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CERERI ŞI OFERTE  
perioada 16 - 28 noiembrie

UE va oferi 57,4 mil. euro pentru 
proiecte comune între România, 
Republica Moldova și Ucraina
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Nu regret nici pentru o clipă 
că mă ocup de agricultură 

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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Uniunea Europeană va oferi 54,7 
mil. euro pentru proiecte comune între 
România, Republica Moldova și Ucrai-
na. Acestea prevăd îmbunătățirea in-
frastructurii și a cooperării transfron-
taliere, construcția unei conducte de 
gaz, protecția împotriva inundațiilor și 
evaluarea surselor de poluare în regiu-
nile de la Dunărea de Jos.

Potrivit unui comunicat al Birou-
lui de presă al Ambasadei României 
în Republica Moldova, proiectele au 
fost aprobate recent de Comitetul Co-
mun de Monitorizare și acestea vor fi  
fi nanțate în cadrul Programului Ope-
rațional Comun Romania - Republica 
Moldova - Ucraina 2007-2013.

O mare parte din resursele fi nan-
ciare alocate de UE sunt destinate 

dezvoltării cooperării în domeniul 
energetic. Cel mai mare proiect care 
a fost aprobat prevede construcția 
unei conducte de gaz Iași-Ungheni, 
pentru care au fost alocați 20,27 mil. 
euro. În domeniul energetic va mai fi  
implementat un proiect ce presupu-
ne studiul de fezabilitate pentru in-
terconectarea sincronă a sistemelor 
energetice ale Republicii Moldova și 
Ucrainei la Sistemul Continental Eu-
ropean de Energie (ENTSO), în valoa-
re de aproximativ șapte milioane de 
euro. Alte trei milioane sunt destinate 
implementării unui proiect de îmbu-
nătățire a cooperării transfrontaliere 
între România și Republica Moldo-
va în privința produselor petroliere 
și alimentare, iar pentru dezvoltarea 

infrastructurii transfrontaliere a fost 
aprobat un proiect în valoare de peste 
5 mil. euro.

În același timp, cele trei țări vor 
mai implementa alte trei proiecte co-
mune care se referă la evaluarea și 
remedierea surselor antropogene de 
poluare în zonele de la Dunărea de 
Jos, protecția împotriva inundațiilor 
în bazinele superioare ale Siretului și 
Prutului și îmbunătățirea serviciilor 
medicale pentru urgențe și reanima-
re SMURD. Valoarea acestora este de 
aproximativ 22 mil. euro.

Durata de realizare a proiectelor 
variază între 24 și 36 de luni, iar cele 
trei state care participă la implemen-
tarea lor vor cofi nanța proiectele în 
medie cu 20% din valoarea acestora.
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Cultivarea caiselor – 
afacere rentabilă
Plantaţia de 
cais este o 
investiţie pe 
termen lung, 
care poate fi  
exploatată pe 
o perioadă de 
15-18 ani



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 24.11.2011

Prețurile de achiziție la fl oarea soarelui 
s-au majorat

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 14,00 14,00 11,00 35,00 20,00 35,00 35,00 35,00 10,00 11,00 10,00
Cartofi 1,80 2,20 2,00 1,80 5,00 2,50 2,00 3,00 2,00 2,50 5,00 3,00 2,50 3,50 2,80
Castraveţi  -  -   - - - - 18,00 20,00 18,00 - - - 20,00 20,00 20,00
Ceapă galbenă 3,50 5,00 4,00 2,70 3,50 3,00 3,00 3,50 3,50 3,80 5,00 4,00 2,50 3,50 3,00
Ciuperci Shampinion  -  -   - - - - 30,00 30,00 3,00 - - - 30,00 30,00 30,00
Morcov 4,00 5,00 4,50 3,00 4,50 3,50 3,50 3,50 3,50 4,00 6,00 5,00 4,00 5,00 5,00
Ridiche neagră 3,50 4,00 3,00 2,50 2,50 2,50 3,50 3,50 3,50 4,00 5,00 4,00 4,00 4,00 4,00
Roşii de seră 17,00 22,00 20,00 14,00 14,00 14,00 12,50 20,00 17,00 10,00 20,00 18,00  -  -  - 
Sfeclă de masă 3,50 4,00 4,00 3,00 3,50 3,00 3,50 3,50 3,50 4,00 5,00 4,00 4,00 4,00 4,00
Usturoi 25,00 35,00 30,00 17,00 22,00 20,00 18,00 35,00 20,00 20,00 30,00 30,00 19,00 20,00 20,00
Varză 1,50 2,00 1,80 1,50 1,80 1,50 1,80 1,80 1,80 2,50 3,00 2,50 2,50 3,00 2,80
Varză conopidă  -  -   - 14,00 14,00 14,00 20,00 20,00 20,00 - - - 15,00 15,00 15,00
Vinete  -  -   - - - - 20,00 20,00 20,00 - - - 10,00 10,00 10,00

FRUCTE

Banane  -  -  - 14,00 14,00 14,00 12,91 12,91 12,91  -  -  - 14,00 14,00 14,00
Grepfrut  -  -   - - - - 15,00 15,00 15,00 - - - 20,00 22,00 22,00
Lămâi  -  -   - 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 - - - 14,00 15,00 15,00
Mandarine  -  -  - 14,00 14,00 14,00 17,00 17,00 17,00 - - - 20,00 20,00 20,00
Mere 6,00 7,00 6,00 4,00 7,00 6,00 5,00 9,00 6,50 4,00 6,00 6,00 4,00 5,00 4,00
Mere Golden 8,00 10,00 8,00 6,00 7,00 7,00 5,00 9,00 6,50 7,00 8,00 7,00 6,00 7,00 6,00
Mere Idared  -  -  - 5,00 6,00 5,00 5,00 9,00 6,50 5,00 6,00 6,00 5,00 6,00 5,00
Mere Rihard  -  -  - 6,00 7,00 7,00 5,00 9,00 6,50 6,00 8,00 8,00 5,00 6,00 5,00
Miez de nucă  -  -   - - - - 80,00 80,00 80,00 - - -  -  -  - 
Pere 14,00 15,00 14,00 - - - 6,00 20,00 15,00 7,00 10,00 8,00  -  -  - 
Portocale  -  -  - 15,00 16,00 16,00 15,00 16,00 16,00 - - - 20,00 20,00 20,00
Prune uscate  -  -   - - - - 30,00 35,00 30,00 30,00 35,00 32,00  -  -  - 
Struguri albi de masă 17,00 20,00 18,00 13,00 13,00 13,00 12,00 25,00 15,00 12,00 15,00 12,00 11,00 12,00 11,00
Struguri de masă Moldova  -  -  - 11,00 11,00 11,00 10,00 15,00 10,00 - - - 10,00 12,00 10,00
Struguri roşii de masă 16,00 18,00 16,00 9,00 11,00 11,00 10,00 25,00 15,00 - - - 10,00 10,00 10,00

La piața agricolă din Chișinău oferta 
de usturoi este mare la moment. Cea mai 
mare parte a producției este de import, 
însă și usturoiul de origine autohtonă este 
expus spre comercializare în cantități mari. 

Prețul frecvent al usturoiului este de 
20.00 lei/kg, iar cel autohton poate ajunge 
și la 35.00 lei/kg. Usturoiul chinezesc poa-
te fi  cumpărat în cantități mari și la prețul 

de 17.00 lei/kg (detalii privind preturile 
puteți găsi pe site-ul www.agravista.md - 
Preturi). 

În perioada similară a anului 2009, pre-
țul usturoiului era de 25.00 lei/kg, iar în 
2010 acesta costa 40.00 lei/kg. 

În cea mai mare parte a anului de mar-
keting, pe piață este expus spre comerciali-
zare doar usturoi de import, deoarece ustu-

roiul autohton nu se păstrează mult timp. 
Usturoiul de import este cel mai des ori-

ginar din China. La piețele angro din Rusia 
și Ucraina, prețul usturoiului chinezesc la 
fel înregistrează valori mici, aproximativ 
13.3 lei/kg. 

În următoarea perioadă, prețul usturo-
iului va crește, deoarece costurile de păs-
trare în perioada rece sunt mai mari. 

Investițiile în produse agricole 
ar putea fi  anul viitor mai profi ta-
bile decât cele în acțiuni sau me-
tale prețioase, pe fondul evoluției 
piețelor în curs de dezvoltare, ara-
tă datele UBS, cea mai importantă 
banca de investiții din Elveția. 

Potrivit lor, produsele agricole 
par a fi  o investiție profi tabilă în 
2012 pe fondul creșterii populați-

ei la nivel mondial și a bunăstării 
țărilor în curs de dezvoltare. 

Astfel, în timp ce creșterea 
prognozată pentru economia 
țărilor în curs de dezvoltare va 
încetini anul viitor cu 0,5%, 
până la 5,5%, aceasta va rămâ-
ne totuși mai mare decât ritmul 
de creștere a statelor dezvoltate, 
arată datele UBS. 

Cea mai bună investiție în 2012 
este agricultura

Prelucrătorii de oleaginoase din Mol-
dova și exportatorii au stabilit noi prețuri 
de achiziție la fl oarea soarelui. Astfel, în 
prezent SA „Floarea Soarelui” a stabilit 
prețul de achiziție pentru acest produs la 
nivelul de 5250 lei/tona în condiții CPT 
- elevator Bălți și 5100 lei/tona - la alte 
elevatoare din republică. Aceste prețuri 
i-au făcut pe agricultorii din republica să 
fi e mai activi la capitolul vânzări, alții aș-
teaptă prețuri mai mari. 

Specialiștii AGROinform afi rmă că în 
perioada următoare, prețurile de achizi-
ție la fl oarea soarelui nu se vor majora, 
deoarece în ultima săptămână în aceste 
țări s-a înregistrat chiar o scădere ne-
semnifi cativă cu 5-8 dolari pentru o tonă. 
În Ucraina cererea în condiții CPT, la în-
treprinderi de prelucrare, în perioada 11-
18 noiembrie, era la nivelul de 470 /tona, 
iar în săptămâna următoare, a coborât la 
nivelul la 465 dolari/tona. În Rusia pre-
țurile de achiziție a fl orii soarelui în re-
giunea centrală, condiții CPT au ajuns la 
nivelul de circa 270 dolari/tona. 

Usturoiul este mai ieftin de doua ori fața de anul precedent
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Pe umerii 
ţăranilor 
stă viitorul 
acestei ţări 

Și-au lăsat tinerețea și 
puterile în brazda neagră a 
pământului, și atunci când 
grijile și greutățile au venit 
peste ei și-au șters cu încre-
dere oboseala de pe frunte și 
au continuat să muncească. 
Au avut grijă să ne aducă pe 
masă pâine și și-au păstrat 
înțelepciunea moștenită de la 
părinți. Cred că înțelepciunea 
adevărată nu se învață în uni-
versități și nu se capătă prin 
teze de doctor, ea este puter-
nic înrădăcinată acolo, la țară, 
unde timpul parcă trece mai 
încet, unde fuga după lucruri 
efemere își pierde vizibil din 
intensitate. 

De la ei, de la țărani, putem 
învăța cele mai importante 
lucruri. În satele noastre mol-
dovenești își au rădăcinile și 
se păstrează cele mai sincere 
gânduri, puritatea și rușinea, 
credința în Dumnezeu și în 
ziua de mâine. Pe umerii țăra-
nilor stă viitorul acestei țări. 

Cele mai sincere urări 
din partea redacției noastre 
pentru producătorii agricoli, 
pentru cei care au o dragoste 
deosebită față de pământ și 
ne întâmpină mereu cu bună-
voință. Le mulțumim pentru 
truda pe care o depun zi de zi 
pentru a crește grâne aurii și 
a ne asigura produse agricole 
calitative. 

Să aveți parte de multă să-
nătate!

 EDITORIAL

Liliana BEREGOI

OPINII

Redactor-șef: Liliana BEREGOI 
Machetare: Victor PUȘCAȘ 

Adresa redacției: 
MD-2004, Chișinău, 
bd. Ștefan cel Mare, 123 V. 
Tel.: 23-56-98 
e-mail: publicitate@agroinform.md  
www.agravista.md 

Comanda nr. 2291

Tiparul executat                    Tiraj: 3500
la tipografi a «PRAG-3»

PUBLICAȚIE PERIODICĂ 
A FEDERAȚIEI NAȚIONALE 
A AGRICULTORILOR DIN MOLDOVA

„La începutul guvernării ne-
am angajat responsabilitatea 
să revigorăm sectorul agrar, iar 
acum putem spune că am reușit 
să punem bazele unei agriculturi 
performante. Desigur, este ne-
voie să implementăm tehnologii 
avansate, să deschidem noi pie-
țe de desfacere și să valorificăm 
pe deplin pe cele existente, însă 
sunt sigur”, le-a spus Filat agri-
cultorilor. 

Agrarienii moldoveni au înre-
gistrat o serie de succese în acest an 
agricol. O declarație în acest sens a 
făcut ministrul Agriculturii și In-
dustriei Alimentare a Moldovei, 
Vasile Bumacov. Acesta a subliniat 
că, în perioada crizei economice 
mondiale, produsul agrar brut al 

Moldovei în acest an va înregistra 
o creștere de 5%, iar cel al alimen-
telor – de 4%.

Exporturile producției agroali-
mentare moldovenești au crescut 
cu 36%, depășind substanțial vo-
lumul importurilor, iar volumul 
produsului agrar brut a constituit 
24 mld. lei. Vasile Bumacov a re-
amintit că în Moldova urmează a 
fi  create Agenția de securitate ali-
mentară și Agenția viei și a Vinu-
lui, iar odată cu crearea în dome-
niu a noilor instituții, agricultura 
Moldovei va trece la o nouă etapă 
de dezvoltare.

Șeful ministerului de profi l a 
accentuat că cele mai cunoscute 
branduri moldovenești sunt legate 
de agricultură și industrie alimen-

tară. Ofi cialul i-a îndemnat pe agri-
cultori să fi e mai activi în ce priveș-
te accesarea fondurilor europene 
și internaționale în domeniu iar pe 
oamenii de afaceri – să investească 
mai mult în agricultură. 

„Guvernul va continua cursul 
european și dacă vom fi  consec-
venți, vom scăpa de discriminarea 
agricultorilor noștri față de cei din 
alte țări, care se bucură de o susți-
nere deosebită. Astăzi putem spune 
cu siguranță, agricultorii din Mol-
dova depun eforturi considerabile 
pentru a moderniza agricultura, și 
dacă mai termină anul cu profi t, 
apoi chiar sunt adevărați eroi”, a 
spus Bumacov. 

Potrivit Biroului Național de 
Statistică, în ianuarie-septembrie 

2011, volumul producției agricole a 
crescut cu 3,7 la sută în comparație 
cu aceeași perioadă a anului 2010 
și s-a ridicat la aproximativ 15,5 
miliarde de lei.

Situația nu este la fel de bună 
în ceea ce privește numărul lucră-
torilor în acest domeniu. În 2011, 
în agricultură activau 317.000 de 
oameni. De menționat că, în 2000, 
în acest domeniu lucrau 770.000 
de oameni, ceea ce înseamnă, că în 
ultimii 10 ani, numărul celor im-
plicați în muncile agricole s-a re-
dus în jumătate. Unul dintre mo-
tivele reducerii numărului agricul-
torilor este remunerarea proastă. 
Potrivit datelor Biroului de Statis-
tică, salariul mediu în agricultură 
este de 1.782 lei.

Ofi cial ne merge bine
La 27 noiembrie lucrătorii din agricultură și industria prelucrătoare și-au sărbătorit ziua 

profesională. Cu această ocazie, în ajun la Palatul Național a fost organizat un program artistic 
în cadrul căruia guvernanții le-au adresat țăranilor cuvinte de felicitare. Muzica și atmosfera de 
sărbătoare nu i-au făcut pe agricultori să uite de problemele de acasă. Pentru că la festivitate a venit și 
premierul Vlad Filat, oamenii l-au înconjurat și au încercat să-și spună păsul. 

Agricultorii din nordul țării 
susțin că din cauza secetei, recolta 
de culturi cerealiere va scădea cu 
15-20 la sută, în anul 2012. Unii 
chiar vor fi  nevoiți să-și semene din 
nou pământurile, la primăvară.

Ion Dascăl din satul Drochia 
a semănat circa 800 de hectare 
de grâu de toamnă. Aproxima-
tiv 30 la sută dintre acestea sunt 
compromise.

“Pierderi o să avem pe lanu-
rile unde am pierdut umezela 
și nu am pregătit solul conform 

procedurii, și acolo unde am 
pregătit solul după ploaie tot 
pierderile o să fi e mari. Poate 
chiar o să semănăm a doua oară 
deoarece nu o să iasă nimic”, 
spune bărbatul. 

Și plantațiile de grâu și de orz 
ale lui Victor Frecăuțan din Gri-
năuți, Râșcani au fost compro-
mise din cauza secetei. 

”Semința am procurat-o foar-
te scump la 4 lei și 20 de bani. 
S-a semănat târziu, pământul a 
fost pregătit dar nu a avut umi-

ditate, după ploi am semănat 
dar au fost puține și în legătură 
cu aceasta a ieșit slab grâul. Orz 
de toamna am semănat și nu a 
ieșit deloc, este încolțit în pă-
mânt dar nu a ieșit”, a povestit 
agricultorul. 

“Numaidecât va avea de su-
ferit recolta, cam 10-15%. Grâul 
trebuia să intre în iarnă înfrățit 
și el nu va reuși să acumuleze în 
primăvară toate substanțele care 
trebuie ca să facă roadă bună”, a 
menționat agronomul din Grină-

uți, Râșcani, Gheorghe Chetrari. 
Unii specialiști sunt mai opti-

miști. “Nu trebuie acum să facem 
panică, dar dacă semănăturile 
sunt într-o stare care nu le va 
permite să ierneze mai departe 
,atunci, bineînțeles, că trebuie să 
facem rezerve pentru culturile de 
primăvară”, consideră doctorul 
în științe agricole Boris Boincean.

Experții mai spun că recol-
ta de anul viitor va depinde și 
de cantitatea de precipitații din 
această iarnă.

Agricultorii din nordul țării susțin că, din cauza secetei, 
recolta de cereale va scădea cu 20% 
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ISTORII DE SUCCES

Unitatea Consolidată pentru 
Implementarea Programelor IFAD

(UCIP-IFAD)

Federaţia Naţională 
a Agricultorilor din Moldova 

„AGROinform”

La 16.12.2011, ora 10.00, în incinta Bi-
roului executorului judecătoresc Frecău-
țan Aliona, or. Rîșcani, str.31 August, et.2, 
bir.8, va avea loc licitația publică de vînzare 
a bunurilor sechestrate -  a clădirii admi-
nistrative și a localului pentru paznici, care 
aparține debitorului SRL „Combi-Nutreț”, 
or.Rîșcani. Prețul inițial al bunurilor – 
18400 lei și 4800 lei, total 23200 lei.

Doritorii de a participa la licitație vor 
depune preventiv cerere de participare cu 
cel tîrziu o zi  înainte de petrecerea licitației 
pe numele executorului judecătoresc Fre-
căuțan 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 920 lei și 240 lei - cu cel tîrziu o zi 
înainte de petrecerea licitației la contul exe-
cutorului judecătoresc Frecăuțan Aliona:

MOLDMD2X321, 
BC „Moldindconbank”  fi l. Bălți
c.b. 2251221102
c.f. 32674795

Executorul judecătoresc       
 Frecăuțan Aliona

An de an, Anatolie Lupaces-
cu, conducătorul întreprinderii 
și-a dezvoltat afacerea, mărind 
suprafețele de terenuri agrico-
le. Actual, întreprinderea are în 
proprietate 86 ha de terenuri 
agricole, dintre care 3 ha livadă 
de prune și 30 ha de legume: 12 
ha roșii soiuri Soleroso, Regi-
na; gogoșari, ardei – 9 ha soiuri 
Aden, Atlant, Antei, Californi-
iscoie ciudo; 2 ha varză soiuri 
Moramo, Ancoma, 2 ha vinete 
de soi Șarapov, 2 ha castraveți 
și alte legume – ceapă, praj, 
bostănei. Toate suprafețele sunt 
irigate, atât prin picurare, cât și 
aspersiune. 

Începând cu anul 2002 con-
ducătorul a decis să crească 
singur răsadul, pentru aceasta 
a arendat, apoi a procurat câte-
va sere. Pentru asigurarea unor 
culturi timpurii răsadul este 
crescut în palete celulare, apoi 
se maturizează în pahare timp 
de 50 zile. 

Producătorul a studiat pe 
parcursul câtorva ani piața de 
desfacere a răsadului și cerin-

țele consumatorilor și a decis, 
în 2012, să crească  suplimentar 
pentru realizare 2 milioane fi re 
de răsad. 

Dar fi ind un gospodar bun 
conducătorul, Anatolie Lupaces-
cu, folosește rațional cei 30 ari 
de sere. După plantarea răsadu-
lui în câmp crește în ele legume: 
tomate indeterminante, ardei, 
gogoșari. Spiritul inovator îi dă 
energie, provocându-l să teste-
ze noi soiuri și noi hibrizi. Spre 
exemplu, varza Bruxsell, care 
are niște proprietăți medicinale 
deosebite. Experimentând, obți-
ne și rezultate deosebite. Astfel, 
de pe 60 ari de tomate Regina în 
câmp deschis a obținut, în anul 
curent 80 tone, de pe o tufă co-
lectând circa 200 roșii.

Anual de pe cele 30 ha plan-
tate cu legume obține circa 1200 
tone de legume: roșii - 50t/ha, 
varză – 80t/ha,  ardei – 24t/ha,  
gogoșari – 25t/ha, ceapă - 50t/
ha. Vânzările anuale ating cifra 
de circa 2 milioane lei.

Dar aceste rezultate nu vin 
ușor. Ca în orice altă afacere 

sunt întimpinate și difi cultăți: 
insufi ciența de surse fi nanciare, 
calitatea rea a semințelor și altor 
mijloace de producere, cea mai 
mare problemă rămâne piața de 
desfacere. În anul 2011, Anato-
lie Lupacescu și-a comercializat 
producția în bază de contract la 
fabricile de prelucrare din So-
roca, Budești, Orhei, precum și 
în stare proaspătă la piețele din 
Rîșcani, Bălți și Chișinău.

Problemele și difi cultățile nu 
diminuează din energia condu-
cătorului, care este susținut și 
ajutat în toate de întreaga fami-
lie: soție, copii, chiar și nepoți, 
cărora le transmite dragostea 
față de pământ și îi învață să de-
vină gospodari. 

Pentru viitor, domnul Lupă-
cescu dorește să achiziționeze și 
să instaleze o linie de conservare 
a legumelor și un frigider pentru 
păstrare cu o capacitate de 150 
tone. Producătorul conștien-
tizează că doar astfel își poate 
dezvolta o afacere durabilă. 

Natalia GUȚU, 
OR Rîșcani

O afacere cu adevărat de familie
Întreprinderea Individuală “Nord-Lupacescu” și-a început activitatea 
în anul 1995. Principala îndeletnicire a gospodăriei a devenit 
creșterea legumelor în câmp deschis pe o suprafață de 5 ha 

Proiectul „Programul de dezvoltare a nucleelor de producere şi marketing a fructelor”
fi nanţat de Fondul Internaţional de Dezvoltare a Agriculturii (IFAD) prin intermediul Programului de Servicii Financi-

are Rurale şi de Marketing (PSFRM)

GRAFICUL SEMINARELOR  DECEMBRIE 2011
„Aspectele economice şi de marketing în sectorul fructelor”

SPECIFICĂRI EXPERŢI
Investiţii în sectorul fructelor şi sursele de fi nanţare Andrei ZBANCĂ, Doctor în ştiinţe economice
Starea actuală şi tendinţele comerţului cu mere în stare proaspătă Iurie FALĂ, Doctor în ştiinţe economice

Discuţi, întrebări şi răspunsuri Andrei ZBANCĂ, Doctor în ştiinţe economice
Iurie FALĂ, Doctor în ştiinţe economice

Localitatea Data Ora Experţi
1. or. Orhei 2 decembrie 2011 10:00 Andrei ZBANCĂ       Iurie FALĂ
2. Briceni, s. Colicăuţi 6 decembrie 2011 11:00 Andrei ZBANCĂ       Iurie FALĂ
3. or. Edineţ 7 decembrie 2011 14:00 Andrei ZBANCĂ       Iurie FALĂ
4. or. Soroca 8 decembrie 2011 09:00 Andrei ZBANCĂ       Iurie FALĂ
5. or. Floreşti 8 decembrie 2011 11:00 Andrei ZBANCĂ       Iurie FALĂ
6. or. Ocniţa 9 decembrie 2011 11:00 Andrei ZBANCĂ       Iurie FALĂ
Fermierii care produc fructe (mere, prune) şi doresc să participe la seminarele de instruire din raioanele respective sau din cele 

învecinate sunt rugaţi să se înregistreze la numerele de telefon (22) 23 77 30 sau 21 02 26. Toate instruirile sunt gratuite.
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ACTUALITATE

Proiectul Legii cu privire la bugetul 
de stat pentru anul 2012 a fost aprobat 
la 25 noiembrie de către cabinetul de 
miniștri. Astfel, potrivit proiectului, 
cheltuielile prevăzute pe anul viitor 
constituie suma de 22,2 mld. lei, veni-
turile constituie 21,3 mld. lei, iar defi -
citul bugetar va ajunge la cifra de 797 
mil. lei.

Ministrului Finanțelor, Veaceslav 
Negruța a declarat în timpul ședinței, 
că speră ca acest proiect de lege să fi e 
susținut și aprobat de către deputați, 
până la fi nele anului curent.

Proiectul prevede ca veniturile să 
fi e mai mari cu 12% față de anul trecut, 

adică cu 2,3 mld. lei mai mult. Veni-
turile în bugetului de stat vor proveni 
în majoritate din : TVA la mărfurile 
importate,TVA la mărfurile produse 
și la serviciile prestate, precum și din 
granturile și sursele externe.

Concomitent, și cheltuielile din 
anul 2012 se vor mări cu 8,9%, adică 
1,8 mld. lei. Acești bani vor fi  destinați 
pentru: asigurarea socială, ocrotirea 
sănătății și învățământ.

Proiectul Legii bugetului mai pre-
vede ca la sfârșitul anului viitor, dato-
ria de stat va constitui suma de 20,4 
mld. lei, dintre care 15 mld. revenind 
datoriei externe.

Indemnizația unică la nașterea 
copilului crește cu 300 lei

Potrivit proiectului bugetului asigurărilor sociale de 
stat pentru anul 2012, aprobat de Guvern, cuantumul in-
demnizației unice la nașterea copilului va fi  mai mare cu 
300 lei față de cel stabilit în anul 2011.

Astfel, pentru primul copil născut viu, părinții vor primi 
o indemnizație unică în valoare de 2300 lei. Pentru fi ecare 
copil următor, indemnizația unică la nașterea acestora va 
constitui 2600 lei.

În același timp, cuantumul ajutorului de deces, a rămas 
la nivelul anului trecut, în valoare de 1000 lei.

Menționăm că bugetul asigurărilor sociale de stat pe 
anul 2011 s-a aprobat de către Guvern, la venituri și la chel-
tuieli în sumă de 9,825 miliarde lei.

Toate componentele bugetului public național vor intra 
în vigoare după aprobarea lor de către Legislativ și publica-
rea în Monitorul Ofi cial.

Codul Penal și Codul Contravențio-
nal conțin noi prevederi, care se referă 
la pedepsirea persoanelor fi zice care 
nu practică activitate de întreprinzător 
pentru evaziune fi scală. Potrivit In-
spectoratului Fiscal Principal de Stat, 
acestea au intrat în vigoare de la 18 no-
iembrie 2011. 

Persoanele fi zice ce nu prezintă de-
clarația cu privire la impozitul pe venit 

sau includ date denaturate, dacă suma 
impozitului pe venit care trebuia să fi e 
achitată depășește 50 mii lei, se pedep-
sește cu amendă în mărime de 20-40 
mii lei sau cu muncă neremunerată în 
folosul comunității de la 180 la 240 
ore, sau cu închisoare de până la 1 an. 
Aceeași acțiune care a condus la nea-
chitarea impozitului în proporții deo-
sebit de mari se pedepsește cu amendă 

în mărime de 40-60 mii lei sau cu în-
chisoarea de până la 3 ani. 

În cazul în care persoanele fi zice se 
eschivează de la plata unui impozit pe 
venit, suma căruia nu depășește 50 mii 
lei, atunci se pedepsește cu amendă 
în mărime de 2-3 mii lei. Nu se aplică 
sancțiune în cazul în care impozitul pe 
venit ce urmează a fi  achitat este mai 
mic de 2 mii lei. 

6 din 10 femei din Moldova suferă 
din cauza violenței în familie. De la 
începutul acestui an sute de femei din 
țară au fost băute cu bestialitate, iar 
câteva au fost ucise de soți. Și chiar 
dacă datele statistice arată că numărul 
agresărilor domestice este în scădere, 
față de anii trecuți, fenomenul violenței 
în familie continuă să persiste în multe 
familii din Moldova.  

Conform datelor MAI pe parcursul anului 
curent în sfera relațiilor familiare în republică 
au fost comise 396 infracțiuni, printre care 18 
omoruri și 9 vătămări corporale grave. Funcționarii spun că cifrele sunt în 

descreștere în comparație cu anii precedenți. 
Totodată, în acest timp au fost emise de că-
tre instanțele de judecată 222 de ordonanțe 
de protecție, care au rolul de a ține agresorul 
departe de victimă.

Reprezentanții organizațiilor care lucrea-
ză cu femeile agresate susțin însă statistica lor 
arată altceva. Spre exemplu la centrul ”Casa 
Mărioarei” din Chișinău de la începutul aces-
tui an s-au adresat după ajutor peste 700 de 
femei. Totodată, angajații centrului susțin că, 
nu putem vorbi de o îmbunătățire a situației 
la capitolul combaterea violenței până când 
avem asistenți sociali și polițiști care își fac 
prost meseria. 

Recent a fost lansată campania ”16 zile 
de acțiuni împotriva violenței în bază de gen. 
Genericul campaniei în Moldova a fost ”De la 
pace în casă spre pace în lume”. Obiectivele 
campaniei sunt informarea societății vizavi 
de problema existentă, sensibilizarea publi-
cului și mobilizarea tuturor pentru preveni-
rea fenomenului violenței.

Bugetul pentru anul viitor conține 
un defi cit de circa 800 mil. lei

Toate persoanele fi zice vor fi  pedepsite 
pentru evaziune fi scală

În Moldova 6 din 10 femei suferă 
din cauza violenței în familie
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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.

COLABORARE

Misiunea Asociației
APFM este o organizație profesională contribuie la 

crearea condițiilor favorabile de dezvoltare în dome-
niul producerii și comercializării fructelor în Republi-
ca Moldova prin activități efective de reprezentare a 
intereselor, informare și instruire și promovarea fruc-
telor moldovenești pe piețele locale și externe. 

Asociația are o misiune clară de a fi  “vocea” mem-
brilor săi în raport cu organele statului, instituții și or-
ganizații naționale și internaționale în vederea identi-
fi cării soluțiilor la problemele care afectează membrii 
săi pe întreg parcursul anului.

Cum se formează bugetul 
Asociației în 2011 (100%)

1. Cota de aderare – 1000 lei/membru (20%);
2. Cotizația anuală pentru 2011 – 50 lei pentru un 

hectar de livadă (70%);
3. Presări servicii comerciale (10%).,
Cine poate deveni membru:
Producători de fructe din Republica Moldova care 

respectă prevederile statutului și deciziile Asociației.
Actele necesare  pentru a deveni membru
1. Cerere de aderare adresată Consiliului Asociației 

Producătorilor de Fructe din Moldova.
2. Copia certifi catului de Înregistrării de Stat.
3. Extrasul din Registrul de stat al întreprinderilor 

și organizațiilor pentru SRL, SA, COOP.

4. Copiile documentelor de constituire a întreprin-
derii (contractul de constituire și statutul).

5. Procesul – verbal (sau decizia) privind decizia de 
a deveni membru al Asociației.

6. Copia buletinului de identitate (cu fi șa de înso-
țire) a administratorului / președintelui/directorului 
întreprinderii. 

7. Informații privind producerea fructelor: supra-
fața livezilor pe soiuri, vârsta plantațiilor, numărul de 
pomi la hectar

I. Activitățile fi nanțate 
din contul cotizațiilor

1. Accesul membrilor la informații
Elaborarea prognozei pentru 2011 a producției și  

costurilor pentru fructe;
Dezvoltarea, actualizarea și menținerea paginii 

Web a asociației;
Monitorizarea săptămânală a prețurilor la mere, 

prune și cireșe pe piața internă și rusă;
Facilitarea comerțului cu fructe pe piețele locale 

și externe prin participarea la expoziții internaționale 
și vizite de afacere.

2. Reprezentarea și apărarea 
intereselor membrilor

Elaborarea propunerilor pentru Programul de 
subvenționare a producătorilor agricoli;

Organizarea negocierilor condițiilor și prețurilor 
cu diferiți actori a lanțului valoric de fructe (întreprin-
derile de procesare, exportatori, furnizori de mijloace 
de producție);

Reprezentarea intereselor în raport cu instituțiile 
statale pe chestiuni ce țin de dezvoltarea pomiculturii;

Promovarea consumului de fructe în stare proas-
pătă ca un mod sănătos de viață.

3. Dezvoltarea capacităților și instruire.
Dezvoltarea abilităților Consiliului de Adminis-

trare în activități de reprezentare a intereselor prin in-
struiri și turnee de studio;

Promovarea tehnologiilor avansate de producere 
și comercializare a fructelor prin instruiri, schimburi de 
experiență și acces la servicii și consultanță profesională.

II. Servicii comerciale

4. Agrobusiness și marketing 
Elaborarea planurilor investiționale și studiilor 

de fezabilitate;
Elaborarea planurilor de afacere și aplicațiilor 

pentru credite;
Expertiză profesională în activități de post-recol-

tare;
Organizarea vizitelor de afacere și turneelor de 

studiu;
Dezvoltarea mărcilor comerciale;
Efectuarea studiilor și cercetărilor de piață.

Tel:+373 22 21 02 26, Fax:+373 22 23 78 30 

GSM: +373 69 12 09 46, +373 69 36 64 24 
fruitmoldova@hotmail.com

Deveniți membri ai APFM
Asociația Producătorilor de Fructe din Moldova este o 

organizație necomercială, neguvernamentală și apolitică membrii 
căreia sunt producători de fructe de pe întreg teritoriul Republicii. 
Asociația și-a început activitate în iulie 2008 cu suportul Federației 
Naționale a Agricultorilor din Molodva. 

Membrii asociației sunt 160 producători de fructe din 26 de 
raioane ale Republicii Moldova care administrează suprafețe de livadă 
între 2 și 50 hectare.

Președintele Asociației Victor Ungureanu și alți 6 membri ai 
Consiliului de Administrare, producători de fructe, au fost aleși pentru 
o perioadă de doi ani la Adunarea Generală din 22 iunie 2010.
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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.

 EVENIMENT

Frumoase și încrezute în for-
țele proprii, femeile lider din lo-
calitățile rurale ale Moldovei, s-au 
întrunit la 23 noiembrie, curent 
în cadrul unui Forumului: „Feme-
ile parteneri egali în dezvoltarea 
societății”, organizat de Federația 
Națională a Agricultorilor AGRO-
inform. La eveniment au partici-
pat circa 70 de femei membre a 
Cercurilor de Studiu lansate de 
AGROinform, reprezentanți ai 
Parlamentului, Ambasadoarea 
Suediei, Ministerului Economiei, 
Agriculturii, ONG-uri, etc. 

Directorul executiv al AGRO-
inform, Aurelia Bondari, a spus 

că în aspirația de a deveni lider, 
femeile se confruntă cu faptul că 
nu sunt acceptate ca lideri în soci-
etate. „Problema vine din tradițiile 
noastre, care sunt cel mai greu de 
schimbat”, consideră ea.

Prezent la eveniment ,Vasile 
Bumacov, ministru al agriculturii 
a ținut să menționeze că femeile se 
descurcă actualmente în afaceri și 
în posturi cheie mai bine decât băr-
bații. 

Vice președintele Parlamentu-
lui, Liliana Palihovici este de pă-
rere că societatea moldovenească 
nu este pregătită să accepte femeia 
în afaceri și la conducere la egal cu 

bărbatul. Despre acest lucru vor-
bește și faptul că actualmente în 
Parlamentul RM din 101 deputați 
doar 19 sunt femei. 

“Trăim într-o țară săracă cu cele 
mai frumoase femei. Femeile-lider 
trebuie să aibă șanse egale de afi r-
mare în societate, business și po-
litică”, a afi rmat Sofi a Șuleanschi, 
directoarea Winrock Moldova.

Elena Dobzeu primărița sa-
tului Grozești, raionul Nisporeni 
este sigură că o femeie-mamă nu 
întotdeauna reușește să fi e și un 
lider de excepție: „Femeile ele în-
sele constituie pentru sine o bari-
eră. Concepția asta istorică venită 

că femeia nu e decât dată să fi e 
mamă, gospodină și o soție bună. 
În realitate vreau să spun că dacă 
ești un lider bun femeie, apoi nu 
ești și o gospodină bună.” Politica, 
care este și ea de genul feminin 
este domeniul cel mai indicat fe-
meilor care vor să se manifeste în 
calitate de lider, mai spune primă-
rița Elena Dobzeu: „Până în 2007 
noi am avut lideri primari bărbați 
și bărbații spuneau în campania 
electorală, nu la noi la Grozești 
va câștiga femeia, că deja satul 
nu mai vrea bărbat, nu mai are 
încredere în bărbați și ca satul să 
reînvie nouă ne trebuie o femeie. 

Nu știu cât de reușit am răspuns 
eu, nu știu dacă am fost anume eu 
cea care trebuia să vină, dar asta 
trebuie să o spună satul.” Elena 
Dobzeu se arată convinsă că solu-
ția pentru depășirea crizei politice 
este nu doar promovarea femeilor 
la tribuna legislativului, dar și ale-
gerea unei femei în funcția supre-
mă a țării.

Femeile lider de la sate și-au 
împărtășit din experiența acumu-
lată, au menționat despre proble-
mele care le preocupă și cu care 
se confruntă, au venit și cu pro-
puneri care urmează a fi înaintate 
autorităților.

Femeile trebuie să devină parteneri fi deli 
ai bărbaților în afaceri și politică 
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Cultivarea caiselor – 

Prețul mediu la care se 
poate comercializa 1 kg de ca-
ise este de 2,3]lei/kg. La pie-
țele agricole caisele sunt co-
mercializate la 2,5-3,5 lei/kg. 
Pentru fructele de cais există o 
cerere sporită pe piață. Printre 
principalii consumatori de ca-
ise din țară sunt:

fabricile producătoare de 
sucuri, gemuri și fabricile de 
conserve;
fabricile producătoare de 

băuturi spirtoase;
întreprinderi din comerț 

cu ridicata, care posedă frigi-
dere de păstrare (caisele sunt 
păstrate pentru 2 săptămâni) 
și exportă pe piețele din Rusia, 
Belorusia și Ukraina;
întreprinderile ce dispun 

de uscătorii pentru fructe;
populația - pentru consum 

în stare proaspătă, sucuri, ge-
muri.

Fructul de cais are calități 
gustative foarte apreciate și 
cu un conținut bogat de zahăr, 
carotină, vitamine, microele-
mente și acizi. Sâmburele la 
fructul de cais este ușor deta-
șabil. Fructele de cais se între-

Bugetul de venituri și cheltuieli la înfi ințarea și întreținerea plantației de cais pentru anul 1-4 de vegetație (MDL).

Specifi care unit unit/ha
preţ unit/

lei
Anul I Anul II Anul III Anul IV TOTAL

A. ACTIVE NEMATERIALE       1200       1200
Elaborarea proiectului de amplasare buc 1 1,200 1,200 1,200
B. COSTUL MATERIALELOR lei     40320 380 2777 3777 47254
Material săditor (schema de plantare 6X4) buc 420 50 21000 21000
Îngrășăminte organice tone 60 250 15000 15000
Îngrășăminte minerale
N - azotice kg 270 4.6 1242,0 1242,0 2484
P - fosfatice kg 450 5.5 2,475 2475
K - potasice kg 300 4.8 1340 1340
Substanţe chimice
Fungicide (CuSO4) kg 10.0 33.0 330 330 330 990
Fungicide (Delan) kg 1.0 800.0 800 800 1600
Insecticide (Zolone) l 1 355 355 355 355 1065
Insecticid (DNOC 40%) kg 5 200 1000 1000
Apă m3 50 1 50 50 50 50 200
C. OPERAŢII MECANIZATE lei 7100 6250 6250 6250 25850
Arătură de plantare ha 1 650 1650 1650
Arătură (25 cm) ha 1 400 800 800 800 2400
Dsicuirea ha 1 450 450 450 450 450 1800
Cultivarea ha 2 900 1800 1800 1800 1800 7200
Fertilizarea ha 2 300 600 600 600 600 2400
Transportarea apei t/km 400 4.5 1800 1800 1800 1800 7200
Stropitul cu chimical ha 2 400 800 800 800 800 3200
D. OPERAŢII MANUALE lei 3940 1320 1320 1320 7900
Plantarea om/zi 14 80 1120 1120
Prășitul pe rânduri (2 ori) om/zi 10 60 600 600 600 600 2400
Tăiatul în uscat om/zi 10 60 600 600 600 600 2400
Tăiatul în verde om/zi 2 60 120 120 120 120 480
Paza om/lună 2 750 1500 1500
E. ALTE CHELTUIELI NEPREVĂZUTE (10%) lei     5226 795 1034 1134 8189
F. TAXE ȘI IMPOZITE lei     240 240 240 240 240
Impozitul funciar lei 1 110 110 110 110 110 440
Fondul social lei 1 130 130 130 130 130 520
TOTAL (A+B+C+D+E+F) lei     58026 8985 11621 12721 91353

Denumirea soiului
Intrarea

pe rod
Coroana

Recolta,

t/ha

Fructul Maturita-

teamasa, g Forma

Chișinevskii rannii anul 4 mijlocie 19,8 36 globuloasa-ovoida 1 dec iulie
Moldavskii alimpiet anul 4 mare 5,9-7,5 46 globuloasa 2 dec iulie
Nadejda anul 4 mare 10,5-12,6 60 ovoida cu vârf rotunjit 2 dec iulie
Kostiujenskii anul 5 mijlocie 21 44 ovoida 3 dec iulie
Detskii anul 4 mare 17,2 38-45 ovoid alungită 2  dec iulie
Raduga Anul 5 mijlocie 19,3 37 sferica cu vârful înfundat 3 dec iulie

Plantația de cais este o investiție pe termen lung, care poate fi  exploatată pe o perioadă de 15-18 
de ani. Durata exploatării efi ciente depinde de corectitudinea înfi ințării plantației și de modul 
de întreținere pe parcursul perioadei de exploatare. Plantarea unui hectar de cais și întreținerea 
acestuia până la intrarea pe rod (primii 4 ani) necesită cca. 91,3 mii pentru 1 ha: Primul an de 
vegetație cca. 58,03 mii lei pentru 1 ha; anul II – cca. 8,9 mii lei pentru 1 ha; anul III – cca. 11,6 mii 
lei pentru 1 ha și anul IV - cca. 12,7 mii lei anual pentru 1 ha. Cumpărarea materialului săditor pentru 
înfi ințarea plantațiilor de cais poate fi  procurat de la Institutul de Cercetări pentru Pomicultură și de 
la întreprinderile agricole ce dispun de pepinieră pomicolă licențiată.

buințează în stare proaspătă, 
uscată și prelucrată. Fructele de 
cais sunt utilizate la prepararea 
produselor de prelucrare cali-
tative: compotului, sucurilor, 
dulcețuri, gemului, povidlei, 
marmeladei.

Soiuri 
de caiși 

Plantațiile de cais sunt slab 
rezistente la înghețuri și au 
ritmicitate în ceea ce privește 
obținerea caiselor. Pomul de 
cais are o creștere mai puter-
nică decât cea a prunului, dar 
mai redusă ca a părului. Dato-
rită cerinței relativ mari pentru 
căldură, aria sa de cultură este 
cantonată în regiunea podgorii-
lor și în câmpie.

Înfi ințarea 
plantațiilor

 Odată cu desfundatul, în sol 
se încorporează 60 tone de în-
grășăminte organice, 250-300 
kg salpetru de amoniu, 450 kg 
superfosfat și 300 kg sare de 
potasiu la 1 ha. Este efectuată 
arătura de plantare la adâncime 
de 30-40 cm. Locul livezilor de 
cais este în zona podgoriilor, pe 
dealuri ce nu depășesc 200-350 
m altitudine, precum și în zona 
de silvostepă. În cadrul zonelor 
arătate, locul plantațiilor de cais 
trebuie ales însă cu mult discer-
nământ, întrucât înghețurile 
târzii din timpul înfl oritului 
pot distruge frecvent recoltele. 
Cea mai potrivită așezare este 
treimea mijlocie și superioa-

ră a plantelor bine adăpostite, 
cu expoziție sud-vestică. Vor fi  
evitate fundul văilor și luncile 
râurilor, de-a lungul cărora se 
formează curenți reci de aer. 
Schema optimală pentru plan-
tarea pomilor de caiși este 6X4 
m. Caisul intră pe rod la 4-5 ani 
de la plantare și, în scurt timp, 
atinge producții mari. Ca plan-
tă de cultură este pretențios, 
cerând expoziții vestice și sud 
vestice adăpostite, unde iernile 
nu sunt excesiv de geroase și nu 
bântuie înghețurile târzii. Cere 
soluri bine drenate și aerisite, 
sunt rezistente la secetă. După 
plantare, mai ales, în primă-
vară, sunt necesare 2-3 udări 
abundente. 

Întreținerea solului în liva-
dă este asemănătoare ca și la 
celelalte specii sâmburoase. Cel 
mai potrivit sistem de întreți-
nere a solului este discuirea de 
primăvară a livezii, cultivarea 
între rânduri de 4 ori în perioa-
da de vegetație, fertilizarea cu 
îngrășăminte minerale și arătu-
ra în zeble de toamnă.

Rezultatele foarte bune se 
obțin  prin aplicarea unui strat 
de mulci permanent, gros de 15-
20 cm, sub protecția coroanei.

Pentru a preveni contami-
narea caisului de citosporoza 
și bacterioza, precum și moni-
lioza, clasterosporioza, vertici-
lioza, din momentul plantării 

pomilor în livadă, ei se stro-
pesc sistematic primăvara și 
toamna devreme după căderea 
frunzelor cu zeamă bordoleză. 
Pentru combaterea moniliozei 
și pătărilor de frunze plantații-
le se tratează cu zeamă bordo-
leză sau substituenți ai zemii 
bordoleze.
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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. 

afacere rentabilă

Schema tehnologică pentru creșterea caisului - 
Anul 7 de vegetație (anul 3 de rod)

Specifi care unit
unit/

ha

preţ 

unit/

lei

TOTAL

A. VÂNZĂRI NETE        
Caise t 15.0 7,50 112500

B. COSTUL MATERIALELOR       
Îngrășăminte minerale

N - azotice kg 110 4.6 460
P - fosfatice kg 150 5.5 825
K - potasice kg 180 4.8 8644

Substanţe chimice
Fungicide (CuSO4) kg 20.0 33.0 660
Fungicide (Delan) kg 2.0 800.0 1600
Insecticide (Zolone) l 2 355 710
Insecticid (DNOC 40%) kg 10 200 2000

Apă m3 84 0,5 42
Materiale pentru ambalare
TOTAL B lăzi 1 500 5.5 8250

23191
C. OPERAŢII MECANIZATE        

Arătură (25 cm) ha 1 900 900
Discuirea ha 1 450 450
Cultivarea ha 4 450 1800
Fertilizarea ha 1 450 450
Transportarea apei t/km 840 5.0 4200
Transportarea
TOTAL C                                                                                                                     t/km 2 5.5 11

7811
D. OPERAŢII MANUALE        

Prășitul pe rânduri (2 ori) om/zi 10 80 800
Tăiatul în uscat om/zi 30 60 1800
Tăiatul în verde om/zi 4 60 240
Recoltarea om/zi 25 80 2000
Paza
TOTAL D om/lună 2 750 1500

6340
E. ALTE CHELTUIELI NEPREVĂZUTE 

(10%)
      3734

F. TAXE ȘI IMPOZITE        
Impozitul funciar 1 110 110
Fondul social 1 130 130

G. TOTAL CHELTUIELI (B+C+D+E+F)       41316

H. MARJA BRUTĂ (A-G)       71184

MARJA BRUTĂ (G/H)       58.8%

Evoluția prețurilor medii la caise în luna iulie  2011
CAISE

Piaţa

Preţ mediu angro, lei/kg

J.       
07.07.11

J.     
14.07.11

J.     
21.07.11

J.     
28.07.11 iul.      2011 iul.        

2010

Bălţi 10,00  8,00 6,00 6,00 7,50 8,75
Cahul 8,50 h/a 7,00 h/a 7,75 8,55
Chişinău Albişoara 10,50 10,00  7,00  6,50 8,50 9,75
Edineţ  12,00 10,00 7,00 6,50 8,90 15,34
Ungheni 15,00 8,00 8,00 10,00 10,25 12,75

 Sursa: www.agravista.md 

Recoltarea 
caiselor 

Pomii de caiși întră în rod la 
anul 4-5, iar la anul 7-8 întră în 
perioada de plină producție. În 
funcție de soi, schema de plan-
tare, agrotehnica aplicată și alți 
factori, de pe 1 ha de caiși se pot 
obține 6-29 t. Recoltarea se face 
într-un timp cât mai redus, de-
oarece fructele de cais au o pe-
rioadă rapidă de coacere și sunt 
ușor alterabile.

Analiza 
cheltuielilor 
și a veniturilor

Pentru calculul vânzări-
lor s-a folosit recolta medie 
la hectar de 9-13 t fructe de 
caiși. Această recoltă este ca-
racteristică începând cu anul 
5-6, atunci când pomii întră 
în rod, iar la 7-9 ani va fi peri-
oada de plină producție recol-
ta sporește și poate constitui 
15-19 t. Pentru al 3 an de rod 
recolta la hectar va constitui 
15 t de caise. 

La piețele agricole din Mol-
dova se comercializează caise 
de origine autohtonă și de im-
port. Pe lângă caise crescute în 

Moldova se mai vând și strugu-
rii importați din Siria, Turcia. 
Ca de obicei prețul de comerci-
alizare a caiselor de import este 
cu 15- 25% mai mare față de 
caisele moldovenești. Cel mai 
mare preț cu care se comerci-
alizează caisele importate este 
stabilit în perioada martie - iu-
nie, ( 20,00- 30,00 lei/kg).  La 
cel mai mare preț caisele autoh-
tone se vând în ultima perioada 
a lunii iunie, când în comerci-
alizare apar primele cantități 
de caise, prețul oscilând între 
15,00 și 20,00 lei/kg.

Actualmente, gospodăriile 
agricole de diferite forme de acti-
vitate  din Fălești dispun de circa  
26 hectare plantate cu caise.

Cele mai frecvente soiuri 
sunt Nadejda, Krasnoșciokii, 
Costiujanschii ș.a. Ele au fost 
plantate în ultimii 4-5 ani. Mai 
mult de 70% din plantațiile de 
caise încă nu au intrat în rod. 
Astfel, la piața agricolă din ra-
ion se înregistrează defi cit de 
producție. Majoritate  produc-
ției de caise prezentă pe piața 
locală a fost vândută în cantități 
mici de către gospodăriile indi-
viduale. Pe toată perioada de  
comercializare prețul cu amă-
nuntul a oscilat de la 8,00 până 
la 22,00 lei/kg.  

Și pe piețele angro din țară 
monitorizate de către experții 
AGROinform caisele s-au co-
mercializat începând cu ultima 
perioadă a lunii iunie si în luna 
iulie, prețul oscilând în interva-
lul de la 6,00 până la  15,00 lei/
kg. Cu cel mai mare preț (15,00 
lei/kg) au fost vândute caisele 

la începutul lunii iulie la piața 
din Ungheni.

Pe parcursul anului curent 
s-a înregistrat o diminuare a 
prețului de comercializare a ca-
iselor determinat de creșterea 
ofertei din anul. Anul 2011 a 
fost un an prielnic pentru pro-
ducătorii de caise, care au obți-
nut o roada cu aproximativ  1,5-
1,8 mai mare față de anul 2010, 
când plantațiile de caise au fost 
afectate de înghețuri, mai ales 
în zona de nord, unde multe 
din plantațiile de caise au fost 
distruse complet de înghețuri.

Fiind o cultură ce generea-
ză venituri, pe viitor, se preco-
nizează plantarea caiselor mai 
ales in comunele Glingeni, Ma-
randeni, Navârneț, Albinețul 
Vechi din raionul Fălești  

Cultivarea caiselor este o 
afacere profitabilă care are 
următoarele avantaje:
 fructul de cais are cali-

tăți gustative bine recunoscute;
 fructele de cais se în-

trebuințează în stare proaspătă, 
uscată și prelucrată;
 fructele de cais sunt 

utilizate la prepararea compo-

tului, sucurilor, dulcețuri, ge-
mului, povidlei, marmeladei;
 la întreținerea cuvenită 

a plantației poate fi  exploatată 
pe parcursul a 15-18 ani;
 cerere sporită pe pia-

ță locală și pe piețele străine a 
fructelor de cais.
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În 2012 în Moldova va începe să ac-
tiveze Agenția Viei și Vinului.

Ministrul Agriculturii și Industriei 
Alimentare, Vasile Bumacov, a spus 
că procesul de creare a Agenției este 
tergiversat din cauza unor bariere bi-
rocratice.

„Avem anumite dificultăți cu 
unele ministere, care nu doresc să 
înțeleagă până la urmă esența noii 
structuri. Din păcate, în Moldova 
este greu să implementezi o reformă, 
chiar dacă avem experiența altor țări 
unde au avut loc transformări simi-
lare și unde se vede un succes mare”, 
a spus el.

Bumacov spune că specialiștii de 
la ministerul pe care îl conduce nu se 
ocupă de testări, ci analizează experi-
ența altor țări care au obținut succese 
în agricultura efi cientă.

„Noi pur și simplu preluăm experi-
ența. Sper că în curând Agenția va ac-

tiva, iar o parte din funcțiile acesteia le 
vom transmite viticultorilor și vinifi ca-
torilor”, a remarcat Bumacov, sublini-
ind că forma de gestionare a sectorului 
vitivinicol al RM se va baza pe dialogul 
public-privat.

Potrivit ministrului, Agenția va fi  
administrată de trei reprezentanți ai 
ministerului și opt reprezentanți ai 
sectorului vitivinicol.

„Deocamdată nu știm cine va con-
duce Agenția Viei și Vinului. Însă vom 
desfășura un concurs al CV-urilor și 
vom vedea care este persoana cea mai 
potrivită pentru această funcție”, a în-
cheiat Vasile Bumacov.

Peste 200 mii de hectare 
de teren rămîn nevalorifi cate 
în R. Moldova 

Peste 200 mii de hectare de teren rămîn anual ne-
valorifi cate în Republica Moldova, a comunicat pen-
tru MOLDPRES Vasile Bumacov, ministru al Agricul-
turii și Industriei Alimentare. 

Potrivit lui Bumacov, o parte din terenuri rămîn 
neprelucrate pentru că proprietarii se afl ă la muncă 
peste hotare 
sau nu au bani 
pentru a le va-
lorifi ca. “Aceste 
terenuri rămîn 
în paragină și 
afectează și te-
renurile vecine. 
Vom propune 
ca cei ce nu iau 
decizii cu tere-
nurile pe care le dețin, să fi e impozitați mai dur, pen-
tru a nu admite crearea problemelor pentru vecini”, a 
spus Bumacov. 

De asemenea, ministrul Agriculturii a ținut să asi-
gure moldovenii că în următorii ani terenurile agri-
cole vor fi  la mare căutare. “În acest an s-a dublat 
prețul pentru un ar și în fi ecare zi avem solicitări din 
partea oamenilor de afaceri străini pentru arendarea 
pămîntului. Se înregistrează o accelerare la procura-
rea și arendarea terenurilor, deoarece a crescut pe 
plan mondial numărul populației și se simte o criză 
alimentară pe tot globul”. 

Bumacov a menționat că moldovenii ar trebui să 
se gîndească bine înainte de a lua o decizie privind 
vînzarea terenurilor. “Ne dorim investitori în agricul-
tură, dar cei mai prețuiți investitori sînt țăranii noș-
tri”, a declarat ministrul.

Deși în Republica Moldova cetă-
țenii străini nu pot achiziționa tere-
nuri agricole, Vasile Bumacov mi-
nistru al Agriculturii, susține că sunt 
foarte mulți doritori pentru acestea.

Prețurile mai mici ale terenurilor 
față de țările UE și producțiile agri-
cole record din ultima perioadă îi 
determină pe străini să achizițione-
ze tot mai multe suprafețe agricole, 
a declarat Vasile Bumacov. 

„Străinii, în mare parte companii 
mari, sunt interesați de pământurile 
moldovenești, pentru că aici prețu-
rile sunt foarte mici. Deocamdată 
sunt cazuri când străinii achizițio-
nează terenuri prin intermediul ce-
tățenilor moldoveni, dar numărul 
acestora este foarte mic”, a precizat 
Bumacov.

Ministrul spune că în următorii 
ani în urma descreșterii suprafețelor 

arabile în lume, prețurile la terenu-
rile agricole ar putea crește de câteva 
ori. În Republica Moldova valoarea 
terenurilor agricole s-a dublat com-
parativ cu acum zece ani. 

Potrivit prețurilor de piață, cos-
tul unui hectar de teren agricole 
pornește de la circa 1.000 de dolari 
și poate ajunge la 4-5.000 de dolari, 
în funcție de regiune și fertilitatea 
solului.

 “În următorii ani, produsele agricole mol-
dovenești ar putea dispărea de pe piața rusă, 
deoarece nu vor mai fi  competitive la nivel de 
ambalare și marketing”, consideră Vasile Bu-
macov, ministru al Agriculturii și Industriei 
Alimentare. 

Potrivit lui Bumacov, în urma discuțiilor 
avute cu specialiștii ruși din domeniu în tim-
pul vizitei de săptămâna trecută la Moscova și 
a studierii pieții din Federația Rusă s-a stabi-
lit că, dacă în următorii ani, producătorii mol-
doveni nu se vor asocia pentru a crea linii per-
formante de ambalare a produselor agricole, 
Moldova ar putea fi  exclusă de pe piața rusă.

“Noi trebuie să exportăm direct pe raf-
turile supermarketurilor și nu în piață. Noi 
avem producție bine cotată în Rusia, avem un 
nume bun la calitate, dar suntem prost orga-
nizați la marketing, fapt ce ar putea pune în 
pericol vânzarea produselor pe piața rusă”, a 
specifi cat Bumacov.

Conform sursei citate, în urma tratative-
lor cu ofi cialii ruși, în anul curent lista com-
paniilor cu drept de export în Federația Rusă 
a fost extinsă, ajungând la cifra de 175.

 În 2012 va începe să activeze 
Agenția viei și vinului 

Rușii, britanicii și polonezii stau în rând 
la pământuri moldovenești

Produsele agricole moldovenești 
ar putea dispărea de pe piața rusă

Moldova nu se va confrunta cu un 
defi cit de cereale, chiar dacă recolta va 
fi  mai mică, din cauza lipsei de precipi-
tații. De această părere sunt specialiștii 
Ministerului Agriculturii care analizează 
consecințele secetei și riscurile pentru 
culturile de toamnă. 

Ministerul Agriculturii a anunțat că 
o analiză mai detaliată privind starea 
culturilor de toamnă va fi  prezentată spre 
sfârșitul săptămânii viitoare. Totuși, pro-
gnozele preliminare arată că recolta nu 
va fi  mai mică de 2 tone de pe un hectar, 
iar în unele cazuri va fi  chiar de 3,5 tone, 
chiar și în condiții de secetă. 

Specialiștii Ministerul Agriculturii 
mai spun că, în caz de necesitate, vor fi  fo-
losite și grânele din Rezerva de Stat. Po-
trivit datelor ofi ciale, în acest an, aproape 
350 de mii de hectare au fost semănate 
cu cereale de toamnă, dintre care, pe 272 
de mii de hectare s-a semănat grâu. 

În Moldova, n-a mai plouat din luna 
august, când urmau să înceapă pregăti-
rile pentru semănatul de toamnă. Cam-
pania a fost, însă, amânată pentru câteva 

săptămâni, în speranța că va ploua.
Recent, Serviciul Hidrometeo a in-

format Guvernul că seceta, care afectează 
aproape întreg teritoriul țării, ar putea 
afecta puternic culturile de toamnă, în 
special, cele de cereale. Prognozele mete-
orologilor, arată că seceta se va menține 
cel puțin până în a doua jumătate a lunii 
decembrie. 

Nu există pericolul 
unui defi cit de cereale
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- Cum a fost anul agricol 
2011 pentru gospodăria pe 
care o gestionați?

-  Nu pot să afi rm că anul 
2011 a fost pentru întreprinde-
rea noastră foarte bun, totuși 
este un an în care pentru prima 
oară, după 10 ani de activitate în 
domeniul agricol, afi rm că am 
obținut niște rezultate bune. Pe 
parcursul activității am trecut 
prin perioade difi cile, prin ani 
grei, care totuși au rămas în me-
moria mea ca niște ani frumoși. 
Tradițional, la fi ecare sfârșit de 
an analizez rezultatele pe care 
le-am obținut, anul acesta For-
tina Labis are cu ce se mândri. 
A fost un an bun în primul rând 
pentru că eu și familia mea sun-
tem sănătoși, este lucrul cel mai 
important din punctul meu de 
vedere. Am avut noroc și de un 
an climateric relativ favorabil și 
livada care a fost sădită cu câți-
va ani în urmă a început să ne 
dea roade. Sunt bucuros că pe 
parcursul acestor ani am reușit 
să formez și un colectiv bun. Au 
trecut prin fi ltru și acum chiar 
mă mândresc cu echipa pe care 
o am. Totuși loc de mai bine 
este. Producem: fructe, struguri, 
porumb, fl oarea soarelui, grâu. 

Anul curent am obținut o 
recoltă de 32 tone mere/ha, 5 
tone de struguri la ha pentru 
că via este tânără, abia intră în 
rod, 4 tone de grâu/ha, 2,5 tone 
fl oarea soarelui, 6 tone de po-
rumb. Sunt niște rezultate care 
mă fac să fi u optimist și fericit. 
Prețurile nu au fost în creștere, 
comparativ cu anul trecut, dar 
sunt niște prețuri care ne per-
mit să obținem rentabilitate. 

- Ce spun agricultorii 
despre anul curent?

- De obicei, mă strădui în-
cepând din luna februarie până 
în noiembrie să mă concentrez 
la grijile mele, și nu mă uit în 
ograda vecinului, nu sunt curi-
os, dar oricum mă întâlnesc cu 
producătorii. Cred că care vrea 
și îi place să facă agricultură ca-
ută soluții. Am un credo în via-
ță: nu trebuie să căutăm pricini, 
dar trebuie să căutăm soluții. 
Nu trebuie doar să fi xăm o situ-
ație sau alta. Trebuie să fi m per-
manent în căutare, să găsim ie-
șire din orice situație pentru ie-
șire este. Este o problemă când 
vorbim despre ceva incurabil, 
dar în rest totul este în puterea 
omului. De muncă nu a murit 
încă nimeni, vorbesc despre 
munca normală, constructivă, 
pentru de muncă fără gândire 
îți poți pierde și sănătatea. 

Din câte cunosc în linii ge-
nerale pentru agricultori a fost 
un an bun. Prețurile la produc-
ția agricolă, consider, au fost la 
nivel. Este un lucru normal să 
ne dorim prețuri mai mari, to-
tuși cred că cei care muncesc, 
obțin și rezultate. Aparent, 
avem același pământ, ne bucu-
răm de aceleași condiții clima-
terice, dar muncim în mod di-
ferit. Atunci când văd că cuiva îi 
reușește bine, mă bucur pentru 
acea persoană și încerc să-i ur-
mez exemplul. Nici într-un caz 
nu-l invidiez așa cum e caracte-
ristic moldovenilor. Mă bucur 
că avem și oameni gospodari în 
țară, 

- Care au fost provocă-
rile anului curent pentru 
agricultori?

- Probleme au fost, sunt și 
vor fi  mereu. Ele sunt de dife-
rită natură, mereu dispar unele 

Nu regret nici pentru o clipă 
că mă ocup de agricultură 

Interviu cu Anatolie Plăcintă, director al întreprinderii 
Fortina Labis SRL, producător agricol, membru 
al Consiliului de Administrare al Federației Naționale 
a Agricultorilor AGROinform

și apar altele. Noi trebuie să fi m 
optimiști și să le soluționăm pe 
cele care depind de noi, cele ale 
guvernării – să le lăsăm pe sea-
ma guvernării, iar pe cele care 
nu țin de factorul uman să le lă-
săm pe seama celui de Sus. Țara 
noastră traversează o perioadă 
complicată, dar cred că lucrurile 
se vor așeza și problemele care 
sunt o să dispară, dacă suntem 
pesimiști atunci de ce să mai lu-
crăm? Demnitarii noștri trebuie 
să ne înțeleagă și nu trebuie să 
ne fi e frică unul de altul. Soluția 
este dialogul. Guvernanții noștri 
tot de la țară vin, ei știu foarte 
bine ce înseamnă pământ, pâi-
ne, tutun, măr, țară și țărani. 
Aceasta nu înseamnă că țăranul 
trebuie să fi e supus și mereu cu 
capul plecat pentru că la un mo-
ment poate să i-l taie cineva. 

Trebuie să recunosc că avem 
și probleme de alt gen: prețul 
motorinei care pentru Moldo-
va este destul de mare. Crește 
prețul materiei prime, dar am 
impresia că prețul mijloacelor 
de producere crește mai des: 
îngrășăminte, chimicale, teh-
nica agricolă - care este foar-
te scumpă pentru agricultorii 
noștri. Alte probleme țin de ca-
lamitățile naturale, dar aici nu 
avem cui să ne plângem. Într-
un an avem secetă, iar în altul 

prea multe ploi. Mă uit liniștit 
la aceste lucruri pentru că știu 
că nu pot schimba situația. 

- Cât de mult au avansat 
producătorii moldoveni în 
ultimii ani?

- Avansează încet, chiar 
foarte încet. Este o problemă 
a conducătorilor de gospodării 
agricole și a societății în gene-
ral. Ne modernizăm din păca-
te cu pași de melc, pentru că 
ne este frică de schimbări, și 
trebuie să recunoaștem că de 
cele mai multe ori avem și de 
ce să ne temem. Trebuie să ne 
gândim bine atunci când luăm 
o decizie, să pornim o afacere 
cu multă seriozitate. Vrem sau 
nu trebuie să ne conformăm la 
niște standarde de producere 
europene, altă cale de reușită 
nu avem. În acest scop, avem 
foarte mult de lucru, dar nu 
văd nimic ieșit din comun aici. 
Dacă dorim să fi m gospodari 
trebuie să muncim, să respec-
tăm tehnologiile, să fi m în că-
utare, să nu ne zgârcim atunci 
când avem posibilitatea să ple-
căm peste hotare și să vedem 
cum se descurcă producătorii 
de acolo. Deseori avem impre-
sia că suntem cei mai buni și 
tot ce facem e corect, din păca-
te nu e chiar așa. 

- Considerați că se poa-

te de făcut un business din 
agricultură?

- Sigur că se poate. În agri-
cultură suntem dependenți de 
climă, dar cu investiții se poa-
te de controlat și acest aspect, 
iar afacerea devine mai puțin 
riscantă. Vorbim aici despre 
irigare, plasa antigrindină, etc. 
Și atunci nu cred că în agricul-
tură sunt necesare eforturi ero-
ice, și nici să fi i geniu pentru 
a reuși să faci un produs să fi e 
rentabil. Acum avem acces la 
literatură de specialitate, la in-
ternet, se organizează expoziții 
în țară și peste hotare. Nu este 
nimic complicat, doar trebuie 
de muncit cu înțelepciune.

Atunci când reușim să obți-
nem 4 tone de grâu la hectar sau 
5-6 tone de porumb putem oare 
să spunem că activitatea agrico-
lă nu e rentabilă? Pentru aceasta 
trebuie să dăm pământului toa-
te cele necesare și să adunăm 
recoltele. Pe parcursul activi-
tății au fost ani când am reușit 
să adun 2 tone de porumb, dar 
am adunat și 6 tone. Am obținut 
acest rezultat pentru că mi-am 
schimbat comportamentul față 
de pământ, am respectat niș-
te reguli. Cred că în agricultură 
se poate de obținut profi t. Este 

Continuare în pag. 12
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Nu regret 
nici pentru o clipă 
că mă ocup 
de agricultură 
adevărat că nu devii milionar, 
dar ești gospodar. Trebuie să în-
vățăm a administra bine lucru-
rile, este important să ai în spate 
și o echipă bună față de care să 
ai respect, să știi cum să îi moti-
vezi. Am încredere în echipa pe 
care o conduc și împreună obți-
nem și rezultate. 

- De ce agricultorii nu 
se asigură, chiar dacă sta-
tul subvenționează acest 
domeniu?

- Da, statul subvenționează 
asigurarea în agricultură, este 
un lucru bun. Eu nu mi-am asi-
gurat niciodată recolta. Pentru 
viitor preconizez să mă asigur. 
Aud deseori de la producăto-
rii care au această experiență 
că contractele cu companiile 
de asigurări se încheie foarte 
ușor, dar în cazul calamităților, 

încep problemele și „îți iese pe 
ochi” toată afacerea de asigu-
rare. Companiile de asigurări 
se despart foarte greu de bani. 
Nu pot să afi rm cu certitudine 
că lucrurile sunt anume așa, to-
tuși mă pun în gardă afi rmațiile 
colegilor de breaslă. Cred că nu 
este o regulă în acest domeniu. 
Am avut nefericita ocazie să-
mi asigur cu câțiva ani în urmă 
mașina, dar nu am reușit să ob-
țin banii prevăzuți în contract 
pentru că compania a găsit sute 
de cauze doar să nu plătească. 
De altfel, sunt un adept al asi-
gurărilor în agricultură, cu atât 
mai mult că statul ne ajută în 
această privință, dar din păcate 
nu există legi care ne-ar putea 
oferi o garanție. 

- De câți ani activați în 
agricultură și de ce ați ales 
anume acest domeniu?

- După ce am absolvit școala 
generală, am susținut exame-
nul de admitere la Facultatea 
de Construcții a Institutului 
Politehnic. Visam să fi u inginer 
constructor. Așa a vrut probabil 
Dumnezeu, dar nu am reușit să 

devin student la această faculta-
te. Peste ani, am devenit inginer 
tehnolog și am activat în sectorul 
vinicol mai bine de 10 ani. După 
ce au început reformele, lucruri-
le au luat o altă cale și viața mi-a 
oferit oportunitatea din întâm-
plare să ajung să fac agricultură. 
Nu eram foarte convins la înce-
put că voi reuși, dar după 10 ani 
de experiență în acest domeniu 
pot să declar că sunt fericit și si-
gur că mă afl u la locul potrivit, 
acolo unde societatea are nevoie 
de mine, este sectorul în care mă 
simt bine și nu regret nici pentru 
o clipă că mă ocup de agricultu-
ră. Începutul a fost greu, chiar 
foarte greu pe alocuri. Nu vreau 
să mă plâng, spun așa cum este. 
Am avut însă caracter, răbdare și 
înțelepciune. Îmi plac mult aces-
te cuvinte și cred că cu înțelep-
ciune, răbdare și dragoste față de 
ceea ce faci reușești să obții orice. 

Poți construi o casă cu dragoste, 
tot cu dragoste crești copii și pâi-
ne. Mai este nevoie de răbdare 
pentru că nimic nu se poate ob-
ține peste noapte, viața este cea 
care le așează pe toate la locul 
potrivit. 

- Recent a fost marcată 
ziua profesională a lucră-
torului din agricultură și 
industria prelucrătoare. 
Ce urări aveți pentru pro-
ducători?

- Consider că agricultorii au 
nevoie și de sărbători. Suntem 
cei care aducem pâinea pe masă 
și această zi este un bun prilej 
de a sărbători realizările. Le do-
resc colegilor mei sănătate, de 
multe ori sănătate, pentru că 
se consumă multă atunci când 
lucrezi la coarnele plugului. Să 
aibă răbdare și grijă de famili-
ile lor, să aibă bucurii de la ac-
tivitatea pe care o desfăsoară. 
Vreau să-i felicit că am reușit să 
ajungem sănătoși la fi nele anu-
lui agricol și le doresc ca anul 
care vine să fi e mai bun. 

Liliana BEREGOI

Continuare din pag. 11

Organizația Națiunilor Unite a proclamat 
2012 ca fi ind Anul internațional al cooperative-
lor, decizia având ca scop evidențierea contribu-
ției acestora la dezvoltarea socială și economică 
a lumii. Acțiunea se va desfășura sub deviza: 
„Cooperativele, întreprinderi pentru o lume mai 
bună“.

Cooperativele sunt prezente în toate siste-
mele econo miei, numără peste 800 milioane de 
membri în întreaga lume și oferă 100 milioane 
de locuri de muncă, cu circa 20% mai mult decât 
companiile multinaționale. În 2008, de exemplu, 
cele mai mari 300 de cooperative din lume au re-
alizat o cifră de afaceri cumulată de 1.100 mili-
arde de dolari, comparabilă cu produsul interior 
brut (PIB) al multor țări mari.

Avantajele 
cooperativelor agricole

Micii agricultori pot obține avantaje mari 
odată cu constituirea de cooperative agricole, 
după cum au susținut reprezentanții mai multor 
agenții internaționale precum FAO – Organiza-
ția Națiunilor Unite pentru Agricultură și Ali-
mentație, FIDA – Fondul internațional de dez-
voltare agricolă și ai PAM – Programul alimentar 
mondial cu ocazia lansării la New York a Anului 
internațional al cooperativelor – 2012.

„Cooperativele oferă un model de întreprin-
dere solid, viabil și adaptat nevoilor comunității 
rurale în țările în curs de dezvoltare“, au arătat 
ofi cialii celor trei agenții.

Numai când fac parte dintr-un grup mare, 
micii agricultori pot negocia cele mai bune con-
diții contractuale și pot obține prețuri mai mici la 
semințe, îngrășăminte sau echipamente. În plus, 
pot să-și apere mai bine drepturile, dar și să valo-
rifi ce oportunitățile care apar pe piață în ceea ce 
privește vânzarea produselor.

Cele mai importante 
domenii de activitate

În sensul larg al termenului, agricultura în-
seamnă munca terenului, creșterea animalelor, 
silvicultură și pescuit, fi ind principala sursă de 
venituri în zonele rurale în care trăiesc majori-
tatea populațiilor sărace și înfometate din lume. 
Cooperativele de producători oferă nu numai lo-
curi de muncă pentru membrii lor, ci și o serie de 
servicii, cum ar fi  o gestionare mai bună a resur-
selor naturale sau accesul la informație, tehnolo-
gii sau inovații.

FAO, de exemplu, furnizează în mai multe țări 
semințe de calitate și îngrășăminte agricultorilor 
sau cooperativelor agricole, ajutându-i pe fermi-
eri să aibă acces la practici agricole mai produc-
tive. La rândul ei, FIDA are centre specializate în 
Nepal care îi ajută pe fermieri să dezvolte piața 
în vederea creării de ferme moderne de capre. Și 
PAM ajută în cadrul programului-pilot Purcha-
se for Progress (P4P) agricultori din 21 de țări să 
aibă acces la piețe și să-și mărească veniturile.

Pe lista țărilor cu tradiție în dezvoltarea siste-
mului cooperatist se afl ă Brazilia, unde în 2009 
cooperativele au contribuit cu 37,2% la PIB-ul 
agricol al țării și cu 5,4% la cel total. Mai mult, 
cooperativele au câștigat 3,6 miliarde de dolari 
datorită exporturilor. Alte exemple pozitive sunt 
Maurice – aici cooperativele dețin circa 60% din 
producția națională de alimente – sau Kenya, 
unde coope rativele de economii și credit ating 
afaceri de 2,7 miliarde de dolari, ceea ce repre-
zintă 31% din economia națională brută.

2012 – Anul Internațional 
al Cooperativelor
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Media UE-27 
la cereale, 
300 mil. t/an

În raport se spune că cere-
alele sunt principalele culturi 
agricole de pe terenurile arabi-
le ale UE-27. După o producție 
mare în anul 2008, favoriza-
tă de condițiile meteorologice 
bune, și prețurile ridicate din 
anul precedent, producția a 
scăzut în 2009 și 2010 din cau-
za scăderii suprafeței totale cul-
tivate cu cereale și a condițiilor 
meteo mai puțin favorabile. În 
medie, UE-27 a produs aproxi-
mativ 300 milioane de tone de 

cereale pe an, în 2008-2010.
În perioada menționată, 

Franța (23% din totalul UE-27) 
a fost cel mai mare producător 
de cereale, urmată de Germa-
nia (16,1%), Polonia (9,5%), 
Marea Britanie (7,5%), Spania 
(6,9%) și Italia (6,4%). Pentru 
toate cele trei principale cerea-
le recoltate în UE (grâu, orz și 
porumb boabe), Franța a fost 
principalul producător.

În aceiași ani, România a 
stat mai bine numai la cultura 
de porumb (13,9%), situându-
se pe locul trei, după Franța 
(25,1%) și Italia (14,7%), dar 
înaintea Ungariei (13,3%). În 
schimb, producțiile globale de 
cereale (5,4%), dintre care grâu 
(4,3%) și orz (2,1%), au dat jos 
țara noastră de pe „podium“.

Liderii la lapte

Laptele de vacă colectat în 
UE-27 a ajuns la 136,4 milioane 
de tone în 2010. Din această can-

titate, 31,4 mil. t reprezintă lapte 
de consum și, printre alte produ-
se, 8,9 mil. tone brânzeturi.

Marea Britanie, cu 6,92 mil. 
t (22% din totalul UE-27), a fost 
cel mai mare producător de lap-
te de consum, fi ind urmată de 
Germania cu 5,27 mil. t, Franța 
cu 3,65 mil t și Spania cu 3,51 
mil. t. Principalii producători de 
brânză au fost Germania – 2,08 
mil. t (23%), Franța – 1,92 mil. t, 
Italia – 1,17 mil. t, Olanda – 0,75 
mil. t și Polonia – 0,66 mil. t.

România, 
locul 2 
în UE-27 din 
punct de vedere 
al prețurilor 
la produsele 
alimentare
Prețurile reduse 
ale produselor 
alimentare și ale 
băuturilor non-
alcoolice plasează 
România pe locul 2 
în UE-27, situându-
se la 67% din media 
europeană, conform 
unui studiu realizat 
de Andreea Paul 
Vass, consilier de 
stat. 

Prețurile bunurilor și 
serviciilor oferite de hote-
luri și restaurante pozițio-
nează România pe același 
loc, nivelul lor fi ind la ju-
mătate față de media eu-
ropeană. Bulgaria are cele 
mai mici prețuri din UE-27 
la aceste categorii, în timp 
ce Danemarca (153%) și 
Suedia (138%) au cele mai 
mari prețuri.

Prețurile mici la bunu-
rile și serviciile de consum 
poziționează România pe 
locul doi în UE-27, în anul 
2010. Prețurile se europea-
nă), în timp ce Danemar-
ca(143%), Finlanda (123%) 
și Luxemburg (120%) au 
cele mai mari prețuri la bu-
nurile și serviciile de con-
sum.

Defalcat pe categorii, 
România a înregistrat cele 
mai mici prețuri din UE-27 
la băuturi alcoolice și tutun, 
precum și la echipamente-
le personale de transport, 
acestea situându-se la 64%, 
respectiv 88% din media 
europeană. Statele cu cele 
mai mari niveluri de prețuri 
sunt Irlanda – 136% și Ma-
rea Britanie – 142%.

Comisia Europeană a 
aprobat 14 programe, 
în 11 state membre, de 
promovare a fructelor 
și legumelor proaspete, 
pe piața internă și în 
țările terțe. Bugetul 
total al programelor de 
funcționare pentru o 
perioadă de trei ani este 
de 34.1 milioane din 
care UE contribuie cu 17 
mi lioane (50%).

Unul dintre cele 14 progra-
me vizează România. Astfel, 
Organizația Națională Inter-
profesională „Prodcom“ Le-
gume-Fructe va beneficia de 
o sumă totală de 984.776 de 
euro pe un interval de trei ani, 
cofinanțarea din partea UE fi-
ind de 492.388 euro (50% din 
sumă). Obiectivul este de a 
promova legumele și fructele 
românești pe piețele din Rusia 
și Ucraina.

Pentru primul an, „Prodcom“ 

Franța și Germania – 
principalii producători ai UE
Ultimul raport, intitulat „Di-
versitatea agricolă în UE, 
văzută prin cifre“, realizat de 
Ofi ciul European de Statistică 
(Eurostat) atestă că aproape 
jumătate din producția totală 
de cereale a UE este realizată 
de Franța, Germania și Polo-
nia. De fapt, primele două țări 
menționate se afl ă în fruntea 
tuturor clasamentelor, cu 
excepția producției de lapte. 
Pe de altă parte, Germania, 
Franța și Italia sunt statele 
cele mai mari producătoare 
de brânză.

În același an, România a co-
lectat numai 223.000 t de lap-
te, ceea ce o situează undeva în 
coada clasamentului.

„Campionii“ 
la carne

În 2010, țara noastră se afl ă 
pe aceeați poziție dezonoran-
tă și la producția de carne, cu 
234.000 t porc, 287.000 t pa-
săre și numai 28.000 t vită.

În schimb, Germania, Spa-
nia și Franța sunt cei mai mari 
producători de carne de porc în 
UE-27. Anul trecut, producția 
europeană a fost de 22,01 mil. t 
la porc, 12,15 mil. t la pasăre și 
7,91 mil. t la bovine.

La carnea de porc, Germa-
nia cu 5,44 mil. t (25% din to-
talul UE-27), Spania cu 3,36 
mil. t, Franța cu 2,01 mil. t, 
Polonia cu 1,74 mil. t, Dane-
marca cu 1,66 mil. t și Italia cu 
1,63 mil. t au fost cei mai mari 
producători.

Lideri la carne de pasăre au 
fost Franța – 1,71 mil. t (14% 
din totalul UE-27), Marea Bri-
tanie – 1,57 mil. t, Germania 
– 1,38 mil. t, Spania și Polonia, 
ambele cu 1,34 mil. t.

În cazul cărnii de bovine, 
principalii mari producători au 
fost Franța – 1,52 mil. t (19% 
din totalul UE-27), Germania – 
1,18 mil. t, Italia – 1,07 mil. t și 
Marea Britanie – 0,92 mil. t.

Legumele și fructele românești, 
promovate în Rusia și Ucraina
Legume-Fructe ar urma să 
primească 333.320 euro (din 
care 166.660 euro de la UE), 
în al doilea an – 315.848 euro 
(157.924 euro de la UE), iar 
în ultimul an – 335.608 euro 
(167.804 euro 
de la UE).

În plus, Ro-
mânia este una 
din cele trei 
piețe (celelalte 
două sunt Ger-
mania și Cehia) 
care va benefi -
cia de o sumă 
totală de 2,5 
milioane euro 
(pe doi ani), 
din care jumă-
tate va fi  asigu-
rată de UE.

Dată fi ind criza E-coli, care 
a lovit sectorul fructelor și le-
gumelor, comisarul european 
pentru agricultură și dezvolta-
re rurală Dacian Cioloș a pro-
mis sprijin pentru acest sector 

prin accelerarea procedurilor 
de aprobare a programelor de 
promovare. „Această anvelopă 
fi nanciară suplimentară com-
pletează măsurile de urgență 
adoptate pe timpul verii pentru 

a ajuta sectorul fructe-
lor și legumelor să de-
pășească criza E-coli. În 
această perioadă, Comi-
sia și-a arătat capacita-
tea de a reacționa rapid 
și proporționat pentru 
a-i sprijini pe producăto-
rii loviți cel mai puternic 
de criză. Pe termen me-
diu, putem oferi de ase-
menea măsuri pentru a-i 
ajuta pe producători să 
revină la situația în care 
se afl au înainte de criză“, 
a afi rmat Cioloș.

13nr. 20 (105) 30 noiembrie 2011 



CERERI ŞI OFERTE

Cereri și Oferte – perioada 16 - 28 noiembrie 2011 (www. agravista.md)
OFERTE

Nume produs Descriere produ-
sului Cantitate Regiune

MATERIAL SĂDITOR ŞI SEMINŢE

Pepiniere vitico-
le şi pomicole

Portaltoi de măr nelimitat
Orhei, s.Jora de Mijloc, Tele-
fon: (235) 55262, Telefon mobil: 
68657144   

Pepiniere vitico-
le şi pomicole

Puieţi de pomi 
fructiferi 

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

Pepiniere vitico-
le şi pomicole

Marcotă portaltoi 
de măr 

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

Pepiniere vitico-
le şi pomicole

Puieţi de pomi 
fructiferi 

15000 bucăţi
Orhei, s. Jora de Mijloc, Telefon: 
(235) 55415, (235) 55915   

Pepiniere vitico-
le şi pomicole

 Puieţi de pomi 
fructiferi 

10000 bucăţi
Orhei, s.Jora de Sus, Telefon: (235) 
55901, (235) 55739, Telefon mobil: 
(796)48513   

Pepiniere vitico-
le şi pomicole

 Puieţi de pomi 
fructiferi 

8500 bucăţi
Orhei, s. Jora de mijloc, Telefon: 
(235) 23555843, Telefon mobil: 
69002872   

Pepiniere vitico-
le şi pomicole

 Puieţi de pomi 
fructiferi 

12000 bucăţi
Orhei, Jora de Mijloc, Telefon: 
(235) 55739   

Pepiniere vitico-
le şi pomicole

 Puieţi de pomi 
fructiferi 

3500 bucăţi
Orhei, s. Jora de Mijloc, Tele-
fon: (235) 55267, Telefon mobil: 
68337336   

Pepiniere vitico-
le şi pomicole

 Puieţi de pomi 
fructiferi 

18000 bucăţi
Orhei, s.Jora de Jos, Telefon: (235) 
55511, (235) 55293, Telefon mobil: 
79462293   

Pepiniere vitico-
le şi pomicole

 Puieţi de pomi 
fructiferi 

25000 bucăţi
Orhei, s.Jora de Mijloc, Tele-
fon: (235) 55242, Telefon mobil: 
(794)68370   

Pepiniere vitico-
le şi pomicole

 Puieţi de pomi 
fructiferi 

4600 bucăţi
Orhei, Jora de Mijloc, Telefon: 
(235) 068299411   

Pepiniere vitico-
le şi pomicole

 Puieţi de pomi 
fructiferi 

3000 bucăţi
Orhei, s. Jora de Mijloc, Tele-
fon: (235) 55655, Telefon mobil: 
68334102   

Pepiniere vitico-
le şi pomicole

 Puieţi de pomi 
fructiferi 

2500 bucăţi
Orhei, Jora de Jos, Telefon: (235) 
55206, Telefon mobil: 79462293   

Pepiniere vitico-
le şi pomicole

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

Pepiniere vitico-
le şi pomicole

 Puieţi de pomi 
fructiferi 

2500 bucăţi
Orhei, s.Mirzesti, Telefon: (235) 
63204, Telefon mobil: 79791951   

PRODUSE AGRICOLE

Bostan  Bostan 1 tone
Orhei, s.Radeni, Telefon mobil: 
69346320   

Cartofi  Cartofi 2 tone
Orhei, s.Radeni, Telefon mobil: 
69346320   

Ceapă  Ceapă 500 kg
Orhei, s.Radeni, Telefon mobil: 
69346320   

Floarea-soarelui  Floarea-soarelui 2 tone
Orhei, s. Jora de Mijloc, Telefon: 
(235) 55415, (235) 55915   

Floarea-soarelui
Floarea-soarelui 
pentru seminţe 

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

Floarea-soarelui
Floarea soarelui 
de calitate 

200 tone
Falesti, s. Chetris, Telefon mobil: 
069553653   

Floarea-soarelui  Floarea-soarelui nelimitat
Orhei, s.Peresecina, Telefon: (235) 
47920, (235) 47230, Telefon mobil: 
69346320   

Floarea-soarelui
Floarea soarelui 
de calitate 

60 tone
Falesti, s. Bocani, Telefon mobil: 
069427031   

Floarea-soarelui

Comercializează 
fl oarea soarelui, 
din roada anului 
2011 

5 tone
Nisporeni, s. Bălăureşti, Telefon: 
(264) 48-2-05, Telefon mobil: 
069745426   

Floarea-soarelui
Floarea soarelui 
pentru ulei 

20 tone
Ungheni, s. Chirileni, Telefon: (236) 
75207, Telefon mobil: 069357289   

Floarea-soarelui

Floarea soarelui 
pentru ulei, depo-
zitul producăto-
rului 

20 tone
Edinet, s.Badragii Vechi, Tele-
fon: (246) 56195, Telefon mobil: 
069919004   

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

Floarea-soarelui
Floarea soarelui 
pentru ulei, depo-
zit, s.Badragii Noi 

15 tone
Edinet, s.Badragii Noi, Telefon 
mobil: 067143224   

Floarea-soarelui

Floarea soarelui 
pentru ulei, depo-
zitul producăto-
rului 

10 tone
Edinet, s.Alexandreni, Telefon: 
(246) 92474, Telefon mobil: 
079612196   

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

Floarea-soarelui
Floarea soarelui, 
depozitul producă-
torului 

100 tone
Edinet, s. Blesteni, Telefon: (246) 
61234, Telefon mobil: 69682523   

Floarea-soarelui
Floarea soarelui, 
depozitul producă-
torului 

20 tone
Edinet, s. Badragii Vechi, Tele-
fon: (246) 56267, Telefon mobil: 
079065259   

Fasole uscată  Fasole uscată nelimitat
Orhei, s.Radeni, Telefon mobil: 
69346320   

Fasole uscată
Fasole uscată din 
roada 2011

2 tone
Edinet, s.Hancauti, Telefon: (246) 
44331, Telefon mobil: 69957306   

Porumb Porumb de calitate 500 tone
Falesti, s. Izvoare, Telefon: (259) 
69133, Telefon mobil: 079223655   

Porumb
Comercializează 
porumb boabe 

6 tone
Nisporeni, Telefon mobil: 
69812737   

Porumb
Comercializează 
porumb boabe din 
roada anului 2011

10 tone
Nisporeni, str.V.Micle 10, Tele-
fon: (264) 23355, Telefon mobil: 
(795)45586   

Porumb Porumb  grăunşe nelimitat
Orhei, s.Peresecina, Telefon: (235) 
47920, (235) 47230, Telefon mobil: 
69346320   

Porumb

Comercializează 
porumb boabe din 
roada anului 2011, 
calitate 

30 tone
Nisporeni, s. Bolduresti, rl Nispo-
reni, Telefon: (264) (264) 64 3 36, 
(264) (264) 64 2 38   

Porumb
Comercializează 
porumb boabe, 

70 tone
Nisporeni, s.Grozesti, Telefon: 
(264) 69560958   

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

Porumb
Porumb, depozitul 
producătorului 

100 tone
Edinet, s. Cuconestii Noi, Telefon 
mobil: 067152249   

Porumb
Porumb, depozitul 
producătorului 

500 tone
Edinet, s. Blesteni, Telefon: (246) 
61234, Telefon mobil: 69682523   

Porumb Porumb furajer 10 tone
Edinet, s.Badragii Vechi, Tele-
fon: (246) 56195, Telefon mobil: 
069919004   

Porumb
Seminţe de po-
rumb Porum-
beni-212 

65 tone
Falesti, s. Glingeni, Telefon: (259) 
71319, Telefon mobil: 079591851   

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

Mere
Mere Idared, Flo-
rina 

5 tone
Ungheni, s.Cetireni, Telefon: (236) 
41382, Telefon mobil: 079171730   

Sfeclă roşie  Sfeclă roşie 2 tone
Orhei, Jora de Mijloc, Telefon: 
(235) 55213, Telefon mobil: 
68342025   

Grâu  Grâu nelimitat
Orhei, s.Peresecina, Telefon: (235) 
47920, (235) 47230, Telefon mobil: 
69346320   

Grâu
Grâu alimentar, 
23% gluten şi 85% 
IDC 

400 tone
Ungheni, str. Nationala 17, Tele-
fon: (236) 23051, Telefon mobil: 
069139292

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

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

Orz  Orz nelimitat
Orhei, s.Peresecina, Telefon: (235) 
47920, (235) 47230, Telefon mobil: 
69346320   

Varză
Comercializează 
varză de toamnă 
de calitate  

20 tone
Nisporeni, s.Balauresti, Telefon 
mobil: 068470671   

Struguri
Comercializează 
struguri soiul Mol-
dova din frigider 

40 tone
Nisporeni, Nisporeni, Telefon mo-
bil: 079866716   

Struguri
Comercializarea 
strugurilor soiul 
Moldova 

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

Struguri
Moldova din fri-
gider  

3 tone
Nisporeni, s. Balauresti, Telefon: 
(264) 48249, (264) 23857, Telefon 
mobil: (69926550   
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Struguri
Struguri, soi Alb 
de Suruceni 

20 tone
Nisporeni, str.Ion Creanga 73, Te-
lefon: (264) 24432   

Struguri
Struguri Moldova 
din frigider 

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

Struguri
Struguri de masa 
Moldova din fri-
gider

15 tone
Nisporeni, str. Cristestilor nr. 73a, 
Telefon: (264) 22470, Telefon mo-
bil: 067265560 

Struguri Struguri Suruceni 2 tone
Hincesti, Telefon: (269) 23408, Te-
lefon mobil: 068083841   

Struguri
Comercializarea 
strugurilor soiul 
Moldova

15 tone
Hincesti, Telefon: (269) 23408, Te-
lefon mobil: 068083841   

Struguri

Struguri de masa, 
soiul Moldova, 
calitate bună de la 
frigider 

300 tone
Ialoveni, s. Costesti, Telefon mobil: 
068008969; 069942071, Email: 
gligore78@yahoo.com   

Soia

Soia pentru 
ulei, depozitul 
producătorului -  
s.Badragii Vechi 

20 tone
Edinet, s.Badragii Vechi, Tele-
fon: (246) 56195, Telefon mobil: 
069919004   

Soia
Soia, depozit, s. 
Badragii Noi 

20 tone
Edinet, s.Badragii Noi, Telefon 
mobil: 067143224   

Soia
Soia, depozitul 
producătorului 

30 tone
Edinet, s.Alexandreni, Telefon: 
(246) 92474, Telefon mobil: 
079612196   

Soia
Soia, depozitul 
producătorului 

50 tone
Edinet, Telefon: (246) 43397, Tele-
fon mobil: /671/43497   

Soia
Soia, depozitul 
producătorului 

20 tone
Edinet, s Badragii Noi, Telefon 
mobil: 067193448   

Soia
Soia, depozitul 
producătorului 

25 tone
Edinet, s. Badragii Vechi, Tele-
fon: (246) 56267, Telefon mobil: 
079065259   

Soia
Soia, depozitul 
producătorului 

100 tone
Edinet, s. Blesteni, Telefon: (246) 
61234, Telefon mobil: 69682523   

PRODUSE ANIMALIERE SI ANIMALE VII

Produse apicole
Miere de albină, 
polifl oră

1.2 tone Falesti, s. Bocani, Telefon: (259) 
25992214   

Produse apicole
Miere de albină, 
polifl oră

1.2 tone Falesti, s. Bocani, Telefon: (259) 
25992214   

Produse apicole
Miere de albină, 
polifl oră

600 kg
Falesti, satul Bocsa, Telefon: (259) 
76149   

Produse apicole
Miere de albină, 
polifl oră

700 kg
Falesti, s. Calugar, Telefon: (259) 
79119   

Produse apicole
Miere de albină, 
polifl oră

1.5 tone
Falesti, s. Logost eni, Telefon: (259) 
60004   

Produse apicole
Miere de albină, 
polifl oră

700 kg
Falesti, s. Marandeni, Telefon: 
(259) 72541   

Produse apicole
Miere de albină, 
polifl oră 

900 kg
Falesti, s. Rişipeni, Telefon: (259) 
259 79117   

Produse apicole
Miere de albină, 
polifl oră 

1300 kg
Falesti, s. Pietrosu, Telefon: (259) 
025956384   

Produse apicole
Miere de albină de 
mai 

200 kg
Ungheni, s. Tiganesti, Telefon mo-
bil: 069413717   

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

Produse apicole
Miere de albină, 
polifl oră

600 kg
Falesti, satul Bocsa, Telefon: (259) 
76149   

Produse apicole
Miere de albină, 
polifl oră

700 kg
Falesti, s. Calugar, Telefon: (259) 
79119   

Produse apicole
Miere de albină, 
polifl oră

1.5 tone
Falesti, s. Logost eni, Telefon: (259) 
60004   

Produse apicole
Miere de albină, 
polifl oră

700 kg
Regiune: Falesti, s. Marandeni, 
Telefon: (259) 72541   

DIVERSE

Băuturi alcoo-
lice

Vin de casă alb şi 
negru 

2000 litru
Nisporeni, or. Nisporeni, 
str.V.Micle 10, Telefon: (264) 
23355, Telefon mobil: (795)45586   

Fân şi senaj
Baloturi de fân de 
lucernă 

500 bucăţi
Edinet, s. Blesteni, Telefon: (246) 
61234, Telefon mobil: 69682523   

Echipamente 
agricole

Combine JAMPO 
; CASE; CLAS DO-
MINATOR 

nelimitat
Edinet, s. Badragii Noi, Telefon 
mobil: 067183504   

Echipamente 
agricole

Comercializează 2 
cisterne de metal 
1 a câte 30 tone şi 
2 de 10 tone 

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

Echipamente 
agricole

Tractoare MTZ 
821; MTZ 1221 

nelimitat
Edinet, s. Badragii Noi, Telefon 
mobil: 067183504   

Echipamente 
agricole

Semănătoare 
SPC-4,2 ; SPP-4,2 

nelimitat
Edinet, s. Badragii Noi, Telefon 
mobil: 067183504   

Terenuri şi con-
strucţii

Iaz cu suprafaţă de 
0.60 in satul Step 
Soci, raionul Orhei 

0.6 ha
Orhei, Step Soci, Telefon: (235) 
79935799   

Terenuri şi con-
strucţii

Depozit cu subsol 
in s. Peresecina 

nelimitat
Orhei, s. Peresecina, Telefon: (235) 
93560, Telefon mobil: 069346320   

Terenuri şi con-
strucţii

Teren pentru con-
strucţia casei de 
locuit cu suprafaţa 
de 0.18 ha situat 
pe str. Frunze 143 
din s. Peresecina 

Orhei, s.Peresecina, Telefon: (235) 
42232, Telefon mobil: 68083896   

Băuturi alcoo-
lice

Comercializează 
vin roşu de casa 

12000 litru
Nisporeni, Nisporeni, Telefon mo-
bil: 079866716   

Tutun Tutun de calitate 12 tone
Falesti, s. Chetris, Telefon mobil: 
069553653   

CERERI

Nume 
produs Descriere produsului Cantitate Regiune

Varză
Procurarea verzei 
pentru păstrare 

50 tone Telefon mobil: 068083841   

Struguri
Izabella (Lidia) din 
frigider 

60 tone Telefon mobil: 068083841   

Mazăre Mazăre 20 tone
Orhei, Telefon: (235) 24638, Telefon 
mobil: 69168973   

Soia Soia 20 tone
Orhei, Telefon: (235)  24638, Telefon 
mobil: 69168973   

Porumb
Cumpăr porumb in 
ştiulete 

20 tone Telefon mobil: 069556718   

Porumb
Cumpăr porumb boabe 
în cantităţi mari 

200 tone
Nisporeni, Telefon: (264) 63170, 
Telefon mobil: (691) 89212   

Porumb Porumb nelimitat
Orhei,  s.Peresecina, Telefon mobil: 
67188900  

Pepiniere 
viticole şi 
pomicole

Butaşi de soiul, Izabela 2000 bucăţi Telefon mobil: 068083841   

Pepiniere 
viticole şi 
pomicole

Cumpăra puieţi de 
pruni 

1500 bucăţi Telefon mobil: 069376208   

Produse 
apicole

Cumpăr miere de 
albină. 

25 tone
Nisporeni, Telefon: (264) 63170, 
Telefon mobil: (691) 89212   

Produse 
apicole

Cumpăr ceară 2 tone
Nisporeni, Telefon: (264) 63170, 
Telefon mobil: (691) 89212   

Floarea-
soarelui

Floarea soarelui 
pentru ulei 

500 tone
Ungheni, Telefon: (236) 25109, Fax: 
(236) 23764   

Floarea-
soarelui

Procurarea fl orii 
soarelui pentru ulei. 

100 tone Telefon mobil: 069711006   

Grâu
Grâu alimentar 22-
24% gluten, 85-95% 
IDC 

1000 tone
Ungheni, Telefon: (236) 25109, Fax: 
(236) 23764  

Grâu Grâu furajer 200 tone
Ungheni, s. Petresti, Telefon (236) 
42561, Telefon mobil: 079045980   

Grâu
Grâu, glutenul 
20-23%, calitatea 
glutenului-65-85 unit 

100 tone
Ungheni, s. Petresti, Telefon (236) 
42561, Telefon mobil: 079045980  

Cereale 
furajere

Cereale furajere nelimitat
Orhei,  s.Peresecina, Telefon mobil: 
67188900   

Hrană 
pentru 
animale 
de casă

Cereale furajere nelimitat
Orhei,  s.Peresecina, Telefon mobil: 
67188900  

Bovine
Cumpăr viţei până la 
3 luni 

nelimitat  Telefon mobil: 079350456   
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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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