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A fost creată Agenţia de 
Intervenţie şi Plăţi în Agricultură

 ÎN CURÂND îşi va începe acti vitatea Agenţia de Intervenţie 
şi Plăţi în Agricultură (AIPA). 

AIPA va fi  responsabilă de gestionarea resurselor fi nan-
ciare destinate pentru susţinerea producătorilor agricoli, 
monitorizarea repartizării acestora şi evaluarea cantitativă 
şi calitativă a impactului generat de măsurile de susţinere a 
agricultorilor de către stat. 

Ministrul agriculturii şi industriei alimentare Valeriu 
Cosarciuc a menţionat în context că pe parcursul ultimilor 
ani subvenţiile în agricultură au fost gestionate de mai mul-
te structuri - Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare 
(MAIA), Ministerul Finanţelor, ÎS Moldresurse, Agenţia Ape-
le Moldovei – însă lipseau criteriile unice la repartizarea lor, 
iar efectul subvenţionării nu a fost studiat. 

Aceste şi alte lacune în distribuirea mijloacelor bugetare 
destinate subvenţionării şi, în special, lipsa de transparenţă 
în formarea listei benefi ciarilor de subvenţii şi a comisiilor 
care stabileau listele lor, a trezit nemulţumirea producăto-
rilor şi a societăţii civile, care au expus pretenţiile lor în mai 
multe dezbateri publice. 

AIPA va fi  subordonată Ministerului Agriculturii, dar va 
avea statut de persoană juridică. Efectivul ei va fi  de 66 per-

soane, 36 din care vor activa în cele 9 subdiviziuni teritoria-
le ale AIPA, pentru a fi  mai aproape de producători. 

Cosarciuc a spus că subvenţionarea în baza direcţiilor 
de subvenţionare stabilite de guvern se va efectua în baza 
unor proiecte prezentate de către producători. Vor fi  orga-
nizate concursuri de selectare a celor mai efi ciente proiec-
te, după care Agenţia va încheia contracte cu benefi ciarul 
de subvenţii. În felul acesta, va putea fi  monitorizat impac-
tul subvenţiilor, sporită responsabilitatea pentru utilizarea 
lor conform stipulărilor din contract. 

Pentru anul curent în buget sunt prevăzute 300 mln lei 
pentru subvenţionarea producătorilor agricoli. De aseme-
nea, AIPAva gestiona şi alte mijloace, acordate de donatorii 
internaţionali pentru susţinerea producătorilor agricoli din 
Moldova. 

Crearea AIPA se înscrie şi în contextul reformei adminis-
traţiei publice centrale. 

Astfel, MAIA nu va mai fi  o autoritate publică, respon-
sabilă de executarea acţiunilor organizatorico-economice 
orientate spre dezvoltarea sectorului agricol, pe gestiona-
rea unor mijloace, urmând să se axeze exclusiv pe elabora-
rea politicilor în sectorul agrar, inclusiv a politicii de sub-
venţionare a producătorilor agricoli.

Guvernul şi 
CPM au semnat 
acordul de 
fi nanţare 
a programului 
“Compact”
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FMI debursează prima tranşă din împrumutul de 574 mln dolari acordat Moldovei
FONDUL MONETAR Internaţional (FMI) a transferat 

primele 31 mln dolari pe conturile Băncii Naţionale 
a Moldovei (BNM) din cele 93 mln dolari cât con-
sti tuie prima tranşă din împrumutul de 574 mln 
dolari, acordat în susţinerea implementării Pro-
gramului economic, negociat în toamna trecută cu 
guvernul Moldovei. Altele 62 mln dolari vor veni 
chiar în zilele următoare pe conturile Ministerului 
Finanţelor, în susţinerea bugetului.

Precum a menţionat premierul 
Vlad Filat în cadrul unei conferinţe de 
presă privind acordul cu FMI, negoci-
erile au fost difi cile, dar deciziile luate 
și politicile convenite cu Fondul sunt 
în favoarea R. Moldova, „a zilei ei de 
astăzi, dar mai ales a celei de mâine”. 
Potrivit premierului, semnarea acor-
dului nu este o acţiune singulară, ea 
va fi  urmată și de deschiderea unor 
fi nanţări din partea Băncii Mondiale, 
Uniunii Europene. De asemenea, eces-
ta prezintă un semn atât pentru alţi in-
vestitori instituţionalizaţi, cât și pentru 

oamenii de afaceri străini care vor veni 
cu investiţiile lor în Moldova. 

FILAT a spus că pentru 24 martie 
este preconizată şedinţa Consiliu-
lui donatorilor şi atunci Moldova va 
afl a la ce fi nanţare poate să se aş-
tepte în următorii ani. 

Nicolay Guerguiev, șeful misiunii 
FMI pentru Moldova, și-a exprimat spe-
ranţa că Moldova va reveni în curând pe 
o traiectorie a creșterii economice. El a 
precizat că în anul curent bugetul va be-

nefi cia de o susţinere în sumă de circa 
152 mln dolari, iar 105 mln dolari vor fi  
transferaţi către BNM, pentru susţinerea 
rezervelor valutare. În general, debursa-
rea va avea loc în tranșe egale de două 
ori pe an precedate de o revizuire a poli-
ticilor prevăzute și actualizare a acestora 
în funcţie de evoluţiile economice. 

Vicepremierul Valeriu Lazăr a spus 
că reformele prevăzute în Program sunt 
necesare, în primul rând, Moldovei, eco-
nomiei ei și implementarea lor va spori 
și rating-ului Moldovei pe arena inter-
naţională.

  Din totalul de 262 mln USD, 
102 mln sunt desti nate pentru 
dezvoltarea agriculturii 
performante

Cu implicarea societăţii civile
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  AIPA va fi  subordonată Ministerului Agriculturii, dar va 
avea statut de persoană juridică

  Pentru anul curent în buget sunt prevăzute 300 mln lei 
pentru subvenţionarea producătorilor agricoli
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SERVICIUL ANTIMONOPOL din 
Rusia a anunţat ca Minister-
ul Industriei şi Comerţului 
de la Moscova este suspec-
tat de încălcarea legislaţiei 
privind concurenţa şi, ca 
urmare, la fronti era ţării 
s-a acumulat o mulţime 
de camioane cu producţie 
alcoolică de import, inclu-
siv cu vinuri moldoveneşti . 
În acest context, Serviciul an-

timonopol din Rusia a iniţiat o 
procedură judiciară împotriva Mi-
nisterul Industriei și Comerţului 
privind încălcarea legii cu privire 
la protecţia concurenţei, transmite 
RIA Novosti, citată de lol.org.ua. 

„Pe 27 ianuarie, la punctele 
vamale s-au acumulat zeci de ca-
mioane cu alcool, cărora nu li s-a 
permis să intre în ţară fără licen-

ţa Ministerului rus al Industriei și 
Comerţului”, se menţionează într-
un comunicat al Serviciul rus anti-
monopol din 27 ianuarie.

Creșterea preţurilor la merele de desert din Polo-
nia, înregistrată la sfârșitul lunii ianuarie, spre regretul 
producătorilor nu s-a răspândit și asupra segmentului 
de mere industriale, informează lol.org.ua. 

Întreprinderile de prelucrare anunţă preţuri de 
achiziţie foarte mici la materia primă (0,03-0,04 euro/

kg), cauza principala fi ind preţurile mici la concentra-
tul de mere atât pe piaţa internă, cât și pe piaţa UE. 

Este de menţionat că majorarea preţurilor la me-
rele de desert deja a înregistrat o stabilizare. Astfel, pe 
moment, preţurile angro la merele poloneze variază 
intre 0,19-0,3 euro/kg, in funcţie de soi.

ÎNTREPRINDERILE MOLDOVENEŞTI de vinifi caţie au 
fabricat, anul trecut, producţie vinicolă în 
valoare de 123 mln USD, în scădere cu 21,2% 
faţă de anul 2008, potrivit datelor Biroului 
Naţional de Stati sti că. 

La fel, cu 17,1% până la 33,9 mln USD a scăzut fa-
bricarea băuturilor alcoolice distilate. Experţii explică 
aceste reduceri prin difi cultăţi privind piaţa de des-
facere, insufi cienţă materiei prime, dar și de mijloace 
fi nanciare.

Polonia: preţurile la mere rămân a fi  foarte reduse

R. Moldova a redus cu 21,2% volumul producţiei vinicole

Moldova, practic, a părăsit 
piaţa CSI de conserve 
din fructe şi legume

PRODUCĂTORII MOLDOVENI de conserve din fructe şi legume au 
redus semnifi cati v în acest sezon volumele de producţie, 
potrivit analisti lor APK-Inform. 

Aceasta s-a întâmplat ca urmare a scăderii cu 25-50%, faţă de anul 
2008, a planurilor de prelucrare a legumelor, când cantităţi mari de con-
serve au rămas necomercializate, precum și în rezultatul falimentării a 
două fabrici importante de conserve din R. Moldova. 

Astfel, pe moment, principalii producători de conserve de legume 
din R. Moldova, practic, nu dispun de producţie fi nită, în timp ce cererea 
la conservele de acest fel continuă să fi e în creștere atât pe piaţa internă, 
cât și pe piaţa rusă. 

Experţii estimează că în anul 2010, producători moldoveni de con-
serve din fructe și legume vor majora esenţial achiziţiile de legume pen-
tru prelucrare, iar producţia de conserve de legume ar putea crește cu cel 
puţin 30%, comparativ cu anul 2009.

Rusia: Ministerul Industriei şi Comerţului este 
suspectat de blocarea importurilor de vinuri

 FEDERAŢIA AGRIGULTORILOR AGROINFORM PREZINTĂ PREŢURILE ZILNICE ANGRO LA FRUCTE ȘI LEGUME PE 5 PIEŢE DIN MOLDOVA
28 ianuarie 2010 Piaţa angro Edineţ Piaţa angro Bălţi Piaţa angro Chișinău (Albișoara) Piaţa agricolă Ungheni Piaţa agricolă Cahul

minim maxim mediu minim maxim mediu minim maxim mediu minim maxim mediu minim maxim mediu
LEGUME

Ardei dulce - - - - -  - 25.00 35.00 28.00 - - -  -  -  - 
Cartofi 4.50 4.50 4.50 3.20 5.00 3.50 5.50 6.00 5.50 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
Castraveţi - - - - - - 22.00 26.00 22.00 - - -  -   -   -  
Ceapă albă - - - - - - 15.00 15.00 15.00 - - -  -   -   -  
Ceapă galbenă 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 7.00 6.50 9.00 10.00 9.00 5.00 5.00 5.00
Ceapă roșie - - - - - - 20.00 20.00 20.00 - - -  -   -   -  
Ceapă verde (cozi) - - - - - - 55.00 75.00 60.00 - - -  -   -   -  
Ciuperci Păstrăv
Veșenca

- - - - - - 25.00 25.00 25.00 - - -  -   -   -  

Ciuperci Shampinion - - - - - - 28.00 30.00 30.00 - - -  -   -   -  
Dovlecei - - -  -  - - 25.00 30.00 30.00 - - -  -   -   -  
Gogoșari - - - - - - 45.00 45.00 45.00 - - -  -  -  - 
Morcov 6.00 6.00 6.00 6.00 6.50 6.00 5.50 6.00 6.00 - - - 5.50 6.00 6.00
Pătrunjel - - - - - - 50.00 50.00 50.00 - - -  -   -   -  
Praz - - - - - - 20.00 20.00 20.00 - - -  -  -  - 
Ridiche de lună - - -  -   -  -  -  -  - - - -  -   -   -  
Ridiche neagră 3.00 3.00 3.00 - - - 3.00 4.00 3.00 - - -  -  -  - 
Roșii de seră - - - - - - 18.00 20.00 20.00 - - -  -  -  - 
Roșii de câmp - - - - -  -  -  -  - - - -  -  -  - 
Salată - - - - -  - 120.00 120.00 120.00 - - -  -   -   -  
Sfeclă de masă - - - 6.00 6.50 6.00 5.00 6.00 6.00 - - - 5.00 5.00 5.00
Usturoi - - - 32.00 32.00 32.00 30.00 30.00 30.00 - - -  -  -  - 
Varză 2.00 4.00 3.50 4.00 5.50 5.00 4.50 4.50 4.50 4.00 5.00 4.00  -  -  - 
Varză brocolli - - - - - - 45.00 45.00 45.00 - - -  -   -   -  
Varză conopidă - - - - - - 25.00 25.00 25.00 - - -  -   -   -  
Varză de pechin - - - - - - 11.00 11.00 11.00 - - -  -   -   -  
Varză roșie - - - - - - 7.00 7.00 7.00 - - -  -   -   -  
Vinete - - - - - - 33.00 35.00 33.00 - - -  -   -   -  

FRUCTE
Banane - - - - - - 12.97 12.97 12.97 - - -  -  -  - 
Grepfrut - - -  - - - 16.00 17.00 17.00 - - -  -  -  - 
Lămâi - - - - - - 17.00 18.00 18.00 - - -  -  -  - 
Mandarine - - - - - - 15.00 19.00 17.00 - - -  -  -  - 
Mere 3.00 4.00 4.00 - - - 4.00 6.00 5.00 5.00 7.00 5.00  -  -  - 
Mere Golden - - - -- - - 4.00 6.00 5.00 - - -  -  -  - 
Mere Idared 3.00 4.00 4.00 - - - 4.00 6.00 5.00 - - -  -  -  - 
Mere Rihard - - - - - - 4.00 6.00 5.00 - - -  -  -  - 
Miez de nucă - - - - - - 50.00 50.00 50.00 25.00 35.00 30.00  -  -  - 
Pepene galben (zemos) - - - -  - -  -  -  - - - -  -  -  - 
Pepene verde (harbuz) - - -  - - - 25.00 25.00 25.00 - - -  -  -  - 
Pere - - - - - - 12.00 12.00 12.00 - - -  -  -  - 
Piersici - - - - - -  -  -  - - - -  -  -  - 
Portocale - - - - - - 14.00 16.00 16.00 - - -  -  -  - 
Prune - - -  -  - -  -  -  - - - -  -  -  - 
Prune uscate - - - - - - 15.00 25.00 30.00 - - -  -  -  - 
Struguri albi de masă - - - - - - 50.00 50.00 50.00 - - -  -  -  - 
Struguri de masă 
Moldova

- - - - - - 18.00 18.00 18.00 - - -  -  -  - 

Struguri Kișmiș - - - -  - - 50.00 50.00 50.00 - - -  -  -  - 
Struguri roșii de masă - - - - - - 18.00 50.00 50.00 - - -  -  -  -

În anul 2009



 Nr. 2 (65)  4 februarie 20103

Potrivit unui proiect de completări și modi-
fi cări la Legea privind reglementarea prin licen-
ţiere a activităţii de întreprinzător, prezentat în 
cadrul unei dezbateri de către Ministerul Eco-
nomiei ME), din cele 51 de genuri de activitate 
licenţiate în prezent de către CL 13 urmează să 
fi e reduse. 

Cezar Iliaș, șef-adjunct de direcţie la ME, a 
precizat că printre acestea se înscriu activităţile 
de audit; de efectuare a expertizei mărfurilor; 
de proiectare a plantaţiilor pomicole, bacifere 
și viticole, precum și de producere și comercia-
lizare a seminţelor, materialului de înmulţire și 
săditor; de producere, păstrare și comercializa-
re a materialului biologic de prăsilă destinat re-
producerii; de transport auto internaţional de 
mărfuri, precum și lucrările de foraj; activităţile 
nucleare și radiologice; producerea, importul, 
exportul și reexportul substanţelor care distrug 
stratul de ozon și a echipamentelor ce conţin 
aceste substanţe; importul și producerea arti-
colelor de parfumerie și cosmetică; activităţile 
în domeniul geneticii și microbiologiei, în total 
10 genuri. 

Iliaș a explicat că prin aceasta se urmărește 

excluderea dublărilor în activitatea autorităţilor 
publice antrenate în procesul de autorizare/li-
cenţiere, precum și reducerea costului afacerilor 
în Moldova care este mai mare decât în alte ţări.

De asemenea, urmează să fi e excluse din 
domeniul reglementării prin licenţiere trei 
genuri de activitate care sunt supuse acredită-
rii. Este vorba de activitatea farmaceutică, in-
clusiv cu folosirea preparatelor narcotice sau 
psihotrope desfășurată de întreprinderile sau 
instituţiile farmaceutice, acordarea asistenţei 
medicale de către instituţiile medico-sanitare 
private (pentru cele nou create până la prima 
acreditare a acestora); activitatea instituţii-
lor de învăţământ privat de toate nivelurile 
(pentru instituţiile nou create, până la prima 
acreditare a acestora). Motivul este același: 
licenţierea dublează procedurile existente de 
autorizare cu efect similar, sufi ciente pentru 
asigurarea respectării condiţiilor și cerinţelor 
stabilite în vederea excluderii prejudicierii 
drepturilor și intereselor legale ale cetăţenilor. 

Cezar Iliaș a mai spus că în vederea sim-
plifi cării procedurii de licenţiere se propune 
excluderea controlului prealabil de verifi care a 

solicitantului la corespunderea condiţiilor de 
licenţiere. Astfel, solicitantul va declara această 
corespundere pe proprie răspundere. 

Vicepremierul Valeriu Lazăr, ministrul 
economiei a informat că proiectul de lege va fi  
promovat în guvern și parlament până în luna 
martie. 

Solicitat să-și expună opinia Sergiu Harea, 
șef de direcţie la Camera de Comerţ și Indus-
trie (CCI) a spus că reducerea numărului de 
activităţi supuse licenţierii și debirocratizarea 
procedurilor este așteptata de mediul de afaceri. 
CCI, împreună cu proiectul BIZTAR, fi nanţat 

de USAID a făcut mai multe propuneri în acest 
sens. 

Ex-prim-viceprim-ministrul Igor Dodon, 
actualmente deputat PCRM, a apreciat că re-
glementările în domeniul activităţii de între-
prinzător necesită să fi e simplifi cate și că fosta 
guvernare a lucrat foarte mult în acest domeniu, 
deși actuala echipă a executivului nu vrea să 
recunoască. Dar în privinţa reducerii genurilor 
de activitate supuse licenţierii Dodon s-a arătat 
rezervat, pe motiv că statul ar putea să piardă 
controlul asupra unor domenii de care depinde 
sănătatea și securitatea oamenilor și societăţii.

ACTUALITATE

GUVERNUL REPUBLICII Moldova şi Corporaţia „Provocările 
Mileniului” (CPM) au semnat, la Washington (SUA), 
un acord de asistenţă nerambursabilă în valoare de 
262 mln de dolari pentru implementarea Program-
ului „Compact”, ce include proiecte investi ţionale 
axate pe infrastructura de irigare, agricultura de 
valoare înaltă şi reabilitarea drumurilor. Acordul 
a fost semnat de către vicepremierul Iurie Leancă, 
ministrul afacerilor externe şi integrării europene, 
şi Daniel Yohannes, directorul executi v al CPM, 
asistaţi de către prim-ministrul Vlad Filat şi secreta-
rul de stat, Hillary Clinton. Ceremonia de semnare 
a avut loc la Departamentul de Stat al SUA. 

„Programul Preliminar de Ţară, implementat anterior în 
Republica Moldova cu suportul CPM, a creat deja un mediu 
în care tehnologiile inovatoare, productivitatea și accesul spo-
rit la pieţe pot avea succes”, a declarat Daniel Yohannes. El 
a menţionat că, pin Programul „Compact”, CPM dorește să 
aprofundeze parteneriatul cu cetăţenii din Republica Moldo-
va, orientat spre susţinerea unei creșteri economice durabile. 
„Guvernului RM îi revine marea responsabilitate de a imple-
menta Programul „Compact” în mod transparent și efi cient”, 
a spus Daniel Yohannes. 

La rândul său, Hillary Clinton a menţionat că acest acord 
înseamnă și un nou capitol în relaţia Republica Moldova – Sta-
tele Unite ale Americii. „Pentru a deveni eligibilă și a semna 
acest acord, Republica Moldova a înregistrat mai multe progre-
se și și-a asumat mai multe reforme. Ne bucurăm foarte mult 
că, alături de alte state pe care le susţinem, Republica Moldova 
va continua șirul acţiunilor SUA îndreptate spre consolidarea 
democraţiei”, a precizat secretarul de stat. Hillary Clinton a spe-
cifi cat că administraţia Obama este dispusă să construiască un 
parteneriat puternic cu Republica Moldova, iar semnarea Acor-
dului „Compact” este o victorie a Guvernului de la Chișinău.

Asistenţa pentru implementarea Programului „Compact” 
va fi  acordată sub formă de grant în decursul unei perioade de 
cinci ani. Programul  include două proiecte majore – „Tranziţia 
la agricultura performantă” în valoare de 102 mln. de dolari și 
„Reabilitarea drumurilor”, estimat la 133 mln. de dolari. Toto-
dată, pentru administrarea, monitorizarea, evaluarea și auditul 
Programului „Compact” vor fi  alocate  27 mln. de dolari. 

Proiectul “Tranziţia la agricultura performantă” va contribui 
la sporirea veniturilor din agricultură ale populaţiei rurale prin 
stimularea productivităţii și perfecţionarea metodelor de comer-
cializare a produselor agricole cu valoare adăugată înaltă. Proiectul 
include obiective de livrare fi abilă a apei pentru agricultură prin 
renovarea a 11 sisteme centralizate de irigare din bazinele râurilor 
Nistru și Prut. Sistemele selectate în cadrul proiectului sunt cele 

mai efi ciente sub aspectul costurilor din toate sistemele centrali-
zate de irigare existente și vor permite deservirea a peste 15 mii 
ha de terenuri agricole. Cele 11 sisteme de irigare sunt situate în 
preajma localităţilor Blindești, Cahul, Chircani-Zârnești, Coșniţa, 
Criuleni, Grozești, Jora de Jos, Leova, Lopatna, Puhăceni și Roș-
cani. O linie de fi nanţare inovatoare și un program de asistenţă teh-
nică cofi nanţat de Agenţia SUA pentru Dezvoltare Internaţională 
vor sprijini investiţiile fermierilor și antreprenorilor în tranziţia la 
agricultura performantă, procesarea post-recoltare, depozitare și 
comercializare. Proiectul va susţine, de asemenea, restructurarea 
managementului în irigaţie și transferul sistemelor reabilitate în 
gestiunea asociaţiilor utilizatorilor de apă. O condiţie importantă 
pentru atragerea investiţiilor în sectorul de irigare o constituie ela-
borarea unei noi legi a apelor care să asigure drepturi de utilizare a 
apei pentru irigaţie pe termen lung.

Proiectul “Reabilitarea drumurilor” prevede lucrări de 
reparaţie a 93 km ai uneia dintre principalele autostrăzi din 
nord-estul Republicii Moldova. Acest traseu este o impor-
tantă cale de acces pentru transportatorii privaţi și pasageri, 
precum și pentru afacerile și comerţul interior. Proiectul va 
contribui la reducerea timpului și a costului de transport al 
mărfurilor și serviciilor și a pierderilor economiei naţionale 
rezultate din starea deteriorată a drumurilor.

Programul „Compact” a fost elaborat de o echipă de ex-
perţi naţionali independenţi în conlucrare cu reprezentanţii 
CPM și în coordonare cu Comitetul naţional de monitoriza-

re. Pe parcursul elaborării și defi nitivării propunerii de ţară a 
fost desfășurat un proces consultativ continuu care a implicat 
reprezentanţii societăţii civile, sectorului privat și ai adminis-
traţiei publice centrale și locale.

Republica Moldova a devenit eligibilă pentru asistenţa 
„Compact” la fi nele anului 2006 în urma unei evaluări inter-
naţionale a performanţelor sale în baza a 16 indicatori grupaţi 
în trei categorii generale - guvernare echitabilă, investiţii în 
oameni și libertate economică.

Anterior, Republica Moldova a benefi ciat de asistenţă din 
partea Corporaţiei „Provocările Mileniului” în cadrul Pro-
gramului Preliminar de Ţară în valoare de 24,7 mln de dolari 
care a avut ca obiectiv reducerea corupţiei prin aplicarea unei 
politici de reformare sistemică.

Principalele criterii de evaluare a Programului „Compact” 
se referă la asigurarea unei rate cât mai înalte de recuperare 
a investiţiilor, crearea de benefi cii pentru un număr cât mai 
mare de cetăţeni, identifi carea și remedierea riscurilor sociale 
(de gen) și de mediu. O condiţie importantă este ca mijloacele 
fi nanciare acordate de Corporaţia „Provocările Mileniului” să 
contribuie la realizarea strategiilor de dezvoltare implemen-
tate în ţară, inclusiv cu suportul partenerilor de dezvoltare.

Corporaţia Provocările Mileniului a fost creată de Con-
gresul SUA în anul 2004 și are drept scop acordarea de ajutor 
substanţial statelor cu venituri reduse pe cap de locuitor pen-
tru stimularea creșterii economice.

Guvernul şi CPM au semnat acordul de fi nanţare 
a programului “Compact”  Din totalul de 262 mln USD, 102 mln 

sunt desti nate pentru dezvoltarea 
agriculturii performante

Hillary Clinton a specifi cat că administraţia Obama este dispusă 
să construiască un parteneriat puternic cu Republica Moldova, 
iar semnarea Acordului „Compact” este o victorie 
a Guvernului de la Chișinău

Numărul genurilor de activitate antreprenorială supuse 
licenţierii se va micşora esenţial

APROAPE CU un sfert se va micşora numărul genurilor de acti vitate supuse licenţierii 
de către Camera de Licenţiere (CL). 
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Echipament în leasing fără 
gaj şi dobândă pentru ÎMM

MINISTERUL ECONOMIEI a anuţat lansarea Programului de susţinere a întreprinderilor 
mici şi mijlocii (ÎMM) cu suportul fi nanciar al Guvernului Japoniei. ÎMM vor putea 
benefi cia, pe un termen de un an, de echipament de producere în condiţii de leas-
ing, fără a oferi gaj şi la cota „zero” a dobânzii. La procurare, nu se va aplica TVA 
şi vor fi  acordate înlesniri pentru devamarea echipamentului.  

Cererile de solicitare pentru participare la prezentul Program urmează să vizeze procurări în 
valoare minimă de 500.000 lei, iar valoarea maximă, respectiv, 2.500.000 lei.Perioada de prezentare 
a setului de documente necesare pentru participare la program este 25 ianuarie 2010 – 26 februarie 
2010. Setul de documente va fi  depus de reprezentantul întreprinderii la adresa indicată mai jos:

Ministerul Economiei al Republicii Moldova, 
Unitatea de Implementare a Grantului Acordat de Guvernul Japoniei
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt 180, 
biroul 812a, tel: 296718, fax:296719 

INFORMAŢII DETALIATE privind Programul vizat, cererea de aplicare şi criterii-
le de eligibilitate ale solicitanţilor, precum şi lista Echipamentului eligibil pentru a fi  
procurat în cadrul Programului, le puteţi obţine la următoarea adresă: www.jnpga.md. 
E-mail: offi  ce.giu@jnpga.md.

Nu vor fi  aplicate 
sancţiuni pentru 
nerepatrierea 

mijloacelor fi nanciare 
de pe piaţa rusă 

Mijloacele bănești nerepatriate, provenite 
din exportul producţiei alcoolice în Federaţia 
Rusă, în perioada 1 aprilie 2005 – 1 aprilie 
2006, înregistrate conform situaţiei la data de 
17 octombrie 2008 nu vor fi  supuse sancţiuni-
lor fi nanciare. Guvernul a reconfi rmat o decizie 
în acest sens, aprobată în anul trecut. Acţiunea 
se se explică prin consecinţele restricţiilor 
aplicate în 2006 de Federaţia Rusă la exportul 
producţiei alcoolice pe din R. Moldova, impo-
sibilităţii agenţilor economici exportatori de a 
aduce o parte din mijloacele obţinute din tran-
zacţiile de vânzare a producţiei pe piaţa rusă, 
precum și nimicirii unei părţi de producţie. În 
total suma mijloacelor nerepatriate constituie 
peste 108 mln lei.

Pe parcursul anului 2010 vor fi  orga-
nizate opt adunări informative și dezbateri 
publice cu participarea locuitorilor orașului. 
Cetăţenii vor fi  intervievaţi în cadrul a două 
focus-grupuri, pentru a identifi ca priorităţile 
de fi nanţare pentru oraș, de care să ţină cont 
autorităţile la distribuirea fi nanţelor publice.

Vitalie Cimpoieș, directorul executiv al 
AO „Cutezătorul”,  a declarat pentru Agrome-
diainform, că scopul acestui proiect este de a 
contribui la crearea în Fălești a unei adminis-
traţii publice locale deschise pentru cetăţeni. 
Acest deziderat urmează a fi  atins prin spo-
rirea nivelului de informare și control civic 
asupra executării bugetului local.

Sursa citată a mai spus că acţiunile pro-
iectului sunt orientate la crearea condiţiilor 
pentru ridicarea nivelului de informare și im-
plicare a cetăţenilor în domeniul politicilor 
publice locale, inclusiv elaborarea, adoptarea 
și monitorizarea bugetului. „În acest mod, 
proiectul își propune să diminueze distan-
ţa dintre cetăţeni și administraţie, să aplice 
astfel de căi de comunicare, ca cetăţenii să 
fi e conștienţi că, participând la procesul de 

monitorizare a bugetului, practic, participă la 
actul de guvernare al localităţii”, a spus Vitalie 
Cimpoieș.

Pentru a verifi ca gradul de informare al 
cetăţenilor privind bugetul orașului și pentru 
a identifi ca problemele și priorităţilor de dez-
voltare ale localităţii, pentru alocarea banilor 
publici, la începutul și sfârșitul proiectului 
vor fi  organizate două sondaje de opinie pe 
un eșantion de cel puţin 250 de respondenţi. 
Informaţia obţinută în cadrul acestui exer-
ciţiu, precum și în urma intervievării focus-
grupurilor, va servi ca argumente reale în dis-
cuţiile cu autorităţile orașului privind luarea 
în considerarea a propunerilor cetăţenilor 
și priorităţile nominalizate de ei la alocarea 

resurselor fi nanciare în cadrul elaborării și 
aprobării bugetului pentru anul 2011.

Este de menţionat că proiectul în cauză 
prevede continuarea activităţilor iniţiate și 
deja implementate în orașul Fălești în anul 
2009 în cadrul proiectului „Monitorizarea 
bugetului și asigurarea transparenţei execută-
rii lui de către APL din orașul Fălești”. 

În cadrul proiectului vor fi  consolidate și 
dezvoltate și pe viitor relaţiile de colaborare 
cu Consiliul local, primăria, societatea civilă 
în ceea ce ţine de monitorizarea bugetului. De 
asemenea, urmează a fi  discutate și ajustate 
la condiţiile locale mecanismele de implica-
re a publicului în monitorizarea bugetului, 
elaborate în cadrul proiectului precedent. În 
același timp, va fi  anunţat un concurs pentru 
completarea Consiliului Civic de Monitoriza-
re cu noi membri.

Activităţile proiectului „Cetăţenii ac-
tivi – comunitate puternică” vor fi  realizate 
cu susţinerea fi nanciară a Fundaţiei „Soros-
Moldova”.

Cu implicarea societăţii civile

Bugetul oraşului Făleşti va fi  consultat şi monitorizat de cetăţeni
BUGETUL ORAŞULUI Făleşti  va în conti nuare consultat şi monitorizat de către cetăţeni, 

în cadrul proiectului „Cetăţenii acti vi – comunitate puternică”, implementat de 
Asociaţia Obştească „Cutezătorul” în colaborare cu ONG „Centrul de Cooperare 
a Tineretului”.
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LA SOLICITAREA Prim-ministrului Vladi-
mir Filat, ministrul Agriculturii 
şi Industriei Alimentare, Valeriu 
Cosarciuc, a prezentat o informaţie 
privind preţurile la un şir de produse 
agroalimentare. 

Potrivit ministrului, preţul la carnea de 
pui a scăzut în ultimul timp cu 5%, la ouă 
- cu 14% (tendinţa de descreștere menţinân-
du-se în continuare), la uleiul vegetal - preţul 
a rămas neschimbat. Totodată, s-a menţionat 
că preţul la produsele lactate a crescut cu 3%, 
iar la zahăr - cu 14%. Unele majorări s-au 

înregistrat și la astfel de produse ca hrișca și 
orezul. 

Tudor Baliţchi, directorul Serviciului 
Vamal, a informat că, reieșind din valoare în 
vamă a acestor produse, nu existau motive 
pentru majorarea preţurilor. La unele produ-
se, ca hrișca și zahărul, valoarea în vamă, în 
general, s-a diminuat.

Nicolae Platon, șeful Inspectoratului Fis-
cal Principal de Stat, a informat că Inspecto-
ratul a depistat mai multe cazuri de încălcare 
a legislaţiei în vigoare, care stabilește că ada-
osul comercial nu trebuie să depășească 20%. 
Potrivit spuselor sale, prin reţele de interme-
diari, preţurile la unele produse au fost majo-
rate de câteva ori. Șeful IFPS a menţionat că 
se fac verifi cările de rigoare, urmând ca cei 
care se fac vinovaţi de încălcarea legislaţiei în 
vigoare să fi e sancţionaţi în conformitate cu 
legislaţia în vigoare.

Viorel Chetraru, directorul Centrului 
pentru Combaterea Crimelor Economice și 
Corupţiei, a spus că mulţi comercianţi retrag 
marfa în depozite, pentru a o pune în vân-
zare ulterior contra unor preţuri mai mari. 
El a confi rmat că în multe cazuri preţurile se 

stabilesc abuziv și nejustifi cat și a comunicat 
că Centrul a depistat până acum circa 90 de 
astfel de cazuri.

Prim-ministrul Vlad FILAT a cerut celor 
prezenţi să monitorizeze strict situaţia legată 
de preţuri și să sancţioneze fi ecare abatere de 
la prevederile legislaţiei în vigoare.

Guvernul susţine că în multe cazuri scumpirea 
alimentelor a fost nejustifi cată

Premierul Vlad Filat a vizitat 
Piaţa Centrală din capitală pentru a afl a 
chiar de la comercianţi de ce au majorat 

preţurile la mai multe produse alimentare 
și în ce condiţii activează

Începând cu 21 ianuarie curent, 
la Ministerul Agriculturii 

şi Industriei Alimentare a fost 
creat un post de telefon 

“LINIA VERDE”. 
Numărul telefonului – 

/022/ 21 00 48.
La “LINIA VERDE” aveţi posibilitatea 
să Vă documentaţi asupra activităţii 
cotidiene a ministerului şi politicilor 

promovate în domeniile agriculturii şi 
industriei de procesare, să Vă informaţi 

în probleme de interes de producţie, 
dacă ele ţin de competenţa ministeru-
lui, să afl aţi noutăţile, care, credeţi că 
ar prezenta interes pentru activitatea 

Dumneavoastră de producţie.

Consiliul a luat act de faptul că acţiunile 
producătorilor de zahăr privind optimizarea 
preţului la zahăr, fi ind îndreptate spre redu-
cerea vânzărilor în raioanele de la hotarul cu 
Ucraina și care permit neadmiterea creșterii 
defi citului acestui produs pe piaţa din Repu-
blica Moldova. Preţul unei tone de zahăr în 
Ucraina a atins cifra de $1150, iar defi citul – 
40%; în Rusia -  $1130  cu un defi cit de 35%, 
iar în Republica Moldova, chiar după ma-
jorare, acesta rămâne să fi e cel mai mic din 
regiune -  cca  $1000. 

Schimbarea conjuncturii de piaţă in-
fl uenţează în mod direct asupra veniturilor 
producătorilor agricoli, deoarece costul sfe-
clei de zahăr depinde direct de preţul la za-
hăr. Creșterea preţului la sfecla de zahăr va 
spori interesul producătorilor agricoli pen-
tru sfeclă, fapt care va conduce la extinderea 
suprafeţelor plantate cu sfeclă. În legătură cu 

acest fapt s-a menţionat că sfecla de zahăr are 
un loc aparte în structura asolamentului din 
zona de nord a ţării, fi ind un factor impor-
tant al sporirii nivelului agriculturii. 

Membrii Consiliului de produs „Sfeclă 
de zahăr, zahăr și produse derivate” au apro-
bat proiectul de bază al Acordului în dome-
niul cultivării, procesării și comercializării 
sfeclei de zahăr. În document și-au regăsit 
toate chestiunile ce au fost puse în discuţii la 
ședinţă. Varianta fi nală a acestuia urmează să 
fi e aprobată în timpul cel mai apropiat, după 
coordonare și avizare de către toţi partici-
panţii. Opinia fi nală, de asemenea, va fi  ex-
pusă de către Agenţia Naţională pentru Pro-
tecţia Concurenţei care urmează să efectueze 
o analiză a unui șir de clauze ale acestuia în 
vederea eliminării unei eventuale infl uenţe 
asupra medului competitivităţii în această 
linie tarifară.

În atenţia agenţilor economici
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Vă informează că în legătură cu  HG nr. 922 din 31.12.2009, publicată în Mo-

nitorul Ofi cial nr. 2-4 din 15 ianuarie 2010,  cu privire la modifi carea Nomenclatorului produselor din domeniul   reglementat, 
supuse certifi cării conformităţii obligatorii,  şi excluderea poziţiilor tarifare cu numerele de ordine 41-45 şi Vă comunică urmă-
toarele.

1. Poziţiile tarifare cu numerele de ordine 41-42  au fost excluse prin HG nr. 356 din 11.05.2009,  în legătură cu aprobarea Re-
glementării Tehnice  „Sistemul de organizare a pieţei vitivinicole şi trasabilitatea produselor”, intrată în vigoare din 11.08.2009, 
în care se stabilesc Proceduri de evaluare a conformităţii  (IX, art. 66-93) pentru produsele cu  poziţiile tarifare 2009 61 – 2009 
69 900 – Sucuri de struguri (inclusiv must de struguri); 2204 şi 2205. Conform  Reglementării Tehnice nr. 356, care stabileşte 
procedura de evaluare a  conformităţii  în concordanţă cu art. 33-35 (Legea    nr. 57 din 10.03.2006), poziţiile tarifare indicate 
se supun certifi cării în cadrul Sistemului Naţional de evaluare a Conformităţii conform procedurilor stabilite de prezenta regle-
mentare (atât produsele exportate din R. Moldova, cît şi cele importate).

2. Poziţiile tarifare cu numerele de ordine 43-45, excluse prin   HG nr. 922 din 31.12.2009, care corespund produselor cu  po-
ziţiile tarifare 2206-2208,  se afl ă sub incidenţa Legii cu privire la fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice 
(nr. 1100 din 30.06.2000), care prevăd expres certifi carea producţiei alcoolice conform  art. 17, capit. 7, titlul I; art. 23-25, capit. 
1, titlul 3; art. 26-27, cap. 2,  titlul 3.

În legătură cu aceasta, solicităm de a informa persoanele responsabile din punctele vamale despre obligativitatea efectuării  
procedurii de vămuire/devamare doar în cazul prezentării Certifi catului de Conformitate, eliberat de către Organismul de Certi-
fi care desemnat şi notifi cat de către Organismul Naţional de Evaluare a Conformităţii.

Creşterea preţului la sfecla de zahăr va spori interesul 
agricultorilor pentru această cultură

ÎN DECURSUL lunii ianuarie, zahărul din sfeclă s-a scumpit cu circa 30 la sută pe piaţa 
mondială. Această scumpire este prima din ulti mii 20 de ani. Membrii Consiliului 
pe produs ”Sfecla de zahăr, zahăr şi produse derivate” au menţionat că, în aceste 
condiţii, este important nu doar de a se orienta corect în împrejurările create, dar 
şi de a profi ta de acestea în interesul comun al tuturor părţilor – producătorilor 
de zahăr şi sfeclă de zahăr, consumatorilor fi nali ai acestui produs.  
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2009 A intrat în istorie ca un an  extrem 
de secetos. Un an foarte greu pentru 
agricultură, dar care, sincer să vă 
zic, în măsură mai mică s-a resimţit 
această secetă în agricultura 
ecologică. Probabil lucrul acesta e 
legat de faptul că toate acti vităţile 
producătorilor din acest domeniu 
au fost monitorizate de către Cen-
trul republican pentru Pedologie 
Aplicată (CRPA).

Fiecare producător agricol pentru anul 
respectiv  a știut cum să lucreze, cum să fer-
tilizeze, ce să facă, cum să facă  și când să facă 
pentru a folosi la maximum toate măsurile 
agrotehnice specifi ce agriculturii ecologice. 
Pe de altă parte a existat un control foarte 
strict din partea Centrului: s-a făcut totul ce 
trebuie ori nu! Și în rezultat, iată ce avem. În 
raionul Cantemir, spre exemplu, acolo unde 
noi am iniţiat preproducerea ecologică, am 
luat câte 5,6 tone de grâu la hectar, cu un 
procent de gluten mai mare de 23. Rezulta-
te bune am avut anul trecut în cele 4 gospo-
dării care practică agricultura ecologică din 
raionul Fălești, rezultate bune și la Rădoaia 
și la Heci, raionul Sângerei, la Rediul Mare, 
Ocniţa, la Asociaţia  Eco-fruct din raionul 
Ștefan Vodă.

În total, în 2009, în gospodăriile care 
practică agricultura ecologică și cele care 
sunt în perioada  de conversie, s-au recoltat 6 
mii 500 tone de grâu, 1750 tone de orz, ace-
eași cantitate de fl oarea-soarelui și porumb. 
Deci, am avut recolte bune și de calitate 
înaltă. O parte din produse, în specialdin 
raionul Fălești, au fost deja exportate în Ita-
lia la preţuri bune. Și continuăm să facem 
lucrul acesta și în prezent. O altă parte din 
produsele ecologice, și în acest context, me-
rită laudă membrii Asociaţiei Eco-fruct din 
Ștefan Vodă au deschis 2 puncte de vânzare  
a produselor ecologice în Căușeni și Ștefan 
Vodă, având, bineînţeles, certifi catul respec-
tiv. De asemenea s-au câștigat câteva licitaţii 
la unele produse, cum ar fi  merele și prunele 
uscate etc. Astfel, cu toate difi cultăţile, 2009 a 
fost un an economic bun pentru agricultura 
ecologică.

- În 2009 câţi producători agri-
coli au solicitat ajutorul CRPA pen-
tru a li se permite să înceapă peri-
oada de conversie la agricultura 
ecologică?

Anul trecut s-au încadrat în această ac-
tivitate 9 agenţi economici, pe care i-am luat 
sub aripa noastră, să zic așa, cu o suprafaţă 
de circa 3 mii de hectare, ca să se contureze 
la începutul anului curent că Centrul nostru 
monitorizează aproximativ 10 mii de hectare.

- Cu câţi gospodari?

46 de gospodari activi, pe lângă faptul că 

practică agricultura ecologică, dar o practică 
cu plăcere, din sufl et, au prins la gust, ca să 
zic așa, când au văzut rezultatele activităţii 
lor și din punct de vedere economic. Spre 
exemplu, cei de la Catranâc, Fălești au venit 
cu propunerea de a le include și alte suprafeţe 
în perioada de conversie. La fel au procedat 
și agricultorii din Scăieni,  Dondușeni, din 
Cioara, Hâncești, care de asemenea au mărit 
suprafeţele. 

 - Am putea așa dar concluziona 
că  cei care deja au acumulat expe-
rienţă în acest domeniu fac extensi-
une, aplică procedeele agriculturii 
ecologice pe noi suprafeţe. Oricum, 
însă, probabil, există și unele pro-

bleme. Ași vrea să nu le treceţi cu 
vederea.

Sunt și probleme. desigur. Primul lucru 
pentru cei care practică agricultura ecologică 
e că parcul de mașini și tractoare nu le per-
mite să realizeze pe deplin acele prevederi ale 
conceptului de producere ecologică. Aici am 
în vedere minimalizarea presiunii agregate-
lor asupra solului. Doar câteva din cele 46 
de gospodării dispun de tehnică modernă. 
Majoritatea, însă,  efectuează toate lucrările  
cu tractoarele cu pneuri, pe care le procură 
prin intermediul Proiectului 2 KR, astfel, 
toate lucrările de la semănat și până la re-
coltat se efectuează cu unul și același tractor. 
Însă, conform tehnologiilor recomandate 
la practicarea agriculturii ecologice, unele 
lucrări trebuie executate în lunile anului cu 
diferite presiuni asupra solului, manevrând 
cu agregatele respective. Eu am făcut unele 
calcule și am ajuns la concluzia, că ar fi  foarte 
bine să se facă câteva Staţiuni Tehnologice de 
Mașini, anume pentru efectuarea lucrărilor 
la producătorii care practică agricultura eco-
logică. Căci, să vedeţi, în raionul Fălești avem 
9 producători, cu cei începători, practic care 
sunt vecini. Uite aici ar trebui o Staţiune care 
i-ar deservi pe acești 9 gospodari. În raionul 
Sângerei, același lucru. La Sud, în Găgăuzia, 
în Ceadâr-Lunga, alăruti, Valea Perjii, raio-
nul Taraclia. În Centru, raionul Criuleni și 
Dubăsari. Și Ștefan Vodă și Căușeni. Așa dar, 
producători ar avea nevoie  de 5 Staţiuni teh-
nologice  cu tot echipamentul necesar pen-
tru efectuarea la timp și calitativ  a măsurilor 
tehnologice pentru agricultura ecologică.

- Aceasta ar fi una din probleme-
le, pe care am auzit-o și de la pro-
ducători.  Care ar fi următoarea  pe 
care o consideră importantă profe-
sorul Jigău?

E nevoie de școlarizarea producătorilor, 
pentru că ei  vor, simt necesitatea de a fi  șco-
liţi

Interviu cu Gheorghe JIGĂU, directorul Centrului Republican pentru 
Pedologie Aplicată,  doctor habilitat, profesor universitar

         În dezvoltarea agriculturii ecologice     
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- Necesitatea  aceasta de a stu-
dia, de ași completa cunoștinţele 
persistă, lucru pe care l-aţi sesizat 
nu numai D-stră

Da, deoarece ei vor să știe ce fac. Și cum 
trebuie să facă, actualmente, în condiţiile 
când UE ne oferă posibilităţi de a face co-
merţ, de a exporta  pe piaţa lor. Iată de ce ar 
trebuie să-i învăţăm. Pentru aceasta trebuie 
să se facă școli în teritoriu, școlile de iarnă, 
unde să venim pentru câteva zile numai la 
domeniul respectiv. Și numai pentru cei care 
vor să facă agricultura ecologică.  Noi, cola-
boratorii CRPA facem multe lucruri fără a 
avea acoperire fi nanciară din buget. Tot ce 
face CRPA pentru agricultura ecologică  nu 
are nici un bănuţ de la Buget. Se face totul 
în baza contractelor  directe cu producăto-
rii. Dar să organizăm  seminarele acestea or 
școlile de iarnă, să le zicem așa, noi nu sun-
tem în stare. Aici ar trebui anumite mijloace 
fi nanciare. Și nu sume mari de bani. Or ar 
trebui încadrate în aceste activităţi organi-
zaţiile neguvernamentale care activează în 
susţinerea producătorilor agricoli, cum ar 
fi  Federaţia Fermierilor, Federaţia AGRO-
inform, ACSA, ș.a. Și de ce nu, să se facă și 
un Fond de școlarizare a producătorilor  care 
vor să practice agricultura ecologică. Cum 
de altfel este binevenită și o altă procedură 
destul de importantă. E vorba de evaluarea 
solurilor, iniţierea unor lucrări de cartare a 
solurilor, de cartare complexă, am în vede-
re, a terenului respectiv. Astfel vom putea ști 
de ce dispunem, ca mai apoi să elaborăm un 
Plan concret, cea ce actuala Guvernare do-
rește să-l aibă. Un Plan de încadrare eșalona-
tă a producătorilor în agricultura ecologică, 
un plan concret, cu sarcini și obiective rea-
le. Concomitent lucrându-se  și la capitolul 
piaţă de desfacere, atât cea internă, cât și cea 
externă. 

În situaţia când soluţionăm aceste și alte 
probleme, noi am fi  acei care am putea ocu-
pa un segment important din această piaţă. 
Pentru că declaraţia pe care mi-au făcut-o 
partenerii din Italia este că ei se orientează 
spre Republica Moldova dat fi ind că calitatea 
produselor  noastre este cu mult mai înaltă 
decât din alte ţări. Avem o șansă, și trebuie 
să o utilizăm.

-Spuneaţi că sunt mai mult de 40 
de producători care practică agri-
cultura ecologică, înregistraţi al 
CRPA. Mai sunt și alţii care stau în 
anticameră, să zicem așa?

Da, interesul pentru acest domeniu e în 
creștere. Eu nu exclud că lucrul acesta poate 
fi  cauzat și de faptul că cei care se încadrează 
în agricultura ecologică obţin anumite sub-
venţii din partea statului.

-Asta am vrut să vă întreb și eu: 
oare nu  factorul acesta, financiar,  
îi face pe unii să se determine ce să 
facă în condiţiile actuale pentru a 
supravieţui?

Nu, eu nu cred. Să zicem, Dumitru Tiron 
din Vișneuca, Cantemir. Declaraţia D-lui a 
fost următoarea: mai puţin mă deranjează 
cât mi se dau subvenţii, pe cât eu vreau să fi u 
sigur că pot produce produsul acesta și vreau 
să-l produc.  Exact același lucru mi l-a de-
clarat gestionarul a 600 de hectare de teren 
agricol de la Cahul, Alexandru Slut, doctor 
în știinţe agricole, persoană care practică o 
agricultură modernă. Și atunci când discu-
tam mi-a mărturisit: D-le Jigău, nu  prea mă 
interesează subvenţionarea, dar vreau să știu 
dacă eu pot produce producţie ecologică. La 
fel același declaraţii le-am auzit și de la Se-

mion Rîmbu, de la profesorul Nicolae Bo-
drug,  medic, care de altfel face agricultură 
performantă. Deci, pe ei în măsură mai mică 
îi interesează  subvenţiile din partea statului 
la acest capitol. Adevărul  este că, într-adevăr, 
cu cheltuieli mai mici se pot asigura recolte 
de calitate. Și în cazul acesta este ademenitor 
lucrul respectiv. Interesul pentru agricultu-
ra ecologică este  tot mai mare. Cu atât mai 
mult, în condiţiile în care s-a conturat deja și 
piaţa externă.

- Vreau să vă aflu opinia, dle pro-
fesor, și la acest capitol: pentru cine 
creștem aceste produse ecologice, 
pentru piaţa externă, or pentru  noi?

Să știţi că cea mai mare parte din cea ce 
se produce în cadrul agriculturii ecologice se 
consumă aici, la noi. Spre exemplu, una din 
gospodăriile acreditate de către CRPA  toată 
producţia ecologică a vândut-o anul trecut  
direcţiei generale de învăţământ din secto-
rul Ciocana al capitalei. Așa cum spuneam, 
au fost câștigate câteva licitaţii organizate de 
Serviciul de Grăniceri. O parte din producă-
torii din Sângerei  și din  Fălești,  au avut din 
timp încheiate contracte  cu diferiţi agenţi 
economici care au livrat mai apoi producţia 
în supermarkete, cele 2 puncte comerciale 
ale Asociaţiei Eco-fruct, etc. Oricum, zic, 
piaţa noastră s-a conturat. Și eu cred că ea 
este forţa motrică a dezvoltării în continu-
are a agriculturii ecologice Eu insist pentru 
piaţa noastră internă. Și nu sub aspect antro-
pocentrist că noi trebuie să consumăm pro-
dusele ecologice. Dar mă refer sub aspectul 
economic. Piaţa noastră va pune în circula-
ţie banii noștri, banii din exterior, atrăgând 
astfel investiţii de peste hotare. Cei din ex-
terior, văzând că este piaţă de desfacere aici, 
vor investi, în modul acesta contribuind la 
dezvoltarea noastră economică. De acea eu 
accentul îl pun pe piaţa internă. 

-Apropo de investitori, ziceaţi că discu-
taţi deseori cu ei. Aţi simţit dorinţa lor  de 
a veni aici, la noi, pentru a face investiţii în 
agricultura ecologică?

Da, chiar anul trecut în luna ianuarie 
– februarie am avut câteva oferte din par-
tea unor asociaţii din Italia. Iar pentru anul 
acesta până la sfârșitul lunii curente, începu-
tul  lui februarie trebuie să le prezint celor de 

la unul  din Institutele de certifi care din Italia  
informaţia despre structura culturilor eco-
logice, la ce recolte mizăm etc. Ca mai apoi 
asociaţiile italiene care vor să se implice în 
relaţii de colaborare cu producătorii noștri,  
să vină cu investiţii acuma, când ai noștri 
au nevoie să se pregătească pentru noul an 

agricol. Și vă asigur că în anul 2010 vom avea 
fl uxuri bune de bani la capitolul agricultura 
ecologică. 

Pentru conformitate  
 Vladimir JAVGUREANU

   mizez pe potenţialul pieţei interne
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ROMÂNIA a decis să acorde un sprijin fi nan-
ciar nerambursabil pentru R. Moldova, 
derulabil în 4 ani – 2010-1013. Banii 
urmează să fi e alocaţi în patru tranşe 
anuale a câte 25 mln euro. Aceşti a vor fi  
desti naţi proiectelor de modernizare a 
şcolilor şi pentru infrastructură la nivel 
local. 

Un acord în acest sens urmează să fi e negociat 
și semnat în următoarele zile dintre părţi, con-
form prevederilor europene, a subliniat Băsescu. 

În altă ordine de idei, președintele român a 
mai declarat că pentru relaţia R. Moldova cu Ro-
mânia și cu UE în plan economic, este importantă 
conectarea infrastructurilor energetice, transport 
gaze sau feroviare. 

Traian Băsescu a declarat că unul din proiec-
tele prioritare ale României cu R. Moldova este 
linia electrică de 110 kW Fălciu-Gotești, care ar 
putea deveni funcţional până la fi nele anului 2010. 
„Pe teritoriul României lucrarea este terminată pe 
o distanţă 28,3km. Am înţeles de la Guvernul de la 
Chișinău că va termina aceste lucrări până la sfâr-
șitul anului. Costurile de conectare ni le asumăm 
noi în așa fel încât domeniul energetic al R. Mol-

dova să fi e cuplat cu sistemul energetic al Româ-
niei și, implicit, cu sistemul energetic european”, a 
spus Traian Băsescu. 

Băsescu a mai vorbit și despre linia electrică 
de 400 kW Suceava-Bălţi, proiect care în prezent 
se afl ă în stare de aviz de mediu. „Este un proiect 
important și România își asumă responsabilitatea 
să găsească surse de fi nanţare, nu este o fi nanţa-
re foarte mare, 30 mln euro, din bani europeni”, a 
spus președintele. 

În cadrul politicii de vecinătate moldo-româ-
ne se preconizează și realizarea proiectului inter-
conectare a sistemului de Transport Gaze „Dro-
chia-Ungheni-Iași”. 

În timpul discuţiilor lui Mihai Ghimpu cu 
Traian Băsescu, s-a convenit și reluarea negoci-
erilor moldo-române în cazul celor 12 acorduri 
bilaterale, care au fost îngheţate o perioadă de 
timp. Aceste acorduri prevăd crearea cadrului ju-
ridic moldo-român care să răspundă exigenţelor 
comunitare. 

Relaţiile bilaterale dintre R. Moldova și Româ-
nia au fost discutate dintre Băsescu și Ghimpu în 
prima jumătate a zilei de miercuri, 27 ianuarie, în 
timpul vizitei de două zile a președintelui român 
la Chișinău. 

BUCUREŞTIUL ÎI va cere Bruxellesului să anuleze obliga-
ti vitatea celor 500 euro pentru cetăţenii moldo-
veni pentru obţinerea vizei româneşti . Contul din 
bancă ar putea fi  înlocuit cu o declaraţie pe proprie 
răspundere a deţinerii mijloacelor băneşti  de către 
spolicitantul de viză. 

Șeful statului român a explicat că prezentarea contului 
bancar de 500 euro este o condiţie europeană, pe care Româ-
nia, fi ind la hotarul UE, trebuie să o îndeplinească. „România 
trebuie să creeze condiţii egale atât pentru cetăţenii moldo-
veni, cât și pentru cei din Ucraina, Pachistan etc. 

Anularea acestei cerinţe ar însemna să stimulăm o invazie 
în UE a celor din Ucraina, Asia și alte ţări prin România, care 
are taxele destul de scăzute”, a explicat Băsescu.

Traian BĂSESCU: „Şi nouă ne este greu să explicăm familiei din R. 
Moldova că nu se poate duce să-şi viziteze ru-
dele din România. O să le rezolvăm uşor” 

Referindu-se la deschiderea celor două consulate 
ale României la Bălţi și Cahul , Traian Băsescu a declarat că 
cel de la Cahul ar putea fi  deschis în 2-3 săptămâni, iar pentru 
cel din Bălţi abia este căutat sediu. Totodată, Traian Băsescu 
și prim-ministrul R. Moldova, Vlad Filat, au discutat despre 
posibilitatea deschiderii mai multor consulate românești pe 
teritoriul R. Moldova. Este vorba și despre un consulat al Ro-
mâniei la Ungheni. 

Traian Băsescu a mai declarat că România este gata să ofe-
re toată experienţa sa R. Moldova, în domeniul liberalizării 
regimului de vize. Băsescu a subliniat că și Bruxellesul are o 

deschidere în acest sens pentru Guvernul R. Moldova, odată 
cu schimbarea puterii, însă a mneţionat că pentru a realiza 
acest obiectiv, este nevoie de mult lucru.  

Traian Băsescu încurajează cetăţenii moldoveni să își 
dorească întegrarea în UE, chiar dacă acest proces presupu-

ne costuri mari. „Efortul trebuie făcut, dar acesta presupune 
și sacrifi care din partea populaţiei și politicienilor, pentru că 
mediul UE oferă prosperitate”. Adresarea a fost făcută în tim-
pul vizitei lui Traian Băsescu la Universitatea de Stat din Ca-
hul „Bogdan Petriceicu Hașdeu” (USC.

Viza românească ar putea fi  primită 
fără cont bancar de 500 euro

Acordul de mic trafi c la 
frontieră tergiversat de 

probleme de ordin tehnic 
ACORDUL PRIVIND micul trafi c la fronti eră, semnat dintre R. Mol-

dova şi România şi aprobat de ambele Parlamente, va intra în 
funcţiune cel târziu la 30 marti e. Deşi acordul a fost deja publi-
cat şi în Monitoarele Ofi ciale ale ambelor ţări, aspectul tehnic 
mai tergiversează implementarea lui directă.  Traian Băsescu a 
declarat că pregăti rea tehnică mai necesită încă ti mp. „Trebuie 
să fi e perfectate şi permisele de trecere de mic trafi c, să avem şi 
consulate la Bălţi şi Cahul în funcţiune”, a spus Băsescu. 

România susţine R. Moldova cu 100 mln euro, nerambursabili 
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Printre benefi ciarii de consultan-
ţă din 2010 sunt: cooperativele „Vita-
Lact”, „DoPrimLact”, ”OlgutaProd”, 
„Premium Fruct” și „Agrostoc”, pre-
cum și Asociaţia Producătorilor și 
Exportatorilor Strugurilor de Masă, 
Parcul Agricol INAGRO al AȘM, mai 
multe societăţi cu răspundere limitată, 
gospodării ţărănești și instituţii de învă-
ţămînt superior. 

Principalele obiective ale asisten-
ţei oferite în 2010 ţin de asimilarea 
tehnologiilor avansate, sporirea pro-
ductivităţii, majorarea veniturilor din 
iniţierea activităţilor generatoare de 
valoare adăugată, lansarea unor pro-
duse noi și cucerirea pieţelor de des-
facere. Pentru a benefi cia de asistenţă 
americană pe bază de voluntariat, 
companiile și fermierii din Republi-
ca Moldova au demonstrat un anga-
jament ferm și  idei clare în ceea ce 

privește obţinerea unor rezultate mai 
bune, precum și că dispun de o istorie 
documentată de activitate de succes 
în afaceri. Printre cele mai importan-
te criterii de selectare se mai numă-
ră: dorinţa antreprenorilor agricoli 
moldoveni de a învăţa și a asimila noi 
metode de administrare a afacerilor. 

Procesul de selectare a benefi cia-
rilor este unul continuu și demarează 
odată cu depunerea solicitărilor de 
consultanţă de către antreprenorii 
agricoli. Ulterior, se efectuează o vizită 
de documentare la faţa locului, se eva-
luează necesităţile de asistenţă, după 
care demarează procedura de selectare 
pe bază de concurs a expertizei cali-
fi cate pentru fi ecare afacere în parte. 
În total, pentru perioada 2008-2013, 
prin intermediul Programului „De la 
fermier la fermier” în Republica Mol-
dova, s-a preconizat selectarea a circa 

125 de voluntari americani cu expe-
rienţă extensivă în businessul agricol. 
Prin contribuţia acestora, urmează a 
se obţine o creștere directă și indirectă 
cu 10 milioane de dolari a vânzărilor 
agricole totale. 

Un factor important al consultanţei 
pe bază de voluntariat îl constituie sta-
bilirea legăturilor dintre experţii ame-
ricani și fermierii moldoveni. În multe 
cazuri, la revenirea în SUA, voluntarii 
continuă să acorde susţinere antrepre-
norilor agricoli din ţara noastră. Astfel, 
la iniţiativa acelorași experţi au fost or-
ganizate vizite de studiu în SUA pentru 
fermierii din Republica Moldova, au 
fost solicitate și organizate misiuni re-
petate pentru evaluarea progreselor și 
pentru acordarea de sprijin adiţional 
orientat spre dezvoltarea activităţilor 
iniţiate cu suportul voluntarilor.

 Consultanţa acordată de către vo-
luntarii americani are ca obiective ge-
nerale: sporirea veniturilor fermierilor 
privaţi prin asistarea acestora la iniţi-
erea activităţilor comerciale în grup, 
fortifi carea întreprinderilor agricole 
care contribuie la dezvoltarea econo-
miei și a localităţilor rurale, facilitarea 
accesului la credite pentru agricultură 
prin aprofundarea cunoștinţelor în 
domeniul planifi cării și al manage-
mentului fi nanciar.

În 2010, prin intermediul Programului „De la Fermier la Fermier”

Peste 15 companii agricole din ţară vor 
benefi cia de consultanţă externă gratuită

COOPERATIVA DE colectare a laptelui „Vita-
Lact” din localitatea Ignăţei, Rezina, va 
lansa pe piaţa autohtonă, la începutul 
lunii februarie curent, noi produse lac-
tate, în parti cular, lapte pasteurizat 
şi smântână cu termen de păstrare 
de 10 zile, fabricate după tehnologii 
avansate. În scopul testării liniei sale 
de producere, Vita-Lact” l-a găzduit, 
în perioada 12-27 ianuarie 2010, pe 
voluntarul american, Brian Stone, 
selectat prin concurs pentru a oferi 
asistenţă pe bază de voluntariat în 
cadrul Programului „De la fermier la 
fermier”. 

„Am decis să prelucrăm de sine stătător 
materia primă produsă de membrii noștri 
pentru a benefi cia și de valoarea adăugată”, 
precizează Vasile Gheorghiţă, managerul co-
operativei. „De asemenea, ne-am propus să 
îmbunătăţim continuu calitatea produsului 
primar și a celor fi nite pentru a le oferi copiilor 
și nepoţii noștri din școli și grădiniţe cele mai 
bune lactate ”, a adăugat Vasile Gheorghiţă. „La 
asistenţa CNFA am apelat pentru că un consul-
tant de talie internaţională necesită costuri pes-
te capacităţile noastre fi nanciare, iar unul local 
ar putea să nu ne descopere toate secretele,” mai 
menţionează Vasile Gheorghiţă.

La rândul său, Brian Stone a declarat: „Am 
fost bucuros să descopăr la Ignăţei foarte multă 
dedicaţie și dorinţă de a îmbunătăţi lucrurile, 
în particular, producţia fabricată”. „Evident că 
există atât de multe constrângeri cum ar fi  chel-
tuielile excesive, piaţa subdezvoltată, investiţii 
și cunoștinţe insufi ciente, dar cred că membrii 
„Vita-Lact” dispun de toate condiţiile necesa-
re pentru a avea succes”, apreciază voluntarul 
american.

La etapa de testare a liniei de producere, 
„Vita-lact” a organizat degustări ale produselor 
sale pentru un șir de unităţi comerciale, școli și 

grădiniţe și a reușit să semneze cu acestea mai 
multe contracte de livrare. Produsele lactate de 
marca „Vita-lact” vor avea preţuri de desface-
re la producător ce nu vor depăși nivelul celor 
existente pe piaţă. 

Minifabrica de pasteurizare a laptelui de 
care dispune „Vita-Lact” are o capacitate de 
producere de 600 litri pe schimb și a fost achi-
ziţionată la un preţ de 260 mii de lei. Aceasta 
include un rezervor pentru recepţia laptelui, 
centrifugă pentru separarea grăsimii, omoge-
nizator, instalaţii de dozaj, împachetare și pas-
teurizare, precum și rezervor de răcire. Între 
timp, cooperativa urmează să mai instaleze și 
utilaj pentru producerea untului. Cooperati-
va mai dispune și de un refrigerator. Cu acest 
echipament, „Vita-Lact” va produce, pentru 
început, lapte pasteurizat și smântână, iar pe 
viitor va putea să-și diversifi ce sortimentul de 
produse. Reprezentanţii „Vita-lact” deja și-au 
anunţat intenţia de a produce pe viitor unt și 
cașcaval, precum și de a colecta și ambala lapte 
de capră. 

Potrivit Nadejdei Mocanu, coordonatorul 
Programului “De la fermier la fermier”, până 
acum, Programul a pus la dispoziţia „Vita-Lact” 
zece voluntari. Aceștia au oferit membrilor și 
angajaţilor cooperativei asistenţă variată, inclu-
siv instruiri în diferite direcţii de performanţă 
– dezvoltarea cooperativei, însămânţarea ar-
tifi cială, asistenţa veterinară, sporirea calităţii 
laptelui. „Acum cooperativa a făcut următorul 
pas, luând decizia de a prelucra materia primă a 
membrilor săi”, menţionează Nadejda Mocanu. 
- După două săptămâni de producere în faza 
de testare, sub supravegherea expertului Brian 
Stone, sunt convinsă că Vita-Lact este pregătită 
să lanseze prelucrarea și comercializarea pro-
duselor lactate”. 

Brian Stone dispune de experienţă exten-
sivă în fabricarea produselor lactate, iar din 
anul 2007 oferă consultanţă unor agenţi eco-
nomici în domeniu din ţări precum: Georgia, 
Kazahstan, Kârghistan, Tadjikistan. Obiectivul 

principal al actualei vizite a voluntarului la 
Chișinău l-a constituit asistarea procesului de 
testare a liniei de prelucrare și pregătirea pen-
tru lansarea producerii propriu-zise a produse-
lor lactate. Totodată, misiunea voluntarului s-a 
mai axat pe oferirea de instruiri și recomandări 
privind accesarea pieţei, sporirea productivită-
ţii, a calităţii produsului primar, precum și re-
ducerea cheltuielilor. 

Cooperativa „Vita-Lact” a fost înregistrată 
în anul 2001 și din momentul fondării oferă 
membrilor săi servicii de colectare, răcire și 
transportare a laptelui, veterinare și farmace-
utice, precum și lucrări mecanizate. Pe fondul 
supraproducţiei de lapte din vara anului 2008 
și a problemelor de desfacere a materiei prime, 
membrii cooperativei au decis extinderea ser-
viciilor cooperativei prin iniţierea activităţilor 

de prelucrare. Cooperativa dispune la moment 
de 410 membri și colectează zilnic de la jumă-
tate până la 10 tone de lapte din 10 localităţi ale 
raionului Rezina. 

La ora actuală, în Republica Moldova 
activează 24 fabrici de prelucrare a laptelui. 

Potrivit unei informaţii plasate pe www.
maia.gov.md,  la fi nele anului 2008, șeptelul de 
vaci pe republică a constituit 180 mii capete, 
volumul de producţie a fost de  circa 600 mii 
tone anual, iar productivitatea unei vaci - de 
2900 kg. Pe parcursul ultimilor 7- 8 ani, sorti-
mentul și structura produselor lactate obţinute 
în urma procesării rămâne relativ neschimbat. 
Pentru implementarea în producţie a unor noi 
tipuri de lactate sunt necesare investiţii în re-
tehnologizarea procesului de producere, mai 
arată aceeași sursă. 

CEL PUŢIN 15 companii agricole din Republica Moldova vor benefi cia, 
în anul 2010, de consultanţă gratuită oferită pe bază de voluntariat 
din partea unor experţi americani de înaltă califi care selectaţi pe 
bază de concurs în cadrul Programului „De la fermier la fermier”. 
Consultanţa este acordată pe parcursul unor perioade de până la 
trei săptămâni în două sub-sectoare strategice ale agriculturii – pro-
ducerea fructelor şi legumelor, precum şi a produselor lactate – şi 
contribuie la îmbunătăţirea performanţelor întreprinderilor prin 
abordarea diferitor probleme de ordin tehnic şi fi nanciar. Valoarea 
consultanţei pentru 2010 se esti mează la aproape 1 mln de dolari.  

Pentru a benefi cia de asistenţă americană pe bază de voluntariat, 
companiile și fermierii din Republica Moldova au demonstrat un 
angajament ferm și  idei clare în ceea ce privește obţinerea unor 

rezultate mai bune, precum și că dispun de o istorie documentată 
de activitate de succes în afaceri. 

 O nouă fabrică de procesare a laptelui se lansează pe piaţă 
autohtonă cu asistenţa Programului „De la fermier la fermier”

PROGRAMUL “DE LA FERMIER LA FERMIER” este implementat în ţara noastră 
de CNFA, o organizaţie americană nonprofi t, cu suport din partea USAID. Lansat în 
1999 şi prelungit în 2003 şi 2008, Programul oferă servicii de consultanţă în afaceri 
şi asistenţă tehnică pe bază de voluntariat fermierilor, crescătorilor şi prelucrătorilor 
locali. Pe parcursul ultimilor 10 ani, un număr de 20 mii de benefi ciari autohtoni au 
fost asistaţi pentru sporirea competitivităţii sectorului agricol al Republicii Moldova 
şi a oportunităţilor de angajare, precum şi a veniturilor populaţiei. Având suport din 
partea Guvernului Statelor Unite, USAID oferă asistenţă economică şi umanitară în 
mai bine de 100 de ţări, întru asigurarea unui viitor mai prosper
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BANCA NAŢIONALĂ a Moldovei (BNM) a majorat 
ratele la principalele sale instrumente.

Săptămâna trecută, consiliul de administraţie al 
BNM a hotărât să majoreze rata de bază de la 5% până 
la 6%, ratele de dobândă la creditele overnight de la 
7,5% până la 9% și la depozitele overnight de la 2% 
până la 3%.

Norma rezervării obligatorii din mijloacele atrase 
a rămas neschimbată - 8%.

BNM susţine că a recurs la aceste modifi cări pen-
tru a stabiliza procesele infl aţioniste care au demarat, 
pentru a tempera așteptările infl aţioniste și pentru a 
orienta piaţa fi nanciară în cadrul planifi cat de BNM.

În opinia specialiștilor BNM, „în acest scop va fi  
necesar reluarea mecanismelor de sterilizare a masei 
monetare”, dar acest lucru „în nici un caz nu va pune 
în pericol lichiditatea sistemului bancar”.

„Simetrizarea coridorului ratelor dobînzii urmă-
rește reducerea volatilităţii de pe piaţa monetară și 
crearea condiţiilor egale pentru toţi participanţii pie-
ţei”, menţionează BNM.

Banca atrage atenţia asupra fenomenului de întâr-
ziere, de câteva trimestre, dintre momentul adoptării 
deciziilor de politică monetară și efectul scontat, ba-
zată atât pe mecanismele de transmisie monetară, cât 
și pe inerţia naturală a economiei naţionale. Această 
întîrziere explică evident caracterul preventiv al deci-

ziilor de politică monetară și dovedește oportunitatea 
lor.

Conform prognozei elaborate de BNM, asupra ra-
tei infl aţiei vor infl uenţa, în principal, evoluţia de pe 
piaţa valutară, majorarea taxelor și accizelor, majora-
rea tarifelor la gazul natural, energia electrică și agen-
tul termic, de asemenea, eventualele majorări ale unor 
bunuri și servicii dependente sau conexe.

„Depășirea probabilă a intervalului declarat al ra-
tei infl aţiei de 4-6% va purta un caracter temporar și 
de scurtă durată. În anul 2010 rata infl aţiei va înre-
gistra valori în afara coridorului anunţat anterior în 
trimestrele II și III și se va încadra în limita de 5-7% 
la sfîrșitul anului. Acest scenariu al evoluţiei infl aţiei 
va crea premise pentru o creștere a Produsului Intern 
Brut cu 1,2-3,3% în anul 2010”, menţionează banca în-
tr-un comunicat de presă.

BNM a majorat ratele la 
principalele sale instrumente

Banca Mondială va 
acorda Moldovei 

80 mln USD în 2010
ÎN 2010 Banca Mondială va acorda R.Moldova $80 mil., pentru 

promovarea proiectelor de sporire a competi ti vităţii, a Proi-
ectului Fondului de Investi ţii Sociale, precum şi pentru politi ci 
de dezvoltare şi sănătate.

După cum transmite INFOTAG, cu referire la serviciul de presă al Gu-
vernului, despre aceasta a declarat joi în cadrul unei întrevederi cu premi-
erul Vladimir Filat, directorul Băncii Mondiale pentru Ucraina, Moldova, 
Belarus, Martin Raiser.

Ofi cialul a reconfi rmat disponibilitatea Băncii Mondiale de a acorda 
și suport consultativ în cadrul pregătirii pentru următoarea Reuniune a 
donatorilor în cadrul Grupului de Lucru Consultativ, planifi cată pentru 
luna martie 2010.

Totodată, Raiser a reiterat disponibilitatea Băncii Mondiale de a susţi-
ne în continuare R.Moldova în realizarea reformelor.

Prim-ministrul Vlad Filat a menţionat că Guvernul este hotărît să pro-
moveze reformele necesare pentru stabilizarea economiei și constituirea 
unei baze pentru creșterea economică a ţării. În același timp, Executivul in-
tenţionează să susţină categoriile defavorizate, prin compensarea diferenţei 
de tarif generate de majorarea taxelor la resurse termoenergetice. 

„Foarte curînd, vom veni cu soluţii concrete întru susţinerea celor care, 
cu adevărat, au nevoie de ajutor fi nanciar pentru a traversa această perioa-
dă difi cilă. Avem o analiză a situaţiei și viziune clară în ceea ce trebuie să 
facem. În acest sens, vom elabora și vom promova cadrul general, la nivel 
de lege, care va stabili principiile de bază, noţiunile și metodologia respec-
tivă”, a precizat prim-ministrul.

CUANTUMUL MINIM garantat al salariului 
în sectorul real a fost majorat cu 200 
de lei. 

Astfel, începând cu 1 februarie 2010, 
cuantumul minim garantat al salariului în 
sectorul real al economiei, indiferent de ti-
pul de proprietate și forma de organizare, va 
constitui 6,51 lei pe oră sau 1100 lei pe lună, 
calculat pentru un program complet de lucru 
de 169 ore în medie pe lună.

Această decizie a fost luată de Comisia 
Naţională pentru Consultări și Negocieri Co-
lective, la insistenţa sindicatelor, în acest scop 
partenerii sociali semnând Convenţia colec-
tivă (nivel naţional) nr. 9 „Cuantumul minim 
garantat al salariului în sectorul real”. Potrivit 
documentului, unităţile economice sunt obli-
gate să implementeze noul cuantum al sala-
riului garantat până la 1 mai 2010. 

În cazul aplicării sistemului tarifar de sa-
larizare, cuantumul minim garantat al salariu-
lui în sectorul real va servi drept bază pentru 

stabilirea în convenţiile și contractele colecti-
ve la nivel de ramură și de unitate economică 
a salariului minim de 1100 de lei pentru cate-
goria I de califi care, iar la aplicarea sistemului 

netarifar de salarizare - drept limită minimă 
a salariului, pentru diferenţierea nivelului de 
salarizare pe categorii de angajaţi. 

Pentru personalul de bază din agricultură 

și silvicultură cuantumul minim garantat al 
salariului va fi  deocamdată de 990 lei pe lună, 
iar în cazul personalului auxiliar din aceste 
ramuri - de, cel puţin, 600 de lei pe lună. 

Sindicatele s-au pronunţat împotriva 
aprobării proiectului de modifi cări în Codul 
muncii, care prevăd reducerea termenului 
de preavizare a salariaţilor în cazul lichidării 
unităţii ori reducerii numărului sau a statelor 
de personal de la 2 luni până la 1 lună, anula-
rea indemnizaţiei de concediere în mărimea 
sumată a unui salariu mediu săptămânal pen-
tru fi ecare an lucrat și au solicita ca chestiu-
nile în cauză să fi e discutate suplimentar de 
către partenerii sociali. 

Referitor la recenta Declaraţie a Confe-
deraţiei Naţionale a Sindicatelor în legătură 
cu majorarea tarifelor la agentul termo-ener-
getic, s-a decis ca problema în cauză să fi e 
discutată suplimentar după ce Guvernul va 
identifi ca sursele necesare în vederea com-
pensării diferenţei de tarif pentru păturile 
defavorizate ale populaţiei.

A fost majorat cuantumul minim garantat 
al salariului în sectorul real

ÎN ANUL 2009 salariul mediu în Moldova 
a consti tuit 2748,4 lei ($219,9) şi a 
crescut cu 8,7% faţă de anul 2008.

Potrivit Biroului Naţional de Statistică, 
dacă în sfera bugetară salariul mediu a crescut 
cu 22,8%, până la 2В 406,1 lei, în sectorul real 
al economiei - doar cu 3%, până la 2В 946,2 
lei. Specialiștii susţin că acest lucru este de-
terminat de criza economică, în urma căreia 
multe întreprinderi și-au micșorat producţia.

Cele mai mari salarii le au angajaţii din 
domeniul fi nanciar-bancar - 5В 630,7 lei 
(+3,5%), energie electrică și termică, gaze și 
apă - 4 497,9 lei (+4,1%), transport și comuni-
caţii - 3 656,2 lei (+3,8%).

Cea mai mare creștere a salariilor a fost 
înregistrată în sfera învăţământului - cu 28%, 

până la 2 137 lei, în domeniul sănătăţii și pro-
tecţiei sociale - cu 20,1%, până la 2 716 lei, în 
piscicultură - cu 18,9%, până la 1В 628,1 lei,

Cu toate acestea, mai mici decât în pisci-
cultură sunt salariile domeniul agriculturii și 
silviculturii - 1В 454,1 lei. Pe parcursul anului 
acestea au scăzut cu 0,3%. O scădere a salarii-
lor a fost înregistrată și în construcţii - cu 13% 
și în industria extractoare - cu 8,5%.

Cele mai bine plătite munci sunt la în-
treprinderile cu capital străin, unde salariul 
mediu ajunge la 4 132,1 lei. Salariul mediu al 
angajaţilor în companiile de transport și co-
municaţii echivalează cu aproape 10,3 mii lei, 
în energie electrică și termică, gaze și apă - 7,9 
mii lei.

Pentru anul 2010 Guvernul prognozează 
un salariu mediu de 2950 lei.

Salariul mediu a crescut 
cu aproape 9%
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MINISTERUL FINANŢELOR (MF) 
a transmis Guvernului un 
pachet de documente priv-
ind modifi carea procedurii de 
comercializare cu amănuntul a 
produselor petroliere. Autorii 
proiectului susţin că la elabo-
rarea acestuia au solicitat 
opinia structurilor de stat, 
a organizaţiilor obşteşti  şi a 
mediului de afaceri.

Surse din cadrul ministerului au re-
latat pentru INFOTAG că una din mo-
difi cările în procedura în vigoare preve-
de scoaterea din circulaţie a tichetelor 
la carburanţi și interzicerea utilizării lor 
pe viitor în comerţul cu amănuntul. MF 
propune ca în calitate de plată să fi e fo-
losite exclusiv instrumentele fi nanciare 
- banii în numerar (lei moldovenești), 
transferurile bancare, cardurile bancare 
sau corporative.

Documentele mai propun asigura-
rea obligatorie a corespunderii preţului 
indicat pe panoul informativ de la staţi-
ile peco cu preţul real de comercializare 
a carburanţilor, stabilit în aparatul de 
casă cu memorie fi scală.

Potrivit datelor ministerului, o 
mare parte a operatorilor de pe piaţa 
vînzărilor de carburanţi efectuează co-

mercializareaîn baza tichetelor, a căror 
cotă constituie 70% din volumul vînză-
rilor. Acest lucru infl uenţează negativ 
asupra asupra economiei și provoacă 
concurenţa neloială, deoarece tichetele 
nu pot fi  înregistrate în calitate de hîrtii 
de valoare, iar falsifi catorii, prin urma-
re, nu pot fi  pedepsiţi. Compania emi-
tentă nu poate urmări drumul acestui 
instrument de plată. Ministerul consi-
deră că tichetele reprezintă „o reminis-
cenţă a trecutului sovietic”.

Reprezentanţii ministerului nu ex-
clud nici anumite consecinţe ale noilor 

reguli, în special neîncasarea în buget 
din TVA în mărime de 270 mln lei 
($22,5 mln).

INFOTAG precizează: În Moldova 
cota comercializării cu amănuntul a 
carburanţilor constituie 65%, iar prin-
cipalii jucători pe piaţă sînt „Petrom-
Moldova”, „LUKOIL-Moldova”, „Tirex-
Petrol”, „Valiexchimp” și „Bemol Retail”. 
Ultima companie este relativ nouă pe 
piaţa moldovenească și se bucură de 
facilităţi, fapt care, potrivit experţilor, îi 
oferă posibilitatea să aplice preţuri mai 
mici la carburanţi.

Ministerul Finanţelor cere interzicerea 
tichetelor la benzină

Imporatorii de produse petroliere comentează diferit 
iniţiativa de renunţare la tichete pentru combustibil

Solicitat de agenţia INFOTAG, președintele 
Uniunii importatorilor de produse petroliere, 
Valentin Bodișteanu, a spus că cardurile de plată 
corporative propuse de MF drept mijloc de plată 
în locul tichetelor existente reprezintă un fel de 
„piramidă a lui Mavrodi”.

În opinia sa, un asemenea sistem este avan-
tajos pentru importatori, dar nu pentru consu-
matori.

„Oamenii cumpărau tichetele din timp și le 
puteau utiliza în orie moment, în pofi da preţuri-
lor de pe piaţă, iar cardurile prevăd completarea 
permanentă a contului, ceea ce nu convine mai 
ales întreprinderilor agricole”, consideră Bodiș-
teanu.

Reprezentanţii altor companii care importă 
carburanţi consideră că cardurile corporative, 
dimpotrivă, sunt mai avantajoase, deoarece ofe-
ră clienţilor reduceri.

Importatorii menţionează că tichetele au 
devenit hârtii de valoare nelegitimate, instru-
mente de plată în liberă circulaţie, privând buge-
tul de sursele venite din impozitări.

Reprezentanţii companiilor consideră că 
renunţarea la tichete pentru carburanţi, care 
aproape că nu mai sunt folosite nicăieri în lume, 
va stimula încasările din TVA. În prezent se ofe-
ră reduceri de până la 12% din preţul afi șat. La 
acestea nu se achită TVA, fapt ce privează statul 
de circa 270 mil. lei anual.

Experţii sunt de acord cu MF în privinţa 
necesităţii asigurării obligatorii a corespunderii 
preţului indicat pe panourile informaţionale de 
la staţiile PECO cu preţul real de comercializa-
re a carburanţilor, stabilit de aparatul de casă cu 
memorie fi xă.

„Acest lucru ar trebui să clarifi ce situaţia de 
pe piaţa comercializării cu amănuntul a produ-

selor petroliere”, consideră ei.
Ministerul Finanţelor propune ca în calitate 

de plată să fi e folosite exclusiv instrumentele fi -
nanciare - banii în numerar (lei moldovenești), 
transferurile bancare, cardurile bancare sau cor-
porative. Potrivit datelor ministerului, o mare 
parte a operatorilor de pe piaţa vânzărilor de 

carburanţi efectuează comercializarea în baza 
tichetelor, a căror cotă constituie 70% din volu-
mul vânzărilor. În Moldova comercializarea cu 
amănuntul a carburanţilor deţine o cotă de 65%, 
iar principalii jucători pe piaţă sunt „Petrom-
Moldova”, „LUKOIL-Moldova”, „Tirex-Petrol”, 
„Valiexchimp” și „Bemol Retail”.

OPINIILE IMPORTATORILOR de produse petroliere despre modifi cările propuse de Min-
isterul Finanţelor (MF) în sistemul comercializării cu amănuntul a combusti bilului 
sunt împărţite.

Sportivii moldoveni vor 
primi până la 50 mii euro 
pentru medalii la Jocurile 

Olimpice de iarnă
DACĂ SPORTIVII moldoveni vor cîşti ga medalia de 

aur la Jocurile Olimpice de iarnă de la Vancou-
ver, Guvernul le va acorda premii în valoare de 
50 mii euro. Despre aceasta a declarat marţi 
premierul Vladimir Filat la întrevederea cu 
lotul olimpic al ţării.

Filat a promis că la următoarea ședinţă a Cabinetului 
de Miniștri, va fi  adoptată Hotărîrea privind acordarea 
premiilor pentru sportivii moldoveni. Documentul pre-
vede premii de 30 mii euro pentru locul doi, 15 mii euro 
- pentru locul trei, 10 mii euro - pentru locul patru - 5 mii 
euro - pentru locul cinci și 3 mii euro - pentru locul șase.

Prim-ministrul a înmînat tricolorul Republicii Mol-
dova biatlonistului Victor Pînzaru. El va purta drapelul 
ţării la ceremonia de inaugurare a Jocurilor Olimpice.

Filat le-a dorit succese sportivilor, îndemnîndu-i să 
reprezinte ţara cu demnitate.

„Sportul este un bun ambasador și Dvs. vă revine in-
clusiv misiunea de a promova imaginea Republicii Mol-
dova în lume”, a menţionat Filat.

La ediţia a XXI-a a Jocurilor Olimpice de iarnă de la 
Vancouver (Canada) din partea Republici Moldova vor 
participa șapte atleţi, patru antrenori, trei șefi  de echipe și 
un șef de misiune. Republica Moldova va evolua la patru 
probe sportive: schi, schi alpin, sanie și biatlon. Pînă în 
prezent sportivii moldoveni nu au cucerit nici un loc la 
Olimpiada de iarnă.

PREMIERUL MOLDOVEI Vladimir Filat 
pledează pentru transparenţă în 
acti vitatea Guvernului şi pentru o 
cooperare intensă cu societatea 
civilă. Declaraţia a fost făcută marţi, 
la şedinţa Consiliului Naţional al 
organizaţiilor neguvernamentale.

„Activitatea puterii executive în ţară va fi  
maximal transparentă. Atît timp cît eu voi fi  
prim-ministru Guvernul nu va lua nici un fel 
de hotărîri secrete. Excepţie pot face numai 
hotărîrile în domeniul securităţii naţionale, 
dacă va apărea o asemenea necesitate”, a spus 
Filat.

El a menţionat că Guvernul a mers pe 
calea creării Consiliului Naţionale și intenţio-
nează să atragă reprezentanţii societăţii civile 
la elaborarea diferitelor documente și proiecte 
de lege.

Premierul Filat pledează pentru transparenţă 
       şi cooperare cu societatea civilă

„Vrem ca societatea să participe la elabo-
rarea și aprobarea programelor de dezvoltare 
a ţării. Noi trebuie să lucrăm împreună pentru 
ca să realizăm așteptările societăţii și să facem 
faţă provocărilor contemporane”, a spus pre-
mierul.

Potrivit lui, reprezentanţii ONG pot asista 
la ședinţele Guvernului și participa la lucrările 
altor evenimente desfășurate de puterea exe-
cutivă. De asemenea, el a menţionat că trei 
reprezentanţi ai Consiliului Naţional vor par-
ticipa la întrevederea executivului Moldovei 
cu reprezentanţii donatorilor, care va avea loc 
pe 24 martie la Bruxelles.

Reprezentantul Institutului pentru Dez-
voltare și Iniţiative Sociale IDIS „Viitorul”, 

Igor Munteanu, a subliniat că „Consiliul ONG 
nu poate fi  transformat într-un fel de centru 
de creare a legilor, dar este obligat să reacţi-
oneze la procesele ce au loc și să coopereze 
intens cu puterea executivă în planul realizării 
unor programe importante pentru ţară”.

În cadrul ședinţei au fost abordate diverse 
subiecte care, la propunerea unor membri ai 
CNP, urmează să determine direcţiile priori-
tare de activitate. De asemenea, a fost menţi-
onată necesitatea implicării mai active a orga-
nizaţiilor neguvernamentale în combaterea  
fenomenelor negative din societate, cum ar fi  
corupţia, trafi cul de fi inţe umane, violenţa în 
familie etc.

În fi nalul ședinţei, a fost ales  Biroul per-

manent al CNP, constituit din 7 membri, 
inclusiv președintele CNP - Sorin Mereacre 
(Reprezentanţa în Moldova a Fundaţiei Eura-
sia) și vicepreședintele CNP – Ecaterina Mar-
darovici (Asociaţia Obștească „Clubul Politic 
al Femeilor 50/50”).

Federaţia Naţională a Agricultorilor din 
Moldova AGROinform este reprezentată în 
CNP de către directorul executive al organi-
zaţiei, Aurelia Bondari.

Până la crearea site-ului CNP, informaţia 
referitoare la activitatea Consiliului va fi  pla-
sată pe pagina ofi cială al Guvernului RM în 
reţeaua Internet - www.gov.md, la comparti-
mentul „Consiliul Naţional pentru Participa-
re”.
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Marţi, în cadrul unei conferinţe de presă, 
șeful Misiunii FMI în Moldova, Nicolay Gu-
erguiev, afl at în vizită de lucru la Chișinău, 
a spus că „guvernul moldovean va putea di-
recţiona aceste resurse spre acoperirea defi -
citului bugetar și spre completarea rezervelor 
Băncii Naţionale (BNM), care pentru 2010 
poate menţine infl aţia în limita a 4-5%”.

„Completarea rezervelor valutare ale sta-
tului este importantă pentru micșorarea ris-
curilor externe la care este supusă Moldova”, 
a spus Guerguiev, care consideră că în prima 
jumătate a anului 2009 BNM a împiedicat 
procesele de devalorizare și a pierdut din 
această cauză o treime din rezervele valutare 
din totalul de $1,67 mlrd.

Referindu-se la competitivitatea produ-
selor moldovenești în străinătate, șeful misi-
unii a subliniat că devalorizarea leului mol-
dovenesc de la sfârșitul anului trecut a creat 
o paritate cu valutele ţărilor cu care Moldova 
se afl ă în relaţii economice.

Guerguiev presupune că în legătură cu 
creșterea tarifelor la gaz, căldură și energie 
electrică trendul infl aţionist în Moldova s-ar 
putea intensifi ca.

„La sfârșitul primului trimestru al anu-
lui 2010 infl aţia desigur va fi  mai mare decât 
indicele prognozat, fapt provocat de pre-
ţurile de import. Dar la moment cererea în 
ţară este mică, de aceea nu avem temeiuri să 
presupunem că indicele preţurilor va fi  mai 
mare de 10%”, a spus el.

Pentru anul 2010 FMI prognozează pen-
tru Moldova o creștere a economiei în limita 
a 1,55, în timp ce premierul Vlad Filat speră 
sincer că PIB-ul va crește cu mai bine de 4%.

„Totul va depinde de restabilirea econo-
miei Rusiei și a altor ţări din regiune. Creș-
terea economiei moldovenești depinde de 
cererea externă. Moldova cu cei 3,5 mln de 
locuitori ai săi nu poate să-și crească brusc 
cererea internă”, a menţionat Guerguiev.

Fondul a menţionat o îmbunătăţire a po-
liticii monetar-bugetare a Guvernului care se 
produce din octombrie 2009, când misiunea 
a discutat cu Guvernul politica sa economică 
pentru anii 2010-2012 și Memorandumul. 
În noiembrie și decembrie 2009 a avut loc o 
creștere a importului și exportului, iar scă-
derea PIB-ului s-a încetinit comparativ cu 
trimestrul a doilea și al treilea.

„Urmărim o îmbunătăţire esenţială în 
economia moldovenească și sperăm că rit-
mul de creștere va fi  mai rapid”, a spus Gu-
erguiev.

Începând din anul 1993 FMI a acordat 
Moldovei peste $500 mln cu care ţara și-a 
menţinut rezervele valutare. În octombrie 
2009 Fondul în premieră a acordat Guver-
nului $156 mil. pentru acoperirea defi citului 

bugetar, care a constituit 9% din PIB.
Potrivit Memorandumului cu FMI, Gu-

vernul s-a obligat să ducă o politică moneta-
ră și o politică bugetar-fi scală dură, precum 
și să facă reorganizări de structură pentru 
ca defi citul bugetar pentru 2010 să nu depă-
șească 7% din PIB, în 2011 - 5%, în 2012 - 
3%. În această perioadă rata infl aţiei trebuie 
să constituie 4-5% plus-minus 1%.

În 2010 FMI ne va acorda 150 mln USD
ÎN 2010 Fondul Monetar Internaţionale (FMI) va acorda Moldovei $150 mil. în cadrul 

Memorandumului pentru anii 2010-2012.

Asistenţa fi nanciară oferită de FMI 
devine mai substanţială şi mai puţin 

condiţionată 
PRIN ASISTENŢA financiară şi 

consultati vă oferită, FMI doreşte 
să fi e mai fl exibil şi mai aproape 
de necesităţile statelor cu veni-
turi mici cu care colaborează, 
în special, în această perioadă 
de criză, a menţionat în cadrul 
unui seminar Olga Stancova, 
consultant FMI. 

Ea a reamintit în acest context că 
pentru a veni în ajutor ţărilor cu pro-
bleme legate de dezechilibre macroeco-
nomice FMI a sporit normele de acces 
a acestora la fi nanţare. Astfel, dacă în 
cadrul mecanismului de fi nanţare pen-
tru creșterea economică și reducerea 
sărăciei (PRGF) creditarea în condiţii 
concesionale se limita la 100% din cota 
ţării respective pe an, prin mecanismul 
de creditare extinsă, lansat în aprilie 
trecut (ECF), această normă a fost ma-
jorată la 200% din cotă pe an și 600% 
din cotă cumulativ, adică pe durata unui 
program cu FMI pe trei ani. 

Totodată, FMI a simplifi cat condiţi-
ile pentru programele fi nanţate în baza 
noului mecanism ECF. 

„Mai mulţi bani, mai puţine condi-
ţii și o focalizare a acestor programe pe 
reducerea sărăciei și obţinerea creșterii 
economice, pe măsuri de îmbunătăţire a 
managementului sistemului fi nanciar și 

menţinere a unui nivel adecvat al chel-
tuielilor sociale și altor cheltuieli priori-
tare”, a spus Olga Stancova. 

FMI a aprobat în aprilie 2009 o deci-
zie privind acordarea a 250 mlrd dolari 
ţărilor economiile cărora au fost afecta-
te de criză. Inclusiv a permis utilizarea 
drepturilor speciale de tragere, din care 
au fost și sunt oferite credite pentru sus-
ţinerea bugetelor (ceea ce mai înainte 
FMI nu făcea, mijloacele de Fond erau 
transferate băncilor naţionale). R. Mol-
dova i-au fost acordate la sfârșitul anului 
trecut drepturi speciale de tragere echi-
valente sumei de 180 mln dolari (circa 
2 mlrd lei) utilizaţi pentru reducerea 
defi citului bugetar și onorarea plăţilor 
prioritare ale bugetului. 

Takhir Mirzoev, noul Reprezentant 
permanent al FMI în Moldova, a spus că 

împrumutul de 574 mln dolari, acordat 
Moldovei pentru implementarea Pro-
gramului economic, negociat cu FMI, 
este foarte avantajos, acestea fi ind mij-
loace creditare ieft ine. Circa 148 mln 
dolari sunt oferiși în baza mecanismu-
lui de creditare extinsă (ECF) și vor fi  
debursate în anul curent pe conturile 
Ministerului Finanţelor pentru susţine-
rea bugetului. Celelalte mijloace vor fi  
transferate Băncii Naţionale, prin me-
canismul de fi nanţare extinsă (EFF) în 
tranșe egale, pe parcurs de trei ani. 

Condiţiile de creditare sunt următoa-
rele: mecanismul ECF - scadenţa 10 ani, 
perioada de graţie 5,5 ani, rata dobânzii 
0, mecanismul EFF – scadenţa 10 ani, 
perioada de graţie 4,5 ani, rata dobânzii 
- rata de bază variabilă pentru drepturile 
speciale de tragere, în prezent 1,23%.

Rusia s-a oferit să 
deschidă suplimentar 

mai multe puncte 
de trecere pentru 

importul producţiei 
vegetale din 
R. Moldova

FEDERAŢIA RUSĂ a anunţat că este dispusă să 
deschidă suplimentar patru puncte de tre-
cere pentru importul producţiei de origine 
vegetală din Republica Moldova, pe lângă 
cele şase puncte deja existente. 

Potrivit serviciului de presă al Ministerului Agricul-
turii și Industriei Alimentare, (pe lângă cele trei puncte 
amenajate pe calea ferată din regiunea Breansk și altele 
trei în aceeași direcţie pe traseele destinate circulaţiei 
autovehiculelor), producătorilor agricoli din R. Mol-
dova li se mai oferă posibilitatea de a transporta marfa 
cu autovehicule prin localităţile Torfeanovka, Brusni-
cinoie, Buraciki, Ubilinka, Troiebortnoie, Nehoteevka, 
precum și Novoșahtinsk, iar pe calea ferată - prin locali-
tăţile Buslovskaia, Valuiki și Gucovo. 

De asemenea, agricultorii moldoveni vor putea 
transporta mărfuri prin porturile maritime și fl uviale 
din Sankt-Petersburg, Rostov pe Don, Soci și Taganrog, 
iar pe cale aeriană - prin aeroporturile „Vnukovo”, „Do-
modedovo” și „Șeremetievo” din Moscova, precum și 
prin aeroportul „Pulkovo” din Sankt-Petersburg. 

Decizia a fost luată de Serviciul Federal de Supra-
veghere Veterinară și Fitosanitară din Rusia la solicita-
rea Ministerului moldovean al Agriculturii și Industriei 
Alimentare și a Inspectoratului General de Supraveghe-
re Fitosanitară și Control Semincer din Moldova.

Producător belgian de concentrate pentru animale caută parteneri de 
afaceri în Moldova

Compania belgiană „Intraco” LTD, care este specializată în producerea și comer-
cializarea concentratelor pentru animale (premixuri, hrană pentru pești, păsări, vite, 
porci), este interesată de iniţerea unor afaceri cu parteneri moldoveni. 

În acest sens, întreprinderile producătoare și companiile importatoare din R. Moldova sunt invitate să participe la o pre-
zentare a companiei „Intraco” LTD, ce va avea loc pe 9 februarie 2010, începând cu ora 10.00, în sala de conferinţe a Camerei 
de Comerţ și Industrie a R. Moldova (Chișinău, bd. Ștefan cel Mare 151, et. II). Participarea este gratuită. 

Detalii suplimentare la tel. (+373 22) 22 49 83 (+373 22) 22 49 83 , 
e-mail: marketing@chamber.md 
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POTRIVIT LEGII bugetului asigurărilor 
sociale de stat pe anul 2010 s-au 
stabilit următoarele:
 
 În anul 2010 contribuţia individuală 

de asigurări sociale de stat obligatorii, datora-
tă de salariaţii asiguraţi, angajaţi prin contract 
individual de muncă sau prin alte contracte 
în vederea îndeplinirii de lucrări sau prestării 
de servicii, de persoanele care desfășoară ac-
tivitate în funcţie electivă sau sunt numite în 
autorităţi executive, de notarii de stat, de ju-
decători, de procurori, de avocaţii parlamen-
tari a fost menţinută la nivelul cuantumului 
stabilit pentru anul 2009, constituind 6% din 
salariu și din alte recompense. Contribuţia de 
asigurări sociale de stat datorată de angajatori 
constituie 23% la fondul de salarizare și la alte 
recompense.

 Angajatorii pentru asigurarea socia-
lă a angajaţilor lor care activează în condiţii 
speciale de muncă (lista acestora se conţine 
în Anexa nr. 6 a Legii și vizează o anumită 
categorie de personal din aviaţia civilă) vor 

achita contribuţia de asigurare socială de stat 
obligatorie în mărime de 33% la fondul de sa-
larizare și la alte recompense.

 În cazul asigurării în mod individual, 
pe bază de contract încheiat cu Casa Naţiona-
lă de Asigurări Sociale, contribuţia de asigu-
rare socială de stat va constitui 4044 lei pe an, 
iar în cazul persoanelor fi zice proprietari sau 
arendași de terenuri agricole, care prelucrea-
ză terenul în mod individual – în sumă de 996 
lei pe an, dar nu mai puţin de 1/12 din sume-
le respective lunar, ceea ce acordă plătitorului 
dreptul la pensie minimă pentru limită de 
vârstă și la ajutor de deces.

 Pentru titularii patentei de întreprin-
zător (cu excepţia pensionarilor, invalizilor, 
precum și a persoanelor care se atribuie la 
alte categorii de plătitori ai contribuţiei de 
asigurări sociale de stat obligatorii) s-a pre-
văzut expres obligaţia de a transfera la buge-
tul asigurărilor sociale de stat 4044 lei anual 
pentru o persoană, dar nu mai puţin de 1/12 
din această sumă lunar, în funcţie de durata 
activităţii desfășurate în baza patentei.

 A fost micșorată penalitatea pentru 
neplată în termen a contribuţiei de asigurări 
sociale de stat obligatorii de la 0,3% la 0,1% 
din suma datoriei pentru fi ecare zi de întâr-
ziere.

 Pentru anul 2010 a fost majorat cuan-
tumul indemnizaţiei unice la nașterea co-
pilului. Aceasta va constitui 1700 lei pentru 
primul copil și 2000 lei pentru fi ecare copil 
următor.

 Tipurile drepturilor și veniturilor din 
care nu se calculează contribuţii de asigurări 
sociale de stat obligatorii (Anexa nr. 5 a Legii) 
au rămas aceleași, fi ind concretizat doar pct. 
24 aferent donatorilor de sânge. Astfel, s-a 
prevăzut expres că nu se calculează contribu-
ţii de asigurări sociale de stat obligatorii (in-
clusiv – contribuţia individuală de asigurări 
sociale de stat obligatorii) din plăţile com-
pensatorii pentru donarea de sânge conform 
Hotărârii Guvernului nr. 1240 din 27 octom-
brie 2006 cu privire la aprobarea normelor 
de asigurare cu produse alimentare, medica-
mente și consumabile a bolnavilor (maturi și 

copii), precum și a normelor de compensare a 
donatorilor de sânge și alimentaţia lor.

Potrivit Legii fondurilor asigurării obli-
gatorii de asistenţă medicală pe anul 2010, 
prima de asigurare obligatorie de asistenţă 
medicală calculată în mărime procentuală 
la salariu și la alte recompense s-a stabilit în 
mărime de 7% (3,5 % pentru angajator și 3,5 
% pentru salariat). Prima de asigurare obliga-
torie de asistenţă medicală calculată în sumă 
fi xă în valoare absolută s-a stabilit în mărime 
de 2478 lei. 

(Legea nr. 128-XVIII din 23 decembrie 
2009, Monitorul Ofi cial al Republicii Moldova 

nr. 193-196 din 29 decembrie 2009.)

La determinarea bazei lunare maxime 
de calculare a contribuţiei individuale de 
asigurări sociale, a bazei de calcul maxime a 
indemnizaţiei pentru incapacitate temporară 
de muncă, a indemnizaţiei de maternitate se 
va lua în consideraţie salariul mediu lunar pe 
economie prognozat pentru acest an în cuan-
tum de 2950 lei. 

Noutăţi legislative

Printre întreprinderile distinse 
cu marele premiu „Mercuriul de aur 
2009” se numără fabricile „Ionel” și 
„Tricon”, combinatul „Cricova”, ope-
ratorii de telefonie mobilă „Orange” 
și „Moldcell”, întreprinderea „Enteh”, 
compania moldo-germană „Suedzuck-
er-Moldova”, ÎS „Viorica-Cosmetic”, 
SA „Floare-Carpet”.

De medaliile de aur și argint și 
bronz s-au învrednicit 24 de întreprin-
deri. Deţinătorii medaliei de aur „Pa-
trimoniul Republicii” au devenit șase 
companii. La ediţia din anul curent au 
fost incluse nominalizări noi: „Nume 
Nou”, „Profi ”, „Reputaţie și Încredere”.

Prezent la ceremonie, prim-minis-
trul Republicii Moldova, Vlad Filat, a 
menţionat că trebuie create la nivel de 

guvern toate condiţiile pentru o activi-
tate liberă și de succes a producătorilor 
autohtoni.

Președintele Camerei de Comerţ 
și Industrie (CCI), Gheorghe Cucu, 
a anunţat că în cadrul concursului 
„Marca Comercială a Anului” doi din-
tre cei mai buni studenţi din familii 
social-vulnerabile, care au obţinut re-
zultate înalte la învăţătură și au deve-
nit premianţi la diferite concursuri și 
olimpiade, vor primi lunar cîte o bursă 
de 1 mie lei.

Concursul „Cel mai bun contribu-
abil” a fost exclus din concurs.

INFOTAG precizează: Concursul 
„Marca Comercială a Anului” se desfă-
șoară începînd cu 2003 în cadrul expo-
ziţiei naţionale „Fabricat în Moldova” 

și este organizat de CCI în colaborare 
cu genţia de Stat pentru Proprietate 
Intelectuală, cu scopul de a releva că-
ile efi ciente de promovare a mărcilor, 
originalitatea creatorilor de branduri, 
precum și gradul de recunoaștere a 
mărcilor în rîndurile consumatorului.

Agenţii economici sunt 
îndemnaţi să manifeste un 
nivel de responsabilitate 

socială mai înalt 
VICEPREMIERUL VALERIU LAZĂR, ministrul economiei, a 

îndemnat agenţii economici să dea dovadă de un 
grad de responsabilitate socială mai înalt, adecvat 
condiţiilor de criză prin care trece economia ţării 
şi sprijinului pe care îl oferă guvernul acestora. 

Lazăr a spus că guvernul, chiar din momentul învestirii 
în funcţie, și-a propus să reducă presiunea administrativă 
asupra agenţilor economici. 

„Am făcut-o prin anularea unor restricţii la ex-
port, prin eliminarea unor proceduri absurde 
de certifi care dublă a loturilor de producţie, 
prin abrogarea deciziilor privind aplicarea 

unor mărci comerciale, costul cărora se refl ecta în 
preţul produselor şi le făcea necompetitive”, a pre-
cizat Lazăr. 

De asemenea, el a menţionat că guvernul depune efor-
turi în vederea identifi cării unor proiecte externe de susţi-
nere a sectorului real al economiei, pentru acoperirea din 
buget a cheltuielilor de participare a companiilor la diverse 
acţiuni promoţionale interne și internaţionale. 

„Îmbunătăţirea climatului de afaceri, crearea unor con-
diţii favorabile pentru activitatea antreprenorială este și ră-
mâne una din priorităţile guvernului. Dar așteptăm și din 
partea agenţilor economici un răspuns adecvat. Ridicarea 
artifi cială de către unele companii a preţurilor în scopul 
obţinerii unor profi turi de peste 200%, dosirea mărfurilor 
până preţul la ele crește și apoi vânzarea lor, lipsa de respect 
faţă de consumatori – asemenea atitudini sunt inexplicabile. 
La toţi ne este greu și trebuie cu toţii - guvernul, sectorul 
public în întregime, dar și sectorul privat, oamenii de afa-
ceri - să dăm dovadă de un grad înalt de responsabilitate 
socială”, a mai adăugat vicepremierul.

37 de companii autohtone au fost distinse cu marele 
premiu al concursului „Marca comercială”

Întrebările pentru examenele de la BAC 
vor fi  depozitate la bancă

37 DE companii din Moldova au devenit deţinătoarele marelui premiu 
„Mercuriul de aur 2009” al concursului „Marca comercială”. Ceremo-
nia de decernare a premiilor de stat pentru performanţe în domeniul 
calităţii, în sfera producerii şi acordării serviciilor s-a desfăşurat în 
cadrul expoziţiei naţionale multi ramurale „Fabricat în Moldova”.

NUMELE, PRENUMELE şi codul liceenilor vor fi  imprimate 
pe testul examenului de bacalaureat (BAC) de la 
fi nele anului de studii 2010. Ministrul Educaţiei, 
Leonid Bujor, a declarat în cadrul unei conferinţe 
de presă că regulamentul desfăşurării BAC-ului 
conţine 7 prevederi noi cae urmează să asigure 
o organizare mai bună şi un control mai strict, 
transmite Info-Prim Neo. 

„În primul rând, reducem numărul centrelor unde elevii 
vor susţine examenul, dar rămâne principiul examenului ex-
tern, adică în altă instituţie decât în cea în carea a studiat ele-
vul”, a menţionat ministrul. Noutatea din acest an mai constă 
și în faptul că lucrarea elevului va fi  verifi cată de către cel puţin 
doi profesori, care vor contrasemna că au luat cunoștinţă de ea. 
Totodată, termenul oferit pentru a contesta lucrarea a fost mă-
rit până al 48 de ore, faţă de 24 ore cum a fost până în prezent. 

O altă noutate anunţată de Leonid Bujor ţine de modul în care 
vor fi  transmise întrebările pentru teste. Ministrul a spus doar că 
s-a renunţat la transmiterea prin intermediul sistemului electro-
nic, în favoarea sistemului bancar, refuzând să ofere alte detalii în 
acest sens. „Vă pot spune doar că nu vor avea acces la întrebări 
înainte de termen profesorii, conducătorii direcţiilor raionale de 
învăţământ, și nici alte persoane care aveau acces până acum.”, a 
mai spus Leonid Bujor. Experţii în domeniu contactaţi de Info-
Prim Neo au sugerat că întrebările pentru teste vor fi  depozitate la 
bancă, de unde vor fi  extrase doar în ziua examenelor . 

Și procedura de susţinere repetată a BAC-ului va fi  modi-
fi cată. „Vor avea dreptul de a susţine în același an examenul la 
BAC repetat doar liceenii care în acea perioadă nu vor avea po-
sibilităţi de a participa la examen din motive obiective – boala, 
competiţii internaţionale, festival internaţional, unde ei repre-
zintă interesele statului R. Moldova. Ceilalţi elevi care nu se vor 
prezenta la examen nu îl vor susţine decât în anul următor”, a 
mai declarat Leonid Bujor la conferinţă. 

În alt context, conducerea ministerului Educaţiei a anunţat 
că în anul de studii 2010-2011 nu va fi  exclusă nicio disciplină 
școlară. Totodată, acest an va fi  ultimul când elevii absolvenţi ai 
școlilor generale vor putea fi  înmatriculaţi la instituţii de învăţă-
mânt superior. În acest sens, ministrul Educaţiei a semnat recent 
un ordin prin care interzice admiterea elevilor din clasele a 11-a 
liceale în cele gimnaziale, practică existentă până în prezent.  
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Majorări controversate
TEMA MAJORĂRILOR salariale pentru pedagogi a pro-

vocat, săptămâna trecută, noi declaraţii contro-
versate. Pe de o parte, opoziţia acuză Guvernul 
de micşorarea salariilor pentru cadre didacti ce, 
în pofi da majorărilor promise, pe de altă parte, 
Ministerul Educaţiei şi Ministerul Muncii, Protecţiei 
Sociale şi Familiei afi rmă că este vorba despre 
speculaţii.

Astfel, opoziţia critică Guvernul pentru faptul că prin ho-
tărârea de Guvern nr. 807 din 7 decembrie 2009 salariile ca-
drelor didactice pentru perioada vacanţei vor fi  alocate doar în 
mărimea coefi cientului tarifar, fără adaosurile pentru stagiul 
de muncă, pentru dirigenţie și plata pentru controlul lucrări-
lor. 

“Perioada de vacanţă pentru pedagogi este de circa o sută 
de zile, sau patru luni de muncă, adică pentru aceste luni pe-
dagogii vor primi doar salariul tarifar, adică 1760 lei și doar 
opt luni vor avea salariu întreg“, a declarat în cadrul unei con-
ferinţe de presă deputatul comunist, vicepreședintele Comisiei 
parlamentare pentru cultură, educaţie, știinţă, tineret, sport și 
mass-media, Ana Babiuc.

În context, deputatul a accentuat că nu se poate vorbi des-
pre majorarea cu 24 la sută a salariilor pedagogilor promisă de 
Guvernul Filat, deoarece “din momentul în care se calculează 
toată suma care revine pedagogilor pe parcursul unui an în-
treg, atunci din păcate, se constată că nu este mai mare, dar 
chiar mai mică decât suma pe care cadrele didactice au primit-
o în perioada anilor 2008-2009“.

MINISTRUL EDUCAŢIEI: 
„De cea mai esenţială majorare au 
benefi ciat profesorii începători”

La rândul său, ministrul Educaţiei, Leonid Bujor, dezminte 
aceste declaraţii și cele ale sindicatelor din domeniul educaţi-
ei și învăţământului, precum că salariul profesorilor nu a fost 
majorat de la 1 septembrie 2009. 

„Salariul s-a majorat. De cea mai esenţială majorarea au 
benefi ciat profesorii începători”, a declarat ministrul în cadrul 
unei conferinţe de presă. 

Leonid Bujor a spus că majorarea medie de 24% la salariile 
profesorilor, promisă de Guvernul Filat, s-a adeverit. Potrivit 
ministrului, până la 1 septembrie 2009 un profesor începător 
primea 1289 lei, iar după primește un salariu de 1926 lei. „Este 
vorba despre o majorare de 47%”, a spus ministrul. 

Referindu-se la salariile profesorilor cu grad didactic și ve-
chime în muncă, ministrul a spus că la fel au fost majorate în 
medie cu 14-16%. 

Bujor a mai reamintit că pentru majorarea salariilor profe-
sorilor la 1 septembrie 2009, și 1 ianuarie și 1 septembrie 2010 
în bugetul de stat au fost prevăzute 95 mln lei. 

 

MINISTRUL MUNCII: 
„Plăţile suplimentare 
nu se efectuează doar în vacanţele 
dintre trimestre”

A ieșit cu declaraţii și Valentina Buliga, ministrul Mun-
cii, Protecţiei Sociale și Familiei, care a prezentat niște calcule 
care ar trebui să infi rme acuzaţiile opoziţiei și ale sindicatelor.   

„Majorarea de la 1 septembrie 2009 a salariilor cadrelor 
didactice din toate formele de învăţământ, preconizată iniţial 
în cuantum de 54 la sută prin modifi carea Legii nr. 276-XVI 
din 18 decembrie 2008, nu a fost anulată, dar a fost reeșalona-
tă în trei etape: de la 1 septembrie 2009 – o majorare în medie 
cu 24 la sută; de la 1 ianuarie 2011 – majorarea cu 12 la sută și 
de la 1 septembrie 2011 – cu 10 la sută.

Astfel, începând cu 1 septembrie 2009, salariile cadrelor 
didactice au fost recalculate prin stabilirea salariilor lunare 
prevăzute de lege cu aplicarea coefi cientului k = 0,8 și aceste 
salarii vor fi  în vigoare și pe tot parcursul anului 2010.

Spre exemplu, un profesor cu studii superioare și cu o ve-
chime în muncă de peste 25 ani, care până la 1 septembrie 
2009 avea un salariu lunar de 1470 lei pentru o sarcină di-
dactică de 18 ore pe săptămână, în prezent benefi ciază de un 
salariu lunar de 1760 lei. De un salariu lunar de 1760 lei bene-
fi ciază și profesorul începător, care până la 1 septembrie 2009 

avea un salariu tarifar de doar 1146 lei.
În acest mod, prin noile condiţii de salarizare se diminu-

ează discrepanţele neîntemeiate dintre nivelul de salarizare a 
pedagogilor începători și a celor cu o vechime mare în muncă, 
care mai benefi ciază de sporuri semnifi cative pentru această 
vechime. 

Astfel, noul sistem de salarizare creează pentru tinerii 
specialiști mai multe oportunităţi și stimulente de încadrare 
în activitatea pedagogică.

Respectiv, salariul unui tânăr specialist în primul an de 
activitate care nu benefi ciază de sporuri la salariu pentru ve-
chime în muncă, pentru grad didactic și pentru dirigenţie a 
fost majorat de la 1186 lei până la 1800 lei, sau cu 614 lei (+ 
51,8%).

Un alt exemplu care vine în susţinerea afi rmaţiilor minis-
trului este și suplimentarea fondului de salarizare a cadrelor 
didactice cu peste 148 mln lei în trimestrul IV al anului 2009 
și cu peste 445 mln lei în anul 2010.

Referindu-se la acuzaţiile despre o reducere drastică a sa-
lariilor în perioada de vacanţă Valentina Buliga le-a califi cat 
drept demagogice 

„În realitate, în Hotărârea Guvernului nr. 807 din 7 de-
cembrie 2009 este clar stipulat că, pe durata vacanţelor, care 
sunt trei pe parcursul anului școlar (în noiembrie, ianuarie și 
martie), profesorii și învăţătorii vor benefi cia de salariul lunar 
de bază și sporul pentru vechime în muncă și nu vor benefi cia 
de unele plăţi pentru prestarea muncii suplimentare care în 
timpul vacanţei nu se efectuează (dirigenţie, controlul lucră-
rilor scrise, administrarea unui cabinet), precum și de sporul 
pentru grad didactic, care conform legii se plătește lunar doar 
pentru timpul efectiv lucrat în specialităţile pentru care au 
fost conferite gradele în cauză”.

Plăţile suplimentare nu se efectuează doar în vacanţele 
dintre trimestre și această modalitate nu se referă la vacan-
ţa de vară în timpul căreia pedagogii se afl ă în concediu de 
odihnă plătit conform salariului mediu constituit pe parcur-
sul anului.   

Modalitatea expusă de plată a salariilor în timpul vacanţe-
lor dintre trimestre se extinde doar asupra profesorilor și în-
văţătorilor, care activează în condiţiile sarcinii didactice orare 
și nu se extinde asupra personalului din instituţiile preșcolare, 
internate și alte instituţii, care activează în regim de serviciu 
cu durata normală a timpului de muncă, precum și asupra ca-
drelor didactice cu funcţii de conducere.

Salariile pedagogilor sunt un nou motiv de scandal între Guvern și opoziţie
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Mulţi producători s-au convins că este mult mai greu să vinzi produsul la un preţ convenabil, decât să produci. 

Realităţile actuale confi rmă că informaţia veridică, operativă, completă poate contribui la luarea unor decizii corecte 
și reprezintă, deseori, un factor important în asigurarea succesului unei afaceri.

Cum să facem alegerea corectă?!

Abonamentul A

- Preţuri săptămânale angro fructe, legume |Moldova, Rusia, Polonia|
- Preţuri producători pentru fructe, legume şi cereale
- Preţuri mondiale cereale
- Monitorizare lunară a legumelor şi fructelor
- Studii lunare pe produse
- Analize statistice trimestriale export-import (legume, fructe, cereale)
- Analize anuale ale sectorului cerealier
- Idei de afaceri
- Ştiri zilnice
- Cea mai recentă apariţie a ziarului Agromediainform în format electronic
- Livrarea buletinului lunar AgraVista prin poştă (pe adresa juridică sau la domiciliu) 

sau în format electronic cu informaţia cuprinsă în abonamentele A şi B

1 lună – 20

3 luni – 60

6 luni – 96 (reducere - 20%)

12 luni – 144 (reducere 40%)

Abonamentul B

- Plasarea cererilor şi ofertelor proprii pe www.agravista.md
- Valabilitate a ofertelor timp de 12 luni
- Promovarea ofertelor în ziarul Agromediainform
- Promovarea ofertelor pentru export. Traducerea cererilor şi ofertelor în limbile 

engleză şi rusă şi plasarea lor pe site-uri străine
- Cele mai recente oferte comerciale 
- Ştiri zilnice
- Cea mai recentă apariţie a ziarului Agromediainform în format electronic
- Plasarea unui articol promoţional despre companie şi produsele sale –1/lună

1 lună – 15

3 luni – 45

6 luni – 72 (reducere - 20%)

12 luni – 99 (reducere 45%)

Abonamentul C

- Abonamentul C cuprinde accesul la informaţiile şi serviciile incluse în Abonamen-
tele A şi B

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

20% reducere 
conform tarifelor 

Abonamentelor A şi B

 Preţurile sunt indicate în dolari SUA. 
 Acces gratuit pe site: Ştiri zilnice, Oferte comerciale, Baze de date ale companiilor, Tehnologii, Istorii de succes, Expoziţii şi conferinţe, Adrese utile

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

Abonamente AgraVista

Noi vă propunem:

 Abonamente AgraVista on-line 
www.agravista.md este unicul portal informaţional 
din Moldova ce oferă informaţie operativă și analiti-
că specializată pentru toţi operatorii pieţei de fructe, 
legume și cereale.

înregistraţi-vă pe www.agravista.md, selectaţi unul 
din Abonamentele A, B, C! – și la ora 8 dimineaţa 
primiţi direct pe e-mail ultimele preţuri pentru fructe, 
legume și cereale, știri recente din domeniul econo-
mic, politica agrară, legislaţie, studii de piaţă, tehnolo-
gii, idei de afaceri, cereri și oferte de produse agricole.

abonaţii portalului au posibilitatea să-și găsească parte-
neri comerciali, realizând contracte de lungă durată, să 
acceseze ofertele comerciale din Moldova, CSI, Europa, 
cât și să-și plaseze ofertele comerciale proprii.

cu ajutorul nostru sunt efectuate peste 500 tranzacţii 
anual, zilnic portalul este accesat de peste 500 utilizatori.

 Buletin AgraVista 

este un buletin specializat ce refl ectă informaţii cu-
rente despre piaţa de fructe, legume și cereale și in-
clude ultimele preţuri de pe piaţă, știri recente din 
domeniul economic, politica agrară, legislaţie, analize 
și studii de piaţă, tehnologii, cereri și oferte de pro-
duse agricole.

 Publicitate AgraVista buletin
plasarea în buletinul AgraVista a unui articol pro-
moţional despre companie/produsele sale, ofertelor 
companiei sau a publicităţii.

 Publicitate banner

promovarea companiilor și produselor/serviciilor 
acestora prin plasarea bannerelor promoţionale pe 
site-tul www.agravista.md.

 Regiunea ta. Ziarul tău. Agromediainform.  În fi ecare ediţie veţi găsi informaţii veridi-
ce și complete care vor fi  de folos la iniţierea 
sau dezvoltarea afacerilor, identifi carea noi-
lor parteneri și a pieţelor de desfacere. Vor fi  
oferite recomandări ale specialiștilor pentru 
diverse situaţii cu care se confruntă producă-
torii agricoli, informaţii despre politicile sta-
tului și cele europene în domeniul agriculturii 
și a afacerilor rurale etc.

 Abonamente la ziarul Agromediainform pot fi  perfectate în toate ofi ciile poștale 
sau la adresa redacţiei, Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 123 „V”

 POȘTA MOLDOVEI      Preţuri de abonare (lei)
PM 21948 12 luni* 9 luni 6 luni 3 luni 1 lună

121 lei 99 lei 66 lei 33 lei 11 lei
 * august - vacanță

 inform
MEDIA

Publicație Periodică a Federației Naționale 
a Agricultorilor din Moldova “AGROinform“

Publicație Periodică a Federației 
Naționale a Agricultorilor din Moldova 

“AGROinform“

 Redactor-șef: Alexandru GÎSCÃ
Maketare: Gaby LUCHIȚA

 ADRESA REDACȚIEI: MD-2004, Chișinău, 
bd. Ștefan cel Mare, 123 V.

Tel.: 23-56-98
e-mail: publicitate@agroinform.md

www.agroinform.md, www.agravista.md

 Comanda nr. 153
Tiparul executat PRAG-3

1 pagină   -  250x395 mm
Interior - 5200 lei
Ultima - 7300 lei

1/2 pagină   -  250x195 mm
Interior - 2600 lei
Ultima - 3600 lei

1/4 pagină   -  125x195 mm
Interior - 1300 lei
Ultima - 1800 lei

1/13 pagină  - 250x30 mm
Interior - 400 lei
Ultima - 560 lei

Pentru detalii privind contractarea abonamente-
lor AgraVista on-line, a buletinului AgraVista sau 

publicităţii pe site-ul nostru, vă rugăm să ne contactaţi 
la: +373 (22) 23 56 96 sau tvasilita@agroinform.md

Pagini
Apariţii
25% 50% 100%

Pagina de start,  
dimensiunea, pixeli:120x60 20 30 50

Pagini interioare,  
dimensiunea, pixeli:120x60 10 20 35

Publicitate banner 
www.agravista.md

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

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

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

 Publicitatea pe paginile interioare sunt rezervate în categori-
ile: Companii și Produse. 

 Macheta (bannerul) pentru reclama vă aparţine sau poate fi  
realizată de către noi, la indicaţiile Dumneavoastră.

Publicitate AgraVista buletin
1 pagină 210x297 mm 1/2 pagină 210x148,5 mm 1/4 pagină 105x148,5 mm

Articol 
promoţional

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

Publicitate color 50 40 30
alb-negru 30 25 20

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

3 luni 6 luni 12 luni

Plasarea ofertelor (listelor de preţuri) 20 50 80
 Preţurile sunt indicate în dolari SUA.
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*OFERTE

*CERERI

Produs Cantitate Companie

Produs Cantitate Companie Produs Cantitate Companie

* PREȚ NEGOCIABIL

 Mai multe oferte şi cereri 
găsiţi pe 

Bostan 0,2 tone
Botez Alexandru Cantemir, 
s. Pleseni,  
Tel.: (273) 74232

Butași de viţă de vie
1000 
bucăţi

Andronovici Grigore  
Ungheni, s.Condrătești,  
Tel.: (236) 79265

Cartofi 30 tone
Ciobanu Gheorghii  
Hâncești,  
Tel.: (269) 23408,  068083841

Fasole uscate 0,3 tone
Parfeni Ecaterina  
Cantemir, s.Cârpești,  
Tel.: (273) 23066

Fasole uscate 0,5 tone
Voinu Victor  
Cantemir, s.Cârpești,  
Tel.: (273) 78299

Floarea-soarelui 40 tone
Brînzeni Agro  Orhei, 
s.Brânzeni,  
Tel.: (235) 70349

Floarea-soarelui 22 tone
Mospur-Agro  Fălești, 
s.Catranâc,  
Tel.: (259) 68769, 68753

Grâu alimentar
4000 
tone

Gruprijor-Agro  Fălești, 
s. Chetriș,  
Tel.: (259) 61339, 51698, 
069553653

Grâu alimentar
800 
tone

Taras-Scop- Agro  Fălești, 
s.Natalevca,  Podrea Vasile, 
Tel.: 069155600

Grâu alimentar
350 
tone

Agropopuros  Fălești, 
s.Mărăndeni,  
Tel.: (259) 72330, 069108603

Grâu alimentar
200 
tone

Abilitate-Agro  Fălești, 
s. Călugăr,  
Tel.: (259) 23320, 67700

Grâu alimentar
200 
tone

Gospodarul Rediu  Fălești, 
s.Rediul de sus,  
Tel.: (259) 70192, 079544222, 
067253017,  Fax: (259) 70192,

Grâu alimentar
100 
tone

Brînzeni Agro  Orhei, 
s.Brânzeni, 
 Tel.: (235) 70349

Grâu alimentar 80 tone
Pașcaneanu Maria  
Hâncești, s.Obileni,  
Tel.: (269) 23408

Grâu alimentar 50 tone
Spicul  Fălești, 
s.Gara Catranâc,  
Tel.: (259) 75311, 22951

Grâu 40 tone
Sibov Ion  Cantemir, 
s. Baimaclia,  
Tel.: (273) 43214

Grâu alimentar 10 tone
Niţă Vasile  Orhei, 
s.Peresercina,  Tel.: (235) 47290, 
47324, 069157558

Grâu 10 tone

Guzun Ștefan  Orhei, 
s.Peresecina,  
Tel.: (235) 47301, 47267, 
079535275,  Fax: (235) 47267

Mazăre furajeră
100 
tone

Marciuc Valentina  Drochia, 
s. Iarova,  
Tel.: (252) 27032, 079401202

Miere de albine
nelimi-
tat

Adajuc Vasile  
Fălești,  
Tel.: (259) 23287

Morcov
600 
tone

SC Amburan grup  
Ungheni,  
Tel.: 069223789

Orz 70 tone
Sibov Ion  Cantemir, 
s. Baimaclia,  
Tel.: (273) 43214

Orz 65 tone
Mospur-Agro  Fălești, 
s.Catranâc,  
Tel.: (259) 68769, 68753

Orz 50 tone
Brînzeni Agro  Orhei, s
.Brânzeni,  
Tel.: (235) 70349

Orz 50 tone
Vastadum  Fălești, 
s. Marandeni, 
Tel.: 069212681

Orz 35 tone
Taniserv Agro  Fălești, 
s.Sarata Veche,  
Tel.: (259) 64 441, 069325319

Orz 20 tone
Acinas Agro  Fălești, 
s. Pоnzăreni,  
Tel.: (259) 22424, 0 69145357

Cartofi 2 tone
Rusu Igor  Căușeni, 
s. Ursoaia,  
Tel.: (243) 42210, 060062695

Ceapă 2 tonă
Rusu Igor  Căușeni, 
s. Ursoaia,  
Tel.: (243) 42210, 060062695

Floarea-soarelui nelimitat
SC „Railean-Plus”  
Ialoveni, s. Bardar,  
Tel.: 079552082

Floarea-soarelui 500 tone
Gajiu Vasile  
Hâncești,  
Tel.: (269) 23408, 068083841

Grâu nelimitat
SRL „REUTRANSCOM”  
mun. Bălţi,  
Tel.: (259) 54850, 069735067

Grâu furajer nelimitat
SC „Railean-Plus”  
Ialoveni, s. Bardar, 
 Tel.: 079552082

Mazăre 500 tone
Gajiu Vasile  
Hâncești,  
Tel.: (269) 23408, 068083841

Mere 400 tone
SC Amburan grup  
Ungheni,   
Tel.: 069223789

Mere 3 tone
Rusu Igor  Căușeni, 
s. Ursoaia,  
Tel.: (243) 42210, 060062695

Miere de albine 50 kg
Rusu Igor  Căușeni, 
s. Ursoaia,  
Tel.: (243) 42210, 060062695

Morcov 1.5 tonă
Rusu Igor  Căușeni, 
s. Ursoaia,  
Tel.: (243) 42210, 060062695

Porumb
1000 
tone

IPC „ Bucovăţ” SRL  
Ungheni,  Tel.: (236) 23455, 
27415, 079480289

Orz nelimitat
SC „Railean-Plus”  
Ialoveni, s. Bardar,  
Tel.: 079552082

Orz 300 tone
Gajiu Vasile  
Hâncești,  
Tel.: (269) 23408, 068083841

Porumb 500 tone
Gajiu Vasile  
Hâncești,  
Tel.: (269) 23408, 068083841

Porumb nelimitat
SC „Railean-Plus”  
Ialoveni, s. Bardar,  
Tel.: 079552082

Roșii 1 tonă
Rusu Igor  Căușeni, 
s. Ursoaia,  
Tel.: (243) 42210, 060062695

Seminţe de mazăare 1 tonă
Baznat Iurie  
Glodeni, s. Cajba,  
Tel.: 069387927

Varză 1.5 tone
Rusu Igor  Căușeni, 
s. Ursoaia,  
Tel.: (243) 42210, 060062695

Orz 10 tone
Voronco Lidia  Căușeni, 
s. Cârnăţenii-Noi,  
Tel.: (243) 64533

Porci - masă vie  1 tonă
Secrieru Nadejda  Hâncești, 
s. Bujor,  
Tel.: (269) 23408

Porumb
150 
tone

Brînzeni Agro  Orhei, 
s.Brânzeni,  
Tel.: (235) 70349

Porumb alimentar 35 tone
Cozmeanca  Fălești, 
s.Pruteni,  Tel.: (259) 66593, 
069201226

Porumb 25 tone
Ulinici Maria  
Nisporeni,  
Tel.: (264) 23453, 079596327

Porumb 20 tone
Voronco Lidia  Căușeni, 
s. Cârnăţenii-Noi,  
Tel.: (243) 64533

Porumb 10 tone
Croitoru Petru  Nisporeni,  
Tel.: (264) 23355

Puieţi de nuc
42 000 
bucăţi

Gospodarul Rediu  Fălești, 
s.Rediul de sus,  
Tel.: (259) 70192, 079544222, 
067253017,  Fax: (259) 70192

Puieţi de prun
40 000 
bucăţi

Cucu Timofei  Ungheni, 
s.Cetireni,  
Tel.: (236) 41382, 079171730

Puieţi de măr
40000 
bucăţi

Cucu Timofei  Ungheni, 
s.Cetireni,  
Tel.: (236) 41382, 079171730

Puieţi de măr
15 000 
bucăţi

Gospodarul Rediu  Fălești, 
s.Rediul de sus,  Tel.: (259) 
70192, 079544222, 067253017,  
Fax: (259) 70192

Puieţi altoiţi de 
persic

6300 
bucăţi

Tocan Oleg  Căușeni, 
s.Zaim,  
Tel.: (243) 72540, 079682720

Puieţi de prun
6 000 
bucăţi

Gospodarul Rediu  Fălești, 
s.Rediul de sus,  
Tel.: (259) 70192, 079544222, 
067253017,  Fax: (259) 70192

Puieţi altoiţi de 
migdal

4300 
bucăţi

Tocan Oleg  Căușeni, 
s.Zaim,  
Tel.: (243) 72540, 079682720

Puieţi altoiţi de prun
1500 
bucăţi

Tocan Oleg  Căușeni, 
s.Zaim,  
Tel.: (243) 72540, 079682720

Puieţi de nuc altoiţi
1000 
bucăţi

Guţanu Valentin  
Cantemir, s.Capaclia,  
Tel.: (273) 71-2-30

Puieţi altoiţi de 
persic

1 000 
bucăţi

Rusu Mihail  Căușeni, 
s. Ursoaia,  
Tel.: (243) 42210, 23763

Puieţi de zmeură
1 000 
bucăţi

Andronovici Grigore  
Ungheni, s.Condrătești,  
Tel.: (236) 79265

Ridiche neagră 1 tonă
Placintă Mihail  
Hâncești, s.Logănești,  
Tel.: (269) 57349, 25355

Sfeclă roșie
200 
tone

SC Amburan grup  
Ungheni, 
Tel.: 069223789

Sfeclă roșie 1 tonă
Placintă Mihail  Hâncești, 
s.Logănești,  
Tel.: (269) 57349, 25355

Seminţe de porumb
500 
tone

IPC „ Bucovat” SRL  
Ungheni,  Tel.: (236) 23455, 
27415, 079480289

Seminţe de porumb 50 tone
Borivas Agro  Fălești, 
s. Glingeni,  Tel.: (259) 71476, 
71319, 0795 91851

Seminţe de porumb 50 tone
Vastadum  Fălești, 
s. Mărăndeni,  
 Tel.: 069212681

Seminţe de porumb 30 tone
Cozmeanca  Fălești, 
s.Pruteni,  
Tel.: (259) 66593, 069201226

Seminţe de porumb 20 tone
Gruprijor-Agro  Fălești, 
s. Chetriș,  Tel.: (259) 61339, 
51698, 069553653

Seminţe de orz 20 tone
Plantarsemagro  Fălești, 
s. Hiliuţi,  
Tel.: (259) 74535, 067123469

Seminţe de orz 10 tone
Borivas Agro  Fălești, 
s. Glingeni,  Tel.: (259) 71476, 
(259) 71319, 079591851

Seminţe de ceapă 5 tone
AO „OrhConsInfo”  Orhei,  
Tel.: (235) 24955, 27768, 
069315106, Fax: (235) 27768,

Seminţe de lucernă 1 tonă
Turtureanu Iurie  Ungheni, 
s. Bușila,  Tel.: (236) 75400, 
75335, 079959625

Soia 60 tone
Abilitate-Agro  Fălești, 
s. Călugăr,  
Tel.: (259) 23320, 67700

Struguri de masă 
Moldova

4 tone
Coroban Tudor  
Hâncești,  
Tel.: (269) 23408, 068083841

Tractor T-25
1 uni-
tate

Enache Ion  Ungheni, 
s. Măcărești,  
Tel.: 069453353

Tractor T-40
1 uni-
tate

Enache Ion  Ungheni, 
s. Măcărești,  
Tel.: 069453353

Tractor T-40
1 uni-
tate

Glodeanu Anatolie  
Ungheni, s. Mănoilești,  
Tel.: (236) 73253, 0795 50647




