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 Japonia va continua 
să susţină agricultorii moldoveni 

Succese remarcabile se pot obţine 
în orice domeniu de activitate, 
în special în agricultură 
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Vinurile moldovenești, 
vor fi  verifi cate de ruși în RM
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CITIŢI ÎN NUMĂRUL CURENT:
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Întreprinderilor Mici şi Mijlocii 
au acces limitat la fi nanţare

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:

4

Cu referire la site-ul institu-
ției ruse, specialiștii au discu-
ta propunerile părții moldave 
privind restabilirea controlului 
național al producției alcoolice 
livrate pe teritoriul Federației 
Ruse. Acreditarea Centrului “va 
permite vinifi catorilor moldo-
veni să asigure garantat cali-
tatea și securitatea producției, 
ținînd cont de cerințele stabile 
de Rusia”.

A fost prezentată lista între-
prinderilor care doresc să-și eva-
lueze producția înainte ca aceas-
ta să ajungă pe teritoriul Rusiei. 
Rospotrebnadzor sprijină aceste 

propuneri și menționează că în-
treprinderile care își vor verifi ca 
suplimentar producția vor avea 
o reputație mai bună de produ-
cător conștiincios.

De asemenea, a fost discu-
tată posibilitatea reluării ex-
portului în Rusia a divinurilor. 
Însă Rospotrebnadzor a men-
ționat că “principiul ghișeului 
unic actual se va menține”.

Potrivit Rospotrebnadzor, 
în primele nouă luni ale anului 
curent în laboratoare au fost 
verifi cate produse alcoolice din 
Republica Moldova în număr 
de 2835 loturi de vinuri, 148 

loturi de materiale vinicole, 353 
loturi de divinuri în volum total 
de 17,2 mil. litri.

În prezent se examinează 
posibilitatea exportului de pro-
duse alcoolice în vrac de către 
mai multe întreprinderi mol-
dovenești, precum “Moldavskii 
Standard”, “Cricova”, “Tomai 
Vinex”.

În pofi da faptului că Rospo-
trebnadzor introduce periodic 
sancțiuni împotriva vinifi cato-
rilor moldoveni, Rusia rămîne 
principala piață de desfacere a 
vinurilor din Moldova. În 2010 
pe această piață au fost expor-

tate 46% din vinul moldovenesc 
de export. Anul trecut în Rusia 
au fost exportați 244,2 mii dal 
de vinuri din RM, ceea ce con-
stituie circa 10% din totul im-
porturilor de vin în Rusia.

În opt luni ale anului curent 
Moldova a exportat peste ho-
tare produse de vinifi cație în 
sumă de 97,4 mil. dolari, dintre 
care peste un sfert (25,1 mil. do-
lari) a revenit Rusiei.

Potrivit ultimelor date pre-
zentate de „Rospotrebnadzor”, 
în acest an au fost importate 
17,2 milioane de litri de băuturi 
alcoolice.

Cultura gutuiului - 
puţin pretenţioasă, 
cu număr redus de boli 
şi dăunători 8-9

Specialiștii ruși și moldoveni fi nalizează lucrările pentru acreditarea la 
Rospotrebnadzor a Centrului național de testare a calității produselor 
alcoolice din Moldova



PREŢURI

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 5,00 12,00 10,00 6,00 11,00 10,00 9,00 9,00 9,00 6,00 12,00 8,00 4,50 7,50 7,00
Cartofi 1,80 2,00 2,00 1,80 4,50 2,00 2,20 3,50 2,80 2,80 5,00 3,00 2,50 4,20 3,00
Castraveţi  -  -   - - - - 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 10,00 12,00 10,00
Ceapă albă  -  -  - 8,00 8,00 8,00 10,00 10,00 10,00 - - -
Ceapă galbenă 3,00 3,50 3,50 3,00 3,50 3,20 3,50 3,50 3,50 3,80 5,00 5,00 3,00 3,50 3,00
Ceapă roşie  -  -   - 8,00 8,00 8,00 10,00 15,00 15,00 - - -  -  -  - 
Ciuperci Shampinion  -  -   - - - - 28,00 30,00 30,00 35,00 35,00 35,00 30,00 30,00 30,00
Gogoşari 5,00 7,00 7,00 10,00 11,00 10,00 - - - 8,00 11,00 11,00 7,00 8,00 7,00
Morcov 4,00 6,00 5,00 4,00 5,00 4,50 3,50 4,00 4,00 4,00 8,00 7,00 4,00 4,50 4,00
Ridiche neagră 2,50 3,50 3,00 3,00 3,50 3,00 3,00 3,00 3,00 5,00 5,00 5,00  -  -  - 
Roşii de seră 7,00 12,00 10,00 - - - 6,00 12,00 9,00 6,00 15,00 8,00  -  -  - 
Roşii de câmp 6,00 9,00 8,00 7,50 8,00 7,50 6,00 7,00 7,00 2,50 4,00 4,00 5,00 8,00 7,00
Sfeclă de masă 3,50 5,00 4,50 3,00 3,50 3,00 3,50 3,50 3,50 5,00 5,00 5,00 4,00 5,00 4,00
Usturoi 30,00 32,00 30,00 20,00 25,00 22,00 18,00 25,00 20,00 25,00 35,00 30,00 18,00 19,00 19,00
Varză 1,80 2,00 2,00 1,80 2,00 1,80 2,20 2,20 2,20 2,00 4,00 2,50 2,80 3,00 3,00
Varză conopidă  -  -   - - - - 9,00 10,00 10,00 13,00 14,00 14,00  -  -  - 
Varză de pechin  -  -  - 10,00 10,00 10,00 8,00 8,00 8,00 - - -  -  -  - 
Varză roşie  -  -  - 6,00 7,00 6,00 6,00 6,00 6,00 - - - 5,00 5,00 5,00
Vinete 3,00 4,00 3,00 5,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 12,00 6,00 8,00 8,00 8,00

FRUCTE

Banane  -  -  - - - - 12,91 12,91 12,91]  -  -  - 14,00 14,00 14,00
Grepfrut  -  -   - - - - 20,00 20,00 20,00 - - - 22,00 22,00 22,00
Lămâi  -  -   - - - - 13,00 13,00 13,00 - - - 15,00 15,00 15,00
Mandarine  -  -  - - - - 17,00 18,00 18,00 - - - 20,00 22,00 20,00
Mere 5,00 8,00 6,00 4,00 7,00 6,00 5,00 6,00 5,50 4,00 5,00 5,00 4,00 5,00 4,00
Mere Golden 5,00 9,00 6,00 5,00 7,00 6,00 5,00 6,00 5,50 6,00 10,00 10,00 6,00 7,00 6,00
Mere Idared  -  -  - 7,00 5,00 4,00 5,00 6,00 5,50 - - - 5,00 6,00 5,00
Mere Rihard  -  -  - 7,00 7,00 6,00 5,00 6,00 5,50 - - - 5,00 6,00 5,00
Pere  -  -   - 7,00 7,00 7,00 9,00 15,00 10,00 6,00 10,00 8,00 9,00 10,00 10,00
Portocale  -  -  - 16,00 16,00 16,00 18,00 18,00 18,00 - - - 20,00 22,00 20,00
Prune uscate  -  -   - - - - 25,00 40,00 30,00 20,00 23,00 20,00  -  -  - 
Struguri albi de masă 15,00 20,00 17,00 7,00 15,00 11,00 12,00 20,00 15,00 6,00 15,00 8,00 8,00 8,00 8,00
Struguri de masă Moldova  -  -  - 7,00 8,00 7,00 7,00 9,00 8,00 5,00 13,00 8,00 8,00 9,00 8,00
Struguri Kişmiş  -  -  - - - - - - - - - -  -  -   -
Struguri roşii de masă 12,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 7,00 20,00 15,00 5,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00

Federaţia Naţională a Agricultorilor AGROinform prezintă preţurile săptămânale angro la fructe şi legume pe 5 pieţe din Moldova

Informaţia despre preţurile săptămânale o puteţi accesa pe www.agravista.md 26.10.2011

În prezent, în Republica 
Moldova sectorul produce-
rii fructelor simburoase se 
orientează la producerea 
prunelor și piersicilor, de-
oarece sunt formate tradiții 
în producerea și consumul 
acestora. Sunt și alte fructe 
sâmburoase cu o rentabili-
tate înaltă și care se bucură 
de o cerere sporită pe piețele 
locale și regionale cum ar fi : 
cireșele / vișinele, caisele, 
piersicii - nectarinele.

Exportul de fructe sâm-
buroase se bucură de cerere 
sporită în Rusia și Uniunea 
Europeană. Ambele piețe 
sunt strategice pentru țara 
noastră. Piața Uniunii Eu-
ropene este difi cilă pentru 
fructele autohtone, deoare-
ce fermierii nu pot concu-
ra la capitolul ambalare și 
sortare / calibrare adecvată. 
Rusia este cel mai mare im-
portator de cireșe/vișine și 
al doilea loc la importul de 
piersici. Majoritatea fermie-
rilor și exportatorilor locali 
sunt orientăți la piața Rusi-
ei, care importă fructe sim-
buroase in cantitati mari si 

totodata, ofera cele mai 
mici preturi pentru fructele 
autohtone (cauza: ambala-
re neadecvată și lipsa pre-
răcirii fructelor înainte de 
export) și se caracterizea-
ză prin riscuri sporite pri-
vind exporturile producției 
moldovenești.

Piața fructelor în Rusia 
se dezvoltă rapid și se ca-
racterizează prin următoa-
rele tendințe benefi ce pen-
tru antreprenorii autoh-
toni: (1) producția rusească 
de fructe sâmburoase în 
ultimii ani scade constant 

de la 479.54 mii tone, în 
anul 2008, până la 430.69 
mii tone, în anul 2010; (2) 
în anul 2010, consumul de 
fructe pe cap de locuitor a 
sporit cu 10% și a constituit 
71 kg/pers, (3) în primul se-
mestru al anului 2011, im-
portul de piersici și nectari-
ne a sporit cu 80% în volum 
și 157% în aspect de preț în 
comparație cu aceeași pe-
rioadă a anului precedent 
(importul în 2010 s-a mărit 
cu 43.8% în comparație cu 
anul 2009 sau de la 155,753 
tone în 2009 până la 

223,944 tone în 2010); (4) 
importul de cireșe / vișine a 
crescut până la 73,796 tone, 
în anul 2010, în comparație 
cu 71,580 tone - în anul 
2009.

Republica Moldova are 
avantaj la exportul de fruc-
te sâmburoase reieșind 
din faptul, ca distanță de 
transportare este mică în 
comparație cu alte țări (Tur-
cia, Spania, Uzbekistan, 
Azerbajan, Grecia, Italia) și 
durata de transportare este 
scurtă, ceea ce infl uențează 
asupra calității sâmburoa-
selor și prețului de comerci-
alizare. Fructele sâmburoa-
se se importă în Rusia prin 
intermediul transportului 
auto (autocamioane).

Expertii AGROinform 
consideră că fermierii au-
tohtoni trebuie să diversi-
fi ce producerea fructelor 
sâmburoase (în special 
cireșe / vișine, caise, prune 
și nectarine) și să benefi cie-
ze de conjunctura creată pe 
piețele locale și regionale în 
ceea ce privește comerțul cu 
fructe în stare proaspătă.

Economia din sectorul 
rural este în descreștere

Agenții economici sunt tot mai puțin 
interesați de a investi în activități economice 
din sectorul rural. Conform datelor Camerei 
Înregistrării de Stat, observăm că numarul 
întreprinderilor înregistrate în zona rurala 
a fost mai mic decât a afacerilor noi create 
în Capitală. În ianuarie-septembrie 2011, 
ofi ciile teritoriale regionale au înregistrat 
doar 2197 de întreprinderi noi, iar la ofi ciul 
teritorial Chișinău s-au înregistrat 2906 de 
întreprinderi.

Totodata, din registrul de stat, au fost 
radiate un numar de 2623 de întreprinderi, 
cu 414 mai mult față de aceiași perioadă a 
anului 2010. Circa 66% din totalul de între-
prinderi radiate în primele 9 luni ale anului 
curent sunt din afara Chișinăului.

Potrivit datelor Camerei Înregistrarii de 
Stat, la 1 octombrie 2011, în Moldova erau 
159 830 persoane juridice și întreprinzători 
individuali. Circa 47,6% dintre acestea sunt 
SRL, II - 42%, SA - 3%, COOP - 2%, ONG - 
2%, IS și IM - 1%.

Numărul întreprinderilor încadrate în 
Agricultură și Industrie Alimentară consti-
tuie circa 6% din totalul persoanelor juridice.

Sectorul de fructe sâmburoase 
merită o atenție deosebită
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Un an alături 
de voi

Trec anii mai ușor de-
cât ne imaginăm, îi căutăm 
în sertar și brusc nu-i mai 
găsim, apoi îi uităm și ne 
amintim de ei când încep a 
ne albi tâmplele, când dru-
murile ni se par mai lungi 
de atâta așteptare.

Dar anii trec…și nu ne 
întreabă nimic, nu ne dau 
nici un răgaz, se aștern pe 
umeri povară. 

A trecut un an de când 
sunt redactor al ziarului 
Agromediainform, un an 
în care am încercat să pă-
trund în esența subiectelor 
interesante pentru fiecare 
dintre voi - cititorii. 

A fost un an în care am 
cunoscut oameni deosebiți, 
producători care încearcă 
să se descurce și să facă față 
încercărilor, își iubesc țara 
și pământul, știu să trăias-
că demn și corect. Datorită 
acestor oameni am căpătat 
forțe și încredere, am rea-
lizat că Moldova este într-
adevăr o țară cu oameni 
gospodari și muncitori. 

Mă bucur că în această 
perioadă am reușit să cu-
nosc o bună parte din citi-
torii ziarului personal, să 
aflu obiecțiile și doleanțe-
le lor. Sper să fim alături 
și de acum înainte, așa că 
vă îndemn să vă abonați la 
ziarul Agromediainform și 
pentru anul următor. Nu 
ezitați să ne contactați.

 EDITORIAL

Liliana BEREGOI

OPINII
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PUBLICAȚIE PERIODICĂ 
A FEDERAȚIEI NAȚIONALE 
A AGRICULTORILOR DIN MOLDOVA

În perioada 19-22 octombrie 
la Moldexpo s-au desfășurat ex-
pozițiile tradiționale „Farmer” 
și „Moldagrotech”. În cadrul 
expozițiilor agricultorii au avut 
posibilitatea să prezinte rezul-
tatele pe care le-au obținut pe 
parcursul anului.

Cu toate că în anul 2011 s-au 
confruntat cu un șir de difi cul-
tăți, agricultorii spun că agri-
cultura poate aduce profi t. 

„Nu mai mizăm pe ajutorul 
statului, încercăm să ne descur-
căm cu forțele proprii”, spune 
Mihai Savin, producător agricol 
de la Orhei.  

Mihai Savin este conducător 
al SRL „Rusmiliud” și membru 
al Federației Naționale a Agri-
cultorilor din Moldova, iar în 
anul curent în cadrul expoziției 
a devenit câștigător al premiu-
lui „Farmer Lider”. Premiul 
„Lider Agrobusiness” a reve-

nit SRL-ului „Vilora-VS” de la 
Edineț, care de asemenea este 
membră a AGROinform. Pre-
miante au devenit și cooperati-
vele „Struguri de Aur” și „Edin-
Fruct Imex”  care au înregistrat 
rezultate bune pe parcursul 
anului 2011. Producătorii spun 
că datorită Federației le sunt 
reprezentate și promovate in-
teresele. Pe lângă diplome și 
medalii, premianții ediției din 
acest an ai expozițiilor „Far-
mer” și „Moldagrotech” au pri-
mit și premii bănești de la 300 
până la 2.000 de lei.

Prezent la decernare Prim 
ministrul, Vlad Filat și-a ex-
primat satisfacția în legătură 
cu avansarea de la an la an a 
tehnologiilor agricole și imple-
mentarea unor proiecte de suc-
ces in domeniu.

Filat s-a referit și la pro-
blemele cu care se confruntă 

agricultorii, cele mai grave fi -
ind accesul restrâns la creditele 
bancare și necesitatea extinde-
rii pieții de desfacere pentru 
produsele agricole. Vlad Filat 
a subliniat ca problemele an-
gajaților din agricultura sunt în 
atenția Guvernului, unele fi ind 
rezolvate, iar pentru restul cău-
tate soluții. 

Tehnica agricolă 
este prea scumpă 
pentru producători

Ofertă variată la prețuri ex-
orbitante. Tehnica și utilajul 
agricol de ultimă generație sunt 
prea scumpe pentru fermierii 
moldoveni. Aceasta este con-
cluzia agricultorilor care au vi-
zitat expoziția “Moldagrotech”, 
dar și a autorităților. 

Atât fermierii, cât și deale-

rii de utilaje agricole spun că 
nu oricine își poate permite să 
investească asemenea sume de 
bani pentru a face agricultură 
performantă.

Autoritățile sunt conștiente 
de gravitatea problemei, dar nu 
le pot promite fermierilor sub-
venții mai mari la procurarea 
utilajului agricol.

“Accesul la fi nanțe rămâne o 
problemă, dar majoritatea celor 
care s-au decis să fi e competitivi, 
să aibă rezultate bune, trec peste 
această difi cultate și implimen-
taeză tehnică modernă. Asta este 
realitatea”, a menționat minis-
trul Agriculturii Vasile Bumacov.

În anul curent la expoziții au 
participat circa de 300 de com-
panii din 14 țări: Austria, Bela-
rus, Bulgaria, Grecia, Danemar-
ca, Italia, Moldova, Polonia, Fe-
derația Rusă, România, Turcia, 
Ucraina, Franța și Cehia.

Membrii AGROinform – 
fermieri lideri în anul 2011
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ISTORII DE SUCCES

Succese remarcabile se pot obține în orice 
domeniu de activitate, în special în agricultură 

În regiunea de centru a ță-
rii, uscarea prunelor a devenit 
o tradiție, o mare parte a popu-
lație practicând această îndelet-
nicire pe parcursul mai multor 
ani. Pentru uscarea prunelor 
sunt folosite de la cuptoare cu 
fum - la uscătorii tip tunel cu 
motorină sau gaz. Cu cultivarea 
și procesarea prunelor se ocupă 
și Andrei Secrieru de la Nispo-
reni care împreună cu tatăl său 
gestionează afacerea lansată în 
anul 2006. 

Gospodăria Țărănească de-
ținea inițial în proprietate 5 ha 
de teren arabil, ulterior a mai 
procurat încă 2 ha și pe toate 
cele 7 ha a înfi ințat o plantație 
multianuală de prun.

În toamna anului 2010, în-
treprinderea s-a reorganizat 
din gospodărie țărănească în 
SRL cu denumirea „PRUN-
EX”, având ca fondator pe Se-
crieru Andrei. La moment, dis-
pune de 12 ha de pruni în rod, 
1 ha de viță de vie, soi de masă 
„Moldova”, și 4 ha teren arabil, 
care în toamna aceasta urmea-
ză a fi  plantate cu prun.

Activitatea de bază a între-
prinderii constă în creșterea și 
procesarea prunelor. Pentru 
prelucrarea prin tratare termi-
că a prunelor, întreprinderea 
dispune de o uscătorie de fruc-
te, tip tunel, cu capacitatea de 
15t/24h.  

Pentru procurarea tere-
nului și înfi ințarea plantației 
multianuale de prun, construc-
ția căilor de acces la plantație, 
construcția depozitului pentru 
amplasarea uscătoriei și apro-

vizionarea acestuia cu gaz și 
energie electrică, construcția 
unei fântâni fermierul a investit 
4,5 mil. lei, bani proveniți din 
surse proprii. 

Volumul anual al produce-
rii se cifrează la 50-70 tone de 
fructe uscate și în jur de 100 
tone fructe în stare proaspătă. 
Întreprinderea cultivă soiurile: 
Stanley și Anaspet, și obține o 
recoltă de 20-25 tone/ha. Pre-
țul de realizare a fructelor us-
cate este de 25lei/kg, producția 
fi ind realizată intermediarilor 
precum și pe piețele din Rusia 

și Ucraina, iar în anul 2011 și 
Belorus.

În anul curent, pentru mo-
dernizarea tehnologică între-
prinderea a achiziționat un 
tractor în valoare de 338 mii lei, 
o stropitoare – 75 mii lei, o linie 
de spălare și sortare a fructelor 
– 212,5 mii lei. Aceste mijloace 
tehnologice vor permite efectu-
area lucrărilor în termeni op-
timi, întreținerea plantațiilor și 
obținerea unui randament mai 
înalt al producției. 

Producătorul afi rmă că linia 
de spălare și sortare achizițio-

nată va permite efectuarea ope-
rativă a acestor lucrări precum 
și obținerea produselor fi nite, 
sortate în patru categorii de ca-
litate, fapt care va infl uența și 
nivelul prețului. 

„Nu este simplu să adminis-
trezi o afacere atunci când ești 
limitat în resurse fi nanciare. 
Noi încercăm să facem cu bani 
puțini lucruri mari”, afi rmă An-
drei Secrieru. Principala pro-
blemă pentru SRL „PRUN-EX”, 
rămâne a fi  piața de desfacere, 
în acest scop în viitorul apropi-
at întreprinderea intenționează 

să se racordeze cerințelor eu-
ropene de producere, să obțină 
certifi cate de calitate, pentru ca 
ulterior să poată comercializa 
producția pe piața UE. 

Andrei Secrieru construieș-
te în prezent și un depozit fri-
gorifi c cu o capacitate de 100 
tone, o cameră de prerăcire și 
prelucrare a fructelor. Pentru 
viitor producătorul dorește să 
planteze 4 ha cu soiuri de prune 
timpurii care ar putea fi  recolta-
te în luna iulie. 

În anul 2009 Secrieru Andrei 
a devenit membru al organizați-
ei regionale „Nis-Agroinform”, 
care face parte din rețeaua 
AGROinform. Fiind un membru 
activ, s-a încadrat în activitățile 
de studiu prin intermediul gru-
purilor informale. Astfel, a avut 
acces la cele mai noi informații 
cu privire la noile tehnologii de 
cultivarea a prunelor, soiuri noi 
apărute, scheme de protecție 
folosite pentru pruni. În anul cu-
rent, Andrei Secrieru, este lider al 
cercului de studiu Pomicultură, 
se implică activ în desfășurarea 
ședințelor de studiu, venind cu 
idei noi și promovând activitatea 
organizației printre colegii săi.

Succese remarcabile se pot 
obține în orice domeniu de acti-
vitate, în special în agricultură, 
pentru aceasta însă, este nevoie 
de multă muncă și investiții, iar 
o fi nanțare rațională și efi cientă 
ar scoate din impas agricultu-
ra Republicii Moldova”, spune  
Andrei Secrieru.

Ana TULBURE, 
OR Nisporeni

De ceva timp cumpără-
torii pot găsi la Piața Cen-
trală din capitală ouă cu o 
culoare mai aprinsă a găl-
benușului. Dacă unii le ca-
ută în mod special, alții se 
feresc de ele, îngrijorați că 
producătorii ar putea adă-
uga anumite substanțe în 
mâncarea găinilor pentru 
a obține o astfel de culoa-
re, care să semene cu ouăle 
de casă. Mai nou, la unele 
tarabe a apărut inscripția 
„Ouă fără colorant”. 

Solicitată de Info-Prim 
Neo, o vânzătoare care a pla-
sat un astfel de mesaj, explică 
că, la început, ouăle cu gălbe-
nușul roșietic erau la mare că-
utare. Acum, dimpotrivă, oa-
menii sunt îngrijorați că aces-
tea le-ar putea face rău. „Unii 
cetățeni se plâng că după ce 
au cumpărat ouă cu gălbenu-
șul roșietic s-au simțit rău, au 
avut dureri de cap și de sto-
mac”, a spus vânzătoarea Na-
talia Matei. 

O altă vânzătoare, Dina Ste-
pan, spune că, de când cumpă-
rătorii întreabă dacă ouăle au 
sau nu colorant, vânzătorii care 
propun ouă cu gălbenușul mai 
aprins la culoare nu mai expun 
probe la vitrină. 

Solicitat de Info-Prim Neo, 
șeful Direcției politici de piață 
în sectorul zootehnic din ca-

drul Ministerului Agriculturii 
și Industriei Alimentare, Vita-
lie Ciobanu, a negat categoric 
faptul că producătorii ar folo-
si careva substanțe pentru ca 
ouăle să aibă gălbenușul atât 
de aprins la culoare. „Este o 
fantezie. Nu poate fi  așa ceva”, 
a declarat reprezentantul mi-
nisterului. 

Director general companiei 
agricole, Ion Bâzgu, a declarat 
că există astfel de practică, dar 
nu în Moldova. „În unele țări, 
unde porumbul este un produs 
defi citar, așa substanțe se folo-
sesc pentru o culoare aprinsă 
gălbuie. În Republica Moldova 
nu se folosește pentru că există 
sufi cient porumb”, a declarat 
Ion Bâzgu. 

Culoarea gălbenușului nu 
infl uențează prețul. Zece ouă 
se vând la piață cu 14-16,5 lei. 

Vânzătorii de la piață le propun cumpărătorilor 
“Ouă fără colorant”
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ACTUALITATE

Restanțele agenților eco-
nomici față de bugetul de stat 
au constituit la finele anului 
2010 - 349,9 milioane de lei, 
potrivit raportului privind 
executarea bugetului de stat 
pe anul 2010. Raportul a fost 
prezentat în plenul Parlamen-
tului de ministrul Finanțelor, 
Veceaslav Negruță.

Astfel, în strucutura restan-
țelor, partea preponderentă o 
deține datoria la impozitele și 
taxele administrate de către or-
ganele Serviciului Fiscal de Stat 
– 83,4% sau 291,7 milioane de 
lei și la organele Serviciului Va-
mal – 16,6% sau 58,2 milioane 
de lei. Analiza restanțelor pe ti-
puri de impozite și plăți denotă 
că cota majoritară a restanțelor 
aparține TVA – 83% (290,4 
milioane de lei), altor impo-
zite, plăți și taxe – 8,9% ( 31,2 

milioane de lei), impozitul pe 
venitul din activitatea de între-
prinzător – 5,3% (18,6 milioane 
de lei) și accizelor – 2,8% (9,7 
milioane de lei). 

Potrivit raportului, în anul 
2010 la bugetul de stat pe toate 
componentele au fost încasate 
venituri în sumă de 17167,7 mi-
lioane de lei, la nivel de 103,7% 

sau cu 613,7 milioane de lei 
peste prevederile anuale, iar la 
cheltuieli – de 18797,7 milioane 
de lei, ceea ce constituie 93,9% 
față de prevederile bugetare de-
fi nitive, cu un defi cit bugetar de 
1630,0 milioane de lei sau mai 
puțin cu 1837,5 milioane de lei 
sau cu 47% mai puțin față de 
prevederile defi nitivate.

Agenții economici datorează statului 
349,9 milioane de lei 

Prețul de livrare a gazelor naturale ar putea fi  mai mic de la 
1 ianuarie 2012, atunci când va intra in vigoare noul contract de 
achiziționare semnat cu Gazprom. Despre aceasta a anunțat vice-
premierul Valeriu Lazăr, ministru al Economiei, la ședința plena-
ra a Parlamentului.

Lazăr a precizat ca reducerea prețului la gaze face parte din 
concesiile pe care le-a putut obține tara noastră in procesul de 
negociere cu Gazprom a tarifului la gaze. Ministrul Economiei a 
spus ca in urma acestor discuții, s-a reușit obținerea mai multor 
concesii legate de livrarea gazului, insa rezultatele acestor nego-
cieri nu pot fi  făcute publice pina nu va fi  adoptata o decizie fi nala.

„Argumentele noastre pentru reducerea prețului la gaze au 
fost legate de faptul ca pe parcursul ultimilor cinci ani, capacita-
tea reala de cumpărare a consumatorilor nu a crescut la fel cum 
au crescut preturile. Noi am demonstrat ca in anul 2008 a ince-
put reducerea consumului de gaze naturale in Republica Moldo-
va si ca consumatorii nu sint in stare sa plateasca pretul actual”, 
a specifi cat Lazar.

La 18 octombrie, Prim-ministrul Vlad Filat a avut o intreve-
dere cu omologul sau rus, Vladimir Putin, in cadrul careia cei 
doi au discutat despre incheierea unui nou contract de achizi-
tionare a gazului rusesc cu o posibila reducere de pret, noteaza 
MOLDPRES.

Prețul de livrare a gazelor naturale 
s-ar putea reduce de la 1 ianuarie 2012

Patru milioane de euro, atât a 
primit Republica Moldova de la 
NATO, din 2006 până în prezent, 
pentru distrugerea pesticidelor 
inutilizabile și interzise, care mai 
rămân depozitate pe teritoriul ță-
rii noastre. Mai mult, în 2010, au-
toritățile de la Chișinău au semnat 
un acord de extindere a proiectu-
lui pentru viitor.

Proiectul intitulat „Substanțe 
chimice - Moldova” a fost inițiat 
încă în 2003, cu scopul de a dis-
truge pesticidele inutilizabile și 
interzise. Acest proiect include pa-
tru etape: colectarea, ambalarea 
și transportarea a peste 3000 de 
tone de pesticide în 37 de depozite 
speciale, identifi carea substanțe-
lor necunoscute, distrugerea pes-
ticidelor, precum și recondiționa-
rea terenurilor afectate.

La fi nalizarea primei etape, 
au fost depozitate 1351 de tone de 
pesticide. NATO s-a implicat în 
fi nanțarea acestui proiect în mai 
2006 și a alocat pentru primele 
două etape în jur de 540 mii de 

euro. La aceste etape, Republica 
Moldova a identifi cat și reambalat 
peste trei mii de tone de pesticide 
rămase pe teritoriul țării din peri-
oada sovietică.

În 2010, la lansarea celei de-a 
treia etape a proiectului care pre-
vedea evacuarea și distrugerea a 
două mii de tone de pesticide în 
perioada 2010-2011, NATO a alo-
cat încă 3,5 milioane de euro. La 
începutul anului 2003, pe terito-
riu Republicii Moldova mai ră-
mâneau în afara controlului peste 
șapte mii de tone de pesticide care 
au adus țara noastră în prag de ca-
tastrofă ecologică.

Până acum, cu sprijinul 
NATO, s-a reușit colectarea a pes-
te cinci mii de tone de substanțe 
chimice, dar au mai rămas în afa-
ra controlului alte peste două mii 
de tone de pesticide. În 2010, Mi-
nisterul Apărării de la Chișinău a 
semnat cu Alianța Nord Atlantică 
un acord de extindere a proiectu-
lui cu privire la distrugerea pes-
ticidelor.

Moldova a primit patru milioane 
de euro de la NATO 
pentru a distruge pesticidele

Polița de asigurare medicală 
obligatorie pentru anul 2012 se 
scumpește cu aproape 300 de lei, 
până la 3066 lei, a confi rmat mi-
nistrul sănătății Adrian Usatâi, so-
licitat de Info-Prim Neo. 

Ca și în alți ani, cei care o vor 
cumpăra în primele trei luni după 
intrarea în vigoare a Legii fondu-
rilor obligatorii de asistență medi-
cală, vor plăti pentru ea în jumăta-
te, adică 1533 lei.

Ministrul sănătății susține că 
nu e vorba de o majorare a costu-
lui poliței, ci de indexarea valorii 
acesteia în funcție de infl ație.

Pentru salariați contribuția 
medicală obligatorie rămâne la ni-
velul acestui an – 3,5% din leafă. 
Tot atât vor plăti și patronii pentru 
angajații lor.

Ministrul sănătății a mai spus 

că în 2012 va fi  majorată lista 
medicamentelor compensate. De 
asemenea va fi  extins spectrul 
de servicii medicale incluse în 
pachetul unic, acoperit de către 
Compania Națională de Asigu-
rări în Medicină. Se va majora 
numărul examinărilor de înaltă 
performanță, precum ar fi  cele 
de rezonanță magnetică, angio-
grafi e. Vor fi  lărgite serviciile de 
ultrasonografi e și alte examinări 
costisitoare, de efectuarea cărora 
depinde diagnosticarea corectă și 
neîntârziată a unor maladii.

Pacienții neasigurați, cu ex-
cepția celor ce suferă de maladii 
social condiționate, cu impact 
major asupra sănătății publice, 
vor achita o co-plată în mărime 
de 20 de lei pentru fi ecare vizită 
la medic.  

Autoritățile ruse au prelungit 
licența SRL „SanLogistics”, care 
administrează procesul de import 
a vinurilor moldovenești prin Pos-
tul vamal „Borovskii” din regiunea 
Moscova. Această decizie a fost lu-
ată în urma întrevederii dintre pre-
mierii Vlad Filat și Vladimir Putin.

Licența a expirat la data de 19 
octombrie 2011, iar noua licență 
este valabilă până la data de 19 
octombrie 2016. În acest sens, 
Vladimir Putin a dispus să se 
întreprindă măsurile de rigoare 
pentru a nu perturba procesul de 
import a vinului moldovenesc în 
Federația Rusă.     

De asemenea, autoritățile 
ruse au anunțat că examinează 
posibilitatea de a permite expor-
tul în Federația Rusă a vinului în 
vrac companiilor moldovenești 
SA”Cricova”, SRL „Tomai Vinex” 
și „Moldavschii Standard”. 

De menționat că, Rusia este 

cel mai mare importator de pro-
duse vinicole moldovenești. În 
primele opt luni ale anului cu-
rent, Moldova a exportat în total 
produse vinicole în valoare de 
97,4 mil. dolari. Rusiei i-au re-
venit 25,8% din aceste importuri 
(25,1 mil. dolari). 

Vom exporta vin în Rusia până în 2016

Polița de asigurare medicală 
se scumpește cu aproape 
300 de lei
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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.

BANI

Accesul de fi nanțare al În-
treprinderilor Mici și Mijlocii 
este destul de limitat în Repu-
blica Moldova, acestea benefi -
ciind de mai puțin de o treime 
din totalul fi nanțărilor la nive-
lul întregii economii. E părerea 
experților de la Banca germa-
nă KFW. Astfel, reprezentanții 
acestei Bănci își propun să sti-
muleze prin dezvoltarea ÎMM 
angajarea în câmpul muncii și 
creșterea nivelului de trai din 
RM. Pe de altă parte, experții 
de la Idis „Viitorul” susțin că 
Guvernul ar trebui să creeze 
toate condițiile necesare, ca 
întreprinderile din Moldova să 
se dezvolte productiv. Despre 
toate acestea s-a discutat la 
Chișinău în cadrul Forumului 
moldo-german de fi nanțare a 
întreprinderilor mici și mijlocii.

Coordonatorul forumului 
moldo-german de fi nanțarea a 
întreprinderilor mici și mijlo-
cii, Uwe Konst a explicat cum 
facilitează Germania accesul la 
fi nanțarea ÎMM din RM.

„Germania facilitează prin 
diferite instrumente accesul la 
fi nanțarea întreprinderilor mici 
și mijlocii din RM. Ca exemplu 
acordă linii de creditare și re-
fi nanțare atât pentru băncile 
comerciale, cât și pentru in-
stituțiile de microfi nanțare, ca 
acestea să poată acorda credite 
pe termin scurt, mediu și lung. 

Întreprinderile mici și mijlo-
cii sunt un factor important 
pentru dezvoltarea economică, 
pentru că ÎMM contribuie atât 
la crearea locurilor de muncă 
sunt exemple, care sunt exem-
ple de ÎMM foarte inovative, 

care aduc idei și tehnologii noi 
și contribuie prin asta la stabili-
tatea socială a unei țări”, spune 
Uwe Konst. 

În același timp, președintele 
Asociației Băncilor din Moldo-
va, Dumitru Ursu susține că cea 
mai mare problemă la fi nanța-
rea ÎMM este accesul acestora 
la creditare.

Ursu afi rmă că principala 
problemă, care este acum în 
discuție, este accesul la credi-
tare, la fi nanțarea ÎMM, costu-
rile înalte a creditelor și argu-
mentele bankerilor. 

“Într-adevăr să luăm rata 

reală, care este la creditele în 
economia națională este de 
circa 4, 5 la sută. Când vorbim 
de 10, 11 la sută creditarea în 
lei și dacă avem o infl ație de 5,5 
preconizată pentru sfârșitul 
acestui an, avem o rată reală 
de 5 la sută. E ceva mult mai 
înaltă decât zona UE, dar sun-
tem după criza din 2008, avem 

multe difi cultăți în creditarea 
agenților economici”, spune el.

Pe de altă parte, expertul 
de la Idis „Viitorul”, Alexandru 
Sota consideră că Guvernul ar 
trebui să acorde un suport mai 
mare ÎMM din RM și să creeze 

condiții de o mai bună conlu-
crare dintre agenții economici, 
inclusiv cu cei de peste hotare.

„Până la urmă ÎMM în 
mare parte trebuie singure să 
se descurce, dar Guvernul să 
creeze condițiile necesare ca 
ÎMM să se dezvolte și aici mă 
refer la mediul de afacere fa-
vorabli. Stat fără corupție, cu 

Întreprinderilor Mici și Mijlocii 
au acces limitat la fi nanțare
 În prezent, întreprinderile mici și mijlocii dețin circa 97,9 % din numărul total al întreprin-
derilor din țară și refl ectă o creștere stabilă a sectorului, atât datorită îmbunătățirii mediului de 
afaceri, cât și perfecționării cadrului regulator ce ține de activitatea antreprenorială. 
 În IMM-uri sunt angajați 54,3 % din numărul total de angajați din economia națională gene-
rând 36,8% din veniturile din vânzări. Cota ÎMM-urilor în PIB constituie 28,9%. 

o justiție calitativă, cu posibi-
lități de a se efectua operați-
uni de import, export destul de 
ușoare. Plus statul ar trebui să 
acorde un suport logistic infor-
mațional de promovare a pro-
duselor, să fi e condiții de o mai 
bună conlucrare dintre agenții 
economici din RM și străinăta-
te. Pe aceste aspecte statul ar 
trebui să pună accente.”

Reprezentantul Ministe-
rului Federal de Finanțe din 
Germania, Stefan Riepe susți-
ne că ÎMM din RM au potenți-
al, motiv pentru care Germa-
nia își propune să ajute statul 
nostru, prin a acorda împru-
muturi la crearea fondurilor 
de lichidități.

„Guvernul Federal al Ger-
maniei este foarte interesat în 
succesul de transformare în 
Europei de Est. Noi vrem să ne 
fortifi căm legăturile economice 
și politice cu țările partenere. 
Noi vrem să ajutăm țările să-și 
dezvolte propriile economii pe 
piață. Un sistem, care a func-
ționat foarte bine în Germania 
până acum. În Moldova noi re-
cent am început să susținem un 
proiect de KFW, care este axat 
asupra impozitării ÎMM. Noi 
de asemenea acordăm asisten-
ță asociațiilor de economii și 
împrumut la crearea fonduri-
lor de lichidități.

Susținerea Întreprinderilor 
din RM de către partenerii ger-
mani se înscrie în programul 
„Transform” susținut de Minis-
terul Federal pentru Finanțe al 
Germaniei, Banca de Dezvolta-
re KFW și Institutul de Dezvol-
tare și Inițiative Sociale „Viito-
rul” din RM.
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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.

PIAŢA

Pentru a face o prognoză a 
prețului trebuie luată în calcul 
conjunctura pieței porumbului 
la nivel mondial. 

În anul 2011 Uniunea Eu-
ropeană a cultivat cu porumb 
o suprafață de 14 milioane 
hectare, producția fiind esti-
mata la 62 milioane tone, față 
de 55 milioane tone obținute 
anul trecut. 

Principalii actori pe piața 
porumbului din UE sunt Fran-
ța, România, Italia și Ungaria. 
Franța cultivă 3 milioane hec-
tare cu porumb, România 2,5 
milioane hectare, Italia 1,2 mi-
lioane hectare, iar Ungaria 1,3 
milioane hectare. Totuși pro-
ducțiile obținute diferă foarte 
mult. Productivitatea medie 
obținută la nivel UE este de 
7,2-7,3 tone la hectar, și diferă 
de la o țară la alta. În Franța, în 
2011, s-a obținut un record de 
10,2 tone la hectar la porumb 
boabe, în timp ce în România 
media a fost de numai 4,5 tone 
la hectar, deși pe suprafețele 
cultivate cu hibrizi, circa 55%, 
productivitatea a fost de 8-9 
tone la hectar. 

Un alt mare operator pe 
piața porumbului sunt țările 
din America Centrala a căror 
producție este la fel în crește-
re cu cca. 5-6 % în anul 2011. 
Producția Statelor Unite pen-
tru acest an se estimează la 331 
milioane tone, cea a Braziliei de 
56 milioane tone, a Argentinei 

22,5 milioane tone și Mexicului 
20,3 milioane tone. 

Printre alți producători im-
portanți se număra și China, cu 
158 milioane tone și India cu 
16,7 milioane tone. 

Ucraina a obținut în anul 
2010 o producție de 11 mili-
oane tone de porumb, iar anul 
acesta și-a crescut suprafața 
cultivată cu 20% astfel încât va 

înregistra o producție de cca. 
17 milioane tone, ceea ce ar în-
semna o capacitate de export 
de 10 milioane tone. 

În prezent, Ucraina repre-
zintă principalul competitor 
al Uniunii Europene pe pia-
ța porumbului. Cu toate că 
UE este al treilea producător 
mondial după SUA și China, 
statele membre nu au reușit 

să se impună pe piețele exter-
ne, preferând să vândă doar 
pe piața comună. 

Reieșind din faptul că nu 
se așteaptă o creștere a con-
sumului de acest produs, la 
nivel global, se poate spune 
că prețul porumbului va în-
registra o descreștere pe plan 
mondial în următoarea peri-
oada. Aceasta se va întâmpla 

Prețul porumbului va înregistra 
o descreștere la nivel mondial 
În Moldova recoltarea porumbului este la fi nal. În acest context, producătorii de porumb sunt tot mai 
interesați de prețul pe care îl vor obține la această cultură

datorită ofertei mari de pe 
piață. 

Moldova nu este un mare 
operator pe piața porumbului 
la nivel mondial sau regional. 
Iată de ce prețul de comercia-
lizare a porumbului va depin-
de de prețul format în regiune, 
adică de cel din România, ca 
parte a comunității Europene, 
și cel din Ucraina. 

De menționat că prețul 
porumbului a crescut în ulti-
mul an cu 67%. Actualmente 
porumbul este comercializat 
pe teritoriul Moldovei la pre-
țul de 2000-2500 lei/tona, în 
dependență de cantitate, gra-
dul de umiditate etc. Prețul 
de comercializare a porum-
bului în porturile Ucrainei și 
cele din România este de cca. 
290-300 USD (FOB încărcat 
pe vapor). 

Ținând cont de cele men-
ționate, experții AGROinform 
recomandă producătorilor de 
porumb din Moldova, de a co-
mercializa acest produs în ter-
meni restrânși, pentru a bene-
ficia la maxim de conjunctura 
actuală.

De menționat că conform 
datelor Biroului Național de 
Statistică, în anul curent, în 
Moldova productivitatea me-
die a porumbului s-a majorat 
cu 11% - până la 34,7 chintale 
la hectar.

Grigore DARABAN
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Cultura gutuiului - puțin pretențioasă, 
Investiția necesară

Plantația de gutui este o in-
vestiție pe termen lung, care 
poate fi  exploatată 20-30 de 
ani. Durata exploatării efi ciente 
depinde de corectitudinea în-
fi ințării plantației și îngrijirea 
acesteia în primii 3-4 ani după 
plantare. Alegerea soiului de 
gutui este determinată de mai 
mulți factori: cerințele pieței, 
condițiile climaterice, metoda 
de cultivare, sistemul de iri-
gare, structura solului, reacție 
slab acidă sau neutră, apele fre-
atice, etc.

Piața de desfacere
Prețul angro de comerciali-

zare a gutuilor de la producă-
tori este mare, deoarece sunt 
puțini fermieri care cultivă 
aceste fructe, astfel oferta de 

gutui pe piața locală este mult 
mai mică în comparație cu ce-
rerea. Acești doi factori au in-
fl uențat la formarea prețurilor 
mari de achiziție și comerciali-
zare a gutuilor.

În anul 2011, prețul angro 
la gutui a constituit 7 - 13 lei/
kg (în dependență de calita-
te și cantitate). Fermierii care 
produc gutui au menționat, că 
cultivarea gutuilor este o aface-
re rentabilă și intenționează să 
mărească suprafețele cultivate 
cu aceste culturi. (sursa: www.
agravista.md)

Totodată, fermierii ce de-
pozitează gutui în frigidere co-
mercializează fructele în peri-
oadele reci ale anului la prețuri 
de 17 - 25 lei / kg. În acest caz, 
fermierii nu sunt dependenți de 
prețurile mici din câmp și au o 
putere de negociere mai mare. 
Antreprenorii trebuie să contri-
buie la dezvoltarea lanțului va-
loric pentru fructe și să comer-

Bugetul investiției
la plantarea și îngrijirea plantației de gutui până la intrarea pe rod (suprafața – 1 ha)

Specifi care UM

C
an

tit
at

e 
/ h

a

Pr
eţ

 u
ni

ta
r, 

le
i

Pr
eg
ăt

ire
a 

te
re

nu
lu

i 
şi

 p
la

nt
ar

ea
 p

om
ilo

r, 
le

i

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

A
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l I

A
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l I
I

A
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A
nu
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V

Total lei
St
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I. Costul mijloacelor de producţie lei X X 27,429 6,442 5,517 5,517 5,517 22,992 50,421 57.2%
    Material săditor de bază - schema 4.5 x 3 (pomi) unit 740 25 18,500     0 18,500 21.0%
    Material săditor - completare golurilor (5% pomi) unit 37 25  925    925 925 1.0%
    Îngrăş. organice la plantare (10 kg mraniţă/pom) t 7.4 500 3,700     0 3,700 4.2%
    Îngrăşăminte minerale:          0.0%
        - complexe (N 16 P 16 K 16) kg 200 7.2 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440 5,760 7,200 8.2%
    Substanţe chimice:          0.0%
        - Erbicid l 6 162.24  973 973 973 973 3,894 3,894 4.4%
        - Erbicid l 2.5 374.40  936 936 936 936 3,744 3,744 4.2%
        - Acaricid l 0.6 511.68  307 307 307 307 1,228 1,228 1.4%
        - Insecticid l 15 49.92  749 749 749 749 2,995 2,995 3.4%
        - Fungicid kg 3 148.512  446 446 446 446 1,782 1,782 2.0%
        - Insecticid l 2.5 140.40  351 351 351 351 1,404 1,404 1.6%
        - Fungicid kg 2 74.88  150 150 150 150 599 599 0.7%
        - Insecticid l 0.05 1527.55  76 76 76 76 306 306 0.3%

    Apă (la plantarea şi îngrijirea pomilor - 100 l/an) m3 74 1.20 89 89 89 89 89 355 444 0.5%

    Plasă plastică pentru protejarea trunchiurilor unit 740 5 3,700     0 3,700 4.2%
II. Servicii mecanizate lei X X 7,725 3,900 2,050 2,050 2,050 10,050 17,775 20.1%
    Arătură de semi-desfundare (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 3.1%
    Transportarea materialului săditor km 200 5 1,000     0 1,000 1.1%
    Transportarea apei pentru udatul pomilor t/km 370 5 1,850 1,850    1,850 3,700 4.2%
    Fertilizarea ha 1 300 300 300 300 300 300 1,200 1,500 1.7%
    Stropirea plantaţiilor ha 3 350  1,050 1,050 1,050 1,050 4,200 4,200 4.8%
III. Operaţii manuale lei X X 2,000 2,800 2,400 2,400 2,400 10,000 12,000 13.6%
    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 2.7%
    Tăiatul în uscat om/zi 10 100  1,000 1,000 1,000 1,000 4,000 4,000 4.5%
    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 3,715 1,314 997 997 997 4,304 8,020 9.1%

TOTAL lei X X 40,869 14,456 10,963 10,963 10,963 47,346 88,215 100%

Notă: Bugetul este orientativ și depinde de posibilitățile antreprenorului.
Înfi ințarea unui hectar de gutui și îngrijirea acestuia până la intrarea în rod (primii 5 ani) necesită cca. 88.2 mii lei pentru 1 ha de 

livadă.

Gutuiul are o valoare economică mai mică ca mărul și 
părul, fi ind mai puțin răspândit în cultură. Cu toate aces-
tea sunt cunoscute multe posibilități de valorifi care a 
fructelor: consum în stare proaspătă, deshidratare, pre-
lucrare ca gem, dulceață, magiun, compot etc. Cultivarea 
gutuiului este o afacere profi tabilă care are următoarele 
avantaje:
Plantațiile de gutui produc recolte de cca. 20-30 t/ha 

și pot fi  exploatate 20-30 de ani
Cererea de gutui pe piața locală și externă la produ-

sele naturale și sănătoase este în creștere
Investiția se recuperează în mai puțin de 2 ani de rod 

deplin (7 ani de la plantare)
Prezența în țară a companiilor producătoare de su-

curi, gemuri, compoturi etc.

cializeze fructelor în lunile când 
piața nu este saturată.

Desfășurarea afacerii
Soiuri de gutui. În Moldo-

va sunt cunoscute următoarele 
soiuri de gutui: Auriu, Turun-
ciukskaia, Iantarnaia Moldavii, 
Jujanka, Zarea, Cometa, Urosoc 
etc. Important este ca materialul 
săditor să fi e procurat de la pe-
pinierele licențiate și să fi e înso-
țite de toate actele necesare.

Înfi ințarea plantațiilor. 
Odată cu desfundatul la adânci-
mea de 50-60 cm, în sol se încor-
porează 40 – 60 tone de îngră-
șăminte organice, 100 – 150 kg 
superfosfat și 200-300 kg sare 
de potasiu la 1 ha. Distanțele op-
timale de plantare a pomilor sunt 
de 4,5x2,5 5x3,5 m (600 copaci 
la hectar). În aceeași parcelă se 
plantează 2-3 soiuri de gutui cu 
aceeași epocă de înfl orit.

Întreținerea solului în 
livadă. Cel mai potrivit sis-
tem de întreținere a solului 
este ogorul negru, toamna se 
efectuează o arătură la adânci-
mea de 18-22 cm. Pe parcursul 
vegetației între rânduri se efec-
tuează 4-5 afânări la adâncimea 
de 8-10 cm. Intervalele dintre 
pomi în rând se prelucrează cu 
freza hidraulică, sau manual cu 
sapa de 2-3 ori.

Administrarea îngrășă-
mintelor. În livezile pe rod, 
pe solurile cu o fertilitate slabă 
este necesar să se aplice 40-60 
t gunoi de grajd, o dată în 3-4 
ani. În cazurile când nu dispu-
nem de îngrășăminte organice 
se administrează îngrășăminte 
minerale în următoarele doze: 
300 kg/ha azotat de amoniu, 
250-300 kg/ha superfosfat și 
250-300 kg/ha sare potasică. 
Se recomandă aplicarea îngră-
șămintelor chimice numai pe 
rânduri de pomi, pe banda de 
1,5-2 m. Epocile de adminis-
trare sunt: superfosfatul, sarea 
potasică, îngrășămintele orga-
nice și 1/3 din doza de azot se 
încorporează toamna sub ară-
tură. Restul îngrășămintelor de 
azot se aplică primăvara, 1/3 la 
începutul vegetației și 1/3 peste 
20-30 zile în faza creșterii in-
tensive a lăstarilor.

Tăierea pomilor de gu-
tui. Gutuiul rodește pe ramuri 
anuale lungi și măciulii. Prac-
tic, tăierile de fructifi care se ba-
zează pe ramurile de semische-
let, prin a căror tăiere, în zona 
lemnului de 4-5 ani, se elimină 
măciuliile epuizate și se creează 
condiții de stimulare a crește-
rilor anuale. Semischeletul se 
scurtează deasupra unei măciu-
lii viguroase, iar după scurtare 
se răresc măciuliile la 10-15 cm. 
În vederea normării încărcătu-
rii cu rod, o parte din ramurile 
anuale de pe ramurile de sche-
let se scurtează la 3-4 muguri. 
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cu număr redus de boli și dăunători 

 Vopseaua înlocuieşte varul, posedă ca-
racteristici mai efective. 

 Conţine adaosuri antimicotice şi antimi-
crobiene. 

 Stratul protector se păstrează pe suprafa-
ţa plantelor un an întreg, rezistă la variaţiile 
de temperatură de la -40 până la +40 grade. 

PRODUSUL ESTE CERTIFICAT 
ŞI SE COMERCIALIZEAZĂ LA PREŢ AVANTAJOS. 

SRL “FRUCT-EXCOM” MD-3733
Republica Moldova, 

m. Chişinău
tel. 068066366, 069143708

COMERCIALIZĂM VOPSEA CАДОВАЯ 
      DESTINATĂ PENTRU:

 Vopsirea curativă şi preventivă a tulpinilor şi a crengi-
lor de schelet cu scopul de a spori rezistenţa pomilor 
fructiferi şi a plantelor decorative în perioada de iarnă

 Protecţia de arsuri solare

 Dezinfectarea tulpinilor şi a crengilor, distrugerea 
agenţilor patogeni provocatori de boli şi a dăunătorilor

 Protejarea împotriva atacului rozătoarelor şi a iepu-
rilor

 Tratare în cazul de infectare cu cancer negru

 Acoperirea crestăturilor după retezarea la pepiniere 
sau în livadă. 

Pentru cultura gutuiului 
se valorifi că bine solurile ușoa-
re, fertile și sufi cient de umede.

Analiza veniturilor 
și cheltuielilor

La respectarea strictă a teh-
nologiei de producție, plantați-
ile de gutui asigură recolte de 
20-30 tone de fructe la hectar, 
după intrarea lor în plină pro-
ducție (anul 5-7 după plantare). 
Pentru calculul veniturilor s-a 
utilizat recolta medie la hectar 
de 20 tone. Această recoltă este 
caracteristică începând cu anul 
2-3 de rod, atunci când pomii 

Combaterea bolilor și dăunătorilor. 
Măsurile pentru combaterea bolilor și dăunătorilor se 

realizează prin: 
Perioada de 
aplicare a 

tratamentului

Bolile şi dăunătorii 
care se combat

Produsele chimice şi norma de 
aplicare

Dezmugurirea Moniloza, 
Bacterioza  

Zeamă bordoleză 10 kg/ha (după 
sulfat de cupru)

Înainte de înfl orire Moniloza, bacterioza Zeamă bordoleză 10 kg/ha (după 
sulfat de cupru)

După înfl orire Bacterioza Zeamă bordoleză 10 kg/ha (după 
sulfat de cupru)

Iulie – august Viermele oriental Zolone, 35% e.c. 2,0-3,0 kg/ha 

În timpul căderii 
frunzelor 

Bacterioza Zeamă bordoleză 10 kg/ha (după 
sulfat de cupru)

Bugetul de venituri și cheltuieli la cultivare a gutuiului, 
(suprafața 1 hectar)

Specifi care UM
Canti-
tate / 

ha

Preţ uni-
tar, lei

Total, 
lei

Structu-
ra, %

I. Vânzări nete lei X X 130,000 X
    Gutui t 20 6,500 130,000 X
II. Costul mijloacelor de producţie lei X X 22,618 54.4%
    Îngrăşăminte minerale:      
        - complexe (N 16 P 16 K 16) kg 150 7.2 1,080 2.6%
    Substanţe chimice:      
        - Erbicid l 6.00 162.24 973 2.3%
        - Erbicid l 2.50 374.40 936 2.3%
        - Acaricid l 0.60 511.68 307 0.7%
        - Insecticid l 15.00 49.92 749 1.8%
        - Fungicid kg 3.00 148.51 446 1.1%
        - Insecticid l 2.50 140.40 351 0.8%
        - Fungicid kg 2.00 74.88 150 0.4%
        - Insecticid l 0.05 1527.55 76 0.2%
   Lăzi unit 1350 13 17,550 42.2%
III. Servicii mecanizate lei X X 3,050 7.3%
    Evacuarea crengilor din livadă ha 1 300 300 0.7%
    Afânarea mecanizată între pomi în rând (2 ori) ha 2 350 700 1.7%
    Fertilizarea ha 1 300 300 0.7%
    Stropirea plantaţiilor ha 5 350 1,750 4.2%
IV. Operaţii manuale lei X X 12,100 29.1%
    Tăiatul în uscat om/zi 16 100 1,600 3.9%
    Tăiatul în verde om/zi 8 100 800 1.9%
    Văruitul tulpinilor om/zi 5 100 500 1.2%
    Recoltarea fructelor om/zi 60 100 6,000 14.4%
    Paza plantaţiilor om/lună 4 800 3,200 7.7%
V. Cheltuieli neprevăzute (10%) lei X X 3,777 9.1%
VI. CHELTUIELI - total lei X X 41,545 100.0%
VII. MARJA BRUTĂ - total lei X X 88,455 X

Notă: Costul lăzilor poate fi  achitat de consumătorul fi nal în cazul negocierii reușite a fermierului.

Termenul de recuperare a investițiilor

Indicatori de calcul UM Calculare

Costul de elaborarea a proiectului de plantare lei 8,000
Costuri de plantare şi îngrijire până la intrarea pe rod lei 88,215
Suma investiţiilor totale lei 96,215
Profi t brut anual lei 88,455
Termen de recuperare a investiţiilor ani 1.09

Recoltarea gutuilor. Pe-
rioada optimă de recoltare a 
gutuiului este luna septembrie. 
Fructele sunt sortate după ca-
litatea exterioară și mărime și 
sunt aranjate în lăzi în ordine 
de dreptunghi, de șah sau dia-
gonală. Condițiile de păstrare 
sunt asemănătoare cu cele ale 
perelor și merelor.

Important!
Gutuiul necesită condiții 

de lumină intensă, se adaptează 
relativ ușor, atât la zonele mai 
răcoroase, cât și în cele excesiv 
de calde
Preferă terenuri mai adă-

postite, lipsite de vânturi și ge-
ruri mari

Gutuiul rezistă vreme în-
delungată, atât pe terenurile 
secetoase, cât și pe cele cu exces 
parțial de umiditate 

întră în perioada de plină pro-
ducție.

Calculele prezentate în ta-
belul anterior, atestă faptul, că 
suma veniturilor din vânzări 
de pe un hectar de gutui va 
constitui 130,000 lei, iar cos-
tul vânzărilor este de 41,545 
lei. Reieșind din aceste consi-
derente, profi tul anual posibil 
de obținut constituie 88,455 
lei de pe un hectar cultivat cu 
gutui.

Recuperarea 
investițiilor

Termenul de recuperare a 
investițiilor la înfi ințarea plan-
tației de gutui este un indica-
tor important pentru fermieri 
la implementarea investiției 
date. Mărimea investiției ne-
cesare pentru plantarea unui 
hectar de gutui constituie 
suma de 96,215 lei.

Reieșind din suma investiți-
ilor și nivelului anual planifi cat 
al profi tului, termenul de recu-
perare a investițiilor la planta-
rea livezii de gutui va constitui 
mai puțin de 1.09 an de rod (sau 

peste cca. 7 ani după plantare), 
ceea ce prezintă un interes pen-
tru diversifi carea activităților și 
veniturilor în spațiul rural.

Andrei ZBANCĂ
dr., consultant 

agrobusiness 
Federația Națională 

a Agricultorilor 
din Moldova 

AGROinform
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PAGINA MINISTERULUI AGRICULTURII

Japonia va continua să im-
plementeze în Moldova proiec-
tul 2KR de susținere a agricul-
torilor și planifi că să sporească 
susținerea fi nanciară neram-
bursabilă în cadrul acestui pro-
iect. Despre aceasta s-a în ca-
drul unei întrevederi a minis-
trului Agriculturii și Industriei 
Alimentare, Vasile Bumacov, 
cu reprezentanții JICA (Ja-
pan International Cooperation 
Agency), JICS (Japan Intrena-
tional Cooperation System) și 
ai companiei de consultanță 
TASK Co. LTD.

Specialistul pentru moni-
torizare și evaluare din cadrul 
ministerului, Liliana Pelin, a 
spus că scopul vizitei delegației 
japoneze este de a afl a care sunt 
necesitățile noastre, de a vedea 
cum este folosită tehnica agri-
colă primită anterior, precum 
și de a colecta informații pentru 

extinderea proiectului pentru 
anul 2012.

Potrivit datelor ministeru-
lui, grație asistenței tehnice 
japoneze, fermierii moldoveni 
pot procura în cadrul proiectu-
lui tehnică agricolă modernă în 
condiții preferențiale.

Proiectul 2KR se implemen-
tează în Moldova începând cu 
anul 2001. Până acum în ca-
drul proiectului pentru fermie-
rii moldoveni au fost procurate 
peste 5 mii de unități de tehnică 
agricolă, dintre care 3,5 mii au 
fost tractoare de model MTZ, 
și peste 600 combine Sampo, 
precum și sisteme de irigare. 
De asemenea, Guvernul nipon 
a acordat un grant în valoare de 
aproape $4,7 mil. pentru crea-
rea Centrului național de per-
fecționare în domeniul mecani-
zării agriculturii cu echipament 
de reparație și tehnică agricolă.

 Japonia va continua 
să susțină agricultorii 
moldoveni 

Moldovenii consumă circa 
38 kg de carne anual față de me-
dia de 78 kg. Cauza spune Vasile 
Bumacov, ministrul Agriculturii, 
sunt prețurile umfl ate de la piață 
și puterea scăzută de cumpărare 
a populației.

„Consumatorii ar trebui să 
se orienteze la micii producători 
autohtoni, la care prețurile nu 
sunt atât de mari ca la piață”, ex-
plică Vasile Bumacov, ministrul 
Agriculturii.

Ministrul spune că deși o 
parte din carne este importată 
pe piața autohtonă, cumpărătorii 
ar trebui să opteze pentru carnea 
produsă în Republica Moldova, 
care e proaspătă și produsă în 
condiții ecologice.

„Carnea produsă la abatoarele 
din Republica Moldova e lipsită 
de diferiți conservanți. De exem-
plu, noi la abatorul de la Sadova 

mizăm pe calitate, pentru ca să 
creștem numărul consumatorilor, 
iar abatorul vânzările”, explică 
Ion Paraschiv, directorul abato-
rului de la Sadova, care a produ-
ce anual 500 de tone carne, cu o 

investiție totală de peste 4 mil. de 
lei în zece ani de la înfi ințare.

În Republica Moldova anul 
sunt produse circa 60 000 de 
tone de carne, iar 16 000 -18 000 
de tone sunt importate.

Importam mai mult decât producem

Comerț liber cu CSI
Moldova ar putea exporta și importa un șir de mărfuri din 

CSI fără taxe vamale. Un acord în acest sens a fost semnat de 
premierul Vlad Filat cu prim-miniștrii țărilor din comunitate. 
Deși recunosc că acordul poate fi  avantajos pentru exporta-
tori, analiștii economici se arată sceptici în privința necesității 
acestuia. 

Documentul semnat la St. Petersburg presupune anularea 
taxelor vamale pentru export și import la un șir de mărfuri. 
Mărfurile ar putea ajunge mai ieftin la consumatori, spun unii 
experți, dacă acest acord va fi  ratifi cat. 

Potrivit expertului, în spatele acestui acord ar putea fi  inten-
ția Rusiei de a integra țările din CSI în “uniunea vamală euroa-
siatică”, iar acest lucru ar compromite eforturile Chișinăului de 
integrare europeană. 

Acordul de la St. Petersburg nu a fost semnat de Azerbai-
djan, Uzbekistan și Turkemnistan. Pentru a intra în vigoare, do-
cumentul trebuie să fi e ratifi cat de parlamentele tuturor țărilor 
semnatare. 

Fermierii din Moldova tre-
buie să se unească în grupuri, 
pentru a-și promova mai ușor 
producția, consideră vicepreșe-
dintele Agenției Pieței Agricole 
a Poloniei, Lucjan Zwolak.

El a spus că în Polonia 
apar tot mai multe grupuri de 
fermieri uniți după domenii, 

deoarece acest lucru permite 
să iasă pe alte piețe de desfa-
cere, să-și majoreze volumul 
vînzărilor.

De aceeași opinie este și șe-
ful Direcției marketing și relații 
internaționale din cadrul Mi-
nisterului Afacerilor și Indus-
triei Alimentare, Tudor Roibu, 

care consideră că asociațiile de 
fermieri le va permite să obțină 
mai multe avantaje în condiții 
mai puține de riscuri.

“Experiența Poloniei în 
această privință este oportună 
pentru producătorii agricoli 
moldoveni. În primul rînd, pen-
tru că Polonia a devenit recent 

membră a Uniunii Europene, 
iar în al doilea rînd, ea, la fel ca 
și Moldova, este o țară agrară”, 
a precizat Robu.

El a menționat că fermierii 
care se unesc în asociații au mai 
multe șanse să obțină asistență 
din partea Uniunii Europene 
decît fi ecare în parte.

Fermierii din Moldova trebuie să se unească în grupuri 

 Marcarea ouălor 
nu va infl uența 
prețul lor 

Marcarea ouălor înce-
pând cu ianuarie 2012, nu va 
infl uența asupra prețului lor, 
susține ministrul Agricultu-
rii și Industriei Alimentare, 
Vasile Bumacov.

El a confi rmat că ouăle 
vor fi  obligatoriu sortate și 
marcate, indiferent dacă este 
vorba despre export sau con-
sum intern.

„De două ori am amânat 
termenul de îndeplinire a 
deciziei Guvernului, dar mai 
mult nu o vom face. De la 1 
ianuarie, toți producătorii 
de ouă trebuie să dispună 
de echipament de marcare, 
în caz contrar produsele lor 
nu vor avea acces pe piața 
internă sau externă. Pe fi eca-
re ou trebuie să fi e indicată 
data producției și denumirea 
întreprinderii”, a spus mi-
nistrul.

Potrivit acestuia, fer-
mele de păsări își permit să 
achiziționeze echipament de 
marcare, iar statul nu are de 
gând să le ajute.

Procesul de marcare a 
ouălor ar fi  trebuit să înceapă 
încă în 2008, dar din cauza 
crizei economice și a proble-
melor fi nanciare ale fermele 
de păsări el a fost amânat pe 
termen nedefi nit. În noiem-
brie 2010, Guvernul a reve-
nit la decizia de a marca ouă-
le, condiție necesară pentru 
exportul în statele UE.

Producția agricolă a crescut 
cu 3,7% în ianuarie-septem-
brie față de aceeași perioadă a 
anului trecut. Majorarea a fost 
determinată de creșterea pro-
ducției vegetale cu 4,4% și a 
producției animaliere cu 2,3%, 
potrivit datelor Biroului Națio-
nal de Statistică.

Pe categorii de produse a 
crescut recolta la grâu, fl oarea 
soarelui, cartofului, legumelor, 
fructelor și strugurilor. Mer-
sul recoltării în întreprinderile 
agricole (inclusiv gospodăriile 

țărănești (de fermier) în peri-
oada de recoltare până la 1 oc-
tombrie 2011 indică majorarea 
față de anul trecut a recoltei 
medii la hectar a strugurilor 
– cu circa 44%, cartofi lor – cu 
34%, cerealelor pentru boabe 
(fără porumb) – cu 18%, legu-
melor de câmp cu 15%, porum-
bului pentru boabe 11%, fl oa-
rea soarelui cu 2%.

În perioada de raport a fost 
înregistrată majorarea produc-
ției (creșterii) vitelor și păsări-
lor în gospodăriile de toate ca-

tegoriile cu 7,4%, care a fost in-
fl uențată în special de creșterea 
producției (creșterii) porcinelor 
– cu 12,3%, păsărilor cu 4,2%.

Pe de altă parte a des-
crescut productivitatea unui 
hectar de soia cu 24%, fructe 
sâmburoase cu 25%, porumb 
pentru siloz și nutreț verde cu 
2%. Producția de lapte în gos-
podăriile de toate categoriile 
s-a diminuat cu 7,1% în re-
zultatul micșorării volumului 
producției laptelui în gospo-
dăriile populației cu 7,3%.

În 2011 am produs mai mult
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COLABORARE

cel mai complet portal 
agricol din Moldova, 
 ştiri din agricultură, 

 preţuri zilnice 
        la produsele agricole, 

 cereri şi oferte, 

 studii pe produse, 

 tehnologii şi legislaţie, 

 istorii de succes. 

MONITORIZAREA PIEŢEI ANGRO 
DE FRUCTE ŞI LEGUME 

 Evoluţia săptămînală a preţurilor pe pieţele 
angro din Bălţi, Cahul, Chişinău, Edineţ şi 
Chişinău 

 Evoluţia preţurilor pe pieţele angro din Polo-
nia, Rusia şi Ucraina 

ŞTIRI AGRICOLE ONLINE 

 Cele mai importante ştiri din agricultură 
 Preţuri, evoluţii, evenimente 
 Actualizare zilnică 

CERERI ŞI OFERTE 
DE PRODUSE AGRICOLE 

 Cea mai mare bază de oferte şi cereri de 
produse agricole din Moldova 

 O bază online de oferte de input-uri agricole: 
seminţe şi material săditor, produse de 
uz fi tosanitar şi fertilizanţi, echipament şi 
tehnică agricolă 

STUDII PE PRODUSE AGRICOLE 

TEHNOLOGII AGRICOLE 
PERFORMANTE 

 Noi tehnologii agricole 
 Istorii de succes 

ALTĂ INFORMAŢIE UTILĂ 

ă

Tradițional, în fi ecare an, Fede-
rația Națională a Agricultorilor din 
Moldova AGROinform organizează 
pentru fermierii membri ai coope-
rativelor de marketing vizite la ex-
poziții și târguri internaționale. În 
anul curent, 12 fermieri au vizitat 
cea de-a XVI-a ediție a expoziției 
Indagra, desfășurată la București, 
România. 

Scopul vizitării acestui tip de 
expoziții este de a familiariza mem-
brii cooperativelor cu actualele ten-
dințe de dezvoltare a tehnologiilor, 
tehnicii și echipamentului agricol. 
Grupul a fost format din producă-
tori de fructe, legume și lapte. 

În cadrul expoziției fermierii 
moldoveni au avut posibilitatea să 
discute cu reprezentanții compa-
niilor internaționale din România, 
au reușit să identifi ce soluții pentru 
viitoarele investiții, cum ar fi : uni-
tăți de procesare a fructelor, uscare, 
păstrare, ambalare, precum și echi-
pamente necesare pentru dezvolta-
rea sectorului animalier: aparate de 
muls portative care pot fi  utilizate 
atât pentru vite mari cornute, atât 
pentru ovine cât și pentru caprine.

Iurie Fală, specialist în cadrul 
Federației AGROinform relatează 
că la Indagra au participat în anul 
curent câteva fabrici vinicole din 
Republica Moldova. „Din păcate, 
producătorii moldoveni nu se pot 

afi rma la această expoziție pentru 
că condițiile pe piața României sunt 
similare cu cele de pe piața UE. La 
moment, Moldova are posibilitatea 
să exporte pe această piață fruc-
te, miere de albină, nu putem însă 
vorbi încă de produse animaliere”, 
spune Iurie Fală. 

Fermierii vizitatori au avut po-
sibilitatea să discute la direct cu 

furnizorii de echipamente și să sta-
bilească anumite legături în vede-
rea achiziționării utilajului de talie 
mică pentru: procesarea producți-
ei, producerea sucurilor naturale 
din fructe și prelucrarea laptelui, 
linii de sortare și calibrare. Produ-
cătorii moldoveni afi rmă că în Ro-
mânia comparativ cu Moldova pre-
țurile la tehnică agricolă sunt mai 

ridicate - la tractoare și combine în 
special, la stropitori prețurile pot fi  
puțin mai mici. 

„Dacă să facem o paralelă între 
expozițiile internaționale „Farmer” 
și „Moldagroteh” care au coincis 
ca perioadă de desfășurare cu In-
dagra, pot afi rma că indiscutabil 
expoziția din România este de o 
anvergură mai mare, pentru că Ro-

mânia este o țară mai mare, iar po-
sibilitățile fermierilor români sunt 
diferite de cele ale moldovenilor”, 
spune Andrei Zbancă, specialist 
agrobusiness și marketing în cadrul 
AGROinform.

Specialistul spune că la Indagra 
participă doar companii furnizoare 
de echipamente, tehnologii de pro-
ducere și manipulare a producției 
agricole, pe când la Farmer partici-
pă un număr mare de fermieri, care 
sunt furnizori de materie primă 
agricolă. 

Standurile întreprinderilor par-
ticipante la Indagra au fost asistate 
în anul curent de reprezentanți ai 
companiilor, iar fermierii și persoa-
nele interesate aveau posibilitatea 
să încheie contracte chiar în cadrul 
expoziției. De menționat că Farmer 
mai are de lucru la acest capitol

Totuși producătorii agricoli și 
specialiștii afi rmă că actuala ediție 
a expoziției „Farmer” a fost bine or-
ganizată, au fost prezente mai mul-
te companii furnizoare, comparativ 
cu anii precedenți. 

La ediția din acest an a In-
dagra, cel mai mare târg agricol 
de pe piața locală, și-au amenajat 
standuri 385 de companii. Nu-
mărul expozanților este însă în 
scădere față de acum de șase ani, 
moment la care numărul firmelor 
participante se cifra la 515.

Producătorii moldoveni au vizitat Indagra
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SOCIAL

În 2012, numărul bărbaților 
care vor ajunge la vârsta de pen-
sionare va fi  cu 35% mai mare 
față de cel înregistrat în acest 
an. „Este cea mai mare crește-
re de pe tot parcursul perioadei 
de tranziție, ceea ce, în comun 
cu sporul natural negativ al 
populației, va accentua presiu-
nile crescânde asupra fondului 
public de pensii”, atenționea-
ză Adrian Lupușor, cercetător 
economic la Expert-Grup în 
studiul „Pericolele demo-
grafi ce iminente pentru 
fondul public de pensii”.

Potrivit lui, este al doilea 
val de acest fel, „generat de ie-
șirea la pensie a persoanelor 
născute în perioada exploziei 
demografi ce de după Al Doilea 
Război Mondial”. Primul val a 
fost în 2007, când a crescut cu 
18% numărul femeilor ajunse la 
pensie. În acel an, defi citul bu-
getului de asigurări sociale de 
stat s-a triplat, ajungând până 
la 87,4 milioane de lei. 

„În condițiile actuale impac-
tul celui de-al doilea val ar pu-
tea fi  și mai sesizabil, dacă se ia 
în calcul situația economică și 
demografi că mai precară, pre-
cum și faptul că defi citul fondu-
lui public de pensii nu mai este 
acoperit din fondul propriu de 
rezervă, ci direct din bugetul de 
stat”, prognozează Adrian Lu-
pușor. 

O reformă 
„din rădăcini”

Expertul susține că e nevoie 
stringentă de o reformă radica-
lă a actualului sistem public de 
pensii, bazat pe un sigur pilon, 

cel redistribuitiv, într-un sistem 
sprijinit de piloni adiționali. 
Aceștia pot fi  pensiile cumulate 
obligatorii și pensiile cumula-
te facultative. „Implementarea 
acestei reforme va crea un de-
fi cit temporar de lichidități, din 
contul contribuțiilor ce nu vor 
fi  redistribuite actualilor pen-
sionari, ci vor fi  acumulate în 
conturile personale ale asigura-
ților”, afi rmă Adrian Lupușor.

Puse la perete de situația 
gravă, autoritățile au inițiat 
unele reforme în sistemul de 
pensionare. Ca prim pas, au 
fost eliminate privilegiile de 
care benefi ciau mai multe ca-
tegorii de angajați. Astfel, din 1 
iulie 2011, vârsta de pensionare 
pentru judecători, procurori, 
polițiști și funcționari crește 
treptat, cu șase luni anual, până 
la nivelul general. Totodată, 

stagiul general de cotizare pen-
tru toți angajații a fost majorat 
de la 30 la 35 de ani. 

Valentina Buliga, minis-
trul Muncii, Protecției Sociale 
și Familiei, susținea anterior 
că necesitatea unor schimbări 
parametrice ale sistemului de 
pensii este evidentă, „pentru a 
evita incapacitatea de plată a 
sistemului”.

De ce actualul 
sistem public 
de pensii necesită 
reparație capitală 
urgentă?

Impasul în care se afl ă siste-
mului public de pensii din Mol-

dova și constrângerile cu care 
se confruntă evidențiază o se-
rie de motive temeinice pentru 
reformarea acestuia „din rădă-
cini”. Principalele în opinia lui 
Adrian Lupușor sunt:

Sistemul actual nu poate 
asigura nici măcar minimul de 
existență al pensionarilor. Ast-
fel, circa 90% din pensionari 
primesc o pensie inferioară mi-
nimului de existență.

În prezent, 2 angajați în-
trețin un pensionar, în timp ce 
în majoritatea țărilor la mo-
mentul inițierii reformei siste-
mului de pensionare presiunile 
asupra fondului de pensii erau 
de 2 ori mai mici, raportul fi ind 
de 4 la 1.

Sportul natural este net in-
ferior nivelului infl ației fapt ce 
pe de o parte afectează potenți-
alul fi nanciar al fondului public 

de pensii, iar pe de altă parte, 
erodează puterea de cumpărare 
a pensionarilor.

Sistemul actual poate ser-
vi drept pârghie de infl uență a 
electoratului din partea lideri-
lor politici afl ați la guvernare 
prin intermediu majorărilor 
ad-hoc a pensiilor înainte de 
alegeri.

Având în vedere faptul că 
actualii plătitori nu au nici un 
drept de proprietate asupra 
contribuțiilor făcute în fondul 
public de pensii, acesta nu mo-
tivează în nici un fel participa-
rea contribuabililor și stimulea-
ză practica „salariilor în plic”.

Totodată, actualul sistem 
creează motivații negative pen-
tru stat, pentru care creșterea 
speranței de viață a populației 
este mai curând un factor de în-
grijorare. Astfel, dacă omitem 
principiile morale, din punct de 
vedere matematic pentru o mai 
bună funcționare a sistemului re-
distributiv este necesar ca oame-
nii să lucreze mult până la pen-
sionare și să trăiască puțin după.

Cele mai mici 
pensii din Europa

Datele ofi ciale arată că pen-
sia unui bătrân din Moldova 
este asigurată de doi angajați, 
în timp ce în țările în care a fost 
inițiată reforma sistemului de 
pensionare, acest raport este de 
patru angajați la un pensionar. 
Pensia medie pentru limita de 
vârstă din țara noastră este cea 
mai mică din Europa, acoperă 
doar 60% din minimul de exis-
tență și constituie 26% din sala-
riul mediu pe economie. 

Record de bărbați pensionari în 2012
Numărul bărbaților din Moldova care vor atinge vârsta de pensionare va fi  cu 
o treime mai mare față de 2011. Experții trag alarma și spun că fără o reformă 
„din rădăcini”, actualul sistem de asigurări sociale poate da faliment.

Republica Moldova este țara a 
cărei populație descrește cel mai ra-
pid din lume. Cel puțin așa afi rmă 
BBC în aplicația instalată pe site, 
menită să calculeze al câtelea om 
din istoria lumii ai fost când te-ai 
născut. Calculele se bazează pe da-
tele prezentate de Organizația Nați-
unilor Unite. 

În Republica Moldova mai mulți 
oameni mor, decât se nasc. Potrivit 
BBC, numărul populației din țara 
noastră scade cu 106 de persoane pe 
zi. În fi ecare oră se nasc 5 oameni, 
6 mor și 4 pleacă din țară. Totoda-

tă, speranța de viață este de 68,2 de 
ani (72,1 pentru femei și 64,4 pentru 
bărbați).

”Cu toate că în economii bogate 
ratele de mortalitate sunt reduse, 
politicile de control al nașterilor, 
dar și dorința cetățenilor de a avea 
familii mai mici țin sub control rata 
natalității. Cu cât mai puțini copii 
se nasc, cu atât situația demografi că 
este mai proastă. Acesta este cazul 
Republicii Moldova,” explică BBC. 

Pe de altă parte Qatar este țara 
a cărei populația crește cel mai ra-
pid din lume. Potrivit BBC numărul 

populației din această țară crește cu 
514 de persoane pe zi. “În țările în 
curs de dezvoltare unde se atrage 
atenția asupra sănătății populației, 
ratele de mortalitate scad, iar cele 
de natalitate rămân relativ ridicate, 
fapt care duce la creșterea rapidă a 
populației. Trebuie de menționat că, 
97 din 100 de oameni nou-născuți 
apar în țările în curs de dezvoltare, 
cum ar fi  Qatarul.”

Populația Pământului va ajunge 
la 10 miliarde către 2083, cu toate 
că rata creșterii populației diminu-
ează, afi rmă BBC.

BBC: Moldova - țara a cărei populație descrește 
cel mai rapid din lume
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 INTERNAŢIONAL

Potrivit unui sondaj The 
Guardian/ICM, 70% dintre 
britanici vor un referendum 
care să stabilească dacă Rega-
tul Unite mai rămâne sau nu 
în Uniunea Europeană. 

Sodajul mai arată că 49% 
dintre repondenți ar alege 
renunțarea la UE, în timp ce 
40% își doresc ca apartenența 
la piața comună să fi e păstra-
tă. Cotidianul britanic aduce 
aminte cât de mult s-au schim-
bat lucrurile față de anul 2001, 
când doar 19% dintre insulari 
doreau ca Regatul să iasă din 
UE, față de 68% care se decla-
rau pro-europeni.

Josef Janning, director de 
studii la Centrul de Politici 
Europene de la Bruxelles vede 

o „prăpastie din ce în ce mai 
mare” între cele 17 țări din 
Zona Euro și restul țărilor. 

Liderii europeni au decis 
organizarea unor summituri 
de cel puțin două ori pe an. 
Întâlnirile nu vor avea loc ne-
apărat când se reunesc cele 27 
de țări. Șansele ca una din cele 
10 țări din afara eurozonei să 
intre în clubul”exclusivist” de-
vin din ce în ce mai mici.

Țările din afara Zonei Euro 
sunt îngrijorate de perspecti-
va unei Europe scindate. Fre-
drik Langdal, de la institutul 
Suedez pentru Politici Euro-
pene, se teme că problemele 
care afectează toate țările din 
Uniunea Europeană vor fi  de-
cise de Zona Euro.

Pachetul de salvare a Euro-
pei anunță schimbări funda-
mentale în funcționarea Zonei 
Euro. O diviziune între cei care 
iau decizii și restul Uniunii Eu-
ropene pare din ce în ce mai 
probabilă.

Directorul Centrului pentru 
Reformă Europeană, Charles 
Grant a declarat pentru BBC 
că  o schimbare fundamenta-
lă în funcționarea Eurozonei 
s-a observat deja la summitul 
de săptămâna trecută. „Euro-
pa se schimbă. De acum vor fi  
două cluburi: clubul euro care 
are propriile reguli și instituții 
și restul Uniunii Europene”, a 
spus Charles Grant.

Săptămâna trecută, la sum-
mitul european, reprezentanții 
Marii Britanii, Irlandei, Poloni-
ei, Suediei și cei ai României nu 
au fost prezenți decât la dineul 
ofi cial și nu au participat la dis-
cuțiile ce au avut loc în cursul 
nopții când au fost luate decizi-

ile cu adevărat importante.
Premierul britanic David 

Cameron și președintele fran-
cez Nicolas Sarkozy au avut un 
schimb dur de replici în legătu-
ră cu implicarea Marii Britanii 
în discuțiile consacrate crizei 
din Zona euro. Sarkozy a spus 

că la discuțiile fi nale, de mier-
curi, ar trebui să participe nu-
mai țările care au aderat la mo-
neda unică europeană, în timp 
ce Cameron a cerut ca toți lide-
rii UE să fi e prezenți, pentru că 
vor fi  dezbătute subiecte care 
i-ar putea afecta.

Europa se rupe în două

Începând de la 31 octom-
brie 2011, suntem 7 miliarde 
de oameni pe Pământ iar 
pragul a fost atins în Filipi-
ne. Este vorba despre o fetiță 
de 2,5 kilograme, ai cărei pă-
rinți au fost felicitați deja de 
către reprezentanții Națiu-
nilor Unite. Pe de altă parte, 
cercetătorii au reușit să afl e 
cum arată chipul cel mai co-
mun de pe Pământ.

Cercetătorii spun că, pe 
întreaga planetă, 9 milioane 
de oameni au trăsături co-
mune și au comparat chipu-
rile a 120.000 dintre ei pen-
tru a găsi omul reprezentativ 
pentru cele 7 miliarde. 

Potrivit cercetărilor rea-
lizate, omul cu cele mai co-
mune trăsături din lume este 
chinez din etnia Han, are 28 
de ani, este creștin, vorbește 
mandarina, n-are mașină, 
nu are cont în bancă.

Are și alte trăsături. Este 
dreptaci, locuiește în mediul 
urban, are telefon mobil, lu-
crează în sectorul serviciilor 
și nu are mașină.

Persoanele cu aceste tră-
sături nu vor spune multă 
vreme că sunt oamenii cu cel 
mai comun chip. În 2026, 
când vor fi  8 miliarde de oa-
meni, locul le va fi  luat de un 
indian.

Suntem șapte miliarde 
de oameni pe Terra

Rusia are patru miliardari în 
topul celor mai bogați zece oa-
meni de afaceri din Europa, dar 
prima poziție este în continuare 
ocupată de Franța, în contextul 
în care antreprenorul care deți-
ne brandul Louis Vuitton are o 
avere de 41 miliarde dolari, po-
trivit Business Insider, notează 
wall-street.ro.

Primele 4 locuri sunt ocu-

pate de oameni de afaceri euro-
peni Bernard Arnault (Franța), 
Amancio Ortega (Spania), Karl 
Albrecht (Germania), Stefan 
Persson (Suedia), iar locul 5 
este ocupat de rusul Vladimir 
Lisin, considerat de Forbes ca 
cel mai bogat om din Rusia și 
numărul 14 mondial, cu o avere 
estimată la 24 miliarde dolari. 

Mikhail Dmitrievitch 

Prokhorov are o avere estimată 
de 18 miliarde dolari, potrivit 
topului Forbes 2011, clasându-
se pe locul 8 în Europa.

Vladimir Potanin (Rusia) – 
locul 9, are o avere estimată la 
17,8 miliarde dolari, conform 
datelor pe 2011 ale Forbes.

Potrivit Forbes, Potanin a 
fost primul miliardar rus care a 
anunțat că își va ceda toată ave-
rea în scopuri caritabile, și nu 
copiilor lui. 

Alisher Usmanov (Rusia) 
– locul 10. Oligarhul este unul 
dintre cei mai bogați ruși, cu o 
avere estimată la 17,7 miliarde 
dolari, fi ind astfel pe locul 35 
mondial.

El a făcut avere din minerit, 
industria forestiera și investi-
ții. Usmanov este acționarul 
majoritar al Metalloinvest, un 
conglomerat industrial creat 
pentru a administra activele 
metalifere ale Gazprom.

În topul miliardarilor din Europa 
rușii domină clasamentul 

Federația Rusă este dispusă 
să ajute zona euro, care la mo-
ment se confruntă cu o criză 
a datoriilor, a precizat Arkadi 
Dvorkovici, consilierul econo-
mic al Kremlinului, transmite 
Interfax.

Kremlinul este dispus să 
„toarne” în zona euro până la 10 
mlrd. dolari, prin intermediul 
instrumentelor FMI, a mențio-
nat consilierul de la Moscova, 
precizând că Federația Rusă 

este dispusă să poarte negoci-
eri separate cu liderii din cadrul 
UE.

La începutul lunii octombrie 
curent  Dvorkovici a precizat 
că Rusia ar putea achiziționa 
titluri de creanțe ale Spaniei, 
evocând o întâlnire între Alexei 
Kudrin, ex-ministru de fi nanțe 
a Rusiei, și omologul spaniol - 
elena Salgato. În cadrul acelei 
întâlniri problema dată a fost 
analizată, susține Dvorkovici.

49% dintre britanici ar vota 
pentru ieșirea din UE, 
față de 19% acum 10 ani

Rusia este dispusă să investească 
în zona euro aproximativ 10 mlrd. dolari  
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CERERI ŞI OFERTE

Cereri și Oferte – perioada 16 - 31 octombrie 2011 (www. agravista.md)
OFERTE

Nume produs Descriere produsului Cantitate Regiune

PRODUSE AGRICOLE

Bostan Comercializează bostan 2 tone Cantemir, s.Vilcele, Telefon mobil: 
67195098   

Cartofi Comercializează cartofi  5 tone Cantemir, s.Baimaclia, Telefon mobil: 
79109308   

Floarea-soarelui Floarea-soarelui. 1200 tone
Glodeni, s.Fundurii Noi, Telefon: 
(249) 73297, (249) 73237, Telefon 
mobil: 79451498   

Floarea soarelui Floarea soarelui 1000 tone
Glodeni, s.Fundurii Noi, Telefon: 
(249) 73297, (249) 73237, Telefon 
mobil: 79451498   

Floarea-soarelui Floarea soarelui, calitate 
bună 80 tone

Făleşti, str. Mihai Eminescu 56, 
Telefon: 25926619, Telefon mobil: 
069675979   

Floarea-soarelui Floarea soarelui de calitate 
bună 80 tone

Făleşti, satul Pruteni, Telefon: 
(259) 025966636, Telefon mobil: 
069201226   

Floarea-soarelui Floarea soarelui de calitate 
bună 400 tone Făleşti, s. Pompa, Telefon mobil: 

079559232   

Floarea-soarelui Comercializează fl oarea-
soarelui 60 tone Cantemir, s. Baimaclia, Telefon: 

(273) 43-2-14   

Floarea-soarelui Floarea soarelui de calitate 
bună 300 tone Făleşti, s. Chetris, Telefon mobil: 

069553653   

Floarea-soarelui Floarea soarelui de calitate 
bună 15 tone Făleşti, s. Glingeni, Telefon: 

25971331, Telefon mobil: 079670425   

Floarea-soarelui Floarea soarelui de calitate 
bună 800 tone Făleşti, satul Marandeni, Telefon 

mobil: 069108603   

Floarea-soarelui Floarea soarelui de calitate 
bună 80 tone

Făleşti, s. Izvoare, Telefon: 
025969133, Telefon mobil: 
079223655   

Floarea-soarelui Floarea-soarelui 300 tone Făleşti, s. Marandeni, Telefon: 
25972337, Telefon mobil: 69212681   

Floarea-soarelui Floarea-soarelui 100 tone Făleşti, s. Gara Catranic Telefon: 
25975311, Telefon mobil: 067265255   

Floarea-soarelui Se vinde fl oarea soarelui, 
calitate înalta 145 tone Făleşti, s. Catranic Telefon: 

25852773, Telefon mobil: 069101052   

Floarea-soarelui Floarea-soarelui 100 tone Făleşti, s. Iscalau Telefon: 25977362, 
Telefon mobil: 079044357   

Floarea-soarelui Floarea soarelui de calitate 
bună 200 tone Făleşti, s. Navirnet, Telefon mobil: 

069194851   

Fasole uscată Fasole uscată 1 tonă Cantemir, s. Cania, Telefon: (273) 41-
8-09, Telefon mobil: 079084484   

Fasole uscată Fasole uscată 1 tonă Cantemir, s.Cania, Telefon: (273) 
41-5-41   

Grâu Grâu alimentar, conţinutul 
de gluten 20% 200 tone Făleşti, s. Rediu de Sus, Telefon: 259 

70192, Telefon mobil: 067253017 

Grâu Grâu alimentar, conţinutul 
de gluten 21% 100 tone

Făleşti, str. Mihai Eminescu 56, 
Telefon: 25926619, Telefon mobil: 
069675979   

Grîu Grâu furajer 80 tone
Făleşti, s. Izvoare, Telefon: 
025969133, Telefon mobil: 
079223655   

Grâu Grâu alimentar, conţinutul 
de gluten 20% 400 tone Făleşti, satul Pompa, Telefon mobil: 

079559232   

Grâu Comercializează grâu 5 tone Cantemir, s.Baimacia, Telefon: (273) 
43-2-13   

Grâu Comercializează grâu 
alimentar 70 tone Cantemir, s. Baimaclia, Telefon: 

(273) 43-2-14   

Grâu Grâu alimentar, conţinutul 
de gluten 21% 1500 tone Făleşti, s. Natalevca, Telefon mobil: 

691 55 600   

Grâu Comercializează grâu 100 tone
Cantemir, s. Antonesti, Telefon: (273) 
41-4-76, (273) 73-3-63, Telefon 
mobil: 79660608   

Grâu Se vinde Grîu alimentar, 
continutul de glutena-20%. 700 tone Făleşti, satul Catranic, Telefon: 

25852773, Telefon mobil: 069101052   

Grâu Grâu alimentar, conţinutul 
de gluten-21% 200 tone Făleşti, satul Iscalau, Telefon: 

25977362, Telefon mobil: 079044357   

Grâu Grâu alimentar 23% gluten, 
85% IDC 300 tone Ungheni, s. Todiresti, Telefon: (236) 

49520   

Grâu Grâu alimentar, conţinutul 
de gluten 20% 200 tone Făleşti, s. Navirnet, Telefon mobil: 

069194851   

Gutui Gutui 1 tonă Ungheni, s.Cetireni, Telefon: (236) 
41382, Telefon mobil: 079171730   

Mere Mere de toamna - Golden 5 tone Ungheni, s.Cetireni, Telefon: (236) 
41382, Telefon mobil: 079171730   

Mere Mere de calitate bună 20 tone
Făleşti, str. Mihai Vitezul 91, 
Director: Lilia Goju, Telefon mobil: 
079000278   

Mere Comercializează mere 10 tone Cantemir, s. Baimaclia, Telefon: 
(273) 43-2-03   

Mere Mere Idared, Zimnii Banan 20 tone Ungheni, s. Napadeni, Telefon: (236) 
47389, Telefon mobil: 069259228   

Mere Mere Idared 10 tone Ungheni, s. Floriţoaia Veche, Telefon 
mobil: 069359135   

Mere Mere Idared, Golden 30 tone Ungheni, s. Floritoaia Veche, Telefon: 
(236) 41289   

Mere Mere,  Idared, Djonatan 5 tone Făleşti, s. Navirnet, Telefon mobil: 
069194851   

Morcov Morcov 1 tonă Cantemir, s.Ţărăncuţa, Telefon: (273) 
54661

Orz Orz din roadă anului 2011 10 tone
Regiune: Nisporeni, str. lapusneanu 
30, Telefon: (264) 22324, Telefon 
mobil: 79575117   

Ovăs Ovăs amestecat cu grâu 10 tone
Nisporeni,  str. lapusneanu 30, 
Telefon: (264) 22324, Telefon mobil: 
79575117   

Porumb Porumb 500 tone
Glodeni, s.Fundurii Noi, Telefon: 
(249) 73297, (249) 73237, Telefon 
mobil: 79451498   

Porumb Porumb furajer 300 tone Făleşti, satul Pompa, Telefon mobil: 
079559232   

Porumb Comercializează porumb 20 tone Cantemir, s.Baimaclia, Telefon: (273) 
43-2-09   

Porumb Comercializează porumb 50 tone Cantemir, s. Baimaclia, Telefon: 
(273) 43-2-14   

Porumb Porumb la furaj 80 tone
Făleşti, s. Glingeni, Telefon: 
025971319, Telefon mobil: 
079591851   

Porumb
Se vinde seminţe de 
porumb, soiurile M-412, 
457

55 tone Făleşti, s. Marandeni, Telefon: 
25972337, Telefon mobil: 69212681   

Porumb Porumb la furaj 100 tone Făleşti, Gara Catranic, Telefon: 
25975311, Telefon mobil: 067265255   

Porumb Se vinde porumb la furaj 200 tone Făleşti, s. Marandeni, Telefon: 
25972337, Telefon mobil: 69212681   

Porumb Porumb furajer 100 tone Făleşti, satul Marandeni, Telefon 
mobil: 069108603   

Porumb Porumb pentru furaj 130 tone
Făleşti, s. CalugarTelefon: 
025979400, Telefon mobil: 
069323320   

Roşii Roşii 5 tone Cantemir, s.Tarancuta, Telefon: (273) 
54661

Ridiche neagră Ridiche neagră 1 tonă Cantemir, s.Tarancuta, Telefon: (273) 
54661

Sfeclă roşie Sfeclă roşie 1 tone
Glodeni, str. Varlaam 80/7, Telefon: 
(249) 23797, Telefon mobil: 
069219068   
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Soia Soia, umiditatea 9,0% 100 tone Făleşti, s. Rediu de Sus, Telefon: 259 
70192, Telefon mobil: 067253017

Soia Soia de calitate bună 40 tone  Făleşti, satul Pompa Telefon mobil: 
079559232   

Soia Soia de calitate bună 80 tone Făleşti, s. Chetris, Telefon mobil: 
069553653   

Soia Se vinde soia de calitate 
înaltă 60 tone Făleşti, s. Navirnet, Telefon mobil: 

069194851   

Soia Soia de calitate bună 60 tone
 Făleşti, s. Navirnet, Telefon: 
025973431, Telefon mobil: 
069213297   

Soia Se vinde soia 50 tone Făleşti, Gara Catranic, Telefon: 
25975311, Telefon mobil: 067265255   

Struguri Comercializează struguri de 
masă Moldova 10 tone Cantemir, s.Baimaclia, Telefon: (273) 

43344   

Struguri Struguri Moldova 50 tone
Ungheni, s. Morenii Noi, Telefon: 
(236) 35747, Telefon mobil: 
069171859   

Struguri Struguri, soi Alb de 
Suruceni din frigider 20 tone Nisporeni, str.Ion Creanga 73, 

Telefon: (264) 24432   

Struguri Comercializează struguri 
soiul Moldova pentru vin 60 tone Nisporeni, Telefon mobil: 69178065   

Varză Varză de toamnă 50 tone Cantemir, s.Tarancuta, Telefon: (273) 
54661

Varză Varză de toamnă 30 tone
Ungheni, s.Chirileni, Telefon: (236) 
23923, (236) 75341, Telefon mobil: 
079207222   

Varză Varză tardivă 25 tone Ungheni, s. Chirileni, Telefon: (236) 
75207, Telefon mobil: 069357289   

Varză Comercializează varză de 
toamnă de calitate bună 20 tone Nisporeni, s.Balauresti, Telefon 

mobil: 068470671   

Varză Varza tardivă 50 tone Ungheni, s.Cetireni, Telefon: (236) 
41236, Telefon mobil: 079613223   

Varză Comercializează varză de 
calitate bună 10 tone Nisporeni, s.Balaureşti, Telefon: 

(264) 48249   

Varză Se vinde varză albă 80 tone Făleşti, s.Hitresti, Telefon mobil: 
068848400   

PRODUSE ANIMALIERE SI ANIMALE VII

Bovine Vinde o viţică de 6 luni de 
prăsilă-160kg 1 unităţi Cantemir, s.Costangalia, Telefon: 

(273) 55-2-19   

Bovine Vinde buhăies de 6 luni la 
carne -120kg 1 unităţi  Cantemir, s.Costangalia, Telefon: 

(273) 55-2-14   

Bovine Vinde 2 capete de bovine 2 unităţi Cantemir, s.Baimaclia, Telefon: (273) 
43-2-09   

Produse 
animaliere

Se vând purcei cu greutatea 
de 10-15 kg 50 bucăţi Făleşti, s. Navirnet, Telefon mobil: 

069194851   

Produse 
animaliere

Se vinde carene de porcine 
în stare vie 2 tone Făleşti, s. Navirnet, Telefon mobil: 

069194851   

Produse 
animaliere Ouă de găină 10000 

bucăţi
Ungheni, s. Pirlita, Telefon: (236) 
92373, Telefon mobil: 069108128   

Produse 
animaliere Ouă de găină 10000 

bucăţi
Ungheni, s. Pirliţa, Telefon mobil: 
069108128   

Produse 
animaliere Carne de găină 3 tone

Ungheni, str. Balteni 13, Telefon: 
(236) 94218, Telefon mobil: 
079523082

Produse apicole Miere polifl oră 1 tone Glodeni, Telefon: (249) 23106, 
Telefon mobil: 069376983   

Produse apicole Comercializează miere de 
albină  500 kg Nisporeni, s.Drojdieni, Telefon: (264) 

42617, Telefon mobil: 069359009   

Produse apicole Miere de mai si de tei, 
calitativă 500 kg Nisporeni, s. Bolduresti, Telefon: 

(264) 64387   

Produse apicole Miere de albină, polifl oră 500 kg Făleşti, s. Navarnet, Telefon: 0259 
73353   

Produse apicole Miere de albine polifl oră 1.5 tone Făleşti, satul Glingeni, Telefon: 
025971442   

Produse apicole Miere de albină, polifl oră 800 kg Făleşti, str. 31 august 25, Telefon: 
(259) 2 32 87   

Produse apicole Miere de albină, polifl oră 4 tone Făleşti, s. Ciuluc, Telefon: 025968508   

Produse apicole Miere de albină, polifl oră 2 tone Făleşti, s. Albinetul Noi, Telefon: 
0259 23963   

Produse apicole Miere de albină, polifl oră 2 tone Făleşti, str. Baltului 1, Telefon: 
025921249   

Produse apicole Comercializează miere de 
albină 2 tone Cantemir, s.Tarancuta, Telefon: (273) 

54661

Produse apicole Comercializează miere de 
mai de calitate bună 500 kg Nisporeni, s.Grozesti, Telefon: (264) 

43-331   

Păsări Vinde 50 capete de gâşte 
(120lei/cap) 50 unităţi Cantemir, s.Sadic, Telefon: (273) 

2-30-66   

Ovine Vinde oi la carne 5 unităţi Cantemir, Costangalia, Telefon: (273) 
55254   

Ovine Vinde oi la carne 25 unităţi Cantemir, s. Costangalia, Telefon: 
(273) 55-2-54   

Ovine Vinde cârlani la carne 5 unităţi Cantemir, s. Costangalia, Telefon: 
(273) 55-2-46   

Ovine Vinde cârlani la carne 3 unităţi Cantemir, Costangalia, Telefon: (273) 
55254   

Ovine Comercializează ovine  30 unităţi Cantemir, s.Baimaclia, Telefon: (273) 
43-5-38   

ALTELE

Seminţe de 
legume

Seminţe de legume în 
asortiment  nelimitat Orhei, s.Ratus, Telefon: 248 35342, 

Telefon mobil: 69241737   

Plante medicinale Ceai din plante medicinale 
Tonus şi calmant 1000 bucăţi Ungheni, Beresti, Telefon: (236) 

93421   

Nutreţuri grosiere Fân de sparcetă balotat 300 bucăţi Ungheni, s. Grozasca, Telefon: (236) 
94299, Telefon mobil: 068022244   

Produse de 
morărit

Comercializează făină de 
porumb de calitate bună 50 tone Nisporeni,Iurceni, Telefon: 

026449280

Produse de 
morărit

Comercializează făină de 
porumb de calitate bună 50 tone Nisporeni,Iurceni, Telefon: 

026449280 

Terenuri si 
construcţii

Urgent 4,5 ha teren agricol 
situat în r-nul Anenii-Noi s. 
Berezchi 

4 ha Nisporeni, Telefon mobil: 69002765   

Echipamente 
agricole

Comercializează mini 
brutăria MATADOR 1 bucăţi

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

Pepiniere viticole 
si pomicole

Puieţi de nuci, toată gama 
de soiuri omologate în 
Moldova 

42000 
bucăţi

Făleşti, s. Rediu de Sus, Telefon: 259 
70192, Telefon mobil: 067253017 

Tutun Tutun uscat 20 tone Hînceşti, Telefon mobil: 068083841   

CERERI

Nume produs Descriere produsului Cantitate Regiune

Grâu Grâu furajer 150 tone
Ungheni s. Petresti, Telefon: (236) 
42561, Telefon mobil: 079045980   

Mazăre  Mazăre furajeră 50 tone
Ungheni , s. Petreşti, Telefon: (236) 
42561, Telefon mobil: 079045980   

Pepiniere viticole si 
pomicole

Fetească neagră ori 
fetească regală 

330 bucăţi
Cantemir, s.Cania, Telefon: (273) 40-
3-37, Telefon mobil: 68020630   

Echipamente 
agricole

Cumpăr de urgenţă 
fărâmiţător de resturi 
vegetale KIR 1,5 

1 unitate
Edinet, s. Hlinaia, Telefon: (246) 
50134, Telefon mobil: 068346021   

Produse de morărit Cumpăr faina de grâu 30 tone
 Nisporeni, Telefon mobil: 
069092617   

Mai multe informații găsiți pe www.agravista.md
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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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