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CITIŢI ÎN NUMĂRUL CURENT:
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ÎN ANUL CURENT AVEM MAI MULTE MERE 

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:

6

Asociațiile de producători 
agricoli Uniunea Asociațiilor 
Producătorilor Agricoli UniA-
groProtect, Federația Națională 
a Fermierilor din Moldova, Fe-
derația Națională a Agricultori-
lor din Moldova AGROinform, 
Asociația Producătorilor de 
Sfeclă atenționează despre si-
tuația agriculturii moldovenești 
la moment. Ei afi rmă că produ-
cătorii agricoli, pe care îi repre-
zintă, sunt dezamăgiți de faptul 
că agricultura rămâne în umbra 
altor ramuri ale economiei.

Cu acest prilej reprezentan-
ții producătorilor agricoli au or-
ganizat la 29 septembrie o con-
ferință de presă cu genericul: 
„Republica Moldova renunță 
la agricultură? ”. Evenimentul 
a avut drept scop sensibilizarea 

opiniei publice cu privire la si-
tuația actuală din agricultură, 
dar și atenționarea guvernării 
asupra riscului de falimentare a 
producătorilor agricoli. 

Reprezentanții fermierilor 
consideră că despre atitudinea 
conducerii fața de agricultură 
vorbesc prețurile la motori-
nă, care au înregistrat în anii 
2007-2011 o creștere de circa 
59 %. În luna iunie organiza-
țiile de fermieri au adresat o 
scrisoarea către guvern, în care 
s-au arătat îngrijorați de ma-
jorarea prețului la motorină, 
în ajunul campaniei de recol-
tare. Până la moment, răspun-
sul primit este că la indicațiile 
guvernului, Ministerul Econo-
miei a creat o comisie care are 
sarcina de a crea proiectul de 

modifi care a formulei de cal-
cul a prețului pentru produsele 
petroliere. Proiectul se afl ă în 
faza de avizare. 

De asemenea, în ultimii ani 
s-au majorat constant și prețu-
rile de achiziție la îngrășămin-
te. Dacă în anul 2007 o tonă 
de silitră amoniacală putea fi  
achiziționată la prețul de 3400 
lei, în primul semestru al anului 
curent agricultorii au cumpă-
rat-o cu 5700 lei/tonă ce atestă 
o scumpire cu 67%. 

Este de menționat faptul că 
prețurile la producția agricolă 
nu au tendințe de creștere si-
milare cu prețurile la mijloacele 
de producție. La unele produse 
se înregistrează o tendință de 
descreștere semnifi cativă.

„Statul nu ar trebui să 

se bazeze pe țăran exclusiv 
atunci când asigură securi-
tatea alimentară a statului”, 
spune Aurelia Bondari, di-
rector executiv al Federației 
Naționale a Agricultorilor din 
Moldova AGROinform. 

„Dacă Guvernul nu va ține 
cont de recomandările noas-
tre, agricultorii care au investit 
sume enorme în diverse afaceri 
vor falimenta. În condițiile în 
care Moldova este o țară agra-
ră, iar 50% din exporturi con-
stituie produsele agroalimen-
tare, statul trebuie să acorde 
o atenție deosebită sectorului 
agricol”, susține Alexandru 
Slusari, președinte al UniAgro-
Protect. 

Continuare în pag. 3

Plantarea 
şi cultivarea 
prunelor
BUGETUL 
INVESTIȚIEI
la plantarea și în-
grijirea plantației 
de prun până la 
intrarea pe rod



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 29.09.2011

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 4,00 8,00 7,00 4,00 9,00 7,00 6,00 8,00 7,00 6,00 13,00 9,00 6,50 7,00 7,00
Cartofi 2,20 3,00 2,80 2,40 4,50 2,80 2,50 4,00 3,00 3,00 4,50 4,00 3,00 4,00 3,00
Castraveţi  -  -   - 12,00 12,00 12,00 10,00 12,00 11,00 6,00 10,00 10,00  -  -  - 
Ceapă galbenă 2,50 3,50 3,50 2,50 3,50 3,00 3,00 3,50 3,20 4,50 5,00 5,00 3,00 3,00 3,00
Dovlecei  -  -  - 5,00 5,00 5,00 6,00 6,00 6,00 - -  -  -  - 
Gogoşari 5,50 11,00 9,00 8,00 11,00 10,00 13,00 13,00 13,00 12,00 13,00 13,00 8,00 8,00 8,00
Morcov 4,00 4,00 4,00 2,50 3,50 3,00 2,00 4,00 3,00 3,50 5,00 5,00 3,00 4,00 3,00
Ridiche neagră  -  -  - 3,00 3,50 3,50 3,00 3,00 3,00 5,00 5,00 5,00  -  -  - 
Roşii de seră 3,00 5,00 4,00 3,00 4,00 4,00 3,00 4,00 4,00 6,00 10,00 8,00  -  -  - 
Roşii de câmp 2,00 3,00 2,50 2,00 3,00 2,50 3,00 4,00 4,00 2,00 3,50 3,00 2,50 3,00 3,00
Sfeclă de masă 2,00 3,00 2,50 2,50 3,50 3,50 3,00 3,00 3,00 4,00 5,00 5,00 3,00 4,00 3,50
Usturoi  -  -  - 20,00 25,00 2,50 16,00 28,00 16,00 24,00 35,00 35,00 17,00 19,00 17,00
Varză 1,00 2,50 2,00 1,50 2,20 1,90 1,80 1,80 1,80 2,50 4,00 4,00 1,50 1,80 1,50
Varză conopidă  -  -   - 15,00 15,00 15,00 10,00 11,00 11,00 13,00 16,00 16,00  -  -   -
Vinete 2,00 2,00 2,00 3,00 4,00 3,50 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 3,00 3,50 3,00

FRUCTE

Banane  -  -  - - - - 12,63 12,63 12,63  -  -  - 15,00 16,00 15,00
Grepfrut  -  -   - 20,00 20,00 20,00 25,00 25,00 25,00 - - -  -  -  - 
Lămâi  -  -   - 18,00 18,00 18,00 16,00 16,00 16,00 - - - 22,00 23,00 22,00
Mere 4,00 5,00 4,50 4,50 6,00 5,50 4,00 6,00 5,00 5,00 8,00 5,00 4,00 4,00 4,00
Mere Golden  -  -   - 5,00 6,00 5,50 5,00 5,00 5,00 8,00 8,00 8,00 6,00 6,00 6,00
Mere Rihard  -  -  - - - - 5,00 5,00 5,00 - - - 6,00 6,00 6,00
Pepene verde (harbuz) 2,00 3,00 2,50 2,00 2,00 2,00 4,00 4,00 4,00 2,50 4,00 4,00 1,50 1,50 1,50
Pere  -  -   - - - - 10,00 15,00 12,00 8,00 10,00 10,00  -  -  - 
Piersici  -  -   - 15,00 15,00 15,00 18,00 20,00 18,00 - - -  -  -  - 
Portocale  -  -  - 17,00 17,00 17,00 20,00 20,00 20,00 - - -  -  -  - 
Prune  -  -  - - - - 11,00 12,00 11,00 8,00 10,00 8,00  -  -  - 
Prune uscate  -  -   - - - - 25,00 30,00 30,00 20,00 23,00 20,00  -  -  - 
Struguri albi de masă 12,00 15,00 13,00 7,00 12,00 9,00 6,00 12,00 8,00 7,00 12,00 10,00 6,00 8,00 7,00
Struguri de masă Moldova  -  -  - - - - - - - 8,00 12,00 10,00  -  -  - 
Struguri roşii de masă  -  -  - 7,50 12,00 9,00 6,00 12,00 9,00 9,00 12,00 10,00 7,00 8,00 7,00

Pe piețele monitorizate de 
AGROinform oferta de varză pe 
parcursul lunii septembrie a fost 
mare, iar calitatea producției 
înaltă. 

În această perioadă un kilo-
gram de varză pe piața din Cahul 
s-a comercializat la prețul mediu 
de 1,60 lei/kg, în aceiași perioadă 
a anului trecut varza se vindea cu 
2,80 lei/kg, ceea ce constituie o 
micșorare cu 44,1%. 

La piața din Chișinău varza se 
vinde la prețul de 1,70 lei/kg, iar la 
Edineț 2,30 lei. 

În luna septembrie, producăto-

rii din regiunea de Nord a republi-
cii au comercializat varza la prețul 
de 1,50 lei/kg, iar în aceiași peri-
oadă a anului trecut cu 2,65 lei/kg. 

Prețuri mai mici, comparativ 
cu anul trecut s-au înregistrat și la 
piața din Ucraina (Copani), unde 
varza a fost comercializată la pre-
țul mediu de 0,61 UAH/kg (0,88 
lei/kg), iar în anul trecut la 2,63 
UAH/kg (4,04 lei/kg). 

Operatorii de pe piață afi rma, ca 
în anul curent producătorii autoh-
toni au expus spre comercializare 
cantități mai mari de varză, ceea ce 
a dus la micșorarea prețului.

S-a ieftinit 
hrișca

Scăderea atât de semnifi cativă 
a prețului la crupe este explicată 
prin importurile masive din China 
și prin recolta mai mare de hrișcă.

Săptămâna trecută ne-a adus 
și o veste mai bună. S-au ieftinit 
cu circa 50% crupele de hrișcă. 
Astfel dacă câteva săptămâni în 
urmă acestea costau între 28 lei 
și 35 de lei kilogramul, acum au 
coborât la un preț de 17-20 de lei 
kilogramul. La unele baze angro 
prețul este chiar mai mic, de 16 
lei kilogramul. 

Scăderea atât de semnifi cativă 
a prețului la crupe este explicată 
prin importurile masive din China 
și prin recolta mai mare de hrișcă.

Prețurile la hrișcă au crescut 
semnificativ de la 14-16 lei kilo-
gramul, la 33-36 de lei kilogra-
mul, ca urmare a secetei din Ru-
sia și Ucraina, care a compromis 
recolta. 

Piersicii de import 
au invadat 
piața autohtonă

La piața agricolă din Chișinău (str. Albișoara) 
sunt expuși spre comercializare numai piersici de 
import, aduși din Italia. 

Prețul de comercializare a piersicilor este de cir-
ca 18.00 lei/kg, față de 6.00 - 2.00 lei/kg cât cos-
tau cale de producție autohtonă la începutul lunii 
septembrie (detalii privind preturile puteți găsi pe 
site-ul www.agravista.md - Prețuri). 

Producția autohtonă va fi  expusa spre comercia-
lizare deja anul viitor. 

Odată cu răcirea timpului prețul piersicilor va 
înregistra o majorare, acest nivel poate atinge chiar 
și 40.00 lei/kg. 

Moldova exportă la sezon cantități mari de pier-
sici, în acest an până în luna iulie au fost exportate 
circa 14.88 mii tone, destinația principală fi ind Fe-
derația Rusă. 

Prețuri mai mici la varză 
pe piețele angro din țară
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De unde vine 
sărăcia?

Noi moldovenii, ne-am 
născut prea săraci ca să ne 
mai revoltăm atunci când 
cresc prețurile la gaze, la ali-
mente, la transport. Suntem 
săraci, dar avem demnitate, 
ne este rușine să ne plângem, 
să recunoaștem că nu mai 
putem tolera, că s-a termi-
nat sacul cu răbdare. Stăm 
cuminți la locurile noastre și 
așteptăm schimbări grandi-
oase: să primim salarii mai 
mari, să trăim mai bine, să ne 
facă cineva curat în curte, în 
oraș sau în sat. 

Suntem săraci… dar să-
răcia începe de la fi ecare din 
noi, mai întâi devenim săraci 
la sufl et, apoi aducem sărăcia 
la guvernare, iar în continua-
re totul vine de la sine. 

Personal, am obosit să 
trăiesc în țara mizerie și gu-
noiului. Mizerie pe străzi, în 
scările blocurilor, mizerie la 
conducere.

S-au schimbat timpurile, 
s-au schimbat și valorile și 
toamnele bogate de altă dată 
s-au dus, au trecut asemenea 
unui vis peste creștetul zării 
și peste umerii noștri. Toam-
nele de altă dată erau parcă 
mai pline de frunze aurii, mai 
luminoase, cu ploi. Azi, nici 
nu ne mai plouă…

Toamna era frumoasă 
cândva, de la o vreme a deve-
nit însă tristă și îngândurată.

Am o propunere: să alun-
găm sărăcia din noi și să să-
dim în locul ei dragoste, com-
pasiune și iertare.

 EDITORIAL

Liliana BEREGOI
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PUBLICAȚIE PERIODICĂ 
A FEDERAȚIEI NAȚIONALE 
A AGRICULTORILOR DIN MOLDOVA

Sfârșit. Început pe pag. 1

Președintele Asociației Nați-
onale a producătorilor de sfeclă, 
Nicolae Moraru, a menționat că 
din lipsă de precipitații produ-
cătorii de sfeclă înregistrează 
pierderi enorme, însă statul nu 
face nimic pentru a-i ajuta. 

Un alt factor, care îi îngrijo-
rează pe producătorii agricoli 
este fondul de subvenționare 
care este în descreștere. Dacă 
în anul 2009 acesta a constituit 
563,5 mil. lei (inclusiv 220 mil. 

pentru rambursarea TVA), în 
următorii doi ani a fost înregis-
trată o descreștere cu cca. 40 la 
sută, și aceasta în cazul în care 
guvernul va suplini fondul de 
subvenționare pentru anul cu-
rent cu încă 150 mil. lei. Agri-
cultorii sunt dezamăgiți și de in-
formația prezentată de Ministe-
rul Finanțelor, conform căreia 
statul planifi că pentru anul vi-
itor să aloce din buget doar 250 
milioane lei pentru fondul de 
subvenționare a producătorilor 
agricoli. Suma respectivă este 

insufi cientă pentru fi nanțarea 
măsurilor strategic importante 
pentru dezvoltarea agriculturii.

De câteva zile Agenția de In-
tervenții și Plăți în Agricultură 
a stopat procesul de recepționa-
re de la producătorii agricoli a 
cererilor de sprijin fi nanciar pe 
motiv că în buget nu sunt bani 
pentru plata subvențiilor. Deci-
zia i-a revoltat pe fermieri.

Producătorii afi rmă că ex-
periența anului 2010 a demon-
strat elocvent potențialul înalt 
al sectorului agrar din Repu-

blica Moldova. Unele sectoare, 
precum comerțul sau serviciile, 
demonstrează un interes sporit 
pentru investiții în agricultură. 
Tot mai multe remitențe sunt 
direcționate spre agricultură. 
În cazul lipsei unui semnal din 
partea statului, prin acordarea 
unei priorități acestui sector, 
atragerea investițiilor în agri-
cultură și modernizarea ei ră-
mâne la fel de problematică ca 
și în anii precedenți. 

În condițiile negocierii 
Acordului de Comerț Liber 
Aprofundat și Comprehensiv al 
Republicii Moldova cu UE tot 
mai mare este riscul competiti-
vității scăzute a producției agri-
cole autohtone pe piața inter-
nă. În acest caz riscăm ca cota 
producției agricole exportate pe 
piața internă să crească. Chiar 
și fermierii avansați bat alarma: 
Este oare Moldova pregătită să 
renunțe la agricultură?

Producătorii agricoli rămân 
în așteptarea unor soluții din 
partea statului. 

Dacă nu vor primi răspuns 
la solicitare timp de două săp-
tămâni, organizațiile de fer-
mieri vor convoca Consiliile 
comune ale asociațiilor din do-
meniu pentru a lua o decizie și 
condiționează participarea lor 
la expoziția agricolă națională 
„Farmer”.

Liliana BEREGOI

Agricultura este lăsată 
pe umerii slabi ai țăranilor

În același interviu, Tokhir Mirzoev 
menționeză că în ultimii doi ani, Guvernul 
de la Chișinău nu a înregistrat  probleme 
în executarea angajamentelor asumate, în 
cadrul programului de creditare.”În ge-
neral, putem spune că economia Republi-
cii Moldova a înregistrat succese și dacă 
va fi  sau nu un nou program de creditare 
depinde de Guvernul Republicii Moldova 
și de dorința acestuia de a participa la un 
nou program”, a remarcat Mirzoev.

Ofi cialul de la FMI a mai spus că chiar 
în cazul în care Executivul va decide să 
continue colaborarea cu FMI, cel mai 
probabil, nu vor mai fi  necesare acele 
resurse fi nanciare, care au fost acordate 
în perioada de criză. În interviu, Tokhir 
Mirzoev a mai opinat că ”cel mai vulne-
rabil loc al economiei moldovenești ar fi  
structura acesteia”. ”Modelul de dezvol-
tare a economiei bazat pe consum și nu 
pe producere nu este unul stabil, și nu 
poate să se întrețină  pentru o perioadă 
prea îndelungată”, a spus reprezentantul 
FMI în Moldova.

În același interviu, Tokhir Mirzo-
ev a mai spus că Zonele Economice 
Libere(ZEL)”nu sunt cel mai optim mo-
del de atragere a investițiilor”. Potrivit lui, 
”acest model aduce aminte de cașcavalul 
elvețian, găurile sunt locuri unde poți să 

răsufl i și să te dezvolți, iar restul –o așa–
zisă zonă moartă”. ”În cadrul întrevede-
rilor cu ofi cialii de la Executiv, noi le-am 
propus să fi e oprită multimplicarea ZEL-
urilor și să se lucreze la crearea unei climat  
investițional sănătos și atractiv pe întreg 
teritoriul republicii”, a spus Mirzoev.

În fi nal, reprezentantul permanent al 
FMI a opinat că „ investitorul nu trebuie 
gonit în ”rezervații economice”, ci el tre-
buie sa aibă dreptul de a alege, inclusiv și 
locul businessului”.”Pentru un business 
este important prezența căii ferate, pen-
tru altul - prezența arterei acvatice și pen-
tru cel de-al treilea prezența unor brațe 
califi cate”, a conchis Tokhir Mirzoev.

Economia Moldovei – încotro?
Misiunea FMI, afl ată recent în Repu-

blica Moldova, a remarcat că economia 
țării, datorită cererii interne sporite și 
a majorării exporturilor, se dezvoltă 
rapid, dar a preîntâmpinat că ar putea 
fi  înregistrată o eventuală temperare a 
creșterii economice. „Executarea buge-
tului pentru anul 2011, în opinia misiu-
nii FMI, a fost una neuniformă și nece-
sită eforturi serioase pentru a înregis-
tra indicatorii anuali planifi cați”, men-
ționează Tokhir Mirzoev, reprezentant 
permanent al FMI în Moldova, într-un 
interviu acordat pentru kommersant.md.
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ISTORII DE SUCCES

Dimax-Impex SRL  MD-2068, mun. Chisinau, str. Kiev 6/1

tel. 00373 022 43-03-76                069 14 80 14                   fax. 00373 022 43-48-25                               e-mail dimaximpex@mdde.org

construcție, procurarea șeptelului de ani-
male, care a fost inițial de 400 capete de 
porcine și a ajuns în prezent la 2000 ca-
pete. Este un succes pe care l-am obținut 
prin multă muncă”, spune Petru Moraru. 

Rasele de porcine  care cresc în 
această fermă sunt: Iorg-șir și vierii La-
dras-Petren, primii hibrizi - o rasa per-
formantă pentru Moldova, dar și pentru 
Europa.  

Ferma de producere a cărnii activea-
ză cu ciclu închis și este formată din trei 
blocuri cu destinații specifi ce, delimitate 

Un scop bine defi nit, aduce roade înzecit

pe secții: reproducere, creștere și îngră-
șare. Toate secțiile sunt întreținute într-
o ordine ideală, blocurile sunt dotate cu 
utilaj modern produs în Polonia, care 
permite executarea automată a lucră-
rilor: hrănirea, ventilarea, încălzirea și 
evacuarea deșeurilor.

„Investiția în procurarea utilajului 
a fost considerabila”, afi rmă fermierul, 
„2,5 mil. lei i-am obținut prin interme-
diul unui grant japonez, iar 1,5 mil. lei a 
constituit contribuția proprie”. 

În anul 2010 fermierul a primit sub-
venții în valoare de 150 mii lei. În anii 
2009-2011 a construit o secție aparte 
pentru pregătirea nutrețurilor și depozi-
te în care păstrează 400 tone de cereale.

În prezent, este în proces de con-
strucție al patrulea bloc al întreprinderii 
„Vergecom” SRL. Pentru fi nisarea lucră-
rilor acestui bloc sunt necesare investiții 
în suma de 700 mii lei.

Deși capacitatea de producere este 
mare la întreprindere sunt angajate 
doar 25 de persoane care sunt salarizate 
lunar și dispun de toate condițiile nor-
male de muncă. 

În gestionarea afacerii producătorul 
este ajutat de toată familia sa, soția are 
grijă de amenajarea spațiului din preaj-
ma întreprinderii unde a sădit fl ori.

Întreprinderea nu dispune de un aba-
tor propriu, producția fi ind comercializa-
tă în masă vie abatorului de la Orhei. 

Visul cel mare al proprietarului de la 
Hâncești este să construiască un abator 
propriu pentru a obține produsul fi nit. 
Producătorul speră că aceasta i-ar per-
mite să obțină un profi t care să ofere sta-
bilitate afacerii. 

Petru Moraru ar dori să angajeze la 
întreprinderea sa tineri specialiști, cu 
care să împărtășească din experiența 
obținută pe parcursul anilor. 

Fermierul afi rmă că ramura în care 
activează este una de perspectivă și ar 
trebui să fi e susținută de stat.

Consultant marketing, 
OR Hâncești  

Maria ROTARU

Complexul de porcine al întreprinderii „Vergecom” SRL din 
orașul Hâncești reprezintă un model pentru producătorii 
agricoli din regiune, fi ind administrat cu măiestrie de Petru 
Moraru, conducător iscusit și specialist competent.

Începând cu anul 1964 fermierul a 
studiat zootehnia la colegiu, ulterior a 
absolvit cu succes Universitatea Agrară 
din Chișinău. 

După absolvire a activat în domeniul 
zootehniei fi ind specialist la întreprin-
deri ca: Ferma de lapte din Anenii Noi, 
SA „Becon”, Hâncești, „Combinatul de 
cereale din Hâncești”.

Fiind încă tânăr, specialistul dorea 
să construiască o fermă modernă, care 
să devină un model pentru producătorii 
din țară și care să-i asigure un profi t sta-
bil. Astfel, după ani buni de activitate, 
timp în care a reușit să acumuleze expe-
riența necesară, a decis în anul 2002 să 
înfi ințeze propria afacere. 

„Începutul a fost greu pentru că am 
dat start afacerii de la zero: proiectare, 
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ACTUALITATE

TAXA PE VALOARE 
ADĂUGATĂ LA ZAHĂR 

VA RĂMÂNE 
NESCHIMBATĂ
PREMIERUL VLAD FILAT A ANUNŢAT IERI 
CĂ, PENTRU ANUL 2012, TAXA PE VALOA
RE ADĂUGATĂ LA ZAHĂR VA RĂMÂNE NE
SCHIMBATĂ  8%. DECLARAŢIA A FOST FĂ
CUTĂ LA CUPCINI, UNDE A FOST REDESCHI
SĂ FABRICA DE ZAHĂR. 

Pentru consumatorii cu un 
consum mai mic de 30 m3 pe 
lună tariful la gaze va fi  de 5971 
lei pentru 1 mie m3 - cu 25% mai 
mult decât în prezent. Pentru 
consumatorii care depășesc acest 
volum gazele vor costa 6221 lei 
(+20,9%). În același timp, con-
sumatorii vor mai trebui să achi-
te și TVA, care constituie 6%.

Potrivit directorului ANRE, 

Victor Parlicov, pentru CET-uri 
gazul se va scumpi cu 26,4%, 
până la 5237 lei. pentru ceilalți 
agenți economici majorarea va 
constitui 19-20,9%, în funcție de 
rețelele de presiune la care sunt 
conectați. Noile tarife sunt vala-
bile până la sfârșitul anului.

„Tariful la căldură va fi  calcu-
lat și anunțat mai târziu, înainte 
de începerea sezonului de încăl-

zire. Tariful la energia electrică, 
cel mai probabil, nu va fi  modi-
fi cat, căci primim energia din 
Ucraina și de la Centrala Cuciur-
gan”, a menționat Parlicov.

Întreprinderea moldo-rusă 
„Moldovagaz” a solicitat ANRE 
să stabilească noul tarif la ni-
velul de 5922 lei pentru 1000 
m3 până la sfârșitul anului 
(+28,76%). Ultima dată tarifele 

au fost revizuite pe 26 ianuarie, 
ținând cont de prețul gazelor 
livrate de Rusia în mărime de 
304,57 dolari pentru 1000 m3 
și de cursul de schimb de 12,3 lei 
pentru un dolar.

SERVICIUL FEDERAL PENTRU SUPRAVEGHERE VETERINARĂ ŞI 
FITOSANITARĂ AL RUSIEI  ROSSELHOZNADZOR NU A PERMIS 
ACCESUL ÎN FEDERAŢIA RUSĂ PENTRU TREI LOTURI DE PRUNE 
PROASPETE ŞI LEA RETURNAT FURNIZORULUI MOLDOVEAN.

Site-ul instituției informează că în perioada 12-19 septembrie 
din 80 de cazuri de import a producției, supuse carantinei, au fost 
depistate 11 obiecte de carantină pentru Rusia.

În special, au fost rebutate trei loturi de prune din Moldova 
(3,85 tone, 18,35 tone și 19,01 tone).

În lista obiectelor de carantină mai fi gurează legume și fructe 
din Armenia, Egipt, Azerbaidjan, Ungaria, Italia, Kenya, Polonia, 
Israel, SUA și Turcia.

Ziua Vinului în Piața 
Marii Adunări Naționale 
se anulează
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALI
MENTARE NU VA ORGANIZA SĂRBĂTOAREA NA
ŢIONALĂ ZIUA VINULUI ÎN PIAŢA MARII  ADUNĂRI 
NAŢIONALE.

Ministrul Agriculturii, Vasile Bumacov, a declarat 
că, la solicitarea vinifi catorilor, dar și în legătură că vi-
zita de pe data de 8-9 octombrie la Chișinău a Patriar-
hului Rusiei Kiril, în acest an Ziua Vinului va fi  orga-
nizată la Centrul expozițional Moldexpo, la fel ca și în 
anul trecut. 

„Ne-am dorit foarte mult ca în acest an Ziua Vinului 
să se sărbătorească în Piața Marii Adunări Naționale. 
Am vrut să amenajăm standuri moderne, însă ne-am 
răzgândit. Vinifi catorii au spus că pentru a organiza 
sărbătoarea în centrul capitalei sunt necesare sume co-
losale pentru construcția și amenajarea căsuțelor tra-
diționale. Totodată, în legătură cu vizita Patriarhului 
Kiril, multă lume va veni la Catedrala Nașterea Dom-
nului”, a specifi cat Bumacov. 

Potrivit ministrului, la sărbătoare vor participa cir-
ca 50 de agenți economici. Pentru participare fi ecare 
agent economic va achita 10 mii lei. 

„Pe lângă prezentări și degustări de vinuri, sărbă-
toarea va include concursuri specifi ce și desemnarea 
celor mai buni agenți economici în domeniu. Totoda-
tă, va fi  organizat un amplu program cultural cu par-
ticiparea formațiilor artistice din Moldova”, a precizat 
Bumacov.

Potrivit lui, delegațiile străine care nu ne cunosc 
tradițiile vor putea să deguste vinuri, care vor fi  însoțite 
de o descriere amplă, de la producere pînă la consum. 

Sărbătorea Ziua Națională a Vinului se va desfășura 
pe 7-9 octombrie la Moldexpo. În Moldova complexul 
vitivinicol constituie 20% din PIB. Vizele pentru cetă-
țenii străini care vin în Moldova la sărbătoarea vinului 
sunt acordate gratuit.

 De la 1 octombrie PLĂTIM MAI MULT PENTRU GAZE  
DE LA 1 OCTOMBRIE ÎN MOLDOVA TARIFELE LA GAZE SE VOR MAJORA ÎN MEDIE CU 23,2%. 
DECIZIA A FOST LUATĂ DE AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE ÎN ENERGETICĂ ANRE.

Noul tarif este calculat reieșind din prețul de 
achiziție a gazelor rusești de 400,47 dolari și de 
cursul de schimb de 11,9 lei pentru un dolar.

BANII PENTRU REPARAȚIA 
DRUMURILOR DIN MOLDOVA 

AU FOST PIERDUȚI

Resursele urmau să fi e 
acordate de Banca Mondială 
și BERD. Totodată din con-
tul împrumutului acordat 
de BERD în sumă de 30 mil. 
euro nu s-a efectuat nici o de-
bursare, iar grantul în valoa-
re de 12 mil. euro acordat de 
către Comisia Europeană nu 
a fost valorifi cat.

Astfel, din 57 de km de 
drum, care urmau să fi e re-
parați în toată Republica 
Moldova în decurs de 3 ani, 
au fost reparați doar 14 km. 
Și aceasta, după ce din suma 
totală de peste 110 mil. euro, 
bani din credite și granturi 
oferite de donatorii externi, 

doar 33 % au fost valorifi cate. 
Motivul invocat de Întreprin-
derea de Stat „Administrația 
de Stat a Drumurilor”, res-
ponsabilă de implementarea 
proiectului de susținere a 
programului în sectorul dru-
murilor, este faptul că nu au 
fost identifi cate companiile 
care ar putea efectua lucrări-
le pentru care au fost dispuse 
sursele fi nanciare și care ar fi  
corespunzătoare criteriilor. 

Curtea de Conturi anun-
ță că va remite materialele 
auditului conform hotărârii 
adoptate și va monitoriza im-
plementarea recomandărilor 
oferite entităților auditate.

REPUBLICA MOLDOVA A PIERDUT 20,3 MIL. EURO, BANI CARE 
PUTEAU FI UTILIZAŢI PENTRU REPARAŢIA DRUMURILOR. LA 
ACEASTĂ CONCLUZIE A AJUNS CURTEA DE CONTURI CARE A 
EFECTUAT UN AUDIT AL PROGRAMULUI ÎN SECTORUL DRU
MURILOR PENTRU PERIOADA 20072010.

Rosselhoznadzor a returnat în Moldova 
trei loturi de prune 

De dreptul de a exporta 
fructe şi legume pe piaţa rusă 
benefi ciază 175 de agenţi 
economici din Moldova.

Filat a menționat că decizia de a nu majo-
ra TVA la zahăr a fost convenită cu reprezen-
tanții Fondului Monetar Internațional. 

Premierul a spus că „acest lucru este ne-
cesar pentru a susține dezvoltarea industriei 
zahărului în Moldova”. 

Anterior, Executivul a anunțat că, înce-
pând cu 2012, va introduce cota standard a 
TVA de 20% la zahăr. 

Potrivit serviciului de presă al Guvernu-
lui, fi ind la Cupcini, Vlad Filat a îndemnat 
toți producătorii de zahăr din Moldova să 
asigure piața internă cu zahăr, dar și să își 
extindă activitatea și pe piața externă.
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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.

SECETA

Cu toate că anul agricol 
2011 dădea semne că este unul 
extrem de bun, în momentul 
de față seceta afectează serios 
procesele de arat și semănat. În 
lunile august și septembrie s-a 
simțit considerabil insufi ciența 
umidității în sol, fapt ce a infl u-
ențat negativ calitatea recoltei. 
«Anual se seamănă 40,45 mii 
tone de ha de rapiță, însă anul 
acesta au fost însămânțate doar 
19 mii. Și cele 270 mii de ha 
de pământ destinate semințe-
lor de grâu așteaptă ploaia», a 
spus directorul Institutului de 
Pedologie, Agrochimie și Pro-
tecție a Solului, academicianul 
Serafi m Andrieș.

Seceta din acest an este una 
extremă, similară celei din anul 
1946. Vremea uscată și secetoa-
să din lunile august-septembrie 
a afectat peste 90 la sută din 
teritoriul Republicii Moldova. 
Deși meteorologii trag alarma, 
autoritățile spun că nu trebuie 
să ne facem griji pentru securi-
tatea alimentară a țării.

În lunile august-septembrie 
a plouat de patru ori mai puțin 
decât se întâmplă în mod normal 
în această perioadă a anului. 

„Dacă va ploua la începutul 
lunii, se va putea salva roada 
pentru anul viitor”, explică Ilie 
Boian, șeful Serviciului Hidro-
meteorologic de Stat. Pentru a 
nu compromite roada, experții 
din agricultură iau în calcul va-
rianta de a înlocui culturile cu 
unele mai rezistente, care vor 
avea o perioadă de vegetație 
mai scurtă.

Seceta a creeat probleme și 
pentru sfecla de zahăr.  Nicolae 
Moraru, președinte al Asocia-
ției Naționale a producătorilor 

de sfeclă spune cu regret că sfe-
cla scoasă din sol este “fi artă”, 
iar pierderile pe care le suportă 
producătorii sunt foarte mari. 

Și specialiștii susțin că din 
culturile agricole de toamnă, 
cea mai afectată de secetă este 
sfecla de zahăr. „Seceta pre-
lungită va scădea cantitatea, 
dar și conținutul de zahăr”, 
ne spune Mihai Suvac, șef de 
direcție la Ministerul Agricul-
turii și Industriei Alimentare 
(MAIA). „Porumbul și fl oarea 
soarelui și-au format bobul, 
iar temperaturile înalte deter-
mină coacerea mai rapidă”, 
susține Suvac.

„Ar putea scădea și canti-
tatea de struguri recoltată, mai 
ales dacă ne referim la soiurile 
târzii. E adevărat că lipsa umi-
dității va crește cantitatea de 
zahăr din bobițe, dar va afecta 
calitatea acestora și a produse-
lor. Ar putea să se bucure cei 
care se ocupă cu uscarea stru-
gurilor pentru stafi de”, este de 
părere șeful de direcție MAIA.

Ministerul Agriculturii și 
Industriei Alimentare susține 
că, din lipsă de precipitații, si-
tuația în agricultură este grea, 
dar nu catastrofală.

“În ultima perioadă nu au 
căzut precipitații, de aceea 
producătorii agricoli nu pot 
demara recoltarea sfeclei de 
zahăr. Doar producătorii din 
trei raioane au început să re-
colteze sfecla, însă din cauza 
pămîntului uscat aceasta se 
rupe. Este adevărat că dacă nu 
va ploua, producătorii de sfe-
clă vor înregistra pierderi, însă 
nu trebuie să facem tragedie 
din lipsa ploii, pentru că este 
un fenomen natural. Securita-
tea alimentară a țării nu este 
în pericol”, spune ministrul 
Bumacov.

Specialiștii estimează că 
peste o treime din pierderile 
economiei din acest an se dato-
rează secetei puternice. În anul 
2007 statul a pierdut peste un 
miliard de dolari din cauza se-
cetei severe.

Iar ploile nu vin...
Seceta compromite culturile de rapiță de anul viitor, iar perioada 
optimă pentru semănarea culturilor de toamnă aproape s-a încheiat Săptămîna curentă Fabrica de zahăr 

din Cupcini își va relua activitatea după o 
stagnare de doi ani, grație faptului că în-
treprinderea a fost procurată de compa-
nia poloneză “Krajowa Spolka Cukrowa 
SA Polski Cukier”.

Serviciul de presă al Guvernului a rela-
tat că la ceremonia de redeschidere a fabri-
cii a participat și prim-ministrul Vladimir 
Filat, care a mulțumit investitorului polo-
nez pentru decizia de a veni pe piața mol-
dovenească și i-a dat asigurări că va benefi -
cia și în continuare de suport la dezvoltarea 
acestui proiect.

Potrivit lui Filat, deschiderea fabricii 
va spori concurența pe piața zahărului 
din Republica Moldova și va duce la îm-
bunătățirea calității produsului și prețu-
rilor în benefi ciul consumatorilor.

Premierul a anunțat că pentru anul 
2012 TVA la zahăr va rămîne aceeași - de 
8%, deși inițial era vorba de majorarea 
acesteia pînă la 20%. Decizia în cauză a 
fost convenită cu reprezentanții FMI, de-
oarece acest lucru este necesar pentru a 
susține dezvoltarea industriei zahărului 
în Moldova.

Directorul general al SRL “Moldova 
Zahăr”, companie care reprezintă în RM 
“Polski Cukier”, Maric Derezinski, a spus 
că în Polonia se acordă o atenție mare 
industriei zahărului și și-a exprimat spe-
ranța că și în Moldova această ramură va 
benefi cia de asistență sporită.

Acesta s-a arătat convins că investiția 
făcută va fi  una de succes.

Ministrul Agriculturii și Industriei 
Alimentare, Vasile Bumacov, a menți-
onat că redeschiderea fabricii de zahăr 
din Cupcini este un eveniment important 

pentru agricultura moldovenească. El a 
precizat că decizia investitorului polonez 
este un semnal și pentru alte companii 
că piața Republicii Moldova este liberă și 
aduce benefi cii.

Fabrica de zahăr din Cupcini, raionul 
Edineț, și-a sistat activitatea de producție 
în septembrie 2009, după ce proprietarul 
său - investitorul rus “Marr Sugar” - a fa-
limentat. În 2008 - în ultimul an complet 
de activitate - fabrica a produs 21 mii tone 
de zahăr și a înregistrat un profi t de 5 mil. 
lei. Întreprinderea avea 500 de angajați 
și asigura circa 70% din încasările în bu-
getul orașului Cupcini. Investitorul rus a 
luat credite de la “Victoriabank” și a pus 
fabrica în gaj. Fabrica a lucrat fără între-
rupere din 1962 pînă în 2008 și producea 
350 mii tone de zahăr pe sezon. 

Compania “Krajowa Spolka Cukrowa 
SA Polski Cukier” este unul din cei mai 
mari producători de zahăr din Polonia și 
aparține statului. Investitorul planifi că să 
investească în modernizarea fabricii din 
Cupcini circa 20 mil. euro.

Compania a fost fondată în 2002 și 
este cel de-al nouălea cel mai mare pro-
ducător de zahăr din Europa. Pe piața 
internă compania deține o cotă de aproa-
pe 40%. Fabricile companiei din Polonia 
prelucrează 4 mil. tone de sfeclă pe an.

 FABRICA DE ZAHĂR DIN CUPCINI 
ÎȘI REIA ACTIVITATEA DUPĂ 
O ÎNTRERUPERE DE DOI ANI
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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.

SOCIAL

Cu ocazia Zilei Internaţionale 
a Persoanelor în Etate, Biroul Na-
ţional de Statistică a făcut public 
informaţia privind situaţia vârstni-
cilor în anul 2010.

La începutul anului 2011 în 
Republica Moldova locuiau 512,3 
mii persoane în vârstă de 60 ani 
şi peste, din care mai mult de ju-
mătate (60,5%) sunt femei. Două 
treimi din numărul total al per-
soanelor în etate locuiesc în me-
diul rural. În funcţie de vârstă, s-a 
stabilit că fiecare a patra persoană 
este cu vârsta cuprinsă între 60-
64 ani, iar 14,1% sunt persoanele 
care au mai mult de 80 ani. 

Cu referire la mortalitatea vârst-
nicilor, menţionăm că principalele 
cauze ale mortalităţii vârstnicilor 
sunt bolile aparatului circulator, tu-
morile maligne şi bolile aparatului 
digestiv.

Conform rezultatelor exper-
tizărilor primare în anul 2010 în 
Republica Moldova au fost înre-
gistrate 13,3 mii invalizi cazuri noi, 
din care 0,9 mii sau 7,0% sunt per-
soanele în vârstă de 57 şi peste ani 
Cota preponderentă a persoanelor 
în etate în numărul total al persoa-
nelor, recunoscute invalide pentru 
prima dată, revine celor cu boli ale 
ochiului (20,3%), tumorilor malig-
ne (10,6%), afecţiunile aparatului 
circulator (9,6%), diabetul zaharat 
(5,2%), boli ale sistemului ostio-ar-
ticular (5,1%) şi boli ale sistemului 
nervos (4,2%).

Cazurile noi de invaliditate 
sunt mai frecvente în mediul urban, 
55,8% din total persoane în vârstă 
de 57 ani şi peste recunoscute in-
valide pentru prima oară. Totodată, 
54% din persoane invalizi primari 
sunt femeile, restul 46% fi ind băr-

baţii. Din numărul total al invalizi-
lor din această categorie de vârstă, 
practic fi ecare a patra a devenit in-
valid din cauza tumorilor maligne 
şi în urma bolilor aparatului circu-
lator, iar fi ecare a şasea din cauza 
bolilor ochiului.

În anul 2010 pe total ţară au fost 
înregistrate 3109 cazuri noi de tu-
berculoză, din care 71,2% revin po-
pulaţiei masculine. Comparativ cu 
anul precedent numărul de cazuri 
de tuberculoză s-a redus cu circa 
3,7% (vezi tab. 7). Cazurile vârstni-
cilor cu tuberculoză activă înregis-
trată pentru prima dată reprezintă 
16% din total cazuri înregistrate, 
cel mai mult fi ind afectate persoa-
nele în vârstă de 55-64 ani, în spe-
cial bărbaţii. Din total cazuri de tu-
berculoză activă 96,9% reprezintă 
tuberculoza aparatului respirator.

Mărimea medie a pensiei pen-

tru limită de vârstă la 01.01.2011 a 
constituit 836,6 lei, fi ind în creştere 
faţă de anul precedent cu 4,5%.

Majoritatea gospodăriilor cu 
vârstnici (99,7%), deţin în propri-
etate locuinţă personală, iar circa 
75,7% din gospodării locuiesc în 
case individuale şi 23,4% în apar-
tamente separate.

Sărăcia rămâne principala pro-
blemă a pensionarilor moldoveni. 
Bătrânii îşi pot asigura din pensie 
mai puţin de 70 la sută din produ-
sele şi serviciile de care au nevoie, 
arată cele mai recente date ale Biro-
ului Naţional de Statistică.

Potrivit estimărilor ofi ciale, în 
prima jumătate a anului, minimul 
de existenţă pentru un bătrân a fost 
de peste 1300 de lei. Asta în timp ce 
pensia medie pe ţară a fost de 875 
de lei. Situaţia este şi mai critică 
în cazul bătrânilor din oraşe, care 

cheltuiesc mai mult de jumătate din 
pensie pe servicii.

Cu ocazia Zilei Internaţionale 
a oamenilor în etate, care se mar-
chează anual, oamenii în vârstă au 
primit ajutor material în valoare 
de 200 de lei. Potrivit Ministerului 
Muncii şi Protecţiei Sociale, candi-
daţii vor fi  selectaţi din rândul ce-
tăţenilor social vulnerabili. Pentru 
locuitorii Capitalei au fost alocate 
5,2 mil. de lei din fondul municipal, 
iar pentru locuitorii altor localităţi 
au fost alocaţi bani din Fondul Re-
publican de susţinere a populaţiei.

De menţionat că decizia de a 
consemna la 1 octombrie Ziua In-
ternaţională a Oamenilor in Etate, 
a fost luata în octombrie 1990, în 
cadrul sesiunii a 45-a a Adunării 
Generale a ONU.  În Republica 
Moldova, aceasta zi este marcată 
din anul 1992.

Enigmatici și cuminți, bătrânii din Moldova 
sunt condamnați la sărăcie
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Plantarea 
Aprecierile deosebite pe care le are prunul, se 

datorează productivității mari a pomilor, calității 
înalte a fructelor, perioadei extinse de valorifi care 
a acestora, numeroaselor soiuri valoroase, cu coa-
cerea de la foarte timpurie - la foarte târzie și diver-
sității gustului. Sunt cunoscute multe posibilități de 
valorifi care a fructelor: consum în stare proaspătă, 
deshidratare, prelucrare ca gem, dulceață, magiun, 
compot, rachiu etc., Cultivarea prunelor este o afa-
cere profi tabilă care are următoarele avantaje:
Plantațiile de prun produc recolte de cca. 15-30 t/ha și 

pot fi  exploatate 20-25 de ani
Cererea crescândă pe piața locală și export (pe piața Ru-

siei și a Belorusiei) pentru prune în stare proaspătă și uscate
Investiția se recuperează în mai mult de 2 ani de rod 

deplin (7 ani de la plantare)
Prezența în țară a companiilor care exportă prune în 

stare proaspătă și uscate, companiilor producătoare de su-
curi, gemuri, compoturi etc.

BUGETUL INVESTIȚIEI
la plantarea și îngrijirea plantației de prun până la intrarea pe rod (suprafața – 1 ha)

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

An
ul

 I

An
ul

 II

An
ul

 II
I

An
ul

 IV

Total lei
Struc-
tura, 

%

I. Costul mijloacelor de producţie lei X X 16,578 7,955 7,507 7,507 7,507 30,478 47,056 54.2%
    Material săditor de bază - schema 6 x 3 (pomi) unit 555 16 8,880     0 8,880 10.2%
    Material săditor - completare golurilor (5% pomi) unit 28 16  448    448 448 0.5%
    Îngrăş. organice la plantare (10 kg mraniţă/pom) t 6.1 500 3,050     0 3,050 3.5%
    Îngrăşăminte minerale:          0.0%
        - complexe (N 16 P 16 K 16) kg 250 7.2 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 7,200 9,000 10.4%
    Substanţe chimice:          0.0%
        - Erbicid (Glifogan 480 SL) l 6 162.24  973 973 973 973 3,894 3,894 4.5%
        - Erbicid (Agil 100 EC) l 2.5 374.4  936 936 936 936 3,744 3,744 4.3%
        - Acaricid (Apollo 500 SC) l 0.6 511.68  307 307 307 307 1,228 1,228 1.4%
        - Insecticid (Oleodiazol 3 CE) l 15 49.92  749 749 749 749 2,995 2,995 3.4%
        - Fungicid (Kocide 2000) kg 3 148.512  446 446 446 446 1,782 1,782 2.1%
        - Insecticid (Pyrinex 48 EC) l 2.5 140.4  351 351 351 351 1,404 1,404 1.6%
        - Fungicid (Merpan 80 WG) kg 2 74.88  150 150 150 150 599 599 0.7%
        - Insecticid (Decis Profi  250 WG) l 0.05 1527.55  76 76 76 76 306 306 0.4%
        - Fungicid (Orius 25 EW) l 0.5 374.4  187 187 187 187 749 749 0.9%
        - Insecticid (Rimon 10 EC) l 0.7 586.56  411 411 411 411 1,642 1,642 1.9%
        - Fungicid (Shavit F 72 WP) kg 2 143.52  287 287 287 287 1,148 1,148 1.3%
        - Insecticid (Calypso 48 SC) l 0.3 1340.35  335 335 335 335 1,340 1,340 1.5%
        - Fungicid (Antracol 70 WG) l 2.5 108.576  271 271 271 271 1,086 1,086 1.2%
        - Insecticid (Nurelle D) l 1.0 154.96  155 155 155 155 620 620 0.7%

    Apă (la plantarea şi îngrijirea pomilor - 100 l/an) m3 61 1.2 73 73 73 73 73 293 366 0.4%

    Plasă plastică pentru protejarea trunchiurilor unit 555 5 2,775     0 2,775 3.2%
II. Servicii mecanizate lei X X 7,400 4,275 2,750 2,750 2,750 12,525 19,925 22.9%
    Arătură de semidesfundare (35-40 cm) ha 1 1,200 1,200     0 1,200 1.4%
    Nivelarea arăturii de desfundare (2 direcţii) ha 2 300 600     0 600 0.7%
    Afânarea mecanizată între pomi în rând (2 ori) ha 2 350  700 700 700 700 2,800 2,800 3.2%
    Săparea gropilor pentru plantare unit 555 5 2,775     0 2,775 3.2%
    Transportarea materialului săditor km 200 5 1,000     0 1,000 1.2%
    Transportarea apei pentru udatul pomilor t/km 305 5 1,525 1,525    1,525 3,050 3.5%
    Fertilizarea ha 1 300 300 300 300 300 300 1,200 1,500 1.7%
    Stropirea plantaţiilor ha 5 350  1,750 1,750 1,750 1,750 7,000 7,000 8.1%
III. Operaţii manuale lei X X 2,000 2,800 2,400 2,400 2,400 10,000 12,000 13.8%
    Pichetarea suprafeţei pentru plantare om/zi 4 100 400     0 400 0.5%
    Plantarea pomilor (perioada - toamnă) om/zi 12 100 1,200     0 1,200 1.4%
    Completarea golurilor om/zi 4 100  400    400 400 0.5%
    Protejarea tulpinelor contra rozatoarelor om/zi 4 100 400     0 400 0.5%
    Prăşitul în rând om/zi 6 100  600 600 600 600 2,400 2,400 2.8%
    Tăiatul în uscat om/zi 10 100  1,000 1,000 1,000 1,000 4,000 4,000 4.6%
    Tăiatul în verde om/zi 5 100  500 500 500 500 2,000 2,000 2.3%
    Văruitul tulpinilor om/zi 3 100  300 300 300 300 1,200 1,200 1.4%
IV. Cheltuieli neprevăzute (10%) lei X X 2,598 1,503 1,266 1,266 1,266 5,300 7,898 9.1%

TOTAL lei X X 28,576 16,533 13,923 13,923 13,923 58,303 86,879 100%

Notă: Bugetul este orientativ și depinde de posibilitățile antreprenorului.

Investiția necesară
Plantația de prune este o inves-

tiție capitală pe termen lung, care 
poate fi  exploatată 20-25 de ani. 
Durata exploatării efi ciente de-
pinde de corectitudinea înfi ințării 
plantației și îngrijirea acesteia în 
primii 3-4 ani după plantare. Ale-
gerea soiului de prun este determi-
nată de mai mulți factori: cerințele 
pieței, condițiile climaterice, meto-
da de cultivare, sistemul de irigare, 
structura solului, reacție slab acidă 
sau neutră, apele freatice, etc.

Înfi ințarea unui hectar de pru-
ne și îngrijirea acestuia până la in-
trarea în rod (primii 5 ani) necesită 
cca. 86.9 mii lei pentru 1 ha de li-
vadă.

Piața 
de comercializare

Prețul angro de comercializare 
a prunelor a fost mare pentru pro-
ducători în sezonul agricol 2011, 
oferta de prune în anul 2011 fi ind 
mult mai mica, comparativ cu anul 
2010, cererea a fost și în anul cu-
rent mare. Acești doi factori au 
condus la prețuri mari de achiziție 
și comercializare a prunelor.

În anul curent, prețul angro la 
prune a fost de doua ori mai mare, 
decât în anul 2010 și a constituit 
4 - 6 lei/kg (în anul 2010 prețul a 
fost de 2-2.5 lei/kg). Fermierii care 
produc prune au menționat, ca au 
obținut cu 30-40% mai puțin in 
comparație cu anul trecut. (sursa: 
www.agravista.md)

Totodată, fermierii ce au depo-
zitat prunele în frigidere pentru pe-
rioada de 40 zile, au comercializat 
prune la 9,5-10 lei / kg, care este 
un preț bun în cazul dezvoltării 
lanțului valoric și comercializarea 
fructelor în sezonul când piața nu 
este saturată.

Principalii cumpărători de pru-
ne sunt: comercianții de fructe, 
care realizează prunele la piețele 
din Chișinău și alte centre raiona-
le; exportatorii de fructe proaspete; 
fabricile de sucuri (Orhei-Vit, Alfa 
Nistru, Natur-Bravo); depozite 
angro și magazine; producătorii 
de fructe uscate. Cele mai bune 
prețuri pot fi  obținute în cazul 
comercializării prunelor în stare 
proaspătă și uscate însă cu condiția 
că fructele sunt conforme cu condi-
țiile organoleptice și sunt calibrate 
după mărime și culoare.

Desfășurarea afacerii
Soiuri de prune. În Moldova 

sunt cunoscute următoarele soiuri 
de prune: Ruth Gerstetter, Persi-
covaia, Ranniaia Hramova, Chiși-
nevscaia ranniaia, Cabardinscaia 
ranniaia, Vengherca iubileinaia, 
Tuleu gras Vengherca crupnaia 
sladcaia, Sopernița, Vinete de ita-
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și cultivarea prunelor

lia, Stanley, Senteabrskaia, Vinete 
de moldova, Prezident, Pozdniaia 
Hramova etc. Important este ca 
materialul săditor să fi e procurat 
de la pepinierele licențiate pentru 
ca antreprenorul să fi e eligibil la 
accesarea subvențiilor.

Înfi ințarea plantațiilor. 
Plantațiile de prun se înfi ințează 
pe pantele interioare cu expoziție 
nordică, nord – vestică și vestică. 
Odată cu desfundatul la adânci-
mea de 30-40 cm, în sol se încor-
porează 40 – 60 tone de îngrășă-
minte organice, 200-350 kg de 
îngrășăminte minerale complexe 
la 1 ha. Distanțele optimale de 
plantare a pomilor sunt de 6x4, 
6x3 m (420-556 copaci la hectar). 
Pe aceeași parcelă se plantează 3-4 
soiuri de prun, astfel alese ca să se 
polenizeze reciproc și, eventual, să 
aibă aceeași epocă de înfl orire și 
coacere. Se plantează 4-6 rânduri 
de fi ecare soi. 

Întreținerea solului în li-
vadă. Cel mai potrivit sistem de 
întreținere a solului este înierbarea 
între rânduri, deoarece permite 
efectuarea la timp a operațiilor de 
protecție contra bolilor și dăunăto-
rilor (după ploi, etc.) și iarba cosită 
servește ca îngrășăminte organice. 
Pe parcursul vegetației între pomi 
pe rând se efectuează afânarea.

Administrarea îngrășămin-
telor. În livezile pe rod, pe solurile 
cu o fertilitate slabă este necesar să 
se aplice 40-60 t gunoi de grajd o 
dată la 3-5 ani. În cazurile când nu 
dispunem de îngrășăminte organice 
se administrează îngrășăminte mi-
nerale complexe 300-400 kg/ha. Se 
recomandă aplicarea îngrășămin-
telor chimice numai pe rânduri de 
pomi, pe banda de 1,5-2 m.

Recoltarea prunelor. Peri-
oada optimă de recoltare a prune-

lor pentru consum în stare proas-
pătă este determinată de calitățile 
organoleptice ale fructelor, de re-
zistența la transportare și păstrare 
temporară, de culoarea caracteris-
tică soiului respectiv, de mărimea 
fructelor, de densitatea pulpei, de 
raportul dintre conținutul substan-
țelor solubile și acizi organici. Pru-
nele destinate prelucrării se culeg 
în faza de coacere deplină, când 
pielița din jurul pedunculului înce-
pe să se zbârcească ușor. La acest 
moment concentrația de zahăr este 
maximă, iar produsele obținute ar 
putea poseda calități deosebit de 
prețioase. Recoltarea prunelor se 
face numai pe timp uscat și răcoros 
după ce s-a evaporat roua. Dacă 
pentru consum proaspăt prune-
le trebuiesc expediate la distanțe 
mari, atunci acestea pot fi  recoltate 
cu cel mult 2-3 zile înainte de ter-
menul optim, pentru a rezista mai 
bine la transport și între timp să-și 
mai îmbunătățească cât e posibil 
calitățile. Prunele pentru export și 
consum în stare proaspătă se culeg 
cu mâna în coșuri speciale, căptu-
șite în interior cu pânză, sub care 
se pune talaș mărunțit. Fructele 
culese se așează cu grijă în lădiță, 
iar pentru a preveni vătămarea 
prunelor, capacitatea coșurilor sau 
a găleților de recoltare nu trebuie 
să depășească 5-6 kg.

IMPORTANT:
Prunul este o specie pretenţioasă faţă de căldură şi 
apă, dar rezistă la temperaturile joase şi este relativ re-
zistent la secetă. În regim irigat soiurile de prun fructifi că 
regulat şi produc recolte mari de calitate înaltă 
Prunul valorifi că bine solurile subţiri şi sărace, iar une-
le soiuri dau producţii mari şi pe solurile grele şi umede, 
bogate în argilă.

Combaterea bolilor și dăunătorilor:
Perioada de aplicare a tratamentului Bolile şi dăunătorii care se combat

Până la înfl orire Viespea ferestrău, moliile coacăzului, arsura monilială
Finele înfl oririi – formarea fructelor Viespea seminţelor de prun, viespea ferestrău, viermele prunului, 

păduchele cenuşiu, pătarea roşie a frunzelor de prun
Creşterea şi pârguirea fructelor Viermele prunului
Perioada de toamnă Complexul de maladii (uscări, clastosposioza, citosporoza), 

viespea seminţelor de prun

Bugetul de venituri și cheltuieli la cultivarea prunului, (suprafața 1 hectar)

Specifi care UM Cantita-
te / ha

Preţ unitar, 
lei Total, lei Structu-

ra, %
I. Vânzări nete lei X X 67,500 X
    Prune t 15 4,500 67,500 X
II. Costul mijloacelor de producţie lei X X 8,334 33.5%
    Îngrăşăminte minerale:     
        - complexe (N 16 P 16 K 16) kg 375 7.2 2,700 10.9%
    Substanţe chimice:     
        - Erbicid (Glifogan 480 SL) l 6 162.24 973 3.9%
        - Erbicid (Agil 100 EC) l 2.5 374.4 936 3.8%
        - Acaricid (Apollo 500 SC) l 0.6 511.68 307 1.2%
        - Insecticid (Oleodiazol 3 CE) l 15 49.92 749 3.0%
        - Fungicid (Kocide 2000) kg 3 148.512 446 1.8%
        - Insecticid (Pyrinex 48 EC) l 2.5 140.4 351 1.4%
        - Fungicid (Merpan 80 WG) kg 2 74.88 150 0.6%
        - Insecticid (Decis Profi  250 WG) l 0.05 1527.552 76 0.3%
        - Fungicid (Orius 25 EW) l 0.5 374.4 187 0.8%
        - Insecticid (Rimon 10 EC) l 0.7 586.56 411 1.7%
        - Fungicid (Shavit F 72 WP) kg 2 143.52 287 1.2%
        - Insecticid (Calypso 48 SC) l 0.3 1340.352 335 1.3%
        - Fungicid (Antracol 70 WG) l 2.5 108.576 271 1.1%
        - Insecticid (Nurelle D) l 1.0 154.96 155 0.6%
III. Servicii mecanizate lei X X 3,750 15.1%
    Evacuarea crengilor din livadă ha 1 300 300 1.2%
    Afânarea mecanizată între pomi în rând (2 ori) ha 2 350 700 2.8%
    Fertilizarea ha 1 300 300 1.2%
    Stropirea plantaţiilor ha 7 350 2,450 9.9%
IV. Operaţii manuale lei X X 10,500 42.3%
    Tăiatul în uscat om/zi 16 100 1,600 6.4%
    Tăiatul în verde om/zi 8 100 800 3.2%
    Văruitul tulpinilor om/zi 5 100 500 2.0%
    Recoltarea fructelor om/zi 60 100 6,000 24.2%

    Paza plantaţiilor om/
lună 2 800 1,600 6.4%

V. Cheltuieli neprevăzute (10%) lei X X 2,258 9.1%
VI. CHELTUIELI - total lei X X 24,843 100.0%
VII. MARJA BRUTĂ - total lei X X 42,657 X

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

Indicatori de calcul UM Calcu-
lare

Costul de elaborarea a proiectului de plantare lei 8,000
Costuri de plantare şi îngrijire până la intrarea pe rod lei 86,879
Suma investiţiilor totale lei 94,879
Profi t brut anual lei 42,657
Termen de recuperare a investiţiilor ani 2.22

Analiza veniturilor 
și cheltuielilor

La respectarea strictă a tehno-
logiei de producție, plantațiile de 
prun asigură recolte de 10-25 tone 
de fructe la hectar, după intrarea 
lor în plină producție (anul 7-8 
după plantare). Pentru calculul 
veniturilor s-a folosit recolta me-
die la hectar de 15 tone. Această 
recoltă este caracteristică înce-
pând cu anul 2-3 de rod, atunci 

când pomii întră în perioada de 
plină producție.

Calculele prezentate în tabelul 
anterior, atestă faptul, că suma 
veniturilor din vânzări va consti-
tui 67,500 lei, iar costul vânză-
rilor este de 24,843 lei. Reieșind 
din aceste considerente, profi tul 
anual posibil de obținut constituie 
42,657 lei de pe un hectar cultivat 
cu prun.

Recuperarea 
investițiilor

Termenul de recuperare a in-
vestițiilor la înfi ințarea plantației 
de prun este un indicator impor-
tant pentru fermieri la implemen-
tarea investiției date. Mărimea 
investiției necesare pentru planta-
rea unui hectar de prun constituie 
suma de 94,879 lei.

Reieșind din suma investiții-
lor și nivelului anual planificat al 
profitului, termenul de recupera-
re a investițiilor la plantarea live-
zii de prun va constitui mai puțin 
de 2.22 an de rod (sau peste cca. 
7 ani după plantare), ceea ce pre-
zintă un interes pentru diversifi-
carea activităților și veniturilor în 
spațiul rural.

Andrei ZBANCĂ
Dr., specialist 
agrobusiness 
AGROinform
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PAGINA MINISTERULUI AGRICULTURII

Ministerul Agriculturii și 
Industriei Alimentare progno-
zează pentru anul curent o pro-
ducție de circa 280 mii tone de 
mere, cu aproximativ 80 mii 
tone de mere mai mult față de 
anul 2010.

Șeful Direcției politici de 
piață pentru produsele de ori-
gine vegetală din cadrul minis-
terului, Mihail Suvac, a relatat 
că în acest an productivitatea 
merelor va fi  de aproximativ 4,4 
mii tone la hectar față de 3,56 
tone în anul 2010. 

“Condițiile meteo, dar și 

îngrijirea corespunzătoare a li-
vezilor au favorizat majorarea 
producției de mere. De aseme-
nea, în acest an au rodit și live-
zile noi, care au o densitate mai 
sporită”, a specifi cat Suvac. 

Specialistul a menționat că 
în Moldova sînt 62 mii ha de li-
vezi de mere, dintre care 60 mii 
ha sînt pe rod. 

“Pentru a obține o roadă mai 
bogată de mere, este necesar 
ca producătorii să reînnoias-
că livezile. Pentru înfi ințarea 
livezilor intensive Ministerul 
Agriculturii acordă subvenții în 

valoare de 10 mii lei la hectar, 
iar pentru plantarea livezilor 
superintensive producătorii pot 
benefi cia de suport fi nanciar în 
valoare de 80 mii lei la hectar. 
Este adevărat că acești bani nu 
acoperă integral investițiile, 
însă sînt un suport foarte bun”, 
a precizat Suvac.

Potrivit lui, condițiile clima-
terice din Moldova permit creș-
terea și dezvoltarea livezilor de 
mere. În Moldova sînt 128 de 
soiuri de mere.

“Circa 70% din producția de 
mere este exportată, iar restul 

În anul curent avem mai multe mere 

Ministerul Agriculturii îndeamnă producătorii de vin 
să participe la festivalul vi nului “WINE FEST” din Ucraina

Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare 
îndeamnă companiile vinicole din Moldova să parti-
cipe la festivalul vinului “Wine Fest”, care se va desfă-
șura în perioada 8-10 noiembrie în Ucraina.

Consilierul ministrului Agriculturii, Constantin 
Rotaru, a relatat că festivalul, care a devenit o tradi-
ție, se va desfășura în incinta Centrului expozițional 
“KievExpoPlaza”.

“Tendința organizatorilor de a atrage producătorii 
de vinuri din Moldova se explică prin faptul că în ul-
timii ani Ucraina a înregistrat о creștere la capitolul 
importului de vin moldovenesc, iar consumatorul din 
Ucraina este tot mai interesat de prezența unei game 
largi de vin de calitate înaltă. În acest sens, piața 

ucraineană a vinului devine tot mai atractivă pentru 
producătorii autohtoni», a specifi cat Rotaru.

El a menționat că la festival vor participa compa-
nii vinicole din mai multe țări, iar pentru o promo-
vare mai bună, vinifi catorii moldoveni nu trebuie să 
lipsească de la eveniment. 

Pentru a participa la «Wine Fest», vinifi catorii 
trebuie să depună o cerere la Ministerul Agriculturii 
din Moldova sau pe adresa de e-mail oleg@kmkya.
kiev.ua.

În prima jumătate a anului 2011 Moldova a expor-
tat în Ucraina circa 15,5 mil. litri de vin, Ucraina fi ind 
a doua țară după Belarus unde Moldova exportă cea 
mai mare producție de vin.

este comercializată pe piața 
internă și fabricilor de prelu-
crare. În prezent un kilogram 

de mere se vinde cu 2-10 lei pe 
piața internă”, a încheiat spe-
cialistul.

La Ankara a avut loc a II-a rundă de negocieri 
pe marginea Acordului de Comerț Liber 
între Republica Moldova și Turcia

Delegația Moldovei a fost condusă de Viorel 
Guțu, vice ministru al Agriculturii și Industriei 
Alimentare, întâlnirea având loc la în perioada 
28-29 septembrie curent. Încheierea acordului 
între RM și Turcia reprezintă o precondiție pen-
tru semnarea viitorului ZLSAC dintre RM și UE.

În cadrul întâlnirii a fost discutat și defi niti-
vat textul Acordului bilateral, și a fost convenit 
faptul că la momentul semnării acestuia să fi e 
lansate negocierile de recunoașterea mutuală a 
certifi catelor de conformitate, dat fi ind avansa-
rea RM în preluarea standardelor europene în 
vederea asigurării calității și inofensivității pro-
duselor.

Părțile au discutat liberalizarea pieței produ-
selor industriale. Turcia acordă țării noastre re-
gim preferențial la importul produselor industri-

ale, acestea fi ind importate fără  aplicarea taxei 
vamale. Delegația noastră a propus liberalizarea 
pieței produselor industriale gradual conform 
termenilor prestabiliți pentru perioada de tran-
ziție, în schimbul acordării concesiilor pentru 
produsele agricole din Moldova.

De menționat că sectorul agricol este unul 
sensibil pentru ambele părți. Reprezentanții 
Moldovei au prezentat lista produselor agricole 
pentru care a solicitat concesii din partea Turciei 
(carne, zahăr, cereale, ouă, semințe de fl oarea-
soarelui, vinurile, etc.), la rândul său Moldova 
urmează să examineze o listă a produselor agri-
cole pentru care partea turcă la fel a solicitat con-
cesii.     

Următoarea rundă de negocieri se va desfă-
șura la Chișinău până la sfârșitul anului curent.

Strugurii au acumulat 
un nivel înalt de zaharitate  

Datorită temperaturilor ridicate 
și nivelului scăzut de umiditate, în 
acest an strugurii din Moldova au 
acumulat un nivel înalt de zaharitate.

Valeriu Cibotari, șeful Direcției 
viticultură și vinifi cație din cadrul 
Ministerul Agriculturii și Indus-
triei Alimentare a spus că, în mod 
normal, zaharitatea strugurilor 
este de 170 grame pe decimetru 
cub sau 17%. Acum însă, datorită 
temperaturilor ridicate și lipsei de 
precipitații, zaharitatea strugurilor 
constituie 190-200 grame pe deci-
metru cub sau 19%-20%. 

“Astfel, vinifi catorii vor putea 
produce vinuri de calitate înaltă. 
Însă din lipsă de precipitații masa 
strugurilor este mai mică cu 10-
20% față de cantitatea normală și 
astfel strugurii conțin mai puțin 
must”, a spus Cibotari. 

El a menționat că o tonă de 
struguri de soiuri albe conține un 
nivel de 70% de must, iar strugurii 
roșii doar 65%. 

“Chiar dacă nivelul de must este 
mai scăzut, vinifi catorii moldoveni 
sînt foarte iscusiți și vor reuși să 
producă calitativ cantitatea nece-
sară de vinuri”, a precizat Cibotari. 

Pentru anul curent ministerul 
prognozează o producție de circa 
550 mii tone de struguri, cu aproa-
pe 70 mii tone mai mult față de 
anul 2010. La moment producăto-
rii de struguri recoltează o produc-
ție de circa 4 tone la hectar.

“Anul acesta vom avea în jur de 
280-300 mii tone de struguri pen-
tru producerea vinurilor”, a înche-
iat specialistul. 

Suprafețele de viță de vie în 
Moldova constituie circa 145 mii ha.
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INTERVIU

- Ministerul Economiei des-
fășoară acțiuni de reorientare 
a economiei naționale, bazată 
pe export și investiții, dar nu 
pe consum. Care sunt rezulta-
tele acestei activități?

- Conform noii paradigme a 
dezvoltării economice, baza crește-
rii economiei naționale trebuie să 
devină investițiile, în special în teh-
nologiile inovative, și exportul, care 
asigură creșterea competitivității 
economiei țării și a mărfurilor mol-
dovenești pe piețele externe.

În urma reorientării economi-
ei naționale deocamdată au apărut 
tendințe modeste de relansare eco-
nomică. Astfel, în primul semestru 
PIB a crescut cu 7,5%, volumul pro-
ducției industriale a crescut cu 9,1%, 
agricultura - cu 3,9%, investițiile în 
capitalul fi x - cu 31,8%. Creșterea 
acestor indicatori este condiționată 
de restabilirea cererii interne și in-
ternaționale la mărfurile industriale 
din Moldova.

De menționat că această creștere 
economică are un caracter de recu-
perare în proporție de 90%. Desigur, 
există ramuri care au ieșit din criză 
și se dezvoltă deja.

- Indicatorii din primul se-
mestru arată că exportul a în-
ceput să crească mai repede 
decât importul. Ce trebuie să 
mai facem pentru a atrage mai 
multe investiții și pentru a ma-
jora exportul?

- În perspectivă, eforturile prin-
cipale pentru creșterea în continua-
re a acestor indicatori vor fi  direcți-
onate spre atingerea sarcinilor pri-
oritare: îmbunătățirea mediului de 
afaceri și a climatului investițional, 
încurajarea creșterii businessului, 
dezvoltarea parcurilor industriale, 
a agriculturii, îmbunătățirea ca-
lității serviciilor și investițiilor în 
infrastructură. Odată cu dezvolta-

rea unor instrumente de atragere a 
investițiilor, precum zonele econo-
mice libere și parcurile industriale, 
începe să se dezvolte și mecanismul 
parteneriatului public-privat, care 
permite facilitarea importului de noi 
tehnologii și soluționarea mai mul-
tor probleme de ordin social.

Vom pune accent pe dezvoltarea 
parcurilor industriale, în special, pe 
cele private. În lume și în Europa 
moda zonelor economice libere tre-
ce deja, din cauza că acestea au un 
statut fi scal special. Aceasta este o 
abatere de la regulile concurenței 
normale, iar statul trebuie să asigure 
condiții fi scale și vamale egale pen-
tru toți subiecții.

- Cum apreciază Ministerul 
Economiei proiectul politicii 
bugetar-fi scale pentru anul 
2012?

- Ne bucură faptul că în proiect 
există unele inițiative propuse de 
Ministerul Economiei, orientate 
spre încurajarea activității investiți-
onale și spre dezvoltarea economică 
a Moldovei. De remarcat și faptul 
că în documentele prezentate unele 
elemente importante nu sunt lega-
te între ele. Există diferențe între 
obiectivele propuse în politica buge-
tar-fi scală pentru 2012 și obiectivele 
prevăzute atât în programul Guver-
nului „Integrarea europeană: liber-
tate, democrație, bunăstare” pentru 
2011-2014, cât și în acordurile adi-
ționale la Memorandumul cu privire 
la politicile economice și fi nanciare, 
semnat cu FMI.

Afară de aceasta, o serie de 
completări și modifi cări propuse în 
proiectul de lege creează un șir de 
restricții bugetare, fapt ce va duce 
la majorarea nejustifi cată a pove-
rii fi scale pentru agenții economici, 
la imobilizarea propriilor resurse 
fi nanciare și la limitarea accesului 
la resurse fi nanciare externe. În re-

 Valeriu Lazăr: CREȘTEREA ECONOMICĂ 
ARE UN CARACTER DE RECUPERARE 
ÎN PROPORȚIE DE 90%

Interviu acordat în exclusivitate agenției INFOTAG 
de către vicepremierul, ministrul Economiei
zultat, există riscul că obiectivele de 
creștere a exportului și de atragere 
a investițiilor în economia națională 
nu vor fi  atinse. De aceea Ministerul 
Economiei a prezentat Ministerului 
Finanțelor o serie de obiecții și pro-
puneri pentru îmbunătățirea proiec-
tului politicii bugetar-fi scale pentru 
anul 2012.

- Cu ce poziții din politica 
bugetar-fi scală nu sunteți ab-
solut de acord?

- Noi nu suntem de acord cu 
unele puncte din politica bugetar-
fi scală și propunem următoarele 
soluții: revederea tranșelor de ve-
nit impozabil și cotelor de impozit 
pentru persoanele fi zice, concomi-
tent cu majorarea scutirii personale 
până la nivelul minimului de exis-
tență, precum și revederea princi-
palelor scutiri și a scutirilor pentru 
persoanele afl ate la întreținere. De 
asemenea, propunem acceptarea 
la deduceri la determinarea im-
pozitului pe venit a următoarelor 
cheltuieli: pentru obținerea studii-
lor profesionale de toate nivelurile; 
procurarea primului apartament; 
achitarea dobânzilor bancare afe-
rente ipotecii; pentru cheltuielile de 
sănătate; la plata primelor de asi-
gurare de viață și pentru asigurarea 
proprietății împotriva calamităților 
naturale, achitate de către persoa-
nele fi zice - rezidenți; la plata pri-
melor de asigurare pentru cei care 
practică activitatea profesională: 
notari, avocați, executori judecăto-
rești și mediatori.

Ministerul Economiei consideră 
că la stabilirea regimului unic de im-
pozitare a veniturilor obținute din 
activitățile profesionale este necesa-
ră completarea normei cu deducerea 
cheltuielilor materiale și a serviciilor 
achiziționate, conform tipului de ac-
tivitate. Este categoric inacceptabilă 
menținerea impozitului reținut la 
sursă din veniturile sub formă de 
dividende.

Ministerul Economiei este îm-
potriva majorării termenului de 
restituire a TVA pentru investiții-
le capitale efectuate cu șase luni și 
anularea dreptului de a te înregis-
tra ca plătitor de TVA, în cazurile 
efectuării investițiilor. Conside-
răm inadmisibilă anularea scutirii 
de TVA și taxă vamală la mijloacele 
fixe depuse în capitalul social; in-
troducerea impozitului simplificat 
unic pe venitul obținut din acti-
vitatea de întreprinzător de către 
agenții micului business în mări-
me de 4% din cifra de afaceri (până 
la 600 mii lei anual). Categoric nu 
poate fi acceptată introducerea în 
Codul vamal a conceptului de audit 
post-vămuire ca formă de control 

vamal ulterior, care dublează func-
țiile altor autorități publice compe-
tente.

Ministerul propune extinderea 
până la 5-7 ani a termenului de apli-
care a scutirii de impozitul pe venit 
pentru veniturile provenite din ocu-
pațiile specifi ce unor activităților; 
menținerea până la 5-7 ani a bazei 
de calcul și tarifului contribuției 
asigurărilor sociale de stat pentru 
angajatorii din domeniul IT. De ase-
menea, insistăm asupra menținerii 
dreptului de restituire a TVA din 
buget pentru întreprinderile care 
exportă mărfuri și servicii.

- Ce tendințe pozitive se re-
marcă în politica bugetar-fi s-
cală pentru agenții economici 
autohtoni?

- Printre tendințele pozitive se 
numără prelungirea pentru Chi-
șinău și Bălți a mecanismului de 
rambursare a TVA pentru investiții; 
introducerea mecanismului de dis-
tribuire a sumei TVA pentru posibi-
la compensare a contribuabililor din 
contul achitării obligațiunilor viitoa-
re față de bugetul public național; 
desfășurarea unui studiu consacrat 
revizuirii întregului sistem național 
al taxelor locale; stabilirea taxei va-
male 0% pentru protejarea producă-
torilor autohtoni la importul anumi-
tor tipuri de materie primă.

În același timp, printre momen-
te pozitive se numără și majorarea 
taxei vamale la importul unor măr-
furi care concurează cu producția 
similară a producătorului autohton; 
eliminarea taxelor pentru efectua-
rea procedurilor vamale stabilite ad 
valorem la vămuirea mărfurilor pla-
sate în toate regimurile vamale și în 
cotă fi xă pentru efectuarea câtorva 
proceduri vamale și anularea garan-
ției bancare pentru brokerul vamal.

- Va fi  efectuată rebalan-
sarea tarifelor SA „Moldtele-
com”? Cum va fi  reorganizată 
întreprinderea? Va fi  totuși 
scoasă la privatizare?

- Au fost pregătite bazele teh-
nico-economice pentru selectarea 
companiei de consultanță, care va 
estima posibilitatea restructurării 
SA „Moldtelecom” și va pregăti un 
raport corespunzător despre stra-
tegia de dezvoltare și variantele de 
participare a capitalului privat în 
activitatea întreprinderii.

- Cum va fi  soluționată pro-
blema demonopolizării secto-
rului public și privat („Metalfe-
ros”, „Moldtelecom”, „Moldo-
vagaz”, Aeroportul Internațio-
nal Chișinău și „Tutun-CTC”)?

- În vederea îmbunătățirii pro-
cesului de administrare a bunuri-
lor proprietate de stat, Ministerul 

Economiei a elaborat un proiect de 
hotărâre, aprobat recent de Guvern, 
care prevede accelerarea procesului 
de privatizare, inclusiv includerea 
unor noi întreprinderi cu capital de 
stat în lista obiectivelor pasibile pri-
vatizării; reorganizarea întreprinde-
rilor de stat în societăți pe acțiuni și 
atragerea investițiilor prin vânzarea 
acțiunilor statului la bursă sau cre-
area unui parteneriat public-privat; 
găsirea unor strategii de dezvoltare 
pentru întreprinderile pasibile pri-
vatizării; crearea unor reguli stricte 
de administrare a întreprinderilor 
nepasibile privatizării la moment. 
Astfel, în procesul de realizare a 
acestor acțiuni va fi  examinată fi e-
care situație în parte, ținând cont de 
opiniile tuturor părților interesate.

- Când va fi  reluată activita-
tea de producție a întreprinde-
rii moldo-ruse „Santec”, care 
în 2002 a început să producă 
teracotă pe teritoriul ZEL „Ta-
raclia”?

- Din cauza procesului de insol-
vabilitate a întreprinderii, activele 
„Santec” au fost vândute întreprin-
derii cu investiții ucrainene „Ispan-
Lux”, care a devenit rezident al ZEL 
în septembrie 2010. Una dintre obli-
gațiunile rezidentului a fost să în-
ceapă producția plăcilor de ceramică 
în noiembrie 2010. Însă procesul de 
producție așa și nu a fost reluat. Ca-
uza principală este imposibilitatea 
conectării la rețelele electrice, pen-
tru că postul de transformare care 
alimentează uzina a fost pus sub 
sechestru de către executorii judecă-
torești pentru achitarea datoriilor la 
energia electrică acumulate de fostul 
rezident.

În vederea soluționării acestei 
probleme, la inițiativa ministerului 
a fost organizată o ședință la care 
au participat reprezentanții RED 
„Union Fenosa”, ai administrației 
ZEL „Taraclia”, ai „Ceramica-T” și 
ai „Ispan-Lux”. La întrunire au fost 
propuse câteva variante pentru so-
luționarea problemei (reeșalonarea 
datoriei, încheierea unui contract de 
livrare a energiei electrice, vânzarea 
postului de transformare unui inves-
titor etc.), precum și s-a recomandat 
ca părțile interesate să continue coo-
perarea prin negocieri directe.

Astfel, întreprinderea „Ispan-
Lux” a decis să cumpere postul de 
transformare în cadrul unei licita-
ții, conform cerințelor legislative. 
Însă din momentul sechestrării 
obiectului (decembrie 2010) și 
până în prezent executorul jude-
cătoresc nu a numit data licitației. 
Rezidentul este dispus să lanseze 
producția după ce va cumpăra pos-
tul de transformare.

11nr. 16 (101) 30 septembrie 2011 



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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TEHNOLOGII AGRICOLE MODERNE

Depozitarea 
pentru păstrare

În procesul depozitării fructelor pen-
tru păstrare cel mai important moment 
este răcirea cât mai rapidă a fructelor 
din momentul recoltării. Studiile efectu-
ate în mai multe țări ne demonstrează, 
că fi ecare 24 de ore până la răcirea fruc-
telor vor micșora termenul de păstrare 
a lor 15-20 de zile. Câteva reguli pentru 
procesul de depozitare:

1. Fructele culese trebuie răcite 
până la temperatura de 4-8 grade. Ră-
cirea de obicei se petrece chiar în came-
ra, unde ulterior se vor păstra fructele. 
O altă metodă este răcirea în camere 
separate, adică fructele recent aduse se 
răcesc într-o cameră, apoi se transferă 
în alta pentru depozitare permanentă. 
O metodă mai efectivă este prerăcirea 
forțată cu aer în camere speciale. Este 
mult mai rapidă și efi cientă. Pentru 
ambele cazuri este extrem de important 
să evitați depunerea condensatului pe 
fructe în timpul transportării dintr-o 
cameră în alta. În acest scop este nece-
sar să efectuați această operație în tim-
pul rece al zilei, dimineața sau seara, și 
să acoperiți paletele cu o prelată.

2. Umplerea camerei trebuie să fi e 
efectuată în termen de 4-5 zile, după ce 
se va scade temperatura de la 4-8 gra-
de la temperatura optimă de păstrare.

3. Nu se recomandă amplasarea în 
aceiași cameră frigorifi că merele de so-
iuri diferite, cu grad diferit de maturi-
tate, care au necesitate de temperaturi 
diferite de păstrare. În ideal se reco-
mandă păstrarea într-o cameră a unei 
partide omogene după calitate.

4. Amplasarea containerelor în 
cameră trebuie să asigure o ventilație 
sufi cientă. Containerele trebuie ampla-
sate la o distanță de 30-40 cm de pereți 
și la 60-80 cm de tavan.

5. Toate containerele trebuie să fi e 
etichetate cu date privind soiul fructe-
lor, sursa (livada sau un bloc al unei 
livezi mai mari) și data recoltei. Ideal, 
ar trebui să se mențină un carnet de în-
registrări, ce ar indica merele ce sunt 
depozitate, și amplasarea acestora în 
interiorul depozitului frigorifi c. Aceste 
informații pot fi  de o importanță vitală 
la identifi carea containerelor depozi-
tate atunci când s-au depistat anumite 
probleme asociate unui soi sau unei li-
vezi specifi ce.

6. Fructele ce au termenul cel mai 
îndelungat de păstrare trebuie să fi e 
stivuite la cea mai mare distanță de la 
ușă, iar fructele cu un termen pronosti-
cat mai scurt trebuie să fi e plasate mai 
aproape de ușă.

Factorii principali 
ce infl uențează păstrarea

TEMPERATURA
Temperatura este unul din princi-

palii factori, care infl uențează păstra-
rea fructelor. Efectul temperaturii joase 
constă în încetinirea tuturor proceselor 
fi ziologice, care au loc în timpul păstră-
rii, dezvoltarea mucegaiului este mai 
grea în condițiile temperaturilor joase.

Utilajele frigorifi ce moderne permit 
coborârea și menținerea temperaturii 
joase în tot spațiul camerei frigorifi ce cu 
o precizie înaltă. Temperatura optimă 
de păstrare este diferită pentru diferite 
soiuri de mere.

Este importantă menținerea tempe-
raturii constante pentru toată perioada 
de păstrare și în întreg spațiul camerei 
frigorifi ce, precum și evitarea oscilațiilor 
de temperatură.

De asemenea, este importantă tem-
peratura fructelor în pulpă, care nu în-
totdeauna corespunde cu temperatura 
aerului din cameră. 

Monitorizarea temperaturii se efec-
tuează cu ajutorul termometrelor cu 
spirt și digitale. Este de dorit ca ele să fi e 
amplasate în diferite locuri ale camerei.

Pe lângă termometre monitorizarea 
temperaturii poate fi  efectuată cu aju-
torul registratorilor de temperatură. 
Această reprezintă un termometru di-
gital cu un card de memorie, care poate 
înregistra valorile temperaturii în came-
ră pe parcursul a mai multor luni cu mă-
surări programate pentru diferite inter-
vale de timp. După terminarea păstrării 
ele sânt scoase din cameră, iar informa-
ția este scoasă pe calculator și poate fi  
prezentată sub formă de tabele, grafi ce. 

UMIDITATEA RELATIVĂ 
A AERULUI
Umiditatea relativa a aerului ( UR ) 

indica cantitatea de vapori saturați din 
aer raportată la cantitatea maximă care 
poate fi  conținută în teorie. Este un fac-
tor important, care infl uențează păstra-
rea fructelor, și anume pierderile masei 
și dezvoltarea bolilor.

Pentru a evita pierderile în masă este 
necesară menținerea unei umiditați re-
lative a aerului la nivel înalt. În cazul, 
când nivelul  umidități relative a aerului 
este de 97-98%, pierderile în masă prac-
tic nu sânt. Dar acest nivel înalt va duce 
la sporirea riscului apariției bolilor, pro-

vocate de ciuperci și unor boli fi ziolo-
gice, deaceia se recomandă menținerea 
nivelului UR la 90-95%. 

Nivelul UR sub 80% va duce la ofi li-
rea merelor, la unele soiuri poate apărea 
brunifi carea internă a pulpei. Cele mai 
pretențioase soiuri față de nivelul UR 
sânt Golden Delicious și Gala.

Măsurarea UR se efectuează cu aju-
torul higrometrelor, psihrometrelor și 
aparatelor digitale. Spre regret, majori-
tatea din ele au gradul de precizie plus-
minus 3-5 %.

Menținerea nivelului UR de 90-95% 
în camerele de păstrare a fructelor este 
mai difi cilă, decât măsurarea ei și depin-
de de următorii factori:

1. Materialele, din care sânt con-
struite camerele de păstrare.

În prezent majoritatea frigiderelor 
nou-construite se asamblează din pa-
nouri “sandwich”, care nu absorb umi-
ditatea din aer. La fel de importantă 
este construcția podelelor. O podea din 
beton șlefuit și acoperit cu un strat pro-
tector de lac, practic nu absoarbe apă, în 
plus se spală ușor și permite menținerea 
ordinii în camere. 

2. Construcția evaporatorului
Spre regret, majoritatea frigiderelor 

din Moldova sunt montate cu sisteme 
frigorifi ce ce conțin evaporatoare, care 
nu sunt predestinate pentru păstrarea 
fructelor. Utilajele speciale pentru fruc-
te se caracterizează prin diferența mică 
dintre temperatura evaporatorului și 
temperatura aerului, care nu trebuie să 
fi e mai mare de 2-4 grade, și alte parti-
cularități constructive, care nu permit 
“uscarea” aerului din cameră.

3. Ambalaje
Menținerea nivelului înalt al UR este 

difi cilă mai ales în momentul încărcă-
rii camerelor atunci, când se folosesc 
containere și lăzi din lemn. Fiind uscat 
după perioada de vară, lemnul absoarbe 
umiditatea din aer în primele 10-14 zile 
până la atingerea saturației. De aceea 

este indicată folosirea containerelor din 
plastic.

Ele sânt mai scumpe, dar se pot fo-
losi o perioadă mai îndelungată și pot fi  
curățate mai efectiv.  

Este important de menționat faptul, 
că pierderea în masa fructelor din tim-
pul păstrării are loc datorită pierderii 
apei din fructe. Ele pot atinge 2-4 % și 
mai mult la mere, dintre care cele mai 
mari - circa 1,0% pe lună vor fi  în prima 
lună a păstrării.

Apa, pierdută din fructe, nu 
poate fi  restabilită. Pentru a evita 
acest proces, putem  menține UR în ca-
mere prin următoarele metode :

1. Amplasarea în camere a umidifi -
catoarelor speciale.

2. Evitarea oscilațiilor de tempera-
tură, fi indcă schimbarea temperaturii cu 
1 grad schimbă umiditatea cu 10%.

Componența gazelor 
în camerele frigorifi ce

Un alt factor, care infl uențează păs-
trarea fructelor, este compoziția gazelor 
în camerele de păstrare. O compoziție 
a gazelor cu conținut scăzut de oxigen 
( O2) – circa 2-3% în loc de 21% în at-
mosfera obișnuită și conținutul mărit de 
bioxid de carbon ( CO2) – circa 1-5% în 
loc de 0,3% va duce la diminuarea ma-
ximă a tuturor proceselor fi ziologice – a 
respirației și producerii etilenei. 

Schimbarea compoziției gazelor în 
mediul ambiant în jurul fructelor poate 
fi  atinsă prin câteva metode. Prima este 
Atmosfera Regulată. Această metodă 
presupune schimbarea conținutului de 
gaze în întreaga cameră frigorifi că cu 
ajutorul unui utilaj special. Metoda at-
mosferei Modifi cate este legată de folo-
sirea unor ambalaje speciale din polie-
tilenă sau alte materiale în procesul de 
păstrare. Diferența este, că în acest caz 
schimbarea compoziției gazelor se face 
datorită respirației fructelor, fără utilaj. 
Fructele se plasează în ambalaje specia-
le, se răcesc și se închid ermetic. Dato-
rită respirației, înăuntrul pachetului se 
micșorează conținutul de O2 și se mă-
rește conținutul de CO2, atingându-se 
în scurt timp practic aceiași compoziție 
a gazelor, ca și în cazul Atmosferei Con-
trolate. În plus, se menține un nivel înalt 
al UR, ceea ce duce la reducerea nivelu-
lui de deshidratare a fructelor. 
Autori 

Iurie CĂLIN
Specialist în păstrare 

Alexandru CHIRTOACA 
Specialist în păstrare

Cum depozităm corect fructele? 
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CERERI ŞI OFERTE

Cereri și Oferte – perioada 16 - 30 septembrie 2011 (www. agravista.md)
OFERTE

Nume produs Descriere produsului Cantitate Regiune
Produse agricole

Struguri Struguri Merlo 50 tone or. Hîncesti, Telefon: (269) 23408, 
068083841, Telefon mobil: 069711006   

Fasole uscată Fasole uscată Colhozniţa 1 tonă Cantemir, s.Ţărăncuţa, Telefon: (273) 
54658 

Floarea-soarelui Floarea soarelui 300 tone
or. Ungheni, str. Naţională, 18 Telefon: 
(236) 23808, (236) 23051, Telefon mobil: 
069139292   

Floarea-soarelui Floarea soarelui 150 tone Ungheni, s. Costuleni, Telefon: (236) 
40313, (236) 079506817   

Struguri Struguri Caberne 50 tone or. Hîncesti, Telefon: (269) 23408, 
068083841, Telefon mobil: 069711006   

Floarea-soarelui Floarea soarelui 200 tone Făleşti, s. Izvoare, Telefon: 025969133, 
Telefon mobil: 079223655   

Floarea-soarelui Floarea soarelui 50 tone or. Făleşti, str. Pieţei 7, Telefon: (259) 
25923195, Telefon mobil: 078011066   

Grîu
Seminţe de grîu, prima repro-
ducţie, soiurile Polevic, Leona, 
Znahitca, Odescaia 267

60 tone Făleşti, str. Pieţei 7, Telefon: 025923195, 
Telefon mobil: 078011066   

Grîu Seminţe de grîu, elita, soiul BAS-
TINA, ambalat în saci 20 tone Făleşti, s. Hiliuţi, Telefon: (259) 74535, 

Telefon mobil: 067123469   

Orz Seminţe de orz 30 tone Făleşti, s. Hiliuţi, Telefon: (259) 
25974535, Telefon mobil: 067123469   

Orz Seminţe de orz 20 tone Făleşti, s. Hiliuţi, Telefon: (259) 74535, 
Telefon mobil: 067123469   

Grîu Grîu furager 100 tone Făleşti, s. Hiliuţi, Telefon: (259) 74535, 
Telefon mobil: 067123469   

Grîu Grîu alimentar, gluten- 22% 50 tone Făleşti, s. Pînzăreni, Telefon: (259) 
57603, Telefon mobil: 067137550   

Floarea-soarelui Floarea soarelui 50 tone Făleşti, s. Pînzăreni, Telefon: (259) 
57603, Telefon mobil: 067137550   

Grîu Grîu furager 60 tone Făleşti, satul Sărata Veche, Telefon: 
(259) 64275, Telefon mobil: 069128189   

Floarea-soarelui Floarea soarelui. 50 tone Făleşti, s. Sărata Veche, Telefon: (259) 
64275, Telefon mobil: 069128189   

Floarea-soarelui Seminţe de fl oarea-soarelui 100 tone Cantemir, s.Vadul lui Isac, Telefon: (273) 
2-30-66, Telefon mobil: 69174864   

Roşii Tomate - soiuri olandeze 15 tone Cantemir, s. Vadul lui Isac, Telefon:  
0293-75-018   

Cartofi Cartofi  Agata, Cleopatra 2 tone Cantemir, s. Vadul lui Isac, Telefon: (273) 
2-30-66   

Grîu Grîu Odescaia-267 si Cuialnic. 
Gluten-30%, IDK-80 200 tone Cahul, s. Roşu, Telefon: (299) 71729, 

Telefon mobil: 079036623, 

Floarea-soarelui  Floarea-soarelui 100 tone Cahul, s. Roşu, Telefon: (299) 71729, 
Telefon mobil: 079036623 

Floarea-soarelui Floarea soarelui Lacomca 10 tone Cahul, s. Roşu, Telefon: (299) 71 380, 
Telefon mobil: 069201354   

Varză Varză tardivă 30 tone Ungheni, s. Manoileşti, Telefon mobil: 
069947447   

Roşii Roşii de cîmp  40 tone Ungheni, s. Manoileşti, Telefon mobil: 
069947447   

Struguri Struguri albi de masă - soiul 
Suruceni 20 tone Cahul, s. Burlacu, Telefon: (299) 79236, 

Telefon mobil: 079278225   

Struguri Struguri de masă Moldova 20 tone Cahul, s. Burlacu, Telefon: (299) 79236, 
Telefon mobil: 079278225   

Roşii Roşii, Cristal. 1000 kg or. Cahul, str. Mihai Viteazul 37 Telefon: 
(299) 43402, Telefon mobil: 79568812   

Mere  Mere 12 tone Orhei, s.Bulăieşti, Telefon: (235) 24955

Floarea-soarelui  Floarea-soarelui 30 tone Teleneşti, s. Brînzeni, Cotlau Nicolae, 
Telefon: (258) 70349, (258) 70292   

Ceapă Arpagic Halţedon 1 tone Cantemir, s.Sadîc, Telefon: (273) 2-30-66   
Ceapă Ceapă maruntă Halţedon 3 tone Cantemir, s. Sadîc, Telefon: (273) 2-30-66   
Grîu Grîu 20 tone Cantemir, s. Sadîc, Telefon: (273) 2-30-66   
Orz Orz 15 tone Cantemir, s. Sadîc, Telefon: (273) 2-30-66   
Roşii Roşii 10 tone Cantemir, s. Sadîc, Telefon: (273) 2-30-66   

Morcov  Morcov 300 kg Teleneşti, Suhuluceni, Telefon: (258) 
75237, Telefon mobil: 69538910   

Varză  Varză 2 tone Teleneşti, s. Suhuluceni, Telefon: (258) 
75237, Telefon mobil: 69538910   

Floarea-soarelui Floarea soarelui 100 tone Ungheni, s.Petreşti, Telefon: (236) 42324   

Floarea-soarelui Floarea soarelui 200 tone Ungheni, s. Chirileni, Telefon: (236) 
75230, Telefon mobil: 069132625   

Mere Mantuaner 40 tone Drochia, s. Sudarca,  Telefon mobil: 
67337075   

Mere Jonared 100 tone Drochia, s. Sudarca,  Telefon mobil: 
67337075   

Vinete Vinete 4 tone
Drochia, s. Chetrosu, Telefon: (252) 
54610, (252) 27032, Telefon mobil: 
068112628, 069353231 

Soia Soia 30 tone
Drochia, s. Chetrosu, Telefon: (252) 
54610, (252) 27032, Telefon mobil: 
068112628, 069353231 

Ceapă Ceapă din seminţe, Holţedon 10 tone
Drochia, s. Chetrosu, Telefon: (252) 
54610, (252) 27032, Telefon mobil: 
068112628, 069353231  

Cartofi Irga 20 tone
Drochia, s. Chetrosu, Telefon: (252) 
54610, (252) 27032, 068112628, 
069353231 

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

Floarea-soarelui Floarea-soarelui 10 tone Drochia, s. Antoneuca, Telefon mobil: 
060006888   

Mere Idared 8 tone Drochia, s. Antoneuca, Telefon mobil: 
060006888   

Struguri Moldova 4000 kg or. Nisporeni, str.Ion Creangă 73, Tele-
fon: (264) 24432   

Struguri Moldova 10 tone Nisporeni, s.Vărzăreşti, Telefon: (264) 2 
38 57, Telefon mobil: (795) 25358   

Struguri Moldova 10 tone or. Nisporeni, str. 1 Mai, Telefon: (264) 0 
264-2-27-14   

Grîu Grîu alimentar 20 tone or.Nisporeni, Telefon: (264) 2 54 09, 
Telefon mobil: 0693 87083   

Struguri Moldova 10 tone or. Nisporeni, str.Nirnova,10, Telefon: 
(264) 24501, Telefon mobil: (795)25358

Struguri Moldova 20 tone or. Nisporeni, str.Ion Creangă 71, Tele-
fon: (264) 24810, (264) 22418   

Grîu Grîu alimentar, % de gluten 22 300 tone Făleşti, s. Izvoare, Telefon: (259) 
025969133, Telefon mobil: 079223655   

Floarea-soarelui Floarea soarelui 300 tone Făleşti, s. Logost eni, Telefon: (259) 
60138, Telefon mobil: 069640708   

Grîu Grîu alimentar, gluten-21,5% 400 tone Făleşti, s. Logost eni, Telefon: (259) 
60138, Telefon mobil: 069640708   

Soia SOIA DIN ROADA ANULUI CURENT 100 tone Făleşti, s. Logost eni, Telefon: (259) 
60138, Telefon mobil: 069640708   

Varză  Varză 4 tone Orhei, s. Pelivan, Telefon: (235) 68614, 
Telefon mobil: 69274010   

Varză Varză soiuri de toamna 30 tone Făleşti, s. Pîrliţa, Telefon: (259) 62325, 
Telefon mobil: 069872776   

Gutui Gutui în stare proaspătă 10 tone Făleşti, s. Pîrliţa, Telefon: (259) 62325, 
Telefon mobil: 069872776   

Struguri IZABELLA 4 tone Făleşti, s. Pîrliţa, Telefon: (259) 62325, 
Telefon mobil: 069872776   

Struguri Moldova 15 tone
or. Nisporeni, str. Lăpuşneanu 30, 
Telefon: (264) 22324, Telefon mobil: 
79575117   

Mazăre Mazăre 70 tone Cantemir, s.Samalia, Telefon: (273) 67-
2-37, Telefon mobil: 79609939   

Grîu Grîu 125 tone Cantemir, s.Samalia, Telefon: (273) 67-
2-37, Telefon mobil: 79609939   

Floarea-soarelui Floarea-soarelui 100 tone Cantemir, s.Samalia, Telefon: (273) 67-
2-37, Telefon mobil: 79609939   

Grîu Grîu furajer 70 tone Cantemir, s.Samalia, Telefon: (273) 67-
2-37, Telefon mobil: 79609939   

Mazăre Mazăre 20 tone Cantemir, s. Vişineovca, Telefon: (273) 
42-2-05, Telefon mobil: 79366191   

Floarea-soarelui Floarea-soarelui 30 tone Cantemir, s. Vişineovca, Telefon: (273) 
42-2-05, Telefon mobil: 79366191   

Floarea-soarelui Floarea soarelui 200 tone Ungheni, s.Cioropcani, Telefon: (236) 
76230, (236) 76239   

Floarea-soarelui Floarea soarelui 250 tone Ungheni, s.Cetireni, Ungheni, Telefon: 
(236) 613223, 

Mere Mere soiurile Golden, Idared, 
Florina,Jona Gored 45 tone Făleşti, s. Obreja Veche, Telefon: (259) 

65799, Telefon mobil: 067165799   

Bostan  Bostan 5 tone
Orhei, s. Podgoreni, Telefon: (235) 
50280, 067181037, Telefon mobil: 
67181142   

Varză Varză 2500 tone Cantemir, s.Şofranovca, Telefon: (273) 
2-30-66, (273) 55-3-55   

Struguri Moldova 8 tone Cantemir, s. Cîrpeşti, Telefon: (273) 78-
2-73, Telefon mobil: 79383145   

Struguri Struguri 8 tone Cantemir, s. Cîrpeşti, Telefon: (273) 78-
2-73, Telefon mobil: 79383145   

Struguri Moldova 10 tone
Nisporeni, s. Bălăureşti, Telefon: (264) 
48249, (264) 23857, Telefon mobil: 
(69926550   

Floarea-soarelui  Floarea-soarelui nelimitat
Orhei, s.Peresercina, Telefon: (235) 
47290, (235) 47324, Telefon mobil: 
69157558   

Grîu  Grîu nelimitat
Orhei, s.Peresecina, Telefon: (235) 
47000, (235) 47267, Telefon mobil: 
069000007   

Floarea-soarelui  Floarea-soarelui nelimitat Orhei, s. Peresecina, Telefon: (235) 
47267, Telefon mobil: 069202052   

Orz  Orz nelimitat Orhei, s. Peresecina, Telefon: (235) 
47267, Telefon mobil: 069202052   

Grîu  Grîu nelimitat Orhei, s. Peresecina, Telefon: (235) 
47267, Telefon mobil: 069202052   

Floarea-soarelui  Floarea-soarelui nelimitat
Orhei, s.Peresecina, Telefon: (235) 
47000, (235) 47267, Telefon mobil: 
069000007   

Struguri  Struguri nelimitat
Orhei, s.Peresecina, Telefon: (235) 
47920, (235) 47230, Telefon mobil: 
69157573   

Floarea-soarelui Floarea soarelui 200 tone Ungheni, s. Boghenii Noi, Telefon: (236) 
48230, (236) 079501481   

Floarea-soarelui Floarea soarelui 200 tone Ungheni, s. Alexeevca, Telefon: (236) 
71231   
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Grîu Grîu alimentar, conţinutul de 
gluten-21% 200 tone Făleşti, s. Glinjeni, Telefon: (259) 71379, 

Telefon mobil: 069158498   

Floarea-soarelui Floarea soarelui 100 tone Făleşti, s. Glinjeni, Telefon: (259) 71379, 
Telefon mobil: 069158498   

Struguri  Struguri nelimitat Orhei, s. Peresecina, Telefon: (235) 
42587, (235) 47267   

Floarea-soarelui  Floarea-soarelui nelimitat Orhei, s.Peresecina, Telefon: (235) 
42587, (235) 47267   

Porumb  Porumb nelimitat Orhei, s.Peresecina, Telefon: (235) 
42587, (235) 47267   

Floarea-soarelui  Floarea-soarelui nelimitat
Orhei, s.Peresecina, Telefon: (235) 
42480, (235) 47360, Telefon mobil: 
069346320   

Porumb  Porumb nelimitat
Orhei, s.Peresecina, Telefon: (235) 
42480, (235) 47360, Telefon mobil: 
069346320   

Floarea-soarelui  Floarea-soarelui nelimitat
Orhei, s.Peresecina, Telefon: (235) 47 
230, (235) 74 267, Telefon mobil: 0 691 
57673   

Struguri  Struguri nelimitat
Orhei, s.Peresecina, Telefon: (235) 
47475, (235) 47230, Telefon mobil: 
069157673   

Floarea-soarelui  Floarea-soarelui nelimitat
Orhei, s.Peresecina, Telefon: (235) 
47475, (235) 47230, Telefon mobil: 
069157673   

Floarea-soarelui  Floarea-soarelui nelimitat
Orhei, s.Peresecina, Telefon: (235) 
47920, (235) 47230, Telefon mobil: 
69157573   

Porumb  Porumb nelimitat Orhei, s. Peresecina, Telefon: (235) 
47267, Telefon mobil: 069202052   

Floarea-soarelui  Floarea-soarelui nelimitat or. Orhei, Telefon: (235) 42360, Telefon 
mobil: 069346320   

Grîu  Grîu nelimitat Orhei, Telefon: (235) 42360, Telefon 
mobil: 069346320   

Orz  Orz nelimitat or. Orhei, Telefon: (235) 42360, Telefon 
mobil: 069346320   

Gogoşari  Gogoşari nelimitat or. Orhei, Telefon: (235) 42360, Telefon 
mobil: 069346320   

Floarea-soarelui  Floarea-soarelui nelimitat
Orhei, s. Peresecina, Telefon: (235) 
47301, (235) 47377, Telefon mobil: (795) 
35275, 

Orz  Orz nelimitat
Orhei, s. Peresecina, Telefon: (235) 
47000, (235) 47267, Telefon mobil: 
069000007   

Porumb  Porumb nelimitat
Orhei, s. Peresecina, Telefon: (235) 
47000, (235) 47267, Telefon mobil: 
069000007   

Struguri  Struguri nelimitat
Orhei, s. Peresecina, Telefon: (235) 
47000, (235) 47267, Telefon mobil: 
069000007   

Grîu  Grîu nelimitat
Orhei, s. Peresercina, Telefon: (235) 
47290, (235) 47324, Telefon mobil: 
69157558   

Orz  Orz nelimitat
Orhei, s. Peresercina, Telefon: (235) 
47290, (235) 47324, Telefon mobil: 
69157558   

Struguri  Struguri nelimitat
Orhei, s. Peresercina, Telefon: (235) 
47290, (235) 47324, Telefon mobil: 
69157558   

Struguri Struguri Moldova 20 tone Cahul, s. Văleni, Telefon: (299) 32929, 
Telefon mobil: 069174864   

Struguri Struguri Cabernet 15 tone Cahul, s. Văleni, Telefon: (299) 32929, 
Telefon mobil: 069174864   

Porumb  Porumb 100 tone Cahul, s. Văleni, Telefon: (299) 32929, 
Telefon mobil: 069174864   

Floarea-soarelui  Floarea-soarelui 100 tone Cahul, s. Văleni, Telefon: (299) 32929, 
Telefon mobil: 069174864   

Grîu  Grîu 8 tone Cahul, s. Cucoara, Telefon: 0(299)2-
14-13   

Orz  Orz 8 tone Cahul, s. Cucoara, Telefon: 0(299)2-
14-13   

Struguri Moldova 10 tone Nisporeni, s.Cioresti, Telefon: (264) 
45-786   

Floarea-soarelui Floarea-soarelui 200 tone
Cantemir, s. Antoneşti, Telefon: (273) 
41-4-76, (273) 73-3-63, Telefon mobil: 
79660608   

Struguri Victoria 10 tone Cantemir, s.Cîrpeşti, Telefon: (273) 78-
6-49, Telefon mobil: 79308001   

Struguri Cardinal 10 tone Cantemir, s.Cîrpeşti, Telefon: (273) 78-
6-49, Telefon mobil: 79308001   

Struguri Moldova 30 tone Cantemir, s. Antoneşti, Telefon: (273) 
2-30-66   

Roşii Tomate, soiuri olandeze, recoltea-
ză zilnic 600kg 15 tone Cantemir, s. Vadul lui Isac, Telefon: (273) 

2-30-66   

Porumb Porumb boabe 30 tone Cantemir, s.Vadul lui Isac, Telefon: (273) 
2-30-66   

Struguri Moldova 5 tone Nisporeni, s.Cioreşti, Telefon: (264) 
45286, Telefon mobil: 067185286   

Struguri Carabuna 60 tone or. Hînceşti, Telefon: (269) 23408, 
068083841, Telefon mobil: 069711006   

Struguri Moldova 7 tone Nisporeni, s.Bălăureşti, Telefon: (264) 
48-2-40   

Struguri Alepa 30 tone or. Hînceşti, Telefon: (269) 23408, 
068083841

Struguri Moldova 5 tone Nisporeni, s. Bălăureşti, Telefon: (264) 
48246   

Struguri Moldova 10 tone Cantemir, s.Haragiş, Telefon mobil: 
79298587   

Struguri Moldova 30 tone or. Cantemir, Telefon mobil: 78804455   

Soia Soia 300 tone Edineţ, s.Gordineşti, Telefon mobil: 
069132703, 

Soia Soia 300 tone Edineţ, s. Bădragii Vechi, Telefon: (246) 
56130, Telefon mobil: (693) 62401   

Grîu Grîu alimentar 23% gluten, 95% 
IDC 200 tone Ungheni, s. Sculeni, Telefon mobil: 

079007910   

Floarea-soarelui Floarea soarelui 250 tone Ungheni, s. Sculeni, Telefon mobil: 
079007910   

Soia  Soia 100 tone Drochia, s. Zguriţa, Telefon: (252) 44230, 
Telefon mobil: 069289939   

Floarea-soarelui  Floarea-soarelui 200 tone Drochia, s. Zguriţa, Telefon: (252) 44230, 
Telefon mobil: 069289939   

Grîu  Grîu 600 tone Drochia, s. Zguriţa, Telefon: (252) 44230, 
Telefon mobil: 069289939   

Mere Idared, Champion 100 tone Drochia, s. Zguriţa, Telefon: (252) 44230, 
Telefon mobil: 069289939   

Floarea-soarelui Floarea soarelui pentru ulei, de-
pozitul producătorului 40 tone Edineţ, s. Cuconeştii Noi, Telefon mobil: 

067152249   

Soia Soia, depozitul producătorului 40 tone Edineţ, s. Cuconeştii Noi, Telefon mobil: 
067152249   

Mere Mantuaner, Zimnii Banan, Idared, 
800 t si 500 t pentru suc  1300 tone Edineţ, s.Gordineşti, Telefon mobil: 

069132703 

Produse apicole Miere de albină 1 tone Cantemir, s. Haragiş, Telefon: (273) 
63-2-34   

Produse apicole Miere de albină polifl oră 2 tone Ungheni, s.Grăseni, Telefon: (236) 49278   

Păsări Păsări nelimitat Drochia, s. Tîrnova,  Telefon: (252) 
27032

Ovine Comercializează oi de prăsilă 2 
ani Romanovscaia 15 unitate Cantemir, s.Cîietu, Telefon: (273) 2-30-

66   

Produse apicole  Miere de albini (salcîm-tei) 200 kg Cantemir, s. Cîietu, Telefon: (273) 2-30-
66   

Produse apicole Miere de albini (salcîm-tei) 200 kg Cantemir, s. Cîietu, Telefon: (273) 2-30-
66   

Produse lactate brinza de oi 100 kg Cantemir, s.Chioselia, Telefon: (273) 
54-2-23   

Produse apicole  Produse apicole nelimitat
Orhei, s.Peresecina, Telefon: (235) 
47301, (235) 47267, Telefon mobil: (795) 
35275   

Produse de morărit Faină de grîu. Calitate superioara. 100 tone Cahul, s. Văleni, Telefon: (299) 32929, 
Telefon mobil: 069174864   

Bovine Vinde o vacă vîrsta de 9 ani 1 unitate Cantemir, s.Ciobalaccia, Telefon mobil: 
79370717   

Bovine Vinde trei viţei  3 unitate Cantemir, s.Ciobalaccia, Telefon mobil: 
79370717   

Diverse

Seminţe de cereale Seminţe de orz Ghetman si Vacula 30 tone Cahul, satul Roşu, Telefon: (299) 71729, 
Telefon mobil: 079036623 

Produse de morărit Faină de grîu. Calitatea I. 150 tone
Cahul, s. Văleni, Director: Cotet Nicolae, 
Telefon: (299) (299) 32929, Telefon mo-
bil: 069174864   

Seminţe de legume Seminţe de bostan 3 tone Cahul, s. Roşu, Telefon: (299) 71 380, 
Telefon mobil: 069201354   

Material semincier Seminţe de lucernă 500 kg Cahul, s. Bădicul Moldovenesc, Telefon 
mobil: 079213487   

Terenuri si con-
strucţii  Terenuri si construcţii nelimitat Orhei, s. Peresecina, Telefon: (235) 

93560, Telefon mobil: 069346320   

Material semincier Seminţe de lucernă 600 kg Cahul, s. Cucoara, Telefon mobil: 
079798361   

Echipamente 
agricole Combină SC-5 1 unitate

Edineţ, s.Gordineşti, Telefon: (246) 
60381, (246) 60385, Telefon mobil: 
067160328   

Material semincier Samanţe de lucernă - Raduga. 1 tone Cahul, s. Cucoara, Telefon: 0(299)2-
14-13   

CERERI
Nume produs Descriere produsului Cantitate Regiune

Orz Orz 2 tone Glodeni, s. Duşmani Telefon: (249) 
74605   

Nutreţuri grosiere Lucernă 200 bucăţi Glodeni, s. Duşmani Telefon: (249) 
74605  

Usturoi Usturoi 10 kg Cantemir, s.Cania, Telefon: (273 ) 41-
5-41   

Echipamente agricole Cutie de viteza pentru  T150K 1 bucăţi Cantemir s.Cania, Telefon: (243) 2-30-
66, (243) 41-7-91   

Echipamente agricole Tocătoare de porumb 1 unitate Donduşeni, s.Plop, 025171380   

Soia Soia 100 tone Donduşeni str. Independenţei, 48 Tele-
fon: (251)27032

Produse de morărit Faina de grîu 500 kg Telefon mobil: 68414217   

Echipamente agricole Utilaj pentru frigider performant 
camera de 10 tone 1 unitate Hînceşti s.Cîrpeşti, Telefon: (269) 78-

2-48   

Grîu Grîu 5000 tone Drochia, s. Antoneuca, Telefon mobil: 
060006888
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ABONAREA 2012

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*

12 36 72 108 132
* 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 132 de lei pentru abonament anual.

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

 Aici e loc pentru publicitatea ta. tel. 23-56-98
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