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La Soroca merele înfl oresc în plină 
toamnă

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

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

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

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

Organizaţiile regionale ale Federaţiei AGROinform:
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Oficial în Republica Moldova 
există egalitate de șanse, cercetările 
denotă însă că Moldova continuă să 
fie o țară tradiționalistă, conservati-
vă în ceea ce privește distribuirea ro-
lurilor în familie și în societate, între 
femei și bărbați. Astfel, o mare parte 
a populației continuă să fie de acord 
cu afirmațiile că bărbatul este capul 
familiei și că este mai mult datoria 
femeilor să se ocupe de treburile cas-
nice. În cele mai dese cazuri bărbații 
consideră că femeile sunt mai pu-
țin capabile și nu pot ocupa funcții 
de conducere și că femeia nu are ce 
căuta în politică. Cu toate acestea în 
lume femeile continuă să se afirme și 
să urce pe treptele puterii, devenind 
șefe de stat, lideri în companii mari, 

ambasadoare sau voci importante în 
mass-media.

În acest context, la data de 23 noiem-
brie curent, Federația Națională a Agri-
cultorilor din Moldova AGROinform or-
ganizează Forumul Femeilor Lider din 
spațiul rural. Evenimentul are ca scop 
„Promovarea femeilor-lider din spațiul 
rural și încurajarea participării lor la 
dezvoltarea social-economică rurală” și 
își propune să contribuie la:

Schimbarea atitudinii publicului 
vizavi de rolul femeii - lider

Conștientizarea de către femeie a 
rolului său în societate

Promovarea imaginii femeii-lider 
La întrunire vor participa 70 femei 

lider, membre ale AGROinform, parti-
cipante ale Cercurilor de Studiu Comu-

nitare. Cercurile de studiu reprezintă o 
metodă de învățare pentru adulți pre-
luată din Suedia și aplicată în Moldova 
din anul 2005. Participantele vor relata 
despre succesele și problemele cu care 
se confruntă în activitatea și viața de zi 
cu zi.

De asemenea, la forum sunt invitați 
reprezentanți ai Parlamentului și Gu-
vernului, Ambasadelor și Proiectelor 
internaționale, ONG-uri. 

Federația AGROinform promovea-
ză femeile din localitățile rurale pe 
parcursul mai multor ani organizând 
instruiri și schimb de experiență, vizi-
te de studiu. În luna august federația 
lansat proiectul “Încurajarea participă-
rii civice a femeilor pentru dezvoltarea 
comunităților rurale”. 
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Tinerii de la Bârlădeni 
nu pleacă peste hotare

Interviu cu Tatiana Pavliuc, conducă-
toarea gospodăriei „Plaiul Bârlădean”



PREŢURI

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

Informaţia despre preţurile săptămânale o puteţi accesa pe www.agravista.md 10.11.2011

Denumirea produsului
Piaţa agricolă Edineţ Piaţa angro Bălţi

Piaţa angro Chişinău 

(Albişoara)
Piaţa agricolă Ungheni Piaţa agricolă Cahul

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

LEGUME

Ardei dulce  -  -  - 13,00 13,00 13,00 10,00 13,00 11,00 10,00 13,00 10,00 9,00 10,00 10,00
Cartofi 1,00 2,00 1,80 1,80 4,00 2,00 2,00 3,80 2,20 2,50 5,00 4,50 2,50 3,50 3,00
Castraveţi  -  -   - - - - 16,00 18,00 16,00 15,00 20,00 16,00 15,00 18,00 15,00
Ceapă galbenă 3,50 4,00 4,00 3,00 3,50 3,00 3,20 3,50 3,50 4,50 5,00 4,80 3,00 3,50 3,00
Ciuperci Shampinion  -  -   - - - - 32,00 33,00 32,00 35,00 35,00 35,00 30,00 30,00 30,00
Morcov 4,00 4,00 4,00 3,00 4,50 3,50 3,50 4,00 3,50 4,00 7,00 6,00 4,50 5,00 5,00
Ridiche neagră 3,00 3,00 3,00 2,50 2,50 2,50 3,50 3,50 3,50 5,00 5,00 5,00 4,00 4,00 4,00
Roşii de seră 15,00 20,00 18,00 12,00 14,00 14,00 15,00 16,00 15,00 6,00 15,00 12,00  -  -  - 
Sfeclă de masă 3,00 3,50 3,50 3,50 4,00 4,00 3,50 3,50 3,50 4,50 5,00 5,00 4,00 5,00 4,00
Usturoi 25,00 35,00 30,00 16,50 24,00 20,00 17,00 35,00 20,00 25,00 35,00 30,00 19,00 20,00 20,00
Varză 1,00 2,00 1,80 1,80 2,00 2,00 1,80 2,20 2,00 1,50 3,00 2,50 1,50 3,00 2,80
Varză conopidă  -  -   - 14,00 14,00 14,00 12,00 13,00 12,00 - - - 15,00 15,00 15,00
Varză roşie  -  -  - 5,00 5,00 5,00 5,00 5,50 5,50 5,00 5,00 5,00  -  -  - 
Vinete  -  -   - - - - 22,00 24,00 22,00 - - - 10,00 10,00 10,00

FRUCTE

Banane  -  -  - 15,00 15,00 15,00 13,18 13,18 13,18  -  -  - 14,00 14,00 14,00
Grepfrut  -  -   - - - - 16,00 18,00 16,00 - - - 20,00 22,00 22,00
Lămâi  -  -   - 12,00 13,00 12,00 13,00 14,00 14,00 - - - 14,00 15,00 15,00
Mandarine  -  -  - 14,00 14,00 14,00 20,00 20,00 20,00 - - - 20,00 20,00 20,00
Mere 4,00 6,00 5,00 4,00 6,00 5,00 5,50 6,50 6,00 5,00 5,00 5,00 4,00 5,00 4,00
Mere Golden 7,00 8,00 7,50 6,00 7,00 7,00 5,50 6,50 6,00 6,00 7,00 7,00 6,00 7,00 6,00
Mere Idared  -  -  - 5,00 5,00 5,00 5,50 6,50 6,00 5,50 6,50 5,50 5,00 6,00 5,00
Mere Rihard  -  -  - 6,00 7,00 7,00 5,50 6,50 6,00 6,00 9,00 7,00 5,00 6,00 5,00
Pere 12,00 15,00 12,00 - - - 7,00 15,00 11,00 6,00 10,00 8,00 9,00 10,00 9,00
Portocale  -  -  - 15,00 16,00 16,00 19,00 20,00 19,00 - - - 20,00 20,00 20,00
Prune uscate  -  -   - - - - 27,00 35,00 30,00 25,00 35,00 30,00  -  -  - 
Struguri albi de masă 18,00 20,00 18,00 13,00 12,00 12,00 18,00 25,00 25,00 13,00 15,00 12,00  -  -  - 
Struguri de masă Moldova  -  -  - 10,00 11,00 11,00 11,00 12,00 11,00 - - - 10,00 10,00 10,00
Struguri roşii de masă 14,00 18,00 16,00 10,00 11,00 11,00 18,00 25,00 25,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 10,00

Biroul Național de Statis-
tică informează, că  în ianua-
rie-septembrie 2011 prețurile 
medii de vânzare  a  produse-
lor  agricole  de  către  între-
prinderile  agricole  s-au  ma-
jorat cu 19,9%  față de ianua-
rie-septembrie 2010. Conside-
rabil s-au  majorat prețurile la 
produsele vegetale (cu 28,7%), 
iar la produsele animaliere au 
marcat o descreștere moderată 
(de 0,8%).

O creștere considerabilă a 
prețurilor, în comparație cu 
perioada respectivă a anului 
precedent, a fost înregistrată 
la culturile cerealiere și legu-
minoase - cu 37,0% (în special 

la porumb (exclusiv semințe 
de soi) - cu  42,4%, grâu (ex-
clusiv semințe de soi) - cu 
32,8%),  cartofi - cu 35,9%, 
floarea soarelui (exclusiv se-
mințe de soi) - cu 19,3%, fruc-
te și pomușoare - cu 18,9%, 
legume - cu 7,3%. 

S-au majorat prețurile  de  
vânzare  a vitelor și păsărilor în 
masă vie: bovinelor - cu 35,3%, 
ovinelor și caprinelor - cu 
18,8%, păsărilor - cu 8,7%. Pre-
țurile de vânzare a porcinelor 
s-au micșorat  cu 20,8%. 

Prețurile de vânzare a lap-
telui și ouălor alimentare au 
crescut, respectiv, cu 15,2%   și  
cu 14,2%.  

Sfârșitul toamnei marchează și epu-
izarea stocurilor de legume și fructe 
din producția anului curent și respectiv 
scumpirea lor. Pe de altă parte, se ief-
tinesc citricele. Lămâile, portocalele și 
mandarinele s-au ieftinit în medie cu 5 
lei. Cel mai mult a scăzut prețul la rodii.
Comercianții spun că aceste ieftiniri se da-
torează importurilor de citrice, care este din 
ce în ce mai mare în Republica Moldova. 
În același timp, fructele autohtone s-au 
scumpit în medie cu 2-3 lei pentru un ki-
logram.

Pe parcursul ultimelor săptă-
mâni, prețul la zahăr în Moldova 
au scăzut cu aproximativ 20%, 
afi rmă Octavian Armașu, direc-
tor fi nanciar al companiei Su-
edzucker Moldova. 

Potrivit lui, acest lucru se da-
torează mai multor factori, cum 
ar fi  creșterea concurenței în 
Moldova și reducerea prețului 
la zahăr pe piața regională din 
cauza supraproducției. Octavian 
Armașu a menționat că scăderea 
actuală a prețurilor la zahăr are, 
de asemenea, o tendință sezoni-
eră, și este stimulata de livrarea 
de zahăr de contrabandă din 
Ucraina. 

Totodată, directorul fi nanciar 
Suedzucker Moldova consideră 
că, în viitorul apropiat, prețuri-
le la zahăr vor scădea, deoarece 
există rezerve de zahar. Însă, po-
trivit lui Armașu, în 2011 cheltu-
ielile pentru producția de zahăr 
au fost mai mari, decât în anul 

trecut - s-au scumpit resursele 
energetice și materiile prime, de 
aceea volumul producerii va fi  
puțin mai scăzut. Prin urmare, 
există premise ca producția aces-
tui an să fi e vândută la un preț 
mai mare. În prezent, campania 
de recoltare a sfeclei de zahăr și 
producția de zahăr în Moldova 
nu este fi nalizată. 

Potrivit prognozelor anteri-
oare, Suedzucker Moldova va 
produce aproximativ 50-55 mii 
tone de zahăr. În prezent, pre-
țul angro al zahărului este de 
cca. 11,5 lei pe kilogram, iar la 
comercializarea cu amănuntul 
– 12-13 lei. 

Produsele agricole au înregistrat 
o majorare de preț 

Fructele autohtone se scumpesc, 
iar citricele se ieftinesc 

Prețul zahărului va scădea
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Vrem să fi m 
pe aceeaşi 
treaptă cu ei!

Ei sunt deștepți, calculați, 
ordonați în tot ceea ce fac – noi, 
de cele mai multe ori viceversa. 
Ei sunt puternici și ne pot domi-
na prin forța pe care o posedă, 
noi suntem aparent slabe și ne-
ajutorate. 

Ei au lumea lor, a bărbaților, 
în care noi, femeile nu avem ac-
ces, dar încercăm să ne furișăm 
și să pătrundem în ea fără voia 
lor: copiem treptat din compor-
tamentul și stilul lor de îmbră-
căminte și căpătăm forța nece-
sară pentru a le reuși pe toate: 
să mergem la serviciu, să ne în-
deplinim conștiincios obligațiu-
nile, să dăm viață și să educăm 
copii, să fi m frumoase…

Dar toate acestea nu sunt su-
fi ciente pentru femeile puterni-
ce, ele doresc să se afi rme, să de-
vină lideri și să le demonstreze 
că sunt pe aceeași treaptă cu ei. 

Dragi bărbați, nu dăm start 
unui miting feminist, vrem doar 
să ne facem auzite, vrem doar să 
mergem cot la cot cu voi, să ne 
ascultați atunci când poate nu 
prea explicit vorbim despre ma-
șini și tehnologii, să ne iertați 
gafele pe care le facem atunci 
când suntem la volan, să aveți 
puțină răbdare și să ne așteptați 
atunci când întârziem neinten-
ționat la ședințe și evenimente.

Dedicăm acest număr de ziar 
femeilor lider, celor care doresc 
să se afi rme în lumea bărbaților, 
care au propria poziție, știu să 
gestioneze, să convingă și reu-
șesc în tot ceea ce își propun. 

Vă așteptăm la Forumul Fe-
meilor Lider!

 EDITORIAL
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PUBLICAȚIE PERIODICĂ 
A FEDERAȚIEI NAȚIONALE 
A AGRICULTORILOR DIN MOLDOVA

Într-o lume a bărbaților, fi ind încă în mino-
ritate, femeile lider trebuie să facă față în conti-
nuare unor evaluări dure bazate pe stereotipuri. 
Paradoxul  constă însă în faptul că femeile sunt 
de cele mai dese ori judecate de alte femei. 

Prin ce se deosebește o femeie lider de un 
bărbat? Prin faptul că ajunsă în funcție de con-
ducere femeia se concentrează pe cooperare și at-
mosfera din echipă, bărbații însă sunt în căutarea 
competiției și profi tului. 

Doamnele lider aduc în companie o par-
te din personalitatea lor. Așteaptă de la colegi 
onestitate, sunt sensibile și pun preț pe atmo-
sfera de la serviciu și pe colaborarea cu colegii, 
intră ușor în panică în situații de stres, dar fără 
creativitatea și fl exibilitatea lor, companiile ar fi  
cu 56% mai puțin profi tabile, arată studiile in-
ternaționale. 

Femeile lider din Moldova fac față cu greu 
într-o lume dominată de sexul puternic, se impli-
că în viața socială și politică a țării și iau anumite 
decizii. Însă acest fapt se întâmplă nu atât datorită 
statului, cât mai curând datorită femeilor active, 
care știu cum să se impună și să-și exprime opinia, 
aducând dovezi concludente ale cauzei pe care o 
susțin. Cea mai mare barieră: prejudecata că nu se 
pot împărți între familie și carieră.

O femeie lider trebuie să reușească 
în același timp să fi e un conducător, 
dar și o mamă bună 

Femeia de succes descrisă de societatea con-
temporană este inteligentă și nu și-a pierdut fe-

minitatea, este rafi nată și știe să fi e gospodină, 
soție și mamă. provocarea femeii moderne în lu-
mea bărbaților este de a îmbina aceste calități, 
de a păstra echilibrul între lumea bărbaților și 
cea a femeilor, de a rămâne singurul mister care 
a rămas în lume pe care bărbații nu vor reuși 
să-l descopere niciodată. Căci dacă bărbatul e 
plasat acolo unde se termină pământul, femeia 
e acolo unde începe cerul.

Cât este de ușor să fi i femeie lider în lumea 
ocupată de bărbați, în lumea care e bazată pe 
stereotipuri. o societate în care fi ecare acțiune a 
unui bărbat are justifi care?

Dacă un bărbat va pedepsi angajații, stri-
gând și amenințând, va fi considerat lider în 
cadrul întreprinderii sau companiei, axat pe 
performanțe. Dacă astfel de lucru va face o 
femeie, ea imediat va fi considerată irespon-
sabilă, nesimțită, tirană…etc. am întâlnit și 
alt gen de situații: dacă un bărbat este gân-
ditor și nemulțumit, înseamnă că are multe 
responsabilități la serviciu și cu siguranță 
face un plan pentru salvarea lumii. Femeile 
la rândul lor nu au voie să fie nervoase, irita-
te, pentru că imediat vor fi acuzate în cel mai 
obraznic mod. 

Comparațiile de genul celor menționate 
mai sus pot continua. Astfel, dacă un bărbat 
este emotiv la serviciu, este „om ca și noi”, iar 
dacă nu-și arată emoțiile înseamnă că e un pro-
fesionist. Când vine rândul femeilor să-și arate 
emoțiile la locul de muncă, ele sunt isterice, in-
stabile, prea slabe pentru a conduce. Dacă nu-
și împărtășesc emoțiile, li se pune eticheta de 
„regina zăpezii”.

Și desigur, bărbații când obțin un loc de 

muncă bine plătit înseamnă că au califi cări ex-
celente, iar femeile ajung în astfel de posturi 
doar dacă sunt fi ica, iubita, soția cuiva sau sunt 
recomandate de cineva. Iar asta în situația 
când în țara noastră sunt mai multe femei care 
au studii superioare.

Femeile profesioniste trebuie să aibă 
gândirea unui bărbat 

Se spune că femeile profesioniste trebuie 
să aibă gândirea unui bărbat. Acest tip de gân-
dire s-a dezvoltat datorită faptului că lumea 
afacerilor era dominată de bărbați, iar „re-
gulile” erau create implicit tot de bărbați. În 
prezent, bărbații nu mai sunt modelele. Exista 
multe exemple de femei care au reușit să de-
monstreze acest lucru. 

Un alt stereotip care încă mai există este 
acela conform căruia loialitatea unei femei 
față de familie înseamnă neglijarea locului 
de muncă. De cele mai multe ori femeile sunt 
întrebate de superiori dacă au sau intențio-
nează să aibă copii. Acest lucru s-a întipărit 
în mintea oamenilor, deși este unul cât se 
poate de eronat.

Cercetările au dezvăluit că femeilor le sunt 
asociate calități precum drăguțe sau miloase, în 
timp ce calitățile necesare unui lider, hotărârea 
și spiritul competitiv, sunt asociate bărbaților.

Chiar dacă bărbații se încadrează mai bine 
în stereotipul cultural al liderului, având mai 
multe șanse de acces și mai puține provocări în 
atingerea succesului, vestea bună pentru femei 
e că acest stereotip devine tot mai slab.

Cât este de ușor să fi i femeie lider 
în lumea ocupată de bărbați? 

Fiecare al patrulea moldo-
vean s-a simțit discriminat în 
ultimul an. Femeile sunt cele 
mai discriminate persoane, 
alături de persoanele cu diza-
bilități, de cele sărăce, de per-
soanele HIV pozitive, bătrâni, 
homosexuali, romi, în timp ce 
bărbații, care dețin o funcție în 
instituții publice sau private, 
sunt considerați de majoritatea 
respondenților drept cei care 
abuzează.

Concluziile sunt prezentate 
în cadrul unui studiu sociolo-

gic al Fundației Soros-Moldo-
va «Percepțiile populației din 
R.Moldova privind fenomenul 
discriminării».

În studiu se mai arată că cel 
mai frecvent, cetățenii R. Mol-
dova sunt discriminați la anga-
jare în câmpul muncii, la locul 
de muncă, la spital/policlinică, 
de către autorități sau în insti-
tuțiile de educație. Dacă în cazul 
angajării în câmpul muncii și la 
locul de muncă, persoanele se 
simt discriminate din cauza stă-
rii de sănătate, orientării sexu-

ale, vârstei sau sexului, în cazul 
instituțiilor educaționale și de 
sănătate persoanele se simt dis-
criminate din cauza lipsei sur-
selor fi nanciare. În consecință, 
de frica discriminării, fi ecare 
al nouălea respondent evită să 
meargă la policlinică, la poliție 
sau la primărie.

Fiecare al treilea respondent 
consideră că în ultimii cinci ani 
discriminarea a sporit. Ponde-
rea persoanelor care cred acest 
lucru este mai mare în mediul 
femeilor, al respondenților de 

etnie rusă și al persoanelor cu 
nivel înalt de bunăstare.

La capitolul echitatea de ge-
nuri, fi ecare al doilea respon-
dent consideră că situația feme-
ilor și a bărbaților este la fel de 
echitabilă în R.Moldova, fi ecare 
a treia persoană crede că situ-
ația bărbaților moldoveni este 
mai bună decât cea a femeilor 
și doar 15 % dintre aceștia con-
sideră că situația femeilor este 
mai bună.

Ziarul de Gardă

În Moldova — femeile sunt discriminate, iar bărbații discriminatori

3nr. 19 (104) 17 noiembrie 2011 



ISTORII DE SUCCES

La 02.01.2011, ora 10.00, în incinta Biro-
ului executorului judecătoresc Frecăuțan Ali-
ona, or.Rîșcani, str.31 August, et.2, bir.8, va 
avea loc licitația publică de vânzare a bunu-
rilor sechestrate -  a clădirii administrative și 
a localului pentru paznici, care aparține debi-
torului SRL „Combi-Nutreț”, or.Rîșcani. Pre-
țul inițial al bunurilor – 16000 lei (respectiv 
12000 lei și 4000 lei).

Doritorii de a participa la licitație vor depu-
ne preventiv cerere de participare cu cel târziu 
o zi  înainte de petrecerea licitației pe numele 
executorului judecătoresc Frecăuțan Aliona, 
str. 31 August, et.2, bir. 9, tel. 0-256-2-13-94 și 
vor achita în prealabil acontul în mărime de 5% 
din costul inițial al bunurilor cu cel târziu o zi 
înainte de petrecerea licitației în contul execu-
torului judecătoresc Frecăuțan Aliona:

MOLDMD2X321, BC „Moldindconbank” 
fi l. Bălți

c.b. 2251221102
c.f. 32674795
Executorul judecătoresc        Frecăuțan Aliona

Zinaida Stăvilă este o femeie 
energică, binevoitoare și harnică. 
Împreună cu familia administrea-
ză GȚ „Zinaida Stăvilă” care a fost 
fondată în satul Jora de Mijloc, ra-
ionul Orhei, în anul 2001. 

Doamna Zinaida a absolvit în 
anul 1991 Școala Pedagogică din 
Soroca, a revenit în localitatea na-
tală  - Jora de Mijloc și a activat în 
calitate de educatoare la grădinița 
din sat. După 10 ani de activitate, 
odată cu reformarea gospodăriei 
și închiderea grădiniței, a devenit 
șomeră. 

În acel moment a decis împre-
ună cu soțul să pornească afacerea 
proprie și au început să producă 
legume pe un lot de 15 ari, pe lân-
gă casă, care erau comercializate 
cu succes la piața din Orhei. Pen-
tru că au reușit să obțină rezulta-
te în acest sector, au decis în anul 
2002 să construiască o seră pe o 
suprafață de 30 metri pătrați, iar 
în următorul an încă o seră de 50 
metri. De la un an la altul  familia 
Stăvilă a continuat să achiziționeze 
teren agricol.  În prezent, Zinaida 
Stăvilă împreună cu familia prelu-
crează 10 ha de teren agricol: crește 
legume în 5 sere cu o suprafață de 
cca. 1000 metri pătrați, un hectar 
îl ocupă pepiniera, iar pe restul 
suprafeței crește legume în câmp 
deschis. Gospodăria produce: cas-
traveți, roșii, ardei, vinete, varză 
etc. Producția obținută este de cali-
tate înaltă și se bucură de cerere pe 
piață, pentru că pe parcursul anilor 

producătorii au învățat să producă 
cu dragoste și pasiune. 

Pentru construcția serelor a be-
nefi ciat în anul trecut de subvenții 
din partea statului în sumă de 20, 
700 lei. 

Și pentru că gospodăria este 
administrată reușit, rezultatele 
nu întârzie să apară, iar veniturile 
obținute sunt în creștere: în anul 
2009, când gospodăria țărăneas-
că deținea 6,15 ha de tern agricol, 

a reușit să obțină din producerea 
legumelor un profi t de 22,7 mii lei, 
în anul 2010 s-a lărgit suprafața de 
teren prelucrat până la 7,5 ha, iar 
profi tul a atins cifra de 237 470 lei. 

Sprijin informațional, Zinaida 
Stăvilă, a găsit la OR a AGROin-
form - AO „Orhconsinfo”, membră 
a căreia a devenit între timp. Aici a 
primit asistență pentru dezvoltarea 
afacerii, a participat la seminare și 
schimburi de experiență, conferin-
țe regionale. În anul 2010, în cadrul 
„Orhconsinfo” a activat în calitate 
de lider al Cercului de Studiu pen-
tru femei, în anul curent este lider 
al CS de fermieri, împreună cu care 
petrece activități menite să contri-
buie la dezvoltarea afacerilor și îm-
părtășirea experienței acumulate și 
altor producători din localitate.

Pe parcursul anilor Zinaida a 

învățat să-și organizeze munca în 
așa fel ca să le reușească pe toate. 
„Cu pași mici, facem lucruri mari”, 
spune conducătoarea gospodăriei. 
„Intenționăm să ne lărgim afacerea, 
în același timp nu accesăm credite, 
pentru că rata dobânzii este prea 
mare pentru un producător agricol, 
încercăm să ne descurcăm din sur-
se proprii. Pentru viitor am dori să 
achiziționăm mai multe unități de 
tehnică agricolă, să construim o us-
cătorie de fructe pe teritoriul locali-
tății, să plantăm o livadă de prun”, 
afi rmă Zinaida Stăvilă. 

Între timp, doamna Zinaida 
reușește să rămână mamă și so-
ție iubitoare, găsește timp pentru 
toate și afi rmă că succesul poate fi  
obținut doar muncind zi de zi, cu 
dragoste și dăruire.

OR Orhei

Succesul se obține prin muncă

Există toate premisele ca negocierile 
pentru semnarea Acordului de comerț 
liber UE-RM să înceapă în decembrie 
2011 - începutul anului 2012, conside-
ră vicepremierul, ministrul Economiei, 
Valeriu Lazăr.

Surse din cadrul Ministerului Eco-
nomiei au relatat că în raportul pregă-
tit de specialiștii ministerului privind 
acțiunile implementate în procesul 
de integrare europeană în perioada 
septembrie 2009-septembrie 2011 se 
menționează că “începerea negocieri-
lor va simplifi ca procedura de acces al 
producătorilor agricoli moldoveni pe 
piețele europene”.

Raportul prezentă acțiunile între-
prinse de către Ministerul Economiei în 

vederea preluării acquis-ului comunitar 
din domeniile sale de competență, rela-
tează despre rezultatele obținute și elu-
cidează blocajele existente și posibilele 
soluții de depășire a acestora. 

În opinia lui Lazăr, “procesul de in-
tegrare europeană este, mai întîi de toa-
te, un exercițiu de modernizare a Repu-
blicii Moldova”.

Potrivit ministrului, “succesele re-
ale în procesul de integrare europeană 
trebuie să le măsurăm în numărul de 
locuri de muncă create prin investiții 
europene și încasări din exporturi pe 
piața UE”.

În raport se menționează că valori-
fi carea preferințelor comerciale auto-
nome din partea UE, acțiunile de elimi-

nare a barierelor netarifare la comerț, 
adoptarea a circa 3 mii de standarde 
europene s-au materializat în creșterea 
exponențială a relațiilor comerciale cu 
țările comunitare. În perioada ianuarie-
septembrie 2011, volumul exporturilor 
în țările UE a crescut cu 62,8%, pînă la 
774 mil. dolari. Piața UE este destinația 
a 50,2% din totalul exporturilor moldo-
venești și originea a 44,7% din mărfuri-
le importate. 

Acțiunile întreprinse au permis nu 
doar o deschidere spre piețele euro-
pene, ci și o deschidere spre interior a 
investițiilor străine. Investițiile străine 
directe în primul semestru au constituit 
145 mil. dolari, aproape dublu față de 
aceeași perioadă a anului 2010.

 Negocierile pentru semnarea acordului de comerț liber 
UE-RM ar putea începe la sfârșitul anului 
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ACTUALITATE

Ajutorul social acor-
dat familiilor defavoriza-
te pentru perioada rece a 
anului va constitui 200 de 
lei, față de 150 de lei, an-
terior. O hotărâre în acest 
sens a fost aprobată în șe-
dința Executivului. 

Valentina Buliga, mi-
nistru al Muncii, Protec-
ției Sociale și Familiei, a 
menționat că vor benefi -
cia de ajutor social circa 

30 de mii de familii. De 
compensații majorate vor 
benefi cia persoanele care 
se vor adresa cu cereri de 
solicitare la direcțiile asis-
tență socială și care vor 
confi rma că venitul lor 
lunar este mai mic decât 
575 de lei. Ajutorul pentru 
perioada rece se va achita 
pentru cinci luni, noiem-
brie 2011-martie 2012. 

Majorarea ajutorului 
social va necesita alocări 
suplimentare din buget în 
sumă de 23 milioane de 
lei. 

Potrivit unei decizii 
anterioare de Guvern, a 
fost prelungită perioada 
de valabilitate a cererilor 

pentru obținerea ajutoru-
lui social de la 6 la 12 luni. 
De asemenea, solicitanții 
nu vor mai fi  obligați să-și 
reconfi rme dreptul de ob-
ținere a ajutorului respec-
tiv, notează MOLDPRES.

Republica Moldova alături alte 
cinci state din Parteneriatul Estic, vor 
benefi cia până la sfârșitul anului 2013 
de 10 mil. euro din partea UE, pentru 
dezvoltarea întreprinderilor mici și 
mijlocii.

Anunțul a fost făcut într-o confe-
rință de presă, de către reprezentanții 
BERD și cei ai UE în RM.

Șeful delegației Uniunii Europe-
ne în RM, Dirk Schuebel a anunțat 
că UE, susține fi nanciar programele 
Băncii Europene pentru Reconstruc-
ție și Dezvoltare TAM și BAS, pentru 
țările din Parteneriatul Estic.

„Am alocat deja 5 mil. euro. Acum 
pregătim proiectul pentru a aloca și 
cea de-a II-a tranșă de încă 5 mil. În 
total vor oferi 10 mil. de euro. Acești 
bani vor susține direct întreprinderile 
micro, mici și mijlocii, prin interme-
diul experților și consultanților în afa-
ceri cu experiență pentru a se adapta 
la cerințele economiei de piață din 
Europa”, spune Dirk Schuebel.

Libor Krkoska, fostul director al 
Băncii Europene pentru Reconstruc-
ție și Dezvoltare, a precizat că banii 
vor fi  investiți în tehnică, pentru ca în-
treprinderile să poată produce calita-
tiv și respectiv concura pe piețele in-
ternaționale. Potrivit lui Libor Krkos-
ka, astfel va fi  evaluată și performanța 
întreprinderilor în cauză.

„Dorim să acordăm întreprinderi-

lor micro, mici și mijlocii consultanță 
și susținere tehnică pe întreg procesul 
de transformare pentru a putea con-
cura pe piață. Dorim să susținem aso-
ciațiile de afaceri, din țările Partene-
riatului Estic, să oferim un schimb de 
bune practici la nivel internațional și 
european. Dorim să acordăm îndru-
mările necesare pentru ca întreprin-
derile să aibă un mediu de activitate 
mai prietenos. Businessul nu trebu-
ie să rămână în urmă”, afi rmă Libor 
Krkoska.

Cele 10 mil. de euro, sunt prevă-
zute pentru a implementa peste 500 
de proiecte în cele 6 state ale Parte-
neriatului Estic în vederea dezvoltării 
întreprinderilor mici și mijlocii.

Prețul pământului agricol a săltat în 
acest an de câteva ori, potrivit datelor În-
treprinderii de Stat „Cadastru”. Este vor-
ba de 7 raioane, în care au fost înregis-
trate cele mai spectaculoase creșteri ale 
prețurilor. Acum, un hectar de pământ 
agricol costă, în aceste raioane, între 10 
mii și 47 de mii de lei.

Cea mai spectaculoasă creștere a pre-
țului unui hectar de pământ agricol a fost 
înregistrată în raionul Strășeni, unde te-
renurile au ajuns să coste de trei ori mai 
scump. Astfel, aici și la Edineț, hectarul 
costă peste 40 de mii de lei. Și în raio-
nul Dubăsari prețul pământului a crescut 
mai bine de două ori, de la 13 mii, în anul 
2010, la 25 de mii pentru un hectar. O 
situație similară s-a înregistrat în Ștefan 
Vodă, unde un hectar costă 16 mii de lei, 
iar în raioanele Anenii Noi și Orhei un 
hectar de teren agricol costă 14 mii de lei.

Evoluția prețurilor 
la pământul agricol pe raioane:
Străşeni: de la 32.000 lei la 47.000 lei/ha
Edineţ: de la 14.000 lei la 41.000 lei/ha
Dubăsari: de la 12.000 lei la 25.000 lei/ha
Ştefan Vodă: de la 8.000 lei la 16.000 lei/ha 
Anenii Noi: de la 5000 lei la 14.000 lei/ha
Orhei: de la 4.000 lei la 14.000 lei/ha 
Teleneşti: de la 2.300 lei la 10.000 lei/ha

20 de instituții de învățământ din 18 
sate din raioanele Hâncești, Telenești, 
Sîngerei și Fălești vor fi  conectate la sis-
teme termice pe bază de biomasă în ca-
drul unui proiect fi nanțat de Uniunea 
Europeană. Experții spun că, în urma 
implementării proiectului, acestea vor 
plăti pentru consumul de agent termic, 
în medie, de 2-3 ori mai puțin decât pen-
tru folosirea resurselor energetice tradi-
ționale, iar banii economisiți vor putea fi  
investiți în dezvoltarea instituțiilor.

Cele 18 localități fac parte din al doi-
lea set de comunități rurale selectate, în 
anul curent, pentru a accesa surse rege-

nerabile de energie în cadrul Proiectului 
Energie și Biomasă. Satele participante 
la concurs au prezentat dovada sursei si-
gure de aprovizionare cu combustibil din 
deșeuri agricole și a resurselor fi nanciare 
pentru achiziția combustibilului, exis-
tența clădirilor publice adecvate pentru 
a fi  racordate la sisteme de încălzire pe 
bază de paie, existența depozitelor pen-
tru stocarea baloturilor de paie, angaja-
mentul și motivarea comunității de a ac-
cesa surse alternative de energie termică.

În total, în acest an, 45 de comunități 
rurale au fost selectate pentru a-și conecta 
instituțiile publice la sisteme moderne de 
producere a energiei din biomasă. Datori-
tă noii surse de energie, peste 18.000 de 
persoane își vor spori confortul termic.

Proiectul Energie și Biomasă în Mol-
dova este lansat pe o perioadă de patru 
ani – până în 2014. Bugetul total al pro-
iectului este de 14,56 milioane de euro, 
dintre care 14 milioane sunt acordate de 
Uniunea Europeană și iar alte 56 de mii 
de către PNUD Moldova.

Instituțiile de învățămînt din Moldova trec 
la surse alternative de energie termică

Republica Moldova 
va primi bani de la UE

S-a scumpit pământul agricol 

Ajutorul social pentru sezonul rece al anului 
a fost majorat cu 50 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.

PIATA

Piața Rusiei va rămâne strategică 
pentru exporturile autohtone de fructe

Federația Rusă este recunoscută în 
calitate de cel mai mare importator 
de mere și pere din lume. Această 
afi rmație este bazată pe datele 
statistice de piață în ceea ce privește 
livrările de fructe din anul 2010. 
Paralel, specialiștii confi rmă, că 
probabil, Federația Rusă va rămâne 
cel mai mare comparator-importator 
de mere și pere în anul curent, dar și 
în anul viitor. Conform estimărilor 
specialiștilor, în anul 2011 Rusia va 
importa circa 1.11 milioane tone de 
mere și 412 mii tone de pere, pentru 
satisfacerea necesitaților interne ale 
consumatorilor.

Federația Rusă depinde de importul 
de fructe, deoarece producția proprie 
permite să acopere doar o treime din 
necesitatile consumului intern. Popu-
lația din Rusia consumă tot mai multe 
fructe și solicita un sortiment mai va-
riat de la an la an, din cauza creșterii 
veniturilor (puterii de cumpărare), iar 
în țară se dezvoltă tendința consumului 
alementelor sănătoase.

În anul 2010 exportul merelor mol-
dovenești a înregistrat cote maxime de 
154 mii tone (46 853 mii dolari SUA). 
Cca. 93% din exporturile de mere au 
avut destinația Federația Rusă. 

„Este îmbucurator să constatăm 
acest fapt, dar, totodata, este destul de 
periculos, să ne poziționăm pe o pia-
ță cu o cotă a exportului mai mare de 

50%, din volumul total de fructe ex-
portate. În paralel, fructele autohtone 
sunt poziționate pe segmentele de jos, 
cu prețuri reduse pe piețele din Fede-
rația Rusă, ceea ce permite exportatori-
lor din Moldova să obțină cele mai mici 
venituri”, afi rmă Andrei Zbancă, speci-
alist agrobusiness în cadrul Federației 
AGROinform.

Specxialistul menționează că co-
mertul cu fructe în Moldova se dezvoltă 
cu pași rapizi. Accentul viitor al dezvol-
tării sectorului de fructe se va axa pe 
investiții considerabile în infrastruc-
tura de marketing, prin dezvoltarea 
lanțului valoric, deoarece producătorii 
de fructe, fi nanțatorii strategici și insti-
tuțiile abilitate sesizează acest fapt tot 
mai des.

Siguranța 
alimentară 
a Moldovei 
a fost discutată 
la Bruxelles

La 14 noiembrie, minis-
trul agriculturii și indus-
triei alimentare, Vasile 
Bumacov, a efectuat o vizi-
tă de lucru la Bruxelles.

În cadrul vizitei sale, ministru a 
avut o întrevedere cu John DALLI, 
Comisar pentru Sănătate și Pro-
tecția Consumatorului în care s-a 
discutat progresele Moldovei la 
capitolul siguranței alimentare în 
contextul negocierii DCFTA.

În acest context, în cadrul 
discuțiilor s-a convenit ca până 
la sfârșitul lunii noiembrie cu-
rent, cu sprijinul experților Co-
misiei Europene, autoritățile RM 
să fi nalizeze și să aprobe Planul 
de armonizare al legislației în 
domeniul sanitar și fi tosanitar.
Menționam faptul că Comisia Eu-
ropeana s-a expus pozitiv vis-a-vis 
evoluțiile ce țin de crearea unei 
agenții unice privind siguranța ali-
mentelor.

Ministru Bumacov a reiterat 
faptul ca începând cu anul viitor, 
agenția unica privind siguranța 
alimentelor va fi  creata în modul în 
care va asigura normele interne și 
cele europene de siguranța produ-
selor agro-alimentare.
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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.

SCHIMB DE EXPERIENŢĂ

Federația Națională a Agri-
cultorilor din Moldova AGRO-
inform în parteneriat cu Aso-
ciația Producătorilor de Fructe 
din Moldova a organizat o vizită 
de studiu pentru producătorii 
de fructe din raioanele de nord 
și centru ale republicii. Vizita 
de studiu a fost combinată cu 
un schimb de experiență între 
producătorii de fructe pentru 
realiza transferul de informații 
între participanți, iar fermierii 
să găsească răspuns la întrebări 
și soluții la problemele cu care 
se confruntă în sectorul de pro-
ducere a fructelor.

Activitatea a fost organizată 
în cadrul Proiectului „Progra-
mul de dezvoltare a nucleelor 
de producere și marketing a 
fructelor”, fi nanțat de Unita-
tea Consolidată pentru Imple-
mentarea Programelor IFAD 
(UCIP-IFAD) și a fost petrecut 
în raionul Edineț. Selectarea 

raionului a fost efectuată în 
baza cererilor producătorilor de 
fructe, din cele 6 nuclee, create 
în cadrul Proiectului și în baza 
performanțelor atinse de pro-
ducătorii de fructe în această 
zonă.

Vizita de studiu a fost un 
eveniment de amploare, deoa-
rece au fost implicați produ-
cători de fructe din 14 raioane 
ale republicii. La activitate au 
participat 41 de producători 
de fructe, care au manifestat 
un interes deosebit în sporirea 
gradului de informare și tran-
sferul de cunoștințe între pro-
ducători specializați în pro-
ducerea fructelor. Participan-
ții la vizita de studiu au fost 
producători de fructe mari și 
mici, care sunt orientați la sti-
mularea creșterii activităților 
strategice și de afaceri în sec-
torul rural, sporirea venituri-
lor fermierilor prin dezvolta-

rea lanțului valoric horticol al 
Moldovei.

În cadrul vizitei de studiu, 
au fost vizitate 4 întreprinderi 
agricole din raionul Edineț, 
care au acoperit toate segmen-
tele componente ale lanțului 
valoric în sectorul producerii și 
comerțului cu fructe:

(1) GȚ „Prisacari Vasile” din 
satul Ruseni, reprezintă o gos-
podărie mică și produce mere 
pe o suprafață de 8 ha.

(2) GȚ „Scutaru Victor” 
din or. Edineț este un fermier 
specializat doar în producerea 
fructelor, prelucrează 80 ha 
de livadă, bazate pe tehnologii 
intensive și super-intensive, 
produce lăzi și containere pen-
tru depozitare, construiește un 
frigider modern cu capacitate 
totală de 2000 tone și este un 
fermier orientat la dezvoltarea 
lanțului valoric și crearea de 
plus valoare la comercializarea 
fructelor.

(3) SRL „Nic-Ol” din or. 

Cupcini este o întreprindere 
specializată doar în produce-
rea fructelor, prelucrează 70 ha 
de livadă bazate pe tehnologii 
intensive, produce lăzi euros-
tandard, dispune de un frigider 
retehnologizat cu capacitatea 
de 400 tone și va asambla un 
frigider de 2000 tone în perioa-
da 2012-2014.

(4) SRL „Vilora-V.S.” din sa-
tul Stolniceni este o întreprin-
dere agricolă model, care prelu-
crează 100 ha de livadă bazate 
pe tehnologii obișnuite și inten-
sive, a asamblat în anul 2011 un 
frigider modern cu atmosferă 
controlată de 1200 tone.

Întreprinderile gazdă, în ca-
drul vizitei de studiu, au făcut 
o prezentare generală a dezvol-
tării businessului, au explicat 
tehnologiile proprii de produ-
cere a fructelor, au menționat 
despre succesele și problemele 
cu care se confruntă și soluțiile 
identifi cate, au prezentat care 
sunt planurile viitoare de dez-

voltare a producerii fructelor 
pentru a putea concura cu pro-
ducția proprie pe piețele regio-
nale și au oferit răspuns la toate 
întrebările parvenite de la par-
ticipanți.

În cadrul vizitei au fost dis-
cutate subiecte legate de: pro-
tecția integrată a livezilor, spe-
cifi cul de producere, soiurile 
cultivate, calitatea materialului 
săditor, lucrările în perioada de 
vegetație, asigurarea calității și 
omogenității fructelor, etc. 

Fermierii participanți la 
vizita de studiu au manifestat 
un interes deosebit față de eve-
niment, cu toate că timpul de 
afară a fost răcoros. Toți par-
ticipanții au făcut schimb de 
contacte pentru a menține în 
continuare legături de colabo-
rare și sunt interesați de orga-
nizarea în continuare a întru-
nirilor utile și benefi ce pentru 
dezvoltarea sectorului de fructe 
autohton.

Andrei ZBANCĂ

Transferul de cunoștințe între producătorii de fructe – 
soluție pentru omogenizarea calității producției

7nr. 19 (104) 17 noiembrie 2011 



INTERVIU

Tinerii de la Bârlădeni nu pleacă 

- Cum ați reușit să înfi -
ințați o asemenea gospo-
dărie și care este secretul 
succesului Dvs.?

- Am pornit afacerea în 
1998, când în Moldova a fost 
lansat programul Pământ. 
Până atunci, din 1981 până în 
1998, am activat în calitate de 
economist-șef la fostul colhoz 
„Maiac”. După destrămarea 
colhozului, proprietarii de pă-
mânt din localitatea Bârlădeni 
au decis să mă aleagă în cali-
tate de lider. Inițial prelucram 
800 ha de teren agricol, în pre-
zent 1600 ha. Suntem speciali-
zați în creșterea fructelor, fl orii 
soarelui, soii, grâului, orzului, 
legumelor și mazării verzi. 

Consider că toate sarcini-
le care au fost puse inițial, de 
proprietarii cotelor de teren, 
au fost îndeplinite. Am sădit 
livezi tinere cu un nivel înalt 
de productivitate și am dez-
voltat o gospodărie model.

- Cine prelucrează cele 
1600 hectare?

- În gospodărie avem, la 
moment, circa 350 de lucră-
tori. La sezon avem mai mulți, 
iar primăvara și iarna mai pu-
țini. Culegem merele manu-
al, iată de ce avem nevoie de 
forță de muncă. Lucrătorii vin 
din satele vecine, dar și din 
alte raioane: Cahul, Nispo-
reni, Rezina. Pentru a asigura 
muncitorii veniți cu condiții 
decente de trai și muncă, Pla-

iul Bârlădean a construit un 
cămin de 70 de locuri, cu ca-
mere de 2-4 paturi, apă caldă, 
cabine de duș comune și sală 
pentru adunări. Muncitorii 
sunt hrăniți de trei ori pe zi – 
dimineața și seara în cantina 
construită alături de cămin și 
la amiază, când mâncarea cal-
dă îi găsește pe câmp. Persoa-
nele angajate la sezon nu lu-
crează cu ziua, ci primesc bani 
în baza volumului de lucru fă-
cut. Asta infl uențează asupra 
productivității muncii. 

Pe parcursul anilor am cre-
at o lege strictă, achităm sa-

lariile la data de 15 a fi ecărei 
luni, de asemenea plătim fon-
dul social și celelalte impozite. 

- Cât este de ușor pen-
tru o femeie să adminis-
treze o afacere?

În ultima perioadă am avut ocazia să vizitez tot mai 
multe localități rurale din țara noastră. Sunt dezamă-
gită de starea în care se afl ă acestea, de populația care 
este tot mai îmbătrânită de griji și viață grea, de numă-
rul mare de șomeri de la sat. 

Am avut însă recent deosebita ocazie să vizitez loca-
litatea Bârlădeni din raionul Ocnița. Un sat cu oameni 
harnici care preferă să muncească la ei acasă, nu peste 
hotare. Sprijin le este Tatiana Pavliuc, conducătoarea 
gospodăriei „Plaiul Bârlădean” care a creat locuri de 
muncă și condiții nu doar pentru muncitorii din sat, dar 
și pentru cei veniți la muncă sezonieră din alte raioa-
ne. Tatiana Pavliuc nu este doar un lider al localității în 
care activează, dar și o mamă și o soție împlinită, lucru 
pe care îl puteți descoperi și în interviul ce urmează

- Consider că în Moldova 
condițiile de activitate pentru 
femei nu se deosebesc esențial 
de cele pentru bărbați. Nu pot 
să vorbesc nici despre discri-
minare. Reușim și noi să ba-

tem la ușile care se deschid în 
fața bărbaților. Femeile din 
Moldova sunt insistente, își 
cunosc lucrul și se străduie să 
facă față tuturor cerințelor. 
În raionul Ocnița, sunt unica 

conducătoare de gospodărie 
agricolă femeie. Mă mândresc 
cu acest fapt, pentru că rezul-
tatele pe care le-am obținut pe 
parcursul anilor au fost cele 
mai bune din regiune și gos-
podăria noastră nu cedează 
celor conduse de bărbați. 

- De ce, totuși, avem 
în țară mai mulți bărbați 
conducători? 

- Este vorba despre tra-
diție, la noi se consideră că 
bărbatul trebuie să fi e capul 
familiei, să aibă un salariu 
mai mare, să ia toate decizi-
ile. În familia mea lucrurile 
au fost un pic altfel: am făcut 
studii la aceeași facultate, ne-
am căsătorit în perioada în 
care eram încă studenți, ne-
am susținut reciproc în toate. 
În prezent soțul activează în 
calitate de contabil în cadrul 
gospodăriei pe care o gestio-
nez, a avut mereu înțelepciu-
ne și răbdare să mă aștepte în 
perioada recoltării când ajun-
geam acasă la orele 3, 4 dimi-
neața. Pentru rezultatele ob-

ținute îi mulțumesc soțului, 
împreună cu care am crescut 
și educat 2 băieți, iar acum 
avem și 4 nepoți. Dacă feme-
ile sunt presate de către soți 
în fi ecare zi, ele nu vor reuși 
să devină lideri. Am observat 
pe parcursul anilor că acolo 
unde sunt femei la conducere 
– rezultatele sunt mai bune, 
iar femeile conducătoare sunt 
mai înțelegătoare. 

- Cum reușiți să împăr-
țiți timpul între serviciu și 
familie?

- Mă trezesc mai devreme, 
luăm masa împreună cu soțul 
la cantina gospodăriei, iarna 
plecăm la odihnă, recuperăm 
sănătatea și din nou la muncă. 
La sfârșit de an obosim și sun-
tem gata să lăsăm totul baltă, 
dar în luna ianuarie apar noi 
proiecte, sunt necesare noi 
investiții și viața își urmează 
cursul fi resc. 

Trebuie să menționez, că 
în gospodărie nu ne ocupăm 
doar cu producerea, ne im-
plicăm în activitățile sociale 
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 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. 

- Relatați despre afa-
cerea Dvs.? De ce ați ales 
să activați anume în acest 
domeniu?

- În viața omului sunt peri-
oade când îți dai seama că ceea 
ce faci este puțin, că ai posibi-
lități să faci mai multe, că apar 
alte interese și atunci cauți noi 
oportunități. Așa s-a întâmplat 
și în cazul meu. În anul 2002 
am participat la seminarul 
„Ajută-te pe tine însăți” orga-
nizat de Proiectul BIZPRO-
Moldova împreună cu Centrul 
Internațional de Promovare a 
Femeilor în Business. Pe atunci 
nu aveam posibilitatea să-mi 
inițiez o afacere, dar aș fi  vrut 
să ajut toate femeile să se afi r-
me, să se manifeste. O soluție 
perfectă a fost crearea unei aso-
ciații obștești, care se ocupa de 
promovarea femeilor în afaceri. 
Așa a luat naștere „Asociația 
Femeilor de Afaceri din Secto-
rul Rural” de la Râșcani. Pentru 
prestarea serviciilor de con-
sultanță am participat la mai 
multe seminare, instruiri. Dar 
cum să ai credibilitate deplină, 
când nu practici nici o afacere? 
Astfel, în anul 2004 împreună 
cu alte 3 membre ale Asociați-
ei am creat o Societate cu Răs-

și culturale ale localității. În 
2000 am contribuit la gazifi -
carea satului Bârlădeni, pen-
tru aceasta am alocat 300 mii 
lei, iar oamenii au plătit doar 
160 lei pentru conectarea la 
conducta centrală. Am repa-
rat centrul medicilor de fa-
milie care era într-o stare de-
plorabilă: au fost schimbate 
ușile, geamurile, au fost pro-
curate 5 paturi unde pacienții 
pot primi tratament. În anul 
curent, împreună cu proiec-
tul IFAD am dat în exploa-
tare un drum prin sat care 
este folosit de locuitori, dar și 
gospodărie pentru transpor-
tarea recoltei spre frigidere. 
Întreprinderea a donat școlii 
un printer multifuncțional și 
o cameră video pentru a fi lma 
evenimentele și concertele 
organizate de elevi. Școala e 
una la trei sate, dar copii sunt 
puțini. Anul trecut nu erau 
sufi cienți elevi în clasa 11 de 
limbă rusă și administrația 
raionului a decis să închidă 
clasa. Plaiul Bârlădean a fi -
nanțat păstrarea acesteia.

- Ce vă motivează să 
întreprindeți toate aceste 
acțiuni?

- Investim în satul Bîrlă-
deni pentru că aici ne-am năs-
cut, aici trăim, cunoaștem ne-
cesitățile locuitorilor. Primim 
o satisfacție sufl etească de la 
toate aceste acțiuni. Am învă-
țat că dacă le creezi oamenilor 

condiții sociale, toate acestea 
se răsfrâng asupra producti-
vității în lucru: dacă are gaz, 
telefon omul nu este nevoit să 
plece din țară, lucrează în sat, 
și este alături de familie. 

- Cum vedeți gospodă-
ria pe care o administrați 
în viitor?

- Peste 5 ani, văd „Plaiul 
Bârlădean” o gospodărie mare 
și puternică. În acest scop în-
cadrăm în lucru specialiști ti-
neri. La moment, avem deja 
un număr mare de tineri care 
activează în gospodărie. Achi-
tăm bursa studente la Aca-
demia de Studii Economice, 
care va reveni în localitate în 
calitate de contabil. În briga-
da de tractoare avem circa 40 
de mecanizatori care sunt de 
vârstă tânără, cu mici excep-
ții. S-a creat o tradiție: dacă 
părinții au fost mecanizatori, 
au îndrăgit și copiii această 
profesie, avem circa 7 dinastii 
de mecanizatori în gospodă-
rie. Au și ei condiții favorabile 
de muncă, repară utilajul în 
spații unde am instalat con-
vectore cu gaz. 

Facem tot posibilul ca ti-
neretul să rămână în sat, la 
școală avem multe profesoare 
tinere, ne bucurăm că avem ti-
neri care doresc să muncească 
aici, acasă, nu peste hotare. 

A dialogat 
Liliana BEREGOI

peste hotare

Femeile pot reuși 
Interviu 
cu Natalia Guțu, 
director 
al „Asociației 
Femeilor 
de Afaceri 
din Sectorul 
Rural”, Râșcani

pundere Limitată. Tindeam să 
creăm condiții de odihnă și de 
întremare a sănătății pentru fa-
miliile noastre, dar și ale altor 
benefi ciari. Dar timpul, biro-
crația, lipsa surselor fi nanciare 
au cauzat faptul, că am rămas 
de una singură în afacere.

Cu ajutorul creditelor, îm-
prumuturilor, datorită insis-
tenței și perseverenței am de-
monstrat totuși că „Femeile pot 
reuși”.

- Cât de greu sau ușor 
este pentru o femeie să ad-
ministreze o afacere?

- Nu e simplu. Trebuie să 
fi i permanent în mișcare, să fi i 
gata zilnic să înfrunți greutăți, 
să rezolvi probleme, dar atunci 
când ești motivat, le poți realiza 
pe toate. Pentru mine principa-
la motivație au fost copii mei, 
care m-au susținut în toate și 
cu ideile, dar și în procesul de 
muncă.

- Care sunt problemele 
cu care vă confruntați în 
aspect de gen?

- N-aș putea spune că m-am 
confruntat în afacere cu aspec-
te de gen. Poate am avut noro-
cul să mă adresez la rezolvarea 
multor probleme la niște con-
ducători-bărbați educați, res-
pectuoși, înțelegători.

- Cum credeți, de ce 
avem mai mulți bărbați 
conducători decât femei?

- Problema de gen există în 
țara noastră, deoarece persistă 
în societate opinia despre su-
perioritatea bărbaților și ei nu 
prea sunt bucuroși când feme-
ile încearcă să le dovedească 
contrariul. Dar nu este singu-
rul motiv că avem mai mulți 
conducători bărbați. Această 
situație este legată de faptul, 
că femeile sunt mai ocupate, 
au în grija lor copiii, casa, n-au 
oportunități de manifestare, iar 
inițiativele lor de cele mai mul-
te ori nu sunt susținute. Dar 
păcat, deoarece toate afacerile 
conduse de femei au rezultate.
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Apicultorii din Moldova au 
colectat în acest an peste 3 mii 
tone de miere, ceea ce este cu 
20-30% mai mult miere decât 
în anul 2010.

Ștefan Condratiuc, preșe-
dinte al Asociației Naționale a 
Apicultorilor, a spus că 305 din 
miere este consumată în Mol-
dova, iar 70% este exportată în 
CSI, Canada, SUA și UE.

Potrivit lui, „anul curent a 
fost unul de succes pentru api-
cultori: recolta de miere și cali-
tatea ei este înaltă, căci de la un 
stup au fost colectate în medie 
25-30 kg de miere, ceea ce este 
foarte bine”.

În Moldova se produce mie-
re de salcâm, tei, fl oarea-soa-
relui, rapiță, fl ori și polifl oră. 
Cumpărătorii preferă cel mai 
mult mierea de salcâm, care se 
cristalizează abia după trei luni.

„În Moldova prețurile la 
miere sunt dictate direct de 
prețurile mondiale. La moment 
prețurile angro variază între 
1,2 și 2,8 dolari pentru un kilo-

gram, de aceea în Moldova pre-
țurile pe piața angro au scăzut 
cu 20-30%, iar prețul de comer-
cializare cu amănuntul a rămas 
la același nivel: 50-60 lei pen-
tru un kilogram (1 litru = 1,46 
kg)”, spune Condratiuc.

În Moldova sunt circa 130 
mii de familii de albine. Raioa-
nele cele mai favorabile pentru 
colectarea mierii sunt Călărași, 
Strășeni, Orhei, Hîncești și Nis-
poreni, deoarece aici sunt multe 
păduri de salcâm și tei. Un locu-
itor al Moldovei consumă anual 
în medie 60-80 grame de miere.

Moldovenii au exportat de 
la începutul anului 2011 circa 
188,3 mii tone de fructe, din-
tre care 129,5 mii tone sau 69% 
sunt mere. Principala destina-
ție a exporturilor de fructe mol-
dovenești continuă să rămână 
Federația Rusă, unde au fost 
exportate 88,5% din toate fruc-
tele moldovenești.

În comparație cu anul tre-
cut, exportul de fructe cu desti-
nație spre Rusia a fost în creș-
tere cu 30,4 mii tone, atingând 

nivelul de 166,6 mii tone. Din 
această cantitate, 122,5 mii 
tone au fost mere, cu 44,3 mii 
mai mult decât în aceeași peri-
oadă a anului 2010.   

De asemenea, se atestă o 
creștere a cantităților de fructe 
livrate spre procesare în 2011. 
Dacă în primele 10 luni ale 
anului 2010 către fabricile de 
prelucrare au fost livrate circa 
50 mii tone de fructe, din care 
43 mii tone de mere, atunci în 
aceeași perioada a anului 2011 

fabricile de procesare au achizi-
ționat 74 mii tone de fructe, din 
care 71 mii tone de mere.

Prognoza producției glo-
bale de mere efectuată de Mi-
nisterul Agriculturii și Indus-
triei Alimentare pentru 2011 
se cifrează la 269 mii tone. 
Experții AGROinform con-
sideră că în 2011 se așteaptă 
o creștere a exporturilor de 
mere moldovenești cu circa 
30% și poate depăși cantita-
tea de 200 mii tone.

Companiile de asigurări „Mol-
dasig” și „Moldcargo” vor acorda 
despăgubiri pentru culturile asi-
gurate afectate de secetă în 2011.

Ministrul Agriculturii și In-
dustriei Alimentare, Vasile Bu-
macov, a comunicat că despre 
aceasta au anunțat reprezentanții 
acestor companii în cadrul unei 
reuniuni la minister.

Ministrul a desfășurat întîlni-
rea cu managerii companiilor de 
asigurări și cu cei ai organizații-
lor agricole după ce la minister au 
ajuns informații despre întîrzie-
rea plăților pentru despăgubirile 
prevăzute în contractele de asi-
gurare a riscurilor agricole sub-
venționate. Agenții de asigurări 
susțin că plățile întîrzie din cauza 
că companiile de asigurări nu au 
primit subvențiile (în funcție de 

tipul culturii asigurate - 50-60% 
din suma primei de asigurări).

„Guvernul a declarat în re-
petate rînduri că obligațiunile 
de subvenționare a sectorului 
agrar, inclusiv pentru asigura-

rea riscurilor, vor fi  îndeplinite 
după rectifi carea bugetului, care 
va fi  efectuată în curînd. Anterior 
Guvernul și-a respectat promisi-
unile în această privință”, a spus 
Bumacov.

El consideră că asiguratorii 
nu procedează corect, punînd la 
îndoială buna-credința Guvernu-
lui, mai ales că contractele de asi-
gurări prevăd achitarea parțială 
a pierderilor pentru cazurile de 
asigurări, chiar dacă subvenția 
nu a fost achitată.

În cadrul ședinței de la minis-
ter participanții au găsit o soluție 
tehnică, care va permite debloca-
rea procesului de achitare a des-
păgubirilor pentru producătorii 
de sfeclă în volumul prevăzut în 
contracte încă înainte de primi-
rea subvențiilor.

În 2011 în urma condiții-
lor meteo nefavorabile cel mai 
mult au avut de suferit planta-
țiile de sfeclă din raionul Fă-
lești, care au fost asigurate în 
mare parte.

 În Moldova 
se vor scumpi 
merele 

La sfîrșitul lunii noiem-
brie - începutul lunii de-
cembrie, odată cu încheie-
rea recoltării, merele se vor 
scumpi, a comunicat pentru 
INFOTAG șeful de secție din 
cadrul Ministerului Agricul-
turii și Industriei Alimenta-
re, Vasile Șarban.

În prezent, prețul mediu 
de vînzare a merelor este de 
5-6 lei kilogramul.

Potrivit specialistului, 
pînă acum au fost recoltate 
385,6 mii tone de fructe, la fel 
ca și în 2010. Pînă la sfîrșitul 
anului recolta totală se preco-
nizează a fi  de 410 mii tone.

Au fost exportate 188,3 
mii tone de fructe, inclusiv 
122,5 mii tone de mere, din-
tre care 21,1 mii tone din re-
colta anului trecut. Cele mai 
multe fructe sunt exportate 
în Rusia (80-90% din vo-
lumul total al exportului), 
Ucraina și UE. Ministerul 
prognozează că pînă la sfîr-
șitul anului volumul expor-
tului de fructe va ajunge la 
circa 200 mii tone.

«Cele mai scumpe mere 
vor fi  în februarie-martie, în 
medie 8-13 lei kilogramul. 
La începutul anului curent 
merele costau 10-16 lei/kg», 
a spus președintele Uniu-
nii Producătorilor Agricoli 
«UniAgroProtect», Alexan-
dru Slusari.

În 2010 de pe o suprafa-
ță de 116 mii ha de livezi au 
fost recoltate 385 mii tone de 
fructe, productivitatea fi ind 
de 3,95 t/ha. Cele mai mari li-
vezi de mere se afl ă la nordul 
Moldovei, în raioanele Soroca, 
Briceni, Ocnița, Căușeni, Că-
lărași, Florești, Orhei, Rîșcani.

Vasile Bumacov, ministrul Agriculturii și 
Industriei Alimentare, a efectuat o vizită de 
lucru la o întreprindere avicolă din satul Ta-
bani, Briceni, unde deja a fost pusă în practică 
metoda de marcare și sortare a ouălor ca ur-
mare a Deciziei Guvernului în această privin-
ță, decizie ce urmează să fi e implementată de 
către toate întreprinderile de specialitate din 1 
ianuarie 2012.

Potrivit ministrului la întreprinderea în 
cauză noua metodă funcționează „impecabil”. 
„Ne-am dori, să avem cât mai multe întreprin-

deri de acest nivel în țară, - a spus în luarea de 
cuvânt în fața participanților la seminar, Vasi-
le Bumacov, - în acest caz ar avea de câștigat și 
producătorii și consumatorii, care ar avea si-
guranța deplină că consumă producție numai 
de calitate bună. Cât privește marcarea ouălor, 
precum s-au convins la fața locului producăto-
rii acestui produs, - nu este una complicată și, 
precum s-a convenit, există toate premizele, ca 
începând cu anul viitor, în centrele comerciale 
să fi e livrate numai ouă de marcate, de calitate, 
conform standardelor europene”.

 Apicultorii moldoveni au colectat 
cu 30% mai multă miere decât 
în anul trecut 

Exporturilor de mere moldovenești 
ar putea crește cu 30%,  în 2011

 Companiile de asigurări vor acorda despăgubiri 
pentru culturile asigurate de secetă 

La Tabani metoda de marcare și sortare a ouălor 
este pusă în practică
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SĂRBĂTOARE

„Festivalul Mărului” este un eve-
niment nou pentru Soroca, dar și 
pentru toată țara. Ideea organizării 
unui astfel de festival a pornit de la 
premiza că pe teritoriul raionului 
sunt cele mai mari suprafețe plantate 
cu livezi de mere, acestea ocupă circa 
6700 ha, în ultimii ani au fost plan-
tate și livezi tinere pe o suprafață de 
1300 ha. Raionul Soroca deține întâ-
ietatea pe țară după suprafețele plan-
tate cu livezi super-intensive. 

Startul festivalului a fost dat cu o 
paradă care a pornit din Piața Liber-
tății și a defi lat până la cetatea Soro-
cii. Toți participanții au purtat pălării 
cu fl ori de măr ca simbol al sărbătorii.

Scopul festival a fost de a contri-
bui la crearea unei imagini pozitive a 
raionului Soroca și a de promova pro-
ducția locală de mere.

Pe malul Nistrului a fost organi-
zată o expoziție de fructe. Producă-
torii din întreaga țară au avut ocazia 
să facă schimb de experiență privind 
metodele de cultivare a mărului, dar 
și modalitățile de păstrare a recoltei. 

Vasile Sochircă, pomicultor de la 
Dubna a spus: „Consider festivalul de 
astăzi una dintre cele mai frumoase 
sărbători pe care le-a avut Soroca până 
acum. Mărul nostru frumos și gustos 
demult avea nevoie de o asemenea 
sărbătoare. Noi avem 70 de hectare de 
livadă în rod. Am mai plantat încă 30 
ha de livadă nouă, care sperăm să ne 
aducă veniturile pe care le așteptăm”. 

“Această sărbătoare era mai de 
mult necesară, deoarece merele re-
prezintă unul dintre cele mai vestite 
produse moldovenești, fi ind impor-
tante atât pentru consumul intern, 
cât și pentru export”, a declarat Vasile 
Bumacov, ministru al Agriculturii și 
Industriei Alimentare.

Potrivit ofi cialului, Republica Mol-
dova va avea, anul aceasta, o produc-
ție de 400.000 de tone de fructe, din 
care 80% o va reprezenta producția 
de mere. Vasile Bumacov a estimat că 
aproximativ 120.000 de tone de mere 
vor fi  exportate.

Ministrul Agriculturii i-a felicitat 
pe cei prezenți cu această primă ediție 
a Festivalului, remarcând, în special, 
aportul pomicultorilor în promovarea 
exportului de mere, această cultură 
fi ind prioritară în lista fructelor de ex-
port. Până în prezent, de pe urma vân-
zărilor peste hotare a merelor, în țară 
au fost transferate aproximativ 50 mil. 
dolari, această cifră fi ind în creștere. 
În ascensiune este și această ramură, 
dat fi ind că numai în anul curent au 
fost plantate circa 2 mii de hectare de 
livezi noi, cu o productivitate sporită. 

Oaspeții, au fost plăcut surprinși 
de programul artistic, susținut cu 
multă măiestrie de către  elevii cole-
giului de arte din localitate, de ospita-
litatea sorocenilor, care pe lângă ex-
poziția exemplară de mere, au pregă-
tit și bucate tradiționale și vin. Pe lân-

La Soroca merele înfl oresc în plină toamnă
O paradă cu fl ori de măr la pălărie în mijloc de 
toamnă a defi lat la Soroca la 5 noiembrie, curent. 
Evenimentul a fost o parte componentă a primei ediții 
a Festivalului Mărului, desfășurat aici. Sărbătoarea 
a adunat producători agricoli, delegații venite din 
întreaga republică, dar și de peste hotarele țării. 

an, în toamnă, când se culege recolta, 
pomicultorii să se întrunească pentru 
a marca frumoasa sărbătoare consa-
crată Mărului și pomicultorilor, care 
cultivă acest fruct.

La Festivalul Mărului a participat 
și Asociația Producătorilor de Fructe 
din Moldova. producătorii – membri 
au menționat că sărbătoarea este bi-
nevenită, pentru că agricultorii au ne-
voie și de relaxare, nu doar de mun-
că. Membrii asociației de la Edineț și 
Briceni au rămas impresionați de ni-
velul înalt de organizare a sărbătorii, 
și spun cu regret că deși în raioanele 
pe care le reprezintă se produc canti-
tăți mari de mere, nu este organizată 
o sărbătoare de anvergură. 

Delegațiile venite din Rusia, 
Ucraina și Belorus de asemenea, au 
dat o înaltă apreciere sărbătorii și au 
menționat, că pentru viitor festivalul 
ar trebui să poarte o conotație inter-
națională.

La festival a fost invitată să par-
ticipe Federația Națională a Pro-
ducătorilor Agricoli din România – 
FNPAR. Delegația FNPAR a fost for-
mată din președintele Viorel Matei, 
Mircea Croitoru, în calitate de lider 
al Asociației Profesionale Naționale 
Legume-Fructe, Dorel Lazu, liderul 
Asociației Acvacultorilor “Banat Stu-
rio”, precum și un grup de oameni 
de afaceri interesați să investească în 
țara vecină. 

“Am rămas plăcut surprins de 
modul în care autoritățile locale s-au 
implicat să sprijine producătorii 
agricoli. Acest lucru, din nefericire, 
nu se întâmplă și la noi în Româ-
nia, unde autoritățile locale par mai 
degrabă că își doresc să ne dezbine, 
decât să ne fi e parteneri”, a declarat 
Mircea Croitoru. 

Delegația FNPAR a luat contact 
cu pomicultorii locali, realizând un 
schimb de experiență în ceea ce pri-
vește metodele de cultivare a mărului 
și de înmaganizare a recoltei. De ase-
menea, sunt vizate o serie de parte-
neriate transfrontaliere, cu fi nanțare 
europeană în domeniul pomicol.

Constantin Rotaru, consilier al 

ministrului Agriculturii a afi rmat: 
„Eu demult m-am gândit la un aseme-
nea festival. Îi stă bine unui festival 
național al mărului anume în nordul 
republicii. Prima ediție aparține So-
rocii, dar pe viitor ne dorim ca acest 
festival să se transforme în unul nați-
onal. Mă bucur că sorocenii au reușit 
din toate punctele de vedere să orga-
nizeze acest festival la nivelul super-
lativ. Aici am sesizat sufl etul neamu-
lui nostru, venind din moși strămoși. 
Adevărați artiști are Colegiul de Arte. 
Bravo colectivului profesoral, bravo 
studenților! N-am știut că la Soroca 
sunt așa oameni de excepție.

Liliana BEREGOI

gă distracții și spectacol, participanții 
sărbătorii au avut posibilitatea să-și 
completeze cunoștințele în domeniu 
și să facă un schimb de experiență în 
cadrul atelierelor de lucru și în timpul 
vizitei întreprinse în livada antrepre-
norului Constantin Furculiță, unul 
din inițiatorii Festivalului. Din im-
presiile participanților la festivitate 
și a oaspeților, sărbătoarea a fost una 
de excepție. S-a convenit ca în fi ecare 
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TEHNOLOGII AGRICOLE

Sisteme și distanțe 
de amplasare a pomilor

Sistemul de amplasare este 
modul de repartizare a pomilor pe 
teren în rând și a rândurilor. La 
proiectarea unei plantații pomico-
le, se va avea în vedere faptul că 
de tipul de plantație și sistemul de 
cultură depinde, în mare măsură, 
dinamica intrării pe rod, producția 
la unitatea de suprafață, calitatea 
acesteia, precum și perioada de ex-
ploatare economică.

Sistemul și distanțele de am-
plasare a pomilor unei specii de-
pind de fertilitatea și umiditatea 
solului, de confi gurația terenului, 
de vigoarea de creștere a asociației 
soi-portaltoi, de sistemul de con-
ducere a pomilor, de tehnologia de 
cultură și delimitează atât forma 
și dimensiunile suprafeței, cât și a 
spațiului de nutriție a pomilor.

Distanțele de amplasare re-
prezintă intervalele dintre rânduri 
și pomi pe linia fi ecărui rând. în 
Republica Moldova, se aplică sis-
temele de amplasare a pomilor în 
dreptunghi, în triunghi sau șah, pe 
curbele de nivel și în pătrat (fi g.).

Amplasarea în dreptunghi. 
Este cea mai folosită sistemă de 
amplasare a pomilor, fi ind indica-
tă pentru livezile comercial-indus-
triale intensive și superintensive, 
mai ales în teren pian. Distanțele 
dintre rânduri sunt mai mari decât 
a pomilor pe rând. Dă posibilitatea 
de a coordona optimal vigoarea de 
creștere a pomilor cu sistemul de 
conducere, cu coronamentul rân-
durilor amplasat în două planuri 
oblice, valorifi carea bună a supra-
feței și spațiului nutritiv. Favori-
zează obținerea de fructe cu calități 
superioare.

Amplasarea în triunghi echi-
lateral. Constă în amplasarea po-
milor din rândurile vecine în șah. 
Distanțele dintre rânduri sunt mai 
mari decât dintre pomii pe rând. 
Amplasarea pomilor în triunghi 
are prioritate în amplasarea mai 
uniformă a pomilor în teren și mic-
șorarea eroziunii pe terenurile în 
pantă. Este preferabilă în terenuri 
plane și obligatorie pe terenuri în 
pantă.

Amplasarea în pătrat. Distan-
țele dintre rânduri și pomilor pe 
rând în acest sistem sunt egale. 
Este folosită mai mult pe loturile 

individuale, în livezile auxiliare în 
care îngrijirea pomilor nu se face 
cu folosirea tehnicii agricole. Siste-
mul nu permite utilizarea sufi cien-
tă a suprafețelor de nutriție și este 
contraindicat pentru terenurile în 
pantă.

Amplasarea pe curbele de ni-
vel. Se aplică obligatoriu pe tere-
nuri în pantă. Rândurile se fi xează 
pe curbele de nivel, iar pomii din 
rândurile vecine în șah. în scopul 
îmbunătățirii condițiilor mecani-
zării proceselor tehnologice, pe 
pantele cu suprafața neuniformă, 
se admite abatere de la direcția 
curbelor de nivel cu 3-4° pentru în-
dreptarea rândurilor de pomi pe o 
distanță optimală.

Amplasarea în benzi. Siste-
mul se studiază pentru livezile 
superintensive ale mărului pentru 
soiurile altoite pe portaltoi pitic. 
Constă în amplasarea pomilor în 
benzi din 2-3 rânduri cu pomii 
amplasați în șah și pentru soiurile 
de tip colonard.

Distanțele de plantare a pomi-
lor sunt caracterizate prin: den-
sitatea la unitatea de suprafață 
sau m2/ pom; modul de formare 
și conducere a coroanei; volumul 

de investiții; vârsta intrării pe rod; 
volumul recoltei de fructe realizat 
în perioada de plină producție; 
perioada de recuperare a investi-
țiilor; con sumul de forță de muncă 
manuală la unitatea de suprafață 
și tona de fructe; posibilitatea de 
executare mecanizată a lucrărilor 
de întreținere etc. și determină 
cantitatea recoltei, calitatea fruc-
telor și efi ciența economică a plan-
tațiilor. Ele se stabilesc reieșind 
din vigoarea de creștere a asocia-
ției soi-portaltoi, forma coroanei, 
cerințele plantelor față de lumină, 
fertilitatea solului, posibilitățile 
de irigare a plantației și trebuie 
să asigure iluminarea sufi cientă a 
pomilor, trafi cul tehnologic favo-
rabil pe intervalele dintre rânduri, 
posibilitatea creării unui corona-
ment continuu uniform și rațional 
îndesit.

În baza rezultatelor experi-
mentale și a practicii avansate 
pentru Republica Moldova, cer-
cetătorii Institutului Științifi co-
Practic de Horticultura și Tehno-
logii Alimentare propun urmă-
toarele distanțe de amplasare a 
pomilor în livezile comercial-in-
dustriale și auxiliare.

Distanțele de amplasare a pomilor fructiferi în plantațiile 
horticole de mere
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Sistemul de conducere a 
pomilor

Terenuri cu irigare și 
sufi cient de umede

Terenuri neiriga-
te și insufi cient 

de umede

Distanţa, m

dintre 
rânduri

dintre pomi 
pe rând

dintre 
rânduri

dintre 
pomi 

pe rând

Viguroasă Slabă Palmeta liber aplatizată 4 2.5 4 2,5

- Fus-tuft 4 2-2,5 4 2-2.5

Mijlocie - Fus zvelt în 2 planuri oblice 4 0,75-1 4 1-1,5
Slabă - Super fus în 2 planuri oblice 3,5-4 0,5-0,75 - -

Viguroasă Mijlocie Palmeta etajată cu braţe 
oblice 5 3,5-4 4,5-5 5-3-3,5

- Semiaplatizată cu 4 șarpante 5 3-3.5 4.5-5 3-3.5

-
Aplatizată perpendicular 
rândului cu 4 șarpante în for-
mă de W

5 2-2,5 4.5-5 2-2,5

Mijlocie
Mijlocie M4, 
MM 106 Palmeta liber aplatizată 4.5-5 2.5-3 4.5-5 -*

- Semiaplatizată cu 4 șarpante 4,5-5 2,5-3 4,5-5 2-2,5

-

Aplatizată perpendicular 
rândului cu: 2 șarpante în 
formă de V sau cu 4 șarpante 
în formă de W

4.5-5 4,5-5 
4,5-5

2-2,5 1,5-2 
2-2,5

4,5-5 
4,5-5 
4,5-5

2-2,5 
2-1.5 
2-2.5

Slabă
Mijlocie M4, 
MM 106 Palmeta liber aplatizată 4 2-2,5 4 2-2,5

Aplatizată perpendicular 
rândului cu 2 șarpante în 
formă de V

4 1,2-1.5 - -

Tip spur
Mijlocie M4, 
MM 106

Fus zvelt pentru tipul Spur-
Golden 3.5-4 2-1,5 - -

Fus zvelt cu amplasarea în 
două planuri pentru tipul 
Goldspur

4-3,5 1-0,75 - -

- Natural ameliorată cu volum 
mic pentru tipurile Redspur 4-3,5 2-1,5 - -

Mijlocie
Puternică, 
măr pădureţ Semiaplatizată cu 4 șarpante - - 5 3,5-3

-
Aplatizată perpendicular 
rândului cu 4 șarpante în for-
mă de W

- - 5 2.5-2

Slabă
Puternică, 
măr pădureţ Semiaplatizată cu 4 șarpante - - 5 2-1.5

-
Aplatizată perpendicular 
rândului cu 2 șarpante în 
formă de V

- - 5 2-1.5

Tip spur Puternică, 
măr pădureţ

Natural ameliorată cu volum 
mic 4 2,5-2 4 2.5-2

Distanțele de amplasare a pomilor fructiferi în plantațiile 
horticole de prune

Port-al-

toiul
Vigoarea de 

creștere a po-

milor

Forma de co-

roană

Terenurile neirigate Terenurile irigate

Distantele Distantele
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m

în rând, m

dintre 
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m

în rând, m
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Viguroasă Medie 
Slabă

Natural îmbună-
tăţită 6 4 4 3 6 4,5- 5 4-4,5 3-3,5

Viguroasă Medie 
Slabă

Semiplată din 6 
șarpante 6 3-4 3-3,5 3 6 4-4,5 3,5-4

Viguroasă Medie 
Slabă

Aplatizată din 4 
șarpante 6

3-4
3
2-3

6
4-4,5
3-4
-»

Viguroasă Medie 
Slabă De tip Tatura 6 2-2,5 2

1,5-2 6 2,5-3 2-2,5 2

Înfi ințarea plantațiilor pomicole

Autori
Constantin DADU, Doctor Habilitat în științe agricole

Ion Grosu, Doctor în științe agricole
Mihail SUVAC, Expert în Horticultură

Fig. 1. Sisteme de amplasare a pomilor: (1 - în pătrat; 2 - în triunghi 
echilateral; 3 - în dreptunghi; 4 - pe curbe de nivel)
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 INTERNAŢIONAL

În chiar ziua summitului 
G20, unul din cei mai prestigi-
oși foști purtători de cuvânt ai 
industriei germane, Hans-Olaf 
Henkel, temut pentru radica-
lismul punctelor sale de vedere, 
respectat însă pentru compe-
tența profesională, actualmen-
te consilier al Bank of Ameri-
ca, autor a numeroase studii și 
cărți de specialitate, profesor 
la Catedra de Management In-
ternațional al Universității din 
Mannheim, avansa o idee ereti-
că care dă fi ori partizanilor con-
servării cu orice preț a actualei 
uniuni monetare. În amplul in-
terviu publicat în ediția electro-
nică a revistei lunare CICERO, 
Henkel evoca mai multe pla-
nuri de salvare a monedei Euro, 
fără să excludă posibilitatea 
scindării ei, a etatizării băncilor 
și a întemeierii unei noi uniuni 
monetare „Nordeuro.” Un plan 
B presupune scoaterea Greciei 
din clubul Euro, dat fi ind că pe 
de-o parte țara geme sub pova-
ra unei monede prea scumpe. 
Apoi, nu trebuie uitat că ea a in-
trat în uniunea monetară uzând 
de date false. Dar – adaugă 
Henkel - această repudiere este 
extrem de periculoasă deschi-
zând cale liberă efectului do-
minoului, după Grecia urmând 
Italia, Portugalia și așa mai de-
parte.

Planul C emis de profesorul 
de management internațional 
propune ca țările așa zis nor-
dice – Germania,Olanda, Fin-
landa, Austria, să lase moneda 
Euro în seama fl ancului sudic - 
Spania, Grecia Italia, Franța - și 
să fondeze propria lor monedă, 
ferită de infl ație: Nordeuro.

Acest scenariu nu este nici el 
lipsit de riscuri, dar are avanta-
jul de a evita planul B care este 
cel al haosului. Oricum, la ora 
actuală, Euro este cel care mă-
rește falia între nordul și sudul 
continentului. Dovezile nu lip-
sesc și cea mai emoțională din-
tre ele este citată de Hans-Olaf 
Henkel: înaintea crizei moneta-
re, Germania era foarte îndră-
gită de Grecia, acum ea este pur 
și simplu detestată. Argumen-
tul că dacă moneda Euro eșu-
ează și proiectul european se 
duce de rîpă este respinsă din 
capul locului: Europa, respec-
tiv Uniunea Europeană, nu este 
formată doar din cele 17 state 
membre ale uniunii monetare.

Dar ce se întâmplă dacă Gre-
cia, bunăoară, devine insolva-
bilă? Ea se va cufunda în haos, 
cetățenii își vor retrage depu-
nerile din bănci transferându-
le în străinătate,băncile vor da 
faliment, a declarat pentru De-
utsche Welle Christian Schulz, 

analist fi nanciar la Berenberg 
Bank din Londra. Ieșirea țării 
din uniunea monetară va fi  in-
vitabilă deși cadrul legal al unei 
astfel de operații lipsește.

Nu lipsesc însă speculații-
le, de pildă Grecia ar putea ieși 
pentru doar o secundă din Uni-
unea Europeană, spre a rein-
tra, dar având statutul restului 
membrilor Uniunii care nu fac 
parte din zona monetară, fi e că 
nu vor, fi e că nu pot îndeplini 
condițiile. – sugerează profeso-
rul Jürgen Matthes de la Insti-
tutul Economiei Germane din 
Köln. Specialistul duce însă mai 
departe consecințele unei ast-
fel de soluții – reintroducerea 
drahmei, care ar favoriza ex-
porturile elene dar ar împovăra 

și mai mult traiul cetățenilor 
fi indcă, de facto, tranzacțiile se 
fac tot în Euro, urmarea fi ind că 
muntele datoriilor va spori pe 
mai departe.

Și nu numai atât. O nouă 
scutire de datorii a Greciei ar 
avea efecte nedorite asupra 
băncilor din restul statelor eu-
ropene.

Scenariul cel mai de temut 
este cel al falimentului molip-
sitor. Următoarea victimă ar fi  
Italia care, deși are o economie 
robustă are un munte de dato-
rii care trebuie mereu refi nan-

țat, iar dacă piețele nu mai sunt 
dispuse să refi nanțeze Italia, fa-
limentul devine inexorabil.

Intr-un atare caz ,crede 
analistul Christian Schulz, nici 
Franța nu va mai rezista multă 
vreme, zona monetară Euro va 
fi  periclitată, nemaiputându-și 
păstra actuala formă. Conse-
cințele se vor repercuta asupra 
sistemului fi nanciar global.

In cele din urmă va fi  nevoie 
de ajutor dinafară, din partea 
Chinei sau a altor state, preci-
zează Jürgen Matthes , care este 
și expert al Fondului Monetar 
Internațional, nu fără să măr-
turisească însă că nu dorește să 
descrie până în ultimele detalii 
cel mai nedorit dintre scenariile 
posibile.

Angela Merkel, cel mai 
puternic politician 
european, deschide 
ușa ieșirii unui stat 
din zona euro

Ideea retragerii unui stat 
din zona euro nu a fost ni-
ciodată mai actuală decât în 
prezent, când un număr tot 
mai mare de analiști și șefi 
de state consideră că o soluție 

prin care Grecia și alte state 
cu probleme din zona euro pot 
ieși din criză este renunțarea 
la moneda euro. Acest răspuns 
se lovește însă de problema că 
legislația europeană nu per-
mite retragerea din uniunea 
monetară fără ieșirea din uni-
unea europeană.

Un prim pas în ieșirea din 
impas a fost făcut de partidul 
cancelarului german Angela 
Merkel, Uniunea Creștin De-
mocrată, după ce a adoptat o 
rezoluție prin care cere mo-
dificarea tratatelor europene 
pentru a permite statelor să 
se retragă din zona euro fără a 
renunța la statutul de membru 
al UE, scrie The Wall Street 
Journal.

Votul, deși simbolic, poate 
impulsiona discuțiile referi-
toare la cum poate fi  aborda-
tă situația unor state precum 
Grecia. Votul evidențiază, de 
asemenea, provocările pe care 
Merkel, în prezent vocea care 
dictează răspunsul liderilor 
europeni la criză, trebuie să le 
depășească pentru a păstra lo-
ialitatea partidului față de poli-
ticile sale legate de problemele 
europene, în contextul în care 
evoluția crizei datoriilor din 
zona euro înspăimântă tot mai 
tare populația.

Criticii programelor de bai-
lout pentru statele cu probleme 
din zona euro vor modifi carea 
reglementărilor europene astfel 
încât un membru al zonei euro 
să poată fi  forțat să iasă din uni-
unea monetară. Merkel respin-
ge această abordare, iar liderii 
partidului ei au căutat o soluție 
de compromis.

Cancelarul, într-un discurs 
ținut la o convenție a partidu-
lui său, a descris criza din zona 
euro ca pe o oportunitate a ge-
nerației ei de a face progrese 
uriașe cu proiectul euro pean. 
Ea a declarat că Europa trebu-
ie să aibă curajul de a modifi ca 
tratatul european și de a per-
mite sancțiuni automate, mai 
dure, la încălcarea reglementă-
rilor uniunii monetare.

„Trebuie să trimitem un 
semnal clar. Nu ne văităm. Nu 
ne plângem. În schimb știm că 
avem ceva de făcut”, a afi rmat 
Merkel. Problema retragerii vo-
luntare din zona euro a revenit 
în actualitate după ce Grecia a 
anunțat planuri de a organiza 
un referendum legat de accep-
tarea celui de-al doilea program 
de bailout stabilit de liderii eu-
ropeni.

Merkel și președintele fran-
cez Nicolas Sarkozy au spus clar 
că singura cale prin care Grecia 
poate ieși din zona euro este re-
nunțarea la statutul de membru 
al UE. Însă unii membri ai par-
tidului cancelarului au început 
să caute sprijin pentru ideea 
unei rezoluții care să permită 
ieșirea forțată a statelor proble-
matice din zona euro.

Criza datoriilor 
este o criză 
a democrației

Ideea ieșirii din zona euro 
câștigă adepți în statele cu pro-
bleme, în condițiile în care criza 
din zona euro s-a transformat 
într-o criză a democrației în 
chiar culturile care au stat la 
baza civilizației europene, cea 
greacă și cea italiană, scrie The 
Guardian.

Criza face ca popoarele din 
zona euro să-și piardă capacita-
tea de a-și determina propriul 
viitor. Grecii, italienii, spaniolii, 
portughezii și irlandezii au în-
vățat deja că trebuie să accepte 
programe de austeritate, tăie-
rea ajutoarelor sociale, pierde-
rea locurilor de muncă la stat și 
vânzarea proprietăților publice 
pentru a rămâne în zona euro. 
Dacă ei nu aleg lideri dispuși să 
facă aceste lucruri, altcineva va 
alege în locul lor.

UE vrea să-și salveze moneda
Falimentul Greciei, ieșirea ei din zona monetară euro sunt subiecte tabu-
izate în discursul public al liderilor europeni, ceea ce nu înseamnă că ele 
nu pot fi  discutate sau luate în calcul 
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Cereri și Oferte – perioada 25 octombrie – 15 noiembrie 2011 (www. agravista.md)
Produs Cantitate Descrierea companiei

OFERTE
SEMINŢE ŞI MATERIAL SĂDITOR

vând puieţi de: gutui 
soiul Auriu, mere 
(Rihard, Glodenspur, 
Simirenko, Aidared, 
Papirovka)m pere 
(Naiabrscaia, Сейнец 
Кифера, Sakroviєia), 
prune (Ciacianscaia 
Naiebole, Udlenionaia, 
Stenlei, Kabardinscaia, 
Persicovaia)

200 pomi de 
fi ecare soi

Glodeni, s. Sadovoe, Telefon: (249) 55-2-93, 
Telefon mobil: 060172143

seminte de porumb, 
soiurile M-412, 457

55 tone
Falesti, s. Marandeni, Telefon: (259) 
25972337, Telefon mobil: 69212681

Sămânţă de lucernă 
(Raduga)

1 tonă Cahul, s. Cucoara, Telefon: 0(299)2-14-13

Sămânţă de lucernă 1 tonă Falesti, s. Hitresti, Telefon mobil: 079748266

Puieţi de pomi fructiferi 25000 pomi
Orhei, s.Jora de Mijloc, rn. Orhei, Telefon: 
(235) 55262, Telefon mobil: 68657144

Marcota portaltoi de mar nelimitat
Orhei, s. Jora de Mijloc, Telefon: (235) 55262, 
Telefon mobil: 68657144

Puieţi de pomi fructiferi nelimitat
Orhei, s. Jora de Mijloc, Telefon mobil: (794) 
57144

Marcota portaltoi de mar nelimitat
Orhei, s. Jora de Mijloc, Telefon mobil: (794) 
57144

Puieţi de pomi fructiferi 15000 pomi
Orhei, s. Jora de Mijloc, Telefon: (235) 55415, 
(235) 55915

Puieţi de pomi fructiferi 18000 pomi
Orhei, s. Jora de Sus, Telefon: (235) 55901, 
(235) 55739, Telefon mobil: (796)48513

Puieţi de pomi fructiferi 12000 pomi Orhei, Jora de Mijloc, Telefon: (235) 55739

Puieţi de pomi fructiferi 3500 pomi
Orhei, s. Jora de Mijloc, Telefon: (235) 55267, 
Telefon mobil: 68337336

Puieţi de pomi fructiferi 1800 pomi
Orhei, s. Jora de Jos, Telefon: (235) 55511, 
(235) 55293, Telefon mobil: 79462293

Puieţi de pomi fructiferi 25000 pomi
Orhei, s. Jora de Mijloc, Telefon: (235) 55242, 
Telefon mobil: (794)68370

Puieţi de pomi fructiferi 4600 pomi Orhei, Step Soci Telefon: (235) 79935799

Puieţi de pomi fructiferi 25000 pomi
Orhei, s. Jora de Mijloc, Telefon: (235) 55655, 
Telefon mobil: 68334102

Puieţi de pomi fructiferi 2500 pomi
Orhei, Jora de Jos, Telefon: (235) 55206, 
Telefon mobil: 79462293

Puieţi de pomi fructiferi 2500 pomi
Orhei, s.Mirzesti, Telefon: (235) 63204, 
Telefon mobil: 79791951

Puieţi de nuc 1000 pomi
Nisporeni, Telefon: (264) 22110, Telefon 
mobil: 67156107

PRODUSE AGRICOLE

Porumb boabe
Soia boabe

4 tone
4 tone

Glodeni, satul Limbenii Noi, Telefon: (249) 
70536, Telefon mobil: 69664512

Porumb la furaj
Floarea soarelui
Soia

100 tone
100 tone
50 tone

Anenii Noi, com. Creţoaia, Telefon: (265) 
294073, Fax: (373) 22 294073

Floarea soarelui
Porumb la furaj

300 tone
200 tone

Falesti, s. Marandeni, Telefon: (259) 72337, 
Telefon mobil: 69212681

Floarea soarelui
Grâu alimentar – gluten 
20%

145 tone
700 tone

Făleşti, satul Catranic, Telefon: (258) 52773, 
Telefon mobil: 069101052

Grâu alimentar – gluten 
20%
Floarea soarelui

200 tone
100 tone

Falesti, satul Iscalau, Telefon: (259) 77362, 
Telefon mobil: 079044357

Orz 10 tone
Nisporeni, s. Bolduresti, Telefon mobil: 
068299130

Grâu alimentar 23% 
gluten, 85% IDC

300 tone Ungheni, s. Todiresti, Telefon: (236) 49520

Porumb la furaj 130 tone
Făleşti, s. Calugar, Telefon: (259) 79400, 
Telefon mobil: 069323320

Grâu alimentar – gluten 
20%
Floarea soarelui
Soia

200 tone
200 tone
60 tone

Făleşti, s. Navirnet, Telefon mobil: 
069194851

Floarea soarelui 30 tone
Ungheni, s. Chirileni, Manager: Strungaru 
Nicolae, Telefon: (236) 75207, Telefon mobil: 
069357289

Grâu
Floarea soarelui

50 tone
50 tone

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

Grâu
Floarea soarelui

60 tone
30 tone

Orhei, s. Furceni, Telefon: (235) 56225, (235) 
26262, Telefon mobil: 69209141

Porumb
Floarea soarelui

80 tone
50 tone

Făleşti, satul Călineşti, Telefon: (259) 61336, 
(259) 61391

Grâu alimentar – gluten 
20%

150 tone
Făleşti, s. Izvoare, Telefon: (259) 69133, 
Telefon mobil: 079223655

Porumb
Soia

100 tone
40 tone

Făleşti, s. Albinetul Vechi, Telefon: (259) 
70321

Grâu alimentar 22% 
gluten, 90% IDC

200 tone Ungheni, s. Chirileni, Telefon: (236) 75212

Porumb 100 tone
Cahul, Pelinei, Telefon: (299) 74159, (299) 
74284, Telefon mobil: 069822338

Floarea soarelui 100 tone
Ungheni, s. Boghenii Noi, Telefon: (236) 
48230, Telefon mobil: 079501481

Porumb 20 tone
Nisporeni, satul Grozesti, Telefon: (264) 
23857, (264) 43230

Floarea soarelui 60 tone
Hânceşti, s.Caracui, Telefon: (269) 23408, 
Telefon mobil: 068083841

Porumb alimentar
Porumb furajer
Ceapă

300 tone
300 tone
15 tone

Făleşti, s. Răuţel, (259) 54232, Telefon 
mobil: 079531814

Grâu
Floarea soarelui
Porumb

500 tone
300 tone
800 tone

Hânceşti, Telefon: (269) 23408, Telefon 
mobil: 068038041, 069307285

Floarea-soarelui pentru 
seminţe

2000 kg
Nisporeni, s. Bălăneşti, Telefon: (264) 53 5 
98, Telefon mobil: 068233316

Grâu alimentar, gluten 
23%, IDC 85%

400 tone
Ungheni, str. Naţională 17, Telefon: (236) 
23051, Telefon mobil: 069139292, Fax: (236) 
23808

Porumb boabe 30 tone
Nisporeni, s. Boldureşti, Telefon: (264) 64 3 
36, (264) 64 2 38

Floarea-soarelui 30 tone Hânceşti, Telefon mobil: 068083841

Fasole
Floarea soarelui

5 tone
5 tone

Cantemir, s. Cârpeşti, Telefon: (273) 78-3-
75, Telefon mobil: 78426042

FRUCTE ŞI LEGUME

Sfecla roşie 4 tone
Orhei, s. Jora de Mijloc, Telefon: (235) 55415, 
(235) 55915

Varza alba, soiurile 
Septon si Vestre

80 tone Făleşti, s.Hitresti, Telefon mobil: 068 848400

Varza de toamna 20 tone
Nisporeni, s. Balauresti, Telefon: (264) 
23857

Varza de toamna 20 tone
Nisporeni, s.Balauresti, Telefon: (264) 48-5-
08, Telefon mobil: 060124757

Varză 20 tone
Nisporeni, s.Balauresti, Telefon mobil: 
068470671
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Varza Zavadovscaia
Miere de albine polifl ora

50 tone
1 tonă

Cantemir, s.Tarancuta, Telefon: (273) 54661

Varză de hibridul 
Bucuresti

20 tone
Cantemir, s.Vadul lui Isac, Telefon mobil: 
67303556

Morcov 10 tone
Ungheni, s. Costuleni, Telefon: (236) 40313, 
079506817

Varza 150 tone
Ungheni, s.Chirileni, Telefon: (236) 23923, 
(236) 75341, Telefon mobil: 079207222

Sfecla roşie cilindrica 8 tone
Ungheni, s Buzduganii de Jos, Telefon: 
(236) 50275, (236) 93762, Telefon mobil: 
069784220

Mere Idared, Simirenco 50 tone
Ungheni, s. Manoilesti, Telefon mobil: 
069947447

Mere Idared, Zimnii 
Banan

20 tone
Ungheni, s. Napadeni, Telefon: (236) 47389, 
Telefon mobil: 069259228

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

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

Mere de iarna : Idared, 
Florina, Jonagold, 
Campion, Pinova

300 tone
Edinet, s. Ruseni, Telefon mobil: 060064164; 
060064264

Struguri de masa 
Moldova din frigider

100 tone
Nisporeni, s. Siscani, Telefon: (264) 0264 
23857

Struguri Moldova 30 tone
Hânceşti, Telefon: (269) 23408, (269) 24040, 
Telefon mobil: 69221826

Struguri de masă – Alb 
de Suruceni

20 tone
Cahul, s. Burlacu, Telefon: (299) 79236, 
Telefon mobil: 079278225

Struguri Moldova, Doina 30 tone
Ungheni, s. Sculeni, Telefon: (236) 63247, 
Telefon mobil: 0692168701

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

Struguri de masa 
Moldova din frigider

300 tone
Nisporeni, s. Siscani, (264) 42400, Telefon 
mobil: 069138294

Struguri de masa de 
soiul Moldova din 
frigider

10 tone
Nisporeni, Nisporeni, Telefon: (264) 26548, 
Telefon mobil: 069006063

Struguri de masă 
Moldova

25 tone
Hânceşti, Telefon: (269) 23408, Telefon 
mobil: 068083841

Struguri de masă 
Moldova

16 tone Hânceşti, Telefon: 068083841

Struguri de masă 
Moldova

50 tone
Ialoveni, s.Milestii Mici, Telefon mobil: 
68544468

Struguri de masa de 
soiul Moldova din 
frigider

40 tone Nisporeni, Telefon mobil: 079866716

Struguri de masa de 
soiul Moldova din 
frigider

300 tone
Hânceşti, Telefon: (269) 23408, Telefon 
mobil: 068083841

Struguri de masă 
Moldova

40 tone
Hincesti, Telefon: (269) 23408, Telefon 
mobil: 068083841

PRODUSE AGROALIMENTARE PROCESATE

Prune soiul Stanley si 
Ana-Spet, uscate fără 
fum, cu sâmburi

10 tone
Nisporeni, str.Viilor 2, Telefon: (264) 0264 
23050, Telefon mobil: 067123050

Prune uscate 10 tone Nisporeni, Telefon: (264) 2-35-22

AVICOLE ŞI ZOOTEHNIE

Miere de albine polifl ora 3 tone
Glodeni, str. Luceafarului, Telefon: (249) 
24143, Telefon mobil: 068827460

Miere de albine 1 tonă
Cantemir, s. Dimitrova, Telefon mobil: 
79073566

Miere de albine 700 kg
Ungheni, s. Grozasca, Telefon: (236) 94299, 
Telefon mobil: 068022244

Miere de albine 1,2 tone Făleşti, s. Bocani, Telefon: (259) 92214

Miere de albine 600 kg Făleşti, satul Bocsa, Telefon: (259) 76149

Miere de albine 1500 kg Făleşti, s. Logost eni, Telefon: (259) 60004

Miere de albine 700 kg Făleşti, s. Calugar, Telefon: (259) 79119

Miere de albine 700 kg Făleşti, s. Marandeni, Telefon: (259) 72541

Viţică de 6 luni-200kg 1 cap Cantemir, s.Cîietu, Telefon mobil: 67342670

Viţică de 6 luni-200kg 1 cap Cantemir, s.Ciietu, Telefon mobil: 69485748

Viţică de 6 luni-200kg 1 cap Cantemir, s.Ciietu, Telefon mobil: 60436916

Viţel de 6 luni-200kg 1 cap Cantemir, c.Ciietu, Telefon: (273) 2-30-66

Brânză de oi 1 tonă
Făleşti, satul Ciolacu Vechi, Telefon: (259) 
78227, Telefon mobil: 067178220

Cârlani la carne 20 capete
Cantemir, s.Dimitrova, Telefon mobil: 
79073566

Carne de porcine – masă 
vie
Purcei de 10-15 kg

2 tone
50 capete

Făleşti, s. Navirnet, Telefon mobil: 
069194851

10 iepuri de 2 kg 10 capete Cantemir, s.Ciietu, Telefon: (273) 2-30-66

Alte mărfuri

Teren arabil cu suprafaţa 
de 1 ha şi teren pentru 
construcţie 0.09 ha

2 loturi
Orhei, s.Peresecina, Telefon: (235) 47233, 
(235) 47445, Telefon mobil: 69346320

2 cisterne de metal 1 
câte 30 tone si 2 câte 10 
tone

3 cisterne
Nisporeni, s. Cioresti, Telefon: (264) 23285, 
Telefon mobil: 069106722

Containere pentru 
păstrarea legumelor si 
fructelor

3 0 0 
containere

Orhei, Biesti, Telefon: (235) 45379, (235) 
69924244, Telefon mobil: 69924243

CERERI

SEMINŢE ŞI MATERIAL SĂDITOR

Cumpăr cartofi  
seminceri timpurii de 
soiul Agata, Cleopatra, 
Impala. Procurăm si 
reproducţia II si III, dar 
cu diametrul nu mai 
mare de 3 cm

10 tonă
Vadul lui Isac, Telefon: 2-30-66, Telefon 
mobil: 79775399

PRODUCŢIE AGRICOLĂ

Cumpăr ceapa pentru 
consum

1 tonă
s. Cania, Telefon: 2-22-64, Telefon mobil: 
69445949

Grâu alimentar cu 
continutul de gluten mai 
mare de 21% si IDC-85%

500 tone
Ungheni, s. Valea Mare, Telefon mobil: 
069709509

Varză pentru păstrare
Cartof

50 tone
40 tone

Hânceşti, Ciuciuleni, Telefon: 23408, Telefon 
mobil: 068083841

Porumb în ştiuleţi 20 tone
Teleneşti, s. Negureni, conucator: Vrajitorul 
Ghenadie, Telefon mobil: 069556718

Porumb boabe in 
cantităţi mari

200 tone
Nisporeni, s. Sendreni, Telefon: 63 1 70, 
Telefon mobil: (691) 89212

AVICOLE ŞI ZOOTEHNIE

Miere de albine 25 tone
Nisporeni, s. Sendreni, Telefon: 264 63 1 70, 
Telefon mobil: (691) 89212

Cumpăr ceara 2 tone
Nisporeni, s. Sendreni, Telefon: 264 63 1 70, 
Telefon mobil: (691) 89212

ALTE MĂRFURI

Procur un plug, MTZ 80 1 unitate Cantemir, s.Ciietu, Telefon: 067192417

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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