
și prejudicierea statului cu aproape 
680 mii lei. Onișcenco, neagă însă 
toate acuzațiile.

 Moldova a majorat importul 
și exportul de carne 

 Ministerul Agriculturii consideră că Piața centrală 
din Chișinău este monopolizată 

 Piețe agricole angro în preajma punctelor vamale 
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INTERVIU

- Dle ministru ce recol-
tă au obținut producătorii 
agricoli în anul curent, le-
au fost îndreptățite aștep-
tările? 

- Consider că nu trebuie să 
facem concluzii până nu vedem 
roada în hambare. În toamna 
anului 2010 a fost semănată cu 
grâu o suprafață cu 50 mii ha 
mai mică decât în 2009. Iniți-
al, ne-am făcut griji că în cazul 
unor calamități nu vom putea 
asigura necesarul de grâu. Din 
fericire, în anul curent recolta 
de grâu este mai mare decât în 
anul trecut și este de o calitate 
net superioară. Vom obține o 
cantitate de 800 mii tone. Și 
raportul grâu alimentar-grâu 
furajer este invers față de cel 
din anul trecut: 60% este grâu 
alimentar, 40-grâu furajer. Se-
curitatea alimentară a țării este 
asigurată și vom avea chiar și 
grâu alimentar pentru export.

Dacă vorbim despre prețuri, 
începând cu anul 2009 piața 
cerealelor a fost liberalizată, 
iar prețurile au crescut, atât pe 
piața mondială, dar și pentru 
producătorii moldoveni care au 
reușit să vândă marfa la un preț 
bun și să-și recupereze cheltu-
ielile. 

- Recent ați fost la un 
forum internațional de bu-
siness la București. Care 
sunt domeniile de investi-
ții de care au fost intere-
sați străinii? 

- Întreprinzătorii din Româ-
nia au manifestat interes față de 
Republica Moldova. Pe această 
cale am făcut o adresare către 
oamenii de business din Ro-
mânia, pentru că vorbim foarte 
mult că suntem același neam, 
vorbim aceeași limbă, dar din 
păcate românii nu se prea gră-
besc să investească în Moldova. 
Producătorii mari români au 
deja experiență europeană, au 

experiența accesării fondurilor 
europene, și mai important - 
experiența ajustării întreprin-
derilor în special de producere 
a cărnii sau alte produse de ori-
gine animală la cerințele euro-
pene, iar noi avem nevoie de 
acest suport. Am fi  interesați 
ca producătorii din Moldova să 
fondeze întreprinderi mixte cu 
cei din România și împreună să 
aducă întreprinderile noastre 
la un nivel care ne-ar permite 
să exportăm în UE și produse 
de origine animală. Astăzi, noi 
exportăm doar miere de albină, 
lucru pe care l-am obținut cu 
greu anul trecut, dar avem po-
sibilitate să exportăm ouă, car-
ne de pasăre, la capitolul cărnii 
de porc este mai complicat, 
dar oricum avem supraprodu-
cere în țară, de aceea un efort 
comun ne-ar permite să pene-
trăm și piața europeană. Până 
la urmă și România este impor-
tatoare de anumite produse, și 
cred că ar fi  mai bine ca acestea 
să fi e importate anume din țara 

noastră. În acest sens, am men-
ționat în cadrul Forumului că 
Republica Moldova nu vine în 
calitate de concurent al produ-
cătorilor agricoli români. 

- Care sunt produsele cu 
care ar putea fi  Republica 
Moldova competitivă pe 
piața din Europa și Asia?

- Moldova este competiti-
vă cu toate produsele agricole, 
dar ceea ce ne caracterizează 
cel mai mult este agricultura de 
valoare înaltă: fructe, legume, 
pomușoare, dar și struguri, vin, 
conserve. Nu putem spune ace-
lași lucru despre cerealiere pen-
tru că nu dispunem de terenuri 
atât de mari, nu avem inputuri 
proprii, tehnică etc. 

Nu vreau să fi u cinic, dar 
aș vrea ca țara noastră să be-
nefi cieze de această criză ali-
mentară mondială. Moldova 
nu poate exista fără export, iar 
producătorii agricoli care înre-
gistrează exporturi masive fac 
investiții în abatoare, frigidere 
etc. Exporturile ne vor aduce 

bani în țară, care vor putea fi  
reinvestiți.

În anul curent, foarte mul-
ți producători agricoli care au 
vândut cereale la prețuri bune 
au cumpărat cele mai moderne 
combine din lume. Este o mân-
drie când vezi pe câmpurile 
noastre tehnică modernă. Din 
păcate, avem încă multe gos-
podării care lucrează cu tehnică 
de tip sovietic defectată, și înre-
gistrează pierderi la recoltare. 

- În care domenii agra-
re ar trebui să investească 
producătorii moldoveni 
pentru a nu mai fi  nevoiți 
să plece peste hotare?

- Vă spuneam mai devreme 
despre agricultura de valoare 
înaltă, pentru că dacă ne ori-
entăm numai la cereale atunci 
2 mii de hectare pot fi  astăzi 
administrate cu o combină, un 
tractor și doi mecanizatori, în 
acest caz va pleca toată lumea 
din țară. În cazul în care  tre-
cem la producerea căpșuni-
lor, pomușoarelor, piersicilor, 
prunelor, merelor, creăm noi 
locuri de muncă, și totodată 
valorifi căm bogăția noastră 
naturală: solul. Un calcul ele-
mentar: dacă noi semănăm un 
hectar cu grâu obținem 3 tone 
la hectar și îl vindem la prețul 
de 3 lei, obținem 9 mii lei, în 
cazul în care plantăm acest te-
ren cu cartof obținem 30 tone 
și vindem la prețul de 5 lei 
putem obține 150 mii lei. Este 
adevărat că investițiile sunt 
mari, dar atunci când avem în 
circuit 9 mii de lei e deosebit 
de faptul când avem 300 mii 
lei sau mai mult.  

Afi rm că la ziua de azi pe 
câmpurile țării noastre este 
producție în formă brută, plus 
cea care urmează a fi  proce-
sată în valoare de 20 miliarde 
de lei, nu vorbim de milioane, 
ci de miliarde. Aș vrea să-mi 

arate cineva o altă ramură care 
poate să afi rme că are în stoc, 
în depozit marfă în asemenea 
valoare. 

De aceea, investițiile în do-
meniul producerii și procesării 
aduc plus valoare și ne vor per-
mite să fi m mai competitivi la 
export. Am văzut în multe loca-
lități de la noi oameni care au 
lucrat în Italia, Germania și au 
investit bani în agricultura mol-
dovenească. De fapt, nu sunt 
atât de importanți banii care 
au fost aduși și investiți, mult 
mai important este faptul că au 
învățat, și-au schimbat menta-
litatea, și nu numai că au făcut 
o investiție bună, dar știu să o 
administreze în mod civilizat.

- Problema asigurărilor 
în agricultura Republicii 
Moldova. Producătorii 
ezită să-și asigure recolte-
le și în condițiile climatice 
neprielnice își pierd recol-
tele. Care ar fi  instrumen-
tul la nivel de stat pentru a 
găsi o soluție viabilă?

- Statul deja lucrează în 
acest domeniu. Asigurarea în 
agricultură nu are alternativă: 
mai devreme sau mai târziu noi 
trebuie să ajungem la acest lu-
cru. În prezent, statul subvenți-
onează 50la sută din prima de 
asigurare. Sunt investiți anual 
50 mil. lei în sistemul antigrin-
dină, din păcate sunt zone în 
care nu-l putem utiliza, este un 
sistem destul de difi cil de admi-
nistrat, dar își aduce aportul. 
Fermierii care au plantat livezi 
moderne investesc acum în pla-
se de protecție, care reprezintă 
la fel un sistem foarte sigur. 
Asigurarea în agricultură tre-
buie să devină un lucru obișnuit 
pentru producătorii moldoveni, 
la fel cum este pentru cei din 
Europa. 

MOLDPRES

„Securitatea alimentară a țării este asigurată 
și vom avea chiar și grâu alimentar pentru export”

Interviu cu Vasile BUMACOV, ministru al agriculturii și industriei alimentare

Pe parcursul anului 2011, produ-
cătorii din Republica Moldova plani-
fi că să producă și să comercializeze 
peste 120 de mii de tone de carne de 
pasăre și 475 milioane de ouă, adică 
cu 20% mai mult decât în anul 2010. 
Potrivit unui comunicat al serviciului 
de presă al Guvernului, despre aceasta 
s-a discutat în cadrul întrevederii pre-
mierului moldovean Vladimir Filat cu 
reprezentanții Asociației Avicultorilor 
din Moldova. În cadrul întrevederii 
au fost discutate modalitățile de îm-

bunătățire a mediului de afaceri pen-
tru cei care activează în domeniul avi-
col. În prezent, în Moldova activează 
aproximativ 80 de întreprinderi care 
se ocupă de creșterea, producerea și 
comercializarea cărnii de pasăre și a 
ouălor. Crescătorii de păsări au men-
ționat că o problemă care le afectează 
activitatea este contrabanda cu carne 
din regiunea transnistreană. În acest 
context, Vladimir Filat a menționat că 
introducerea ilicită a mărfurilor prin 
această regiune afectează mai mul-

te domenii și în prezent se încearcă 
identifi carea soluțiilor pentru stopa-
rea acestui proces. De asemenea, avi-
cultorii au menționat că este necesar 
de acreditat mai multe laboratoare, 
unde să poată fi  testată calitatea căr-
nii, la moment activând doar unul.

Prezent la ședință, ministrul 
Agriculturii și Industriei Alimenta-
re, Vasile Bumacov, a menționat că 
avicultorii au benefi ciat în anul 2010 
de subvenții în sumă totală de 36 de 
milioane de lei sau circa 10% din fon-

dul total de subvenționare. La rândul 
său, președintele Asociației Avicul-
torilor din Moldova, Nicolae Covaș, 
a menționat că, pe parcursul anului 
2010, datorită subvențiilor primite 
de la stat, mai multe companii din 
domeniu au reușit să renoveze halele 
și să le doteze cu echipament nou, au 
trecut la sistem automatizat de hră-
nire și adăpare a păsărilor, au fost 
modernizate mai multe abatoare, iar 
incubatoarele au fost dotate cu echi-
pament modern.

Avicultorii din Moldova planifi că în anul 2011 să majoreze vânzările 
de carne de pasăre și ouă cu 20%
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TEHNOLOGII AGRICOLE

Curățirea se poate face cu vergele meta-
lice subțiri sau cu sârme. Unde este posibil, 
este bine ca toate crăpăturile să fi e acoperite.

Dezinsecția se face prin stropirea par-
doselii, a pereților și a elementelor de aco-
periș cu insecticide specifi ce (Reldan, Actelic 
etc.). Stropirea se face cu atenție, pentru a 
acoperi bine întreaga suprafață. Dezinsec-
ția se mai poate face prin gazare, acolo unde 
particularitatea magaziilor face din aceasta o 
metodă efi cientă.

Deratizarea sau combaterea roză-
toarelor este o măsură foarte importantă 
deoarece rozătoarele, pe lângă pagubele 
propriu-zise și foarte importante pe care le 
provoacă, sunt și vectori de transport pen-
tru numeroși dăunători de depozit, care se 
prind în blana acestora. Deratizarea se face 
prin metode de combatere efectivă (momeli, 
capcane) dar și prin metode de îndepărtare 
a rozătoarelor (aparate cu ultrasunete, în-
chiderea galeriilor etc.).

Problemele care apar la depozitarea pro-
duselor agricole duc inevitabil la deprecieri 
calitative (încingerea produselor, înnegriri, 
mucegăiri, rânceziri, boabe roase sau golite 
de conținut etc.) ale produsului depozitat și 
se clasifi că în funcție de sursa care provoacă 
apariția problemei.

 

Deprecieri cauzate 
de umiditatea prea ridicată 
a produsului depozitat

Umiditatea prea ridicată a produsului 
depozitat are două cauze: s-a recoltat la o 
umiditate prea mare; umiditatea a pătruns 
în depozit după introducerea produsului 
agricol (infi ltrații, acoperiș deteriorat etc.) 
Specifi cul celei de-a doua cauze este acela că 
sunt afectate numai anumite zone din gră-
mada de produs depozitat.

În această situație se elimină imediat po-
sibilitatea infi ltrării apei, iar produsul afectat 
de umiditate se separă de produsul uscat și 
se întinde la aerisire (se lopătează la nevoie) 
până la uscare.

Pentru prima situație, trebuie precizat 
faptul că fi ecare produs agricol depozitat are 
un prag de umiditate specifi că, ce permite ca 
depozitarea să se facă fără probleme. Peste 
acest prag, dar până la un anumit nivel de 
umiditate, produsele agricole pot fi  păstrate 
pentru anumite perioade de timp, cu respec-
tarea anumitor condiții (vezi tabelele 1 și 2). 
Condițiile din tabel nu se referă la loturi se-
mincere.

Tabelul 1 - Cereale păioase

Tabelul 2 - Porumb boabe

În cazul porumbului depozitat în știuleți, 
lățimea pătulului sau a cotărcii este bine să 
nu depășească 2 metri. În cazul în care sunt 
mai late trebuie lăsate canale de aerare (con-
fecționate din panouri din stinghii de lemn). 
Umiditatea boabelor de pe știuleți este bine 
să nu fi e mai mare de 27 la sută. Nu se in-
troduc în pătul știuleții afectați de dăunători 
(molii) sau boli (mucegaiuri, fusarium).

Odată introduse în depozit, umiditatea 
produselor agricole suferă modifi cări perma-
nente. Aceste modifi cări sunt dorite în cazul 
în care umiditatea trebuie să scadă. Numai 
că umiditatea poate să și crească, în funcție 
de umiditatea relativă a aerului, până ajunge 
la o umiditate de echilibru.

Fenomenul este mai evident la produse-
le depozitate în spații deschise (vezi tabelul 
3). Trebuie făcută mențiunea că umiditatea 
produsului depozitat crește odată cu scăde-
rea temperaturii și scade odată cu creșterea 
temperaturii.

Deprecieri cauzate de atacul 
de dăunători

Această categorie de deprecieri se întâl-
nește cel mai frecvent la grâu, orz, porumb, 
fasole, mazăre. Câțiva dintre dăunătorii 
produselor depozitate sunt: Viemele făinii 
(Tenebrio molitor), Gândacul făinii (Tene-
brio obscurus), Gândăcelul făinii (Tribo-
lium confusum), Gândacul castaniu al făinii 
(Tribolium castaneum), Gândacul pâinii 
(Stegobium paniceum), Gândacul negru 
al făinii (Tenebroides mauritanicus), Găr-
gărița grâului (Sitophilus granarius), Găr-
gărița orezului (Sitophilus oryzae), Molia 
grâului (Nemapogon granellus), Molia ce-
realelor (Sitotroga cerealella), Molia grâ-
nelor (Ephestia elutella), Cleștarul făinii 
(Tyroglyphus farinae), Gărgărița fasolei 
(Acanthoscelides obtectus), Gărgărița ma-

zării (Bruchus pisorum), Șoarecele de casă 
(Mus musculus), Șobolanul cenușiu (Rattus 
norvegicus), Șobolanul negru (Rattus rat-
tus) etc.

Mulți dintre dăunătorii care provoacă 
aceste deprecieri trăiesc numai în spații de 
depozitare, având una sau mai multe genera-
ții pe an. Sunt însă insecte care au mai multe 
generații pe an, din care cel puțin o generație 
se dezvoltă în câmp sau una din etapele ci-
clului de dezvoltare are loc în câmp (molia 
cerealelor, gărgărița fasolei, gărgărița mază-
rii). Aceasta înseamnă că produsele agricole 
pot fi  deja infestate la introducerea în spațiul 
de depozitare.

Insectele dăunătoare iernează în crăpă-
turile din pardoseală, din pereți, ascunse la 
elementele acoperișului, în boabe etc. De 
asemenea, migrează de la un spațiu la altul, 
îndeosebi în vecinătăți apropiate.

Unele sunt atât de mici încât sunt duse 
de vânt sau se prind de blana șoarecilor, șo-
bolanilor, pisicilor, pe haine. Fiecare insectă 
dăunătoare are un prag minim de tempera-
tură sub care devine inactivă, deci nu produ-
ce daune.

 

Deprecieri cauzate de atacul 
de  boli

Se constată frecvent deprecieri provocate 
de boli la cartofi , ceapă, fructe. Aceste de-
precieri au ca efect putrezirea produselor și 
sunt provocate de diverși agenți fi topatogeni, 
printre care: Erwinia carotovora (Putrega-
iul moale al cartofi lor și cepei), Synchytrium 
endobioticum (Râia neagră a cartofului), 
Phytophtora infestans (Mana cartofului), 
Alternaria pori (Pătarea brună a cartofului), 
Fusarium sp. (Putregaiul uscat al tuberculi-
lor), Peronospora destructor (Mana cepei), 
Botrytis allii (Putregaiul cenușiu al cepei), 
Monilinia sp., Botrytis sp. (Putregaiuri la 
fructe).

Specifi cul acestor agenți fi topatogeni este 
acela că atacă plantele în câmp și infecția tre-
ce pe recoltă. Deci produsele pot intra infec-
tate la depozitare.

Sunt însă și agenți fi topatogeni care se 
dezvoltă în depozite: Aspergillus sp., Peni-
cillium sp., Rhizopus nigricans, Cladospo-
rium herbarum, Bacterium prodigiosum, 
Bacillus sp. etc.

Este foarte important de precizat că, pe 
lângă deprecierea produselor depozitate, 
acești agenți fi topatogeni pot produce toxine 
periculoase pentru om sau animale.

 

Evitarea și diminuarea 
deprecierilor

Măsurile preventive au ca scop preveni-
rea infestării și infectării produselor agricole 
cu organismele de dăunare sau prevenirea 
apariției condițiilor de dăunare. Între aces-
tea sunt:

-  tratamente fi tosanitare în câmp, execu-
tate la timp și cu produse efi ciente;

- curățirea perfectă a spațiilor de depozi-
tare înainte de introducerea produselor;

- dezinsecția și dezinfecția spațiilor de 
depozitare înainte de introducerea produse-
lor;

- aerisirea spațiilor de depozitare pentru 
a preveni declanșarea bolilor;

- sortarea produselor și îndepărtarea ma-
terialului biologic atacat de boli și dăunători;

- distrugerea rozătoarelor.
Pentru cantități mici de fasole și mazăre, 

prevenirea atacului gărgăriței se poate face 
prin introducerea fasolei sau mazării uscate 
în congelator, pentru o perioadă de 30-45 de 
minute.

Măsurile curative au ca scop distrugerea 
organismelor de dăunare la apariția acesto-
ra. Având în vedere că produsele pot fi  infec-
tate sau infestate încă din câmp, precum și 
faptul că organismele de dăunare se pot de-
plasa sau pot fi  transportate, se impune con-
trolul periodic al produselor depozitate pen-
tru a putea aprecia necesitatea intervențiilor. 

Creșterea temperaturii în interiorul ma-
sei de produse depozitate este un semn sigur 
pentru apariția unor probleme. De aceea tre-
buie făcut obligatoriu controlul periodic al 
temperaturii. În aceste situații, cel mai des 
utilizate în combatere sunt produsele chi-
mice (de ex: Actelic 0,05-0,1%, Baraki (mo-
meli), K`Othrine Flow 0,02%, Sumithion, 
Reldan 12 ml/tonă, K`Obiol, Phostoxin, 
Gastoxin, Dacphosal).

Sursa: Ferma

Depozitarea produselor agricole
Pregătirea spațiilor de depozitare presupune efectuarea curățeniei, dezinsecția și deratizarea. Pe lângă măturarea și spă-
larea spațiilor, o operațiune foarte importantă este curățirea crăpăturilor din pardoseală și din pereți, pentru că acestea 
sunt locuri de refugiu și împupare pentru numeroase insecte
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INTERNAŢIONAL

Divergențele dintre republi-
cani și democrați ar putea declan-
șa peste numai o săptămână, pe 2 
august, un default al SUA, eveni-
ment care ar putea produce o ca-
tastrofă în sectorul bancar global 
și o criză economică mondială, 
dacă ținem seama de avertizările 
preșe dintelui SUA Barack Oba-
ma, scrie The Guardian.

După ce negocierile au intrat 
în impas din nou, liderii de la 
Casa Albă încearcă să își asigure 
creditorii că SUA nu vor intra în 
incapacitate de plată.

Secretarul de stat Hillary Clin-
ton a reasigurat China, cel mai 
mare deținător străin de obliga-
țiuni ame ricane, că politicienii 
americani vor reuși să ajungă la 
un compromis, potrivit Bloom-
berg.

De asemenea, secretarul Tre-
zoreriei SUA Timothy Geithner 
a declarat că este de neconceput 
ca Statele Unite să nu își respecte 
obligațiile de plată și că are încre-

dere că în Con gres se va ajunge la 
un acord pentru majo rarea limi-
tei de înda torare, notează AFP.

Pragul maxim de îndatorare, 
în prezent de 14.300 miliarde 
dolari, a fost atins în luna mai. 
Trezoreria a avertizat că până 
pe 2 august guvernul va rămâ-
ne fără resurse pentru onorarea 
unor obli gații fi nanciare pre cum 
plata salariilor anga jaților la stat 
sau a dobânzilor obligațiunilor, 
ceea ce va afecta imaginea SUA 
în ochii investitorilor.

Deși analiștii se așteaptă la un 
acord de ultim moment în pri-
vința plafonului datoriilor, acord 
care ar îndepărta pe termen scurt 
SUA de default, sunt șanse reduse 
ca democrații și republicanii, cele 
două tabere din Congresul ameri-
can, să ajungă la o înțelegere de 
durată până la următoarele ale-
geri din noiembrie 2012, privind 
reducerea defi citului bugetar.

În această dispută, majorarea 
limitei de îndatorare este folo-

După ce Europa și-a rezolvat parțial problemele, investito-
rii și-au întors privirea către SUA, unde politicienii nu se 
înțeleg pe tema majorării pragului de îndatorare cu câte-
va zile înainte de termenul limită după care cea mai mare 
economie a lumii va intra în incapacitate de plată.

SUA SUA 
la câțiva 
pași 
de la default sită de republicani ca mijloc de 

„șantaj” pentru obținerea unor 
concesii din partea demo craților 
privind reduceri de cheltuieli.

Marile agenții de evaluare fi -
nanciară Moody’s, Standard & 
Poor’s și Fitch au pus presiune 
pe clasa politică americană, aver-
tizând că vor retrograda ratin-
gul SUA dacă nu se ajunge la un 
acord privind plafonul datoriei. 
În prezent însă, ridicarea pragu-
lui de îndatorare nu este sufi ci-
entă pentru ca SUA să-și păstre-
ze ratingul maxim „AAA”, scrie 
agenția de presă Thomson Reu-
ters. Agențiile vor retrograda cali-
fi cativul dacă Congresul și Obama 
nu vin cu un plan credibil privind 
reducerea unei poveri a datoriilor 
în creștere.

Secretarul general al Casei 
Albe Bill Daley apreciază că boni-
tatea guvernului SUA a fost deja 
afectată de lipsa de unitate a po-
liticienilor. După un weekend cu 
discuții neproductive, cele două 
tabere politice merg în continua-
re pe căi separate.

O propunere a republicanilor, 
promovată de preșe dintele Came-
rei Reprezentanților John Boeh-
ner, prevede reducerea defi  citului 
cu 1.200 de miliarde de dolari în 
zece ani și ridicarea plafonului 
de înda torare în două etape, una 
care ar per mite guvernului să-și 
onoreze obligațiile de plată până 
la fi nele anului, iar cealaltă în ia-
nuarie.

Democrații susțin că ridicarea 
limitei datoriilor pentru doar șase 
luni va fi  privită cu neîncredere 
de piețele fi nanciare și insistă pe 
o înțelegere care să crească plafo-
nul imediat cu 2.700 de miliarde 
de dolari, nivel sufi cient pentru ca 
guvernul să-și onoreze notele de 
plată până la fi nele lui 2012, po-
trivit The Wall Street Journal.

Disiparea speranțelor în ves-
titorilor că politicienii SUA vor 
putea ajunge la un compromis a 
afectat bursele asiatice, care au 
înregistrat luni scăderi cuprinse 
între 0,8% și 2,3%, și pe cele eu-
ropene. Francul elvețian s-a apre-
ciat, iar aurul a atins maximul 
istoric de 1.622,49 de dolari/un-
cie (52,17 dolari/gram). Cotația 
petrolului destinat pieței din SUA 
a coborât cu 88 de cenți, la 99,04 
dolari pe baril.

Populația din SUA 
a sărăcit 
cu 8000 mlrd. dolari 
în ultimii 5 ani 

Factorii de decizie din SUA se 
afl ă de mai mult timp într-o in-
terminabilă dezbatere, a cărei so-
luție pare să nu să se mai ivească 
la orizont. În timp ce Senatul se 
afl ă în permanente dispute, cetă-
țeanul de rând din SUA resimte 
puternic efectele crizei în care se 
tot „înglodează America”. Fiind la 
practic câțiva pași de colaps „țara 
tuturor posibilităților” pare să nu 
mai poată confi rma sintagma „vi-
sul american”.

Americanii de rând rămân 
fără case, fără locuri de muncă iar 
pe străzile din SUA apar tot mai 
mulți cerșetori.

Economia SUA trece printr-o 
serie de turbulențe serioase, iar 
acestea manifestă o tot mai mare 
presiune asupra cetățenilor de 
rând.

Ceea ce părea a fi  imposibil as-
tăzi se întâmplă. Circa 40 la sută 
din locuitorii SUA trăiesc de la un 
salariu la altul. Numărul șomeri-
lor e tot mai mare, iar cei care au 
reușit să își păstreze locurile de 

muncă se uită neputincioși cum 
salariile tot cad, iar prețurile se 
ridică.

Unele studii recente rele-
vă faptul că cei mai mulți dintre 
americani se afl ă într-o situație 
economică tot mai precară, iar 
principala lor temere e să nu ră-
mână fără bani sau să aibă loc o 
nouă reducere a salariilor.

Familiile de rând apelează tot 
mai des la credite pe care mulți 
nu reușesc să le ramburseze la 
timp. Un alt factor statistic care 
impune și mai mult dramatism 
situației e faptul că actualmente 
se înregistrează cel mai mare nu-
măr de persoane care benefi ciază 
de asistență socială de după Răz-
boiul Doi Mondial.

Acești factori duc la o creștere 
a numărului persoanelor frustra-
te și îngrijorate vis-a-vis de viito-
rul lor, care pe zi ce trece devine 
tot mai incert.

Incont.ro a făcut o listă cu „ci-
frele negre” ale economiei SUA, 
țară ce până recent era catalogată 
drept „țara tuturor posibilități-
lor”, în care „visul american” de-
venea întotdeauna realitate.

1. Aproape 40% dintre ameri-
cani nu au un loc de muncă la ora 
actuală.

2. Doar 56% dintre americani 
au o asigurare de sănătate.

3. Salariul mediu anual în 
SUA este de 26.261 de dolari.

4. Media datoriei unei gospo-
dării americane depășește 75.000 
de dolari.

5. Doar 5% dintre familiile 
americane au câștigat sufi cient 
de mult încât să acopere creșterea 
prețurilor la case din 1975 și până 
în prezent.

6. În prezent, familiile ame-
ricane sunt cu 7.700 de miliarde 
dolari mai sărace decât în 2007.

7. Potrivit studiilor de specia-
litate, unul din cinci copii din Sta-
tele Unite trăia la limita sărăciei 
în 2010.

8. Mai mult de 44 milioane 
de americani primesc ajutor de la 
stat pentru mâncare, iar jumătate 
dintre aceștia sunt copii.

9. 20% dintre bărbații cu vâr-
stă între 25 și 54 de ani nu au un 
loc de munca la momentul actual.
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COLABORARE

te informează la timp, 
oferindu-ţi cele mai bune 
argumente în orice negociere!

Mulţi producători s-au convins 

că este mult mai greu că este mult mai greu 
să vinzi produsul să vinzi produsul 

la un preţ convenabil, la un preţ convenabil, 

decât să produci 

Cum să facem 
alegerea corectă?
NOI VĂ PROPUNEM:

 Abonamente AgraVista on-line 
www.agravista.md este unicul portal infor-

maţional din Moldova ce oferă informaţie operativă 
şi analitică specializată pentru toţi operatorii pieţei 
de fructe, legume şi cereale şi permite informarea 
rapidă a tuturor abonaţilor portalului.
înregistraţi-vă pe www.agravista.md, selectaţi 
unul din Abonamentele A, B, C! – şi la ora 6 diminea-
ţa primiţi direct pe e-mail ultimele preţuri pentru 
fructe, legume şi cereale, ştiri recente din domeniul 
economic, politica agrară, legislaţie, studii de piaţă, 
tehnologii, idei de afaceri, cereri şi oferte de pro-
duse agricole.
abonaţii portalului au posibilitatea să-şi găsească 
parteneri comerciali, realizând contracte de lungă 
durată, să acceseze ofertele comerciale din Moldo-
va, CSI, Europa, cât şi să-şi plaseze ofertele comer-
ciale proprii.
cu ajutorul nostru sunt efectuate peste 500 tran-
zacţii anual, zilnic portalul este accesat de peste 
500 utilizatori.

 Publicitate AgraVista buletin
plasarea în buletinul AgraVista a unui articol 

promoţional despre companie/produsele sale, ofer-
telor companiei sau a publicităţii.

 Publicitate banner
promovarea companiilor şi produselor/servi-

ciilor acestora prin plasarea bannerelor promoţio-
nale pe site-tul www.agravista.md.
Pentru detalii privind oferta de abonamente Agra-
Vista sau publicitatea pe site-ul nostru,Vă rugăm 
să vizitaţi secţiunea de înregistrare, urmând: 
www.agravista.md sau să ne contactaţi la: 
info@agravista.md; +373 (22) 23 56 96.

Sperăm că veţi deveni 
ABONATUL NOSTRU FIDEL!

 Abonamente AgraVista A, B, C
Abonamente AgraVista

A
bo

na
m

en
t A

▪ Preţuri săptămânale angro pentru 
58 fructe şi legume (Moldova, 
Rusia, Polonia, Ucraina)

▪ Preţuri producători pentru fructe, le-
gume şi cereale

▪ Preţuri mondiale cereale
▪ Monitorizare lunară a pieţei legume-

lor şi fructelor
▪ Studii lunare pe produse
▪ Analize statistice trimestriale export-

import (legume, fructe, cereale)
▪ Analize anuale ale sectorului cere-

alier
▪ Buletin fi nanciar-legislativ
▪ Idei de afaceri
▪ Ştiri zilnice
▪ Cea mai recentă apariţie a ziarului 

Agromediainform în format elec-
tronic

▪ Livrarea buletinului lunar AgraVista 
în format electronic cu informaţia 
cuprinsă în abonamentele A şi B

3 luni – 60
6 luni – 96

12 luni – 144

A
bo

na
m

en
t B

▪ Plasarea cererilor şi ofertelor proprii 
pe www.agravista.md 

▪ Valabilitate a ofertelor timp de 12 
luni

▪ Promovarea ofertelor în ziarul Agro-
mediainform

▪ Promovarea ofertelor pentru export. 
Traducerea cererilor şi ofertelor 
în limbile engleză şi rusă şi pla-
sarea lor pe site-uri străine

▪ Cele mai recente oferte comerciale 
▪ Ştiri zilnice
▪ Cea mai recentă apariţie a ziarului 

Agromediainform în format elec-
tronic

▪ Plasarea lunară a unui articol pro-
moţional despre companie şi 
produsele sale

3 luni – 45
6 luni – 72

12 luni – 99

Ab
on

am
en

t C

▪ Abonamentul C cuprinde accesul la 
informaţiile şi serviciile incluse în 
Abonamentele A şi B

▪ Livrarea buletinului lunar AgraVista 
în format electronic cu informaţia 
cuprinsă în abonamentele A şi B

3 luni – 84
6 luni – 135
12 luni – 195

▪ Acces gratuit pe site: Ştiri zilnice, Oferte comerciale, 
Baze de date ale companiilor, Tehnologii, Istorii de 
succes, Expoziţii şi conferinţe, Adrese utile

▪ Preţurile sunt indicate în dolari SUA.

 Publicitate AgraVista buletin
1 pagină

210x297 mm

1/2 pagină
210x148,5 

mm

1/4 pagină
105x148,5 mm

Articol 
promoţional

2 pagină 30 25
3 pagină 25 20
4 pagină 20 15

Publicitate
color 30 20 15
alb-negru 20 15 10

▪ Preţurile sunt indicate pentru o apariţie în buletin. 
▪ Preţurile sunt indicate în dolari SUA.

3 luni 6 luni 12 luni

Plasarea ofertelor in buletin (listelor de 
preţuri) 15 25 50

▪ Preţurile sunt indicate în dolari SUA.

 Publicitate banner 
Apariţii

25% 50% 100%
Pagina de start, dimensiunea, pixeli: 120x60 20 30 50
Pagini interioare, dimensiunea, pixeli:120x60 10 20 35

▪ Preţurile, includ TVA şi sunt specifi cate pentru plasarea bannerului pe o 
perioadă de o lună.

▪ Periodicitatea apariţiei bannerelor e indicată în procente de la numărul total 
de rulări.

▪ Astfel, 25% din rulări înseamnă că bannerul va fi  afi şat la fi ecare a patra 
accesare a paginii.

▪ Publicitatea pe paginile interioare sunt rezervate în categoriile: Companii şi 
Produse. 

▪ Sistemul admite amplasarea publicităţii banner GIF, JPEG şi Flash. 
▪ Macheta (bannerul) pentru reclama vă aparţine sau poate fi  realizată de 

către noi, la indicaţiile Dumneavoastră.
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Mai multe informații găsiți pe www.agravista.md

CERERI ŞI OFERTE

Cereri și Oferte – perioada 12 - 28 iulie 2011 (www. agravista.md)
OFERTE

Nume produs Descriere produsului Regiune

Produse 
apicole Miere de mai Ungheni, s.Grăseni, Telefon: (236) 49278   

Castraveţi
Comercializez castraveţi 
din câmp deschis, zilnic 
câte 500 kg. 

Drochia, s. Chetrosu, Telefon: (252) 54610, 
(252) 27032, Telefon mobil: 068112628, 
069353231, Fax: (252) 27032   

Roşii Roşii de seră Ungheni, s. Manoileşti, Telefon: (236) 73253, 
Telefon mobil: 0795 50647   

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

Vinete Vinete  Ungheni, s. Manoileşti, Telefon: (236) 73253, 
Telefon mobil: 0795 50647   

Castraveţi Castraveţi de seră Ungheni, s. Chirileni, Telefon: (236) 75378   

Vinete Vinete Ungheni, s. Chirileni, Telefon: (236) 75378   

Ardei dulce Ardei dulce Ungheni, s. Cetireni, Manager: Cucu Tatiana, 
Telefon: (236) 41236   

Ardei dulce  Nisporeni, s.Barboeni, Telefon: (264) 43636, 
Telefon mobil: 078049648   

Echipamente 
agricole

Comercializează încăperi 
frigorifi ce cu 3 camere cu 
capacitate de 200 tone se 
poate şi câte una 

Nisporeni, s. Cioreşti, Telefon: (264) 23285, 
Telefon mobil: 069106722, Fax: (264) 23285, 
Email: vlasim1@mail.ru   

Roşii Comercializează roşii 
crescute in sera. 

Nisporeni, s.Bălăureşti, Telefon mobil: 
068470671   

Terenuri şi 
construcţii

Comercializează teren 
agricol cu suprafaţa de 
1,5 ha. 

Nisporeni, s. Cioreşti, Telefon: (264) 23285, 
Telefon mobil: 069106722, Fax: (264) 23285, 
Email: vlasim1@mail.ru   

Păsări Vinde pui de o zi Cantemir, s.Vadul lui Isac, Telefon: (273) 
2-30-66, (273) 75-3-40   

Păsări Vinde pui de 40 zile Cantemir, s.Vadul lui Isac, Telefon: (273) 
2-30-66, (273) 75-3-67   

Mei Vinde 20 mei Cantemir, s.Vadul lui Isac, Telefon: (273) 
2-30-66, (273) 75-5-71   

Porci Comercializează 10 purcei 
20kg Cantemir, s.Cîrpeşti, Telefon: (273) 78-2-82   

Porci Comercializează 5 porci 
greutate vie (120-150kg) Cantemir, s.Cîrpeşti, Telefon: (273) 78-2-82   

Porumb Comercializează 2t 
porumb 

Cantemir, s.Ciiet, Telefon: (273) 2-30-66, 
(273) 92-6-12   

Grau Comercializează 10t grâu, 
roada anului 2011 

Cantemir, s.Ciietu, Telefon: (273) 2-30-66, 
(273) 67192417   

Produse 
apicole

Comercializează miere de 
albină salcâm 

 Cantemir, s.Cociulia, Telefon: (273) 
68628075   

Produse 
apicole

Comercializează miere de 
albină polifl ora Cantemir, s.Cociulia, Telefon: (273) 68628075   

Echipamente 
agricole

Brutărie Matador care 
funcţionează cu motorină. 
Coace pâine pe vatră fără 
tave şi ulei. 

Nisporeni, s. Bălăureşti, Telefon: (264) 
23857, Telefon mobil: 069926550   

Floarea-
soarelui

Comercializează fl oarea – 
soarelui anul 2010 Cantemir, s. Chioselia, Telefon: (273) 54-4-61   

Cartofi  
timpurii

Comercializează cartofi  
timpurii 

Cantemir, Vadul lui Isac, Telefon: (273) 2-30-
66, Telefon mobil: 79775399   

Castraveţi Comercializează castraveţi Cantemir, Vadul lui Isac, Telefon: (273) 2-30-
66, Telefon mobil: 79775399   

Produse 
apicole

Comercializează miere de 
albină. Nispopreni, s. Boldureşti, Telefon: (264) 

64387   

Produse 
apicole Comercializează ceara. Nispopreni, s. Boldureşti, Telefon: (264) 

64387   

Produse 
apicole Comercializează ceară. Nisporeni, s.Drojdieni, Telefon: (264) 42617, 

Telefon mobil: 069359009   

Băuturi 
alcoolice

Comercializează băuturi 
alcoolice îmbuteliate 
precum şi materie primă. 

Nisporeni, Telefon: (264) 23105, Telefon 
mobil: 069158938   

Orz Orz din roada anului 
curent, calitate buna. 

Făleşti, s. Glingeni, Telefon: (259) 025971319, 
Telefon mobil: 079591851   

Rapiţă Rapiţă din roada anului 
curent. 

Făleşti, s. Glingeni, Telefon: (259) 025971319, 
Telefon mobil: 079591851   

Roşii Roşii de seră Ungheni, s. Grozasca Telefon: (236) 94299, 
Telefon mobil: 068022244   

Roşii Roşii de seră Ungheni, s. Chirileni, Telefon mobil: 
060074973   

Ardei dulce Ardei dulce de seră Ungheni, s. Chirileni, Telefon mobil: 
060074973   

Ulei Ulei vegetal, fl oarea 
soarelui, proaspăt. 

Făleşti, satul Horeşti, Telefon: (259) 77174, 
(259) 77012, Telefon mobil: 079850249   

Mere

Mere soiuri de vară, Melba, 
Şafran de Vară, Slava 
Pobeditelea. Calitate bună, 
pentru export. 

Făleşti, satul Pompa, Telefon mobil: 
079559232   

Morcov
Morcov de calitate, 
spălat, ambalat in saci de 
polietilena. 

Făleşti, s. Alexandreni, Telefon mobil: 
079570000   

Castraveţi Castraveţi cu diferite 
dimensiuni. 

Făleşti, s. Alexandreni, Telefon mobil: 
079570000   

Ardei dulce Ardei dulci, calitate bună. Făleşti, s. Alexandreni, Telefon mobil: 
079570000   

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

Ardei dulce Ardei dulce de sera Ungheni, s. Chirileni, Telefon: (236) 75207, 
Telefon mobil: 069357289   

Ardei dulce Ardei dulce de seră Ungheni, s.Chirileni, Telefon: (236) 23923, 
(236) 75341, Telefon mobil: 079207222   

Dovlecei Dovlecei de soiul Lenuţa în 
stare proaspătă 

Orhei, s.Ratuş, Telefon: (248) 35342, Telefon 
mobil: 69241737   

Castraveţi
Castraveţi de soiul 
Rodnicioc în stare 
proaspătă 

Orhei, s.Ratuş, Telefon: (235) 35342, Telefon 
mobil: 69241737   

Roşii  Orhei, s.Ratuş, Telefon: (235) 35342, Telefon 
mobil: 69241737   

CERERI
Nume produs Descriere produsului Regiune

Grâu Grâu furajer 
s. Petreşti, Telefon: 42561, Telefon mobil: 
079045980   

Pepiniere 
viticole si 
pomicole

Stoloni de căpşune 
remontante 

 s. Chirileni, Telefon: 75399   

Produse 
apicole

Cumpăr ceara. 
s. Şendreni, rl Nisporeni, Telefon: 63 1 70, 
Telefon mobil: (691) 89212   

Grâu Grâu furajer 
s. Petreşti, Telefon: 42561, Telefon mobil: 
079045980   

Grâu Grâu furajer 
or. Chişinău,str. Armeneasca 29/1, Telefon: 
23455, 27415, Telefon mobil: 079480289   

Rapiţă Rapiţă 
or. Chişinău, str. Armeneasca 29/1, Telefon: 
23455, 27415, Telefon mobil: 079480289   

Orz Orz furajer 
or. Chişinău, str. Armeneasca 29/1, Telefon: 
23455, () 27415, Telefon mobil: 079480289   

Federaţia Naţională a Agricultorilor din Moldova AGROinform
ANUNŢĂ 

SELECTAREA GRUPURILOR DE FERMIERI PENTRU CREAREA COOPERATIVELOR DE COLECTARE 
ŞI COMERCIALIZARE A LAPTELUI

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

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

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

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

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

Vând containere din lemn cu carcasă din metal. 2000 bucăţi – 400 lei. 
Scutaru Victor 

or. Edineţ, tel. 069111366
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ABONAREA 2011

ABONAŢIVĂ LA ZIARUL

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

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

Preţuri de abonare (lei)

1 lună 3 luni 6 luni 9 luni 12 luni*

11 33 66 99 121
* august vacanţă

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

SĂ LUAŢI PREŢ BUN
PE PRODUCŢIA CRESCUTĂ CU MULTĂ MUNCĂ? 

DORITI

Index de abonare: PM 21948

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

MEDIA
Publicaţie periodică a Federaţiei Naţionale
a Agricultorilor din Moldova “AGROinform”ŞI VEŢI PRIMI:

HANGARE FĂRĂ CARCASĂ 
Compania Izoteca Prim SRL produce hangare fără carca-

să care se ansamblează la locul amplasării acestora.Hangarele 
sunt realizate din profi le 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 co-
merciale, complexe sportive, încăperi temporare, hambare pentru 
păstrarea cerealelor, legumelor, ferme pentru creşterea animale-
lor, păsărilor, camere frigorifi ce. 

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
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