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Mai mult de jumătate
din ajutorul promis Moldovei
de către donatorii străini
îl constituie granturile
Din suma totală de 1,9 mlrd euro, promişi săptămâna trecută de către partenerii de dezvoltare,
52% îl constituie granturi şi 48% credite acordate
în condiţii preferenţiale.
Premierul Vladimir Filat a menţionat, luni, în
cadrul unei conferinţe de presă, în care a făcut
totalurile Reuniunii grupului consultativ de la
Bruxelles, că perioada de graţie pentru creditele

accesate este de la 5 la 10 ani, cu o rată a dobânzii
de la 0,1 la 1,2% anual.
Potrivit premierului, banii vor fi utilizaţi pentru
reabilitarea drumurilor şi a sistemelor de apă şi
canalizare, pentru salubrizare, justiţie, susţinerea
sectorului mic şi mijlociu, agricultură. O parte din
bani vor direcţionaţi spre susţinerea bugetară.

Continuare în pag 3

SGS – CHEIA SUCCESULUI TĂU
PE PIEŢELE EXTERNE!!!
Compania SGS Moldova, membru al Grupului Internaţional
SGS – Lider Mondial şi Inovator în domeniul inspectării,
verificării, testării şi certificării – propune producătorilor
agroalimentari următoarele servicii:
1. Certificarea produselor agroalimentare ecologice. .
Cererea pentru produsele agroalimentare ecologice pe pieţele
internaţionale depăşeşte cu mult oferta lor, însă preţurile sunt, în
medie, de 2-3 ori mai mari decât la produsele convenţionale.
2. Certificarea produselor agricole conform standardului
GLOBALGAP. Implementarea şi certificarea GLOBALGAP
autentifică faptul că legumele şi fructele produse sunt conforme
normelor Uniunii Europene şi vă oferă posibilitatea vânzării
acestora în supermarketele internaţionale la preţuri avantajoase.

Certificatele SGS sunt recunoscute internaţional!
3. Organizarea seminarelor.
Compania SGS organizează seminare atât în teritoriu, cât şi
în oficiul central din Chişinău, oferind consultanţă gratuită la
subiectele menţionate.
Pe data de 16 aprilie, ora 10.00, compania SGS Moldova
organizează un seminar GRATUIT la tema „Bazele agriculturii
ecologice şi cerinţele faţă de import în Uniunea Europeană a
produselor agroalimentare ecologice”.
Detalii la telefonul: 22 83 83 / 22 10 13,
e-mail:sgs.moldova@sgs.com
Locul desfăşurării seminarului:
SGS Moldova, str. M. Eminescu, 7, or. Chişinău

Prin intermediul băncilor locale

Împrumuturile vor fi în destinate finanţării necesităţilor
curente sau excepţionale ale clienţilor, ocazionate de activitatea de export: procurarea de echipamente tehnice, materii prime şi materiale pentru producere, semifabricate, combustibil,
energie, lucrări de construcţie etc.
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FEDERAŢIA AGRIGULTORILOR AGROINFORM PREZINTĂ PREŢURILE ZILNICE ANGRO LA FRUCTE ȘI LEGUME PE 5 PIEŢE DIN MOLDOVA
25.03.2010

Piaţa angro Edineţ

Piaţa angro Bălţi

Piaţa angro Chișinău (Albișoara)

minim

maxim

mediu

minim

maxim

mediu

Ardei dulce
Cartofi
Castraveţi
Ceapă albă
Ceapă galbenă
Ceapă roșie
Ceapă verde (cozi)
Ciuperci Păstrăv/
Veșenca
Ciuperci Shampinion
Dovlecei
Gogoșari
Morcov
Pătrunjel
Praz
Ridiche de lună
Ridiche neagră
Roșii de seră
Sfeclă de masă
Usturoi
Varză
Varză brocolli
Varză conopidă
Varză de pechin
Varză roșie
Vinete

3,80
20,00
9,00
-

6,00
20,00
10,5
-

4,00
20,00
10,5
-

3.00
9.00
10.00
-

6.00
10.00
10.00
-

-

-

-

28.00

6,00
3,00
20,00
6,00
30,00
5,00
-

9,00
7,00
20,00
7,00
30,00
7,00
-

6,00
3,00
20,00
6,00
30,00
6,00
-

Banane
Grepfrut
Lămâi
Mandarine
Mere
Mere Golden
Mere Idared
Mere Rihard
Miez de nucă
Pere
Portocale
Prune uscate
Struguri albi de masă
Struguri de masă
Moldova
Struguri Kișmiș
Struguri roșii de masă

3,00
3,00
15,00
-

5,00
5,00
25,00
-

20,00
-

Piaţa agricolă Ungheni

Piaţa agricolă Cahul

maxim

mediu

minim

maxim

mediu

minim

maxim

mediu

4.30
10.00
10.00
-

minim
LEGUME
40.00
4.00
21.00
13.00
9.50
15.00
30.00

45.00
6.00
30.00
13.00
10.00
15.00
35.00

40.00
5.00
21.00
13.00
10.00
15.00
35.00

4.00
10.00
-

6.00
12.00
-

5.00
11.00
-

5.00
20.00
9.50
-

6.00
20.00
10.00
-

5.50
20.00
9.50
-

28.00

28.00

30.00

32.00

30.00

-

-

-

-

-

-

6.00
2.80
20.00
6.50
30.00
6.00
15.00
10.00
-

7.00
3.00
20.00
7.50
30.00
6.50
17.00
10.00
-

6.50
2.80
20.00
7.00
30.00
6.50
17.00
10.00
-

35.00
22.00
55.00
8.00
45.00
17.00
30.00
3.00
19.00
6.00
30.00
6.00
60.00
30.00
18.00
9.00
40.00

35.00
22.00
45.00
6.50
45.00
17.00
30.00
2.00
19.00
6.00
29.00
6.00
60.00
30.00
13.00
9.00
40.00

7.00
6.00
-

9.00
8.00
-

8.00
7.00
-

40.00
6.50
2.50
18.00
6.50
28.00
6.50
-

40.00
7.00
2.50
18.00
7.00
28.00
6.70
-

40.00
6.50
2.50
18.00
6.50
28.00
6.50
-

3,50
4,00
20,00
-

17.00
4.00
4.00
3.50
-

17.00
6.00
6.00
6.00
-

17.00
6.00
6.00
6.00
-

35.00
22.00
40.00
6.50
45.00
17.00
30.00
2.00
19.00
5.00
29.00
5.50
60.00
30.00
13.00
8.00
40.00
FRUCTE
16.48
16.00
16.00
18.00
2.00
4.00
3.00
4.00
50.00
30.00
13.00
20.00
20.00

17.02
17.00
17.00
19.00
10.00
10.00
6.00
10.00
55.00
40.00
16.00
35.00
48.00

17.02
16.00
16.00
19.00
6.00
7.00
6.00
6.00
55.00
30.00
16.00
30.00
48.00

4.00
5.00
6.00
15.00
-

7.00
6.00
6.00
25.00
-

6.00
6.00
6.00
20.00
-

21.00
18.00
4.00
5.00
18.00
-

21.00
18.00
6.00
6.00
18.00
-

21.00
18.00
5.00
5.00
18.00
-

20,00

20,00

20.00

20.00

20.00

15.00

16.00

16.00

-

-

-

-

-

-

-

-

25.00

25.00

25.00

40.00
15.00

40.00
48.00

40.00
48.00

-

-

-

-

-

-

Angrosiştii moldoveni revând merele sârbe în Rusia
PRECUPEŢII MOLDOVENI de legume, fructe

şi pomuşoare prezintă o concurenţă
serioasa comercianţilor de pe piaţa
interna a Serbiei, scrie APK-Inform,
citat de fruit-inform.

Beneficiind de regimul de comerţ liber
în cadrul CEFTA și a spaţiului CSI, cumpărătorii moldoveni pot importa în R. Moldova producţie de origine sârbă fără să plătească taxele vamale.
De obicei, angrosiștii moldoveni efectuează achiziţiile de produse direct de la de-

pozite cu bani cash, fapt care le permite sa
obţină reduceri consistente din partea vânzătorilor sârbi.
După aceasta, fructele și legumele sunt
revândute pe piaţa rusă drept produse de
origine moldovenească și fac concurenţă
produselor sârbe importate direct. În acest
fel, precupeţii moldoveni, din an în an, complică și mai mult activitatea angrosiștilor
sârbi de mere, care încheie acorduri de înţelegere cu fermierii și, de regulă, se achită
după comercializarea merelor.
Vasile Bumacov, ministrul adjunct al

Agriculturii și Industriei Alimentare nu exclude că aceste informaţii ar fi adevărate. În
același timp, demnitarul crede că ar exista
posibilitatea ca fructele sârbește să fie importate de agenţi economici ruși, care să le
declare drept mere moldovenești.
Potrivit datelor APK-Inform, în anul
2009, Rusia a importat din Serbia circa 31
mii tone de mere. În același timp, alte aproximativ 6-10 mii tone de mere din Serbia au
ajuns pe piaţa rusă tranzitând teritoriul R.
Moldova. În mod similar, pe piaţa rusă a fost
livrată și producţia sârbă de cireșe și prune.

Producţia de vin şi băuturi alcoolice este în creştere
Producţia de vin și băuturi alcoolice distilate a fost în creștere în
primele doua luni ale anului 2010, potrivit datelor Biroului naţional
de statistică (BNS). BNS arată că în ianuarie-februarie a fost produs
vin în valoare de 189,8 milioane de lei sau cu 30,2% mai mult faţă

de perioada similară a anului 2009, iar băuturi alcoolice distillate - în
valoare de 53 de milioane de lei, cu 27,5% mai mult. În Republica
Moldova activează peste 100 de companii vinicole, care au produs în
2009 vinuri in valoare de peste 1,6 miliarde de lei.

Rusia intenţionează
sa majoreze de
3 ori taxa vamală
la mustul de vin
CELE MAI ieftine soiuri de vin, vândute în

cutii de carton sau în vrac, ar putea să
se scumpească considerabil în viitorul
apropiat în Rusia, scrie lol.org.ua.

Subcomisia pentru tarifele vamale și reglementarea netarifară propune majorarea până
la 15% a taxei de import pentru mustul de
struguri din ţările Uniunii vamale (în prezent
aceasta este de 5%).
Măsura respectivă este îndreptată împotriva importatorilor neonești, care importă
vin bun pentru consum declarându-l în vamă
drept must și care prejudiciază în acest fel bugetul Rusiei, comunica Sostav.
Concomitent, Guvernul rus este dispus sa
micșoreze de la 20 la 15% taxa vamală pentru
vinul importat în recipiente mari (227 litri și
mai mult) și să favorizeze astfel jucătorii onești
de pe piaţă, care își declară marfa în vamă.
Responsabilii ruși așteaptă ca odată cu
aplicarea taxei unice în mărime de 15% la importul mustului de vin și a vinului ieftin neîmbuteliat, declararea incorectă în vamă să devină lipsită de sens.

STROPITOARE
OPV 3500-18M.
Reutilată utilaj nou.
Tel: 231 4-52-82
Mob: 069900071
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Mai mult de jumătate din ajutorul promis
Moldovei de către donatorii străini
îl constituie granturile
 Urmare din pagina 1
„REUNIUNEA GRUPULUI consultativ a fost

un moment istoric pentru Moldova,
care a obţinut un sprijin important
în calea dezvoltării sale. În urma
realizărilor obţinute vreau să declar
că sunt mândru pentru ţara noastră”,
a spus premierul, care a precizat că
„Moldova a depăşit situaţia de ţară
izolată”.

Filat mai susţine că obiectivul
R.Moldova este ca până în anul 2014 să
materializeze în practică toate proiectele asumate.
Directorul de ţară al Băncii Mondiale pentru Moldova, Melanie Marlett, a
precizat că instituţiile europene sprijină
agenda de dezvoltare a R. Moldova și
speră că angajamentele asumate de R.
Moldova la reuniunea de la Bruxelles
vor fi îndeplinite în totalitate.
„Sprijinul BM pentru Moldova este
de 300 mln USD. Dorim ca Moldova
să-și revină din criza financiară și economică în care s-a pomenit, să-și sporească creșterea economică și să-și dezvolte posibilităţile de investiţii”, a spus
Marlett, care a precizat că „atunci când
Moldova ia un împrumut, ea investește
în viitorul său”.
Wolfgang Behrendt, primul secretar al Comisiei Europene în Moldova,
a menţionat că programul „Relansăm
Moldova”, prezentat de autorităţile de la
Chișinău la Reuniunea de la Bruxelles,
este unul credibil și va sta la baza relansării Moldovei.

„

Moldova a înregistrat succese în dezvoltarea sa, iar
acest lucru va influenţa pozitiv procesul de negociere
a Acordului de Asociere RM-UE”, a
spus oficialul European.
Premierul Filat a mai anunţat că la
15 iunie în cadrul Consiliului de Cooperare RM-UE, care va avea loc la Luxemburg, va începe dialogul cu privire
la eliminarea vizelor pentru cetăţenii
Moldova. Totodată, el a anunţat că R.
Moldova se află într-o fază avansată în
ceea ce privește semnarea Acordului de
comerţ liber aprofundat cu UE.

prumuturi deja aprobate, ca programul
financiar pe o perioadă de trei ani aprobat de FMI la 29 ianuarie 2010 în sumă
de 574 milioane de dolari SUA, asistenţa
nerambursabilă în valoare de 262 milioane de dolari acordată pe o perioadă
de cinci ani de guvernul american prin
programul „Compact”, conform unui
acord semnat cu Corporaţia „Provocările Mileniului”, finanţări anuale de 45-50
milioane de lei prevăzută de Strategia
de parteneriat cu ţara pentru Republica
Moldova, aprobată de Consiliul Director al Băncii Mondiale pentru perioada
anilor 2009-2012. Banca Europeană de
Investiţii s-a angajat să ofere Republicii
Moldova suma de 30 milioane de euro
pentru reabilitarea drumurilor și încă 60
milioane euro pentru următorii trei ani.
Uniunea Europeană a anunţat că este
gata să aloce Republicii Moldova 273 milioane euro până în anul 2013. Fondurile
vor fi utilizate pentru a întări politica de
vecinătate a UE. De asemenea, Elveţia
va oferi 16 milioane euro, iar Danemarca - 2 milioane euro. Guvernul român a

Republica Moldova va beneficia de 1,9 mlrd. euro ($2,6 mlrd.) în
perioada 2011-2013, potrivit Programul de asistenţă pentru Moldova, semnat miercuri la Bruxelles de către prim-ministrul R.Moldova,
Vladimir Filat şi Stefan Fule, Comisar UE pentru Extindere şi Politica
de Vecinătate. Programul de asistenţă a fost semnat ca urmare a lucrărilor Şedinţei Grupului Consultativ - Forumul „Parteneriat pentru
Moldova”, co-prezidată şi găzduită de Comisia Europeană şi Banca
Mondială şi la care au participat 32 de instituţii bilaterale şi 10 organizaţii multilaterale de dezvoltare. Această sumă depăşeşte volumul
asistenţei primite de Republica Moldova după declararea independenţei în 1991. Este cea mai mare asistenţă financiară promisă vreodată Republicii Moldova. Conferinţa donatorilor şi creditorilor din
decembrie 2006 a anunţat o un sprijin financiar de 1,2 miliarde de
dolari SUA, însă, deocamdată, nu există un raport public privind soarta acestor bani.
Mai mulţi analiști economici și financiari sunt de părere că suma anunţată
de 2,6 miliarde de dolari include și îm-

aprobat o finanţare nerambursabilă de
100 milioane de euro pentru o perioadă
de patru ani.

Opoziţia cere Guvernului
să folosească aceşti bani
pentru investiţii
OPOZIŢIA DEJA a criticat planurile guvernării de utilizare a banilor promişi de

donatori. “Guvernul Filat trebuie să direcţioneze banii luaţi în credit spre
proiecte investiţionale, dar nu pentru pensii şi salarii, consideră ex-premierul
Zinaida Greceanîi”.

“

Aceste mijloace trebuie investite în drumuri, apeducte şi energie electrică”.

Şi fostul ministru al economiei şi comerţului, deputatul comunist Igor
Dodon, s-a arătat îngrijorat faţă de promisiunile partenerilor de dezvoltare
de a acorda Moldovei un ajutor atât de generos, menţionând că „creditele ar putea
majora datoria externă a ţării până la 50% din PIB”. Potrivit lui, „în curând Moldova
s-ar putea pomeni într-o situaţie similară celei din Grecia sau din ţările Baltice, ţări
aflate în prag de faliment”.
Aceste acuzaţii au fost comentate de actuala guvernare drept “invidie”.
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P R O G R A M U L Expoziţiei Internaţionale Specializate

“Moldagrotech”, ediţia a XVIII-a, 31 martie – 3 aprilie 2010
Miercuri, 31 martie
10:00 18:00
11:00
13:00 15:00

PROGRAM EXPOZIŢIE. Locul desfășurării: pavilionul central, spaţiile exterioare.
CEREMONIA OFICIALĂ DE INAUGURARE A EXPOZIŢIEI INTERNAŢIONALE SPECIALIZATE “MOLDAGROTECH”.
SEMINAR: Perspectivele de dezvoltare a irigării în agricultura Moldovei.
1. POLITICA PRIVIND VALORIFICAREA POTENŢIALULUI DE IRIGARE PENTRU ANII 2010 – 2013.
(Iurie Senic, șef al Direcţiei agricultură ecologică, resurse regenerabile și irigare,
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare)
2. IMPORTANŢA IRIGĂRII ȘI APLICAREA EI CORECTĂ. (Andrei Gavriliţa, președinte al Asociaţiei Naţionale „Știinţa apelor”)
3. PRETABILITATEA SOLULUI ȘI APEI LA IRIGAŢIE. (Vladimir Filipciuc, șeful laboratorului ameliorarea solurilor,
Institutul de Pedologie, Agrochimie și Protecţie a Solului „Nicolae Dimo”)
4. METODE ȘI ECHIPAMENTE ACTUALE ȘI DE PERSPECTIVĂ PENTRU APLICARE LA IRIGARE.
(Mihai Casian, specialist în monitorizare,
Unitatea de implementare și administrare a Proiectului creșterii producţiei alimentare)
5. SARCINILE CADRELOR DIDACTICE PENTRU INSTRUIREA VIITORILOR SPECIALIȘTI ÎN DOMENIUL ABORDAT.
(Centrul Metodic pentru Învăţămînt, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare)
ORGANIZATORI: Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova;
Institutul de Pedologie, Agrochimie și Protecţie a Solului „Nicolae Dimo”.
LOCUL DESFĂŞURĂRII: sala de conferinţe, pavilionul central.

Joi, 1 aprilie
10:00 18:00
10:00 11:30

12:00 13:30

14:00 15:30

15:45 17:45

PROGRAM EXPOZIŢIE. Locul desfășurării: pavilionul central, spaţiile exterioare.
SEMINAR: „ELABORĂRILE TEHNICO-ȘTIINŢIFICE ALE INSTITUTULUI DE TEHNICĂ AGRICOLĂ
„MECAGRO” PENTRU SECTORUL AGROINDUSTRIAL, PRECUM ȘI REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR
MIJLOACELOR TEHNICE LA STAŢIA DE STAT PENTRU ÎNCERCAREA MAȘINILOR”.
RAPORTORI: Valerian Cerempei, vicedirector pe probleme de știinţă, Petru Molodiuc, directorul Staţiei de Stat pentru Încercarea Mașinilor.
ORGANIZATORI: Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova; Î.S. Institutul de tehnică Agricolă „Mecagro”.
LOCUL DESFĂŞURĂRII: sala de conferinţe, pavilionul central.
SEMINAR: „STAREA ACTUALĂ ȘI OBIECTIVELE DE DEZVOLTARE ALE SECTORULUI DE PRODUCERE
A SEMINŢELOR ȘI MATERIALULUI SĂDITOR”.
ORGANIZATORI: Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova;
Inspectoratul General de Supraveghere Fitosanitară și Control Semincer.
LOCUL DESFĂŞURĂRII: sala de conferinţe, pavilionul central.
SEMINAR: „SUPRAVEGHEREA FITOSANITARĂ ȘI PROTECŢIA PLANTELOR”.
ORGANIZATORI: Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova;
Inspectoratul General de Supraveghere Fitosanitară și Control Semincer.
LOCUL DESFĂŞURĂRII: sala de conferinţe, pavilionul central.
CONFERINŢĂ DE PRESĂ: „APICULTURA, PRODUSUL APICOL, SOLUŢII TEHNICE ȘI MĂSURI DE ORGANIZARE”.
ORGANIZATOR: Asociaţia Naţională a Producătorilor și Procesatorilor Apicoli „Mierea Aurie”.
LOCUL DESFĂŞURĂRII: sala de conferinţe, pavilionul central.

Vineri, 2 aprilie
10:00 18:00
10:00 – 11:30

PROGRAM EXPOZIŢIE. Locul desfășurării: pavilionul central, spaţiile exterioare.
SEMINAR: „ASIGURAREA SECTORULUI AGRAR CU TEHNICĂ PERFORMANTĂ, DESERVIREA EI
ȘI APROVIZIONAREA CU PIESE DE SCHIMB – SARCINĂ PRIORITARĂ A Î.S. „MOLDAGROTEH”.
ORGANIZATORI: Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova; Î.S. „Moldagroteh”.
LOCUL DESFĂŞURĂRII: sala de conferinţe, pavilionul central.
12:00 13:30
SEMINAR: „RIDICAREA PRODUCTIVITĂŢII CÎMPURILOR PRIN IMPLEMENTAREA METODELOR DE IRIGARE
PRIN PICURARE, ASPERSIUNE DE TIP CENTRU – LINIAR, SAU BOBINE CU TAMBUR”.
ORGANIZATORI: Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova; Î.S. „Moldagroteh”.
LOCUL DESFĂŞURĂRII: sala de conferinţe, pavilionul central.
14:00 16:00
SEMINAR: „ACTUALITATEA UTILIZĂRII TEHNOLOGIILOR DE ECONOMISIRE A RESURSELOR HIDROENERGETICE
ÎN SECTORUL AGRAR”. RAPORTOR: Gheorghe Jigău, doctor în biologie, conferenţiar universitar ORGANIZATOR: „WeTrade” S.R.L.
LOCUL DESFĂŞURĂRII: sala de conferinţe, pavilionul central.
16:00
DECERNAREA ÎNVINGĂTORILOR CONCURSULUI INTERNAŢIONAL
„UTIL PENTRU MOLDOVA”.
ORGANIZATORI: Ministerul Agriculturii și
Industriei Alimentare al Republicii Moldova; Centrul Internaţional de Expoziţii „Moldexpo” S.A.

Sîmbătă, 3 aprilie
10:00 16:00
PROGRAM EXPOZIŢIE.
LOCUL DESFĂŞURĂRII: pavilionul central,
spaţiile exterioare.
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Din cauza gerurilor din iarna trecută

Recolta de struguri poate fi cu până la 70 mii tone
mai mică în acest an
 Mai mult au fost afectate plantaţiile cu
struguri de masă
ÎN SCOPUL determinării gradului şi caracterului de afec-

tare a organelor butucilor viţei de vie de temperaturile joase critice, Institutul Ştiinţifico-Practic de
Horticultură şi Tehnologii Alimentare a examinat
peste o sută de probe, prelevate din plantaţiile
viticole din regiunile viticole de bază Centru şi
Sud, amplasate pe diferite elemente ale reliefului.
Rezultatele obţinute au fost analizate separat pe
regiuni, pe grupe de soiri si clonele soiurilor pentru
vin. În baza probelor examinate s-au constatat
următoarele:

- în majoritatea cazurilor gerurile au cauzat o afectare slabă și medie a ochilor de iarnă, gradul general de pieire a acestora variind între 30 și 50 la sută. Gradul respectiv de afectare se
încadrează, în fond, în limitele admisibile pentru determinarea
încărcăturii butucilor viţei de vie după metoda biologică, care la
soiurile pentru vin este de 30%, iar la cele pentru masă – 40%;
- o afectare mai mare a ochilor de iarnă s-a constatat în regiunea Centru, în funcţie de elementele reliefului – pe pantele reci,
în partea inferioară a acestora, în profil sortimental – la soirile de
masă, la clonele și soirile pentru vin cu o rezistenţă mai slabă la
geruri. Au suferit mai mult soiurile în plantaţiile prost îngrijite,
afectate de grindină, în cele unde s-a admis o creștere abundentă
a lăstarilor;
- o afectare mai slabă a ochilor de iarnă (sub limitele admisibile) a fost identificată în ambele regiuni la soirile pentru vin –
Bianca (10%), Reisling de Rhin ( 12%), la cele de masă – Jemciug
Csaba (14%), Alb de Suruceni (17%), Moldova (35%);
- au suferit puternic de geruri (80-90% de ochi pieriţi) soiurile de masă cu rezistenţă slabă (care urmau a fi protejate peste
iarnă prin îngroparea butucilor) - Cardinal, Muscat de Hamburg,
Victoria. La nivel de 60-70% de ochi pieriţi, au fost înregistrate cazuri la clonele soiurilor pentru vin Merlot și Sauvignon, la
soiurile de masă Rannii Magaracea, Muscat timpuriu, Arcadia;
- suprafaţa plantaţiilor viticole cu o afectare puternică a ochilor de iarnă, medie și mare a coardelor anuale și a părţilor multianuale ale butucilor viţei de vie constituie, estimativ, cel mult
10-15 la sută.
Pornind de la concluziile la care s-a ajuns în urma investigaţiilor efectuate, specialiștii din domeniu au elaborat recomandări
privind sistemele de tăieri speciale și metodele de restabilire a
butucilor viţei de vie.
Ele au fost sistematizate astfel:

Statul deblochează conturile
agricultorilor datornici

în plantaţiile viticole cu o afectare slabă a ochilor de
iarnă urmează a fi efectuată tăierea obișnuită a viţei de viei, cu
respectarea lungimii tăierii coardelor de rod și a încărcăturii butucilor în funcţie de particularităţile biologice ale soiurilor;
în viile cu o afectare medie a ochilor de iarnă și slabă
a coardelor anuale, încărcătura butucilor urmează a fi sporita cu
20-25 la suta, aplicând o tăiere diferenţiată după lungimea coardelor de rod, în funcţie de caracterul amplasării ochilor pieriţi pe
lungimea coardelor anuale;
în plantaţiile viticole cu o afectare puternică a ochilor
de iarna, medie și mare a coardelor anuale și a părţilor multianuale ale butucilor viţei de vie, urmează să fie practicată tăierea de
restabilire parţială sau totală a organelor de schelet ale butucilor,
prin aplicarea unei tăieri severe a coardelor anuale (la 1-2 ochi),
iar în unele cazuri și tăierea la „căpăţâna neagră”;
tăierea viilor afectate puternic de geruri urmează a fi
efectuată mai târziu, la finele perioadei optime de îndeplinire a
acestei lucrări principale;
o atenţie sporită urmează a fi acordată operaţiilor în
verde, efectuate la timp și calitativ, pentru restabilirea viilor afectate de geruri.
Orientativ, prejudiciul de la afectarea plantaţilor viticole
de geruri se poate ridica la 15-20 la sută din recolta globală de
struguri, urmând a fi mai nesemnificativ la soiurile pentru vin
(cca 10-15%) și mai substanţial la cele de masă (până la 40%). În
gospodăriile producţie marfă recolta globală de struguri în anul
curent, faţă de anul 2009 (cca 420 mii tone), poate fi mai mică cu
cca 60-70 mii tone.

Două treimi din plantaţiile
de viţă de vie din Moldova
nu corespund standardelor
calitate
APROAPE DOUĂ treimi din plantaţiile de viţă de vie din

Moldova nu corespund standardelor de calitate,
susţine şeful Secţiei viticultură din cadrul Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, Valeriu
Cebotari.

El a spus că doar 30 mii de ha de viţă de vie din Moldova
corespund cerinţelor de calitate și au o productivitate de circa
8-10 tone la hectar.
„Plantaţii de viţă de vie care au o productivitate scăzută trebuie defrișate și replantate, pentru a crește producţia de vinuri
în Moldova”, a spus specialistul.
Potrivit lui, până la sfârșitul anului curent, în Moldova se
preconizează să fie sădite până la 1,5 mii ha de viţă de vie, cu
circa 800 de ha mai puţin decât în anul trecut.
„Conform obiectivelor preconizate, în Moldova ar trebui să
fie plantate anual aproape șapte mii ha de viţă de vie, însă, din
cauza surselor financiare insuficiente și a lipsei pieţei de desfacere a producţiei vinicole, agricultorii nu se grăbesc să-și extindă suprafeţele de viţă de vie”, a spus Cebotari.

Scăpată de faliment

S.A. „Aroma” înregistrează vânzări record

 Această măsură îi nemulţumește pe contribuabilii disciplinaţi

ÎN DOUĂ luni ale anului curent (februa-

Statul a început să deblocheze conturile bancare ale agricultorilor care au datorii faţă de buget. Până la 1 octombrie
2010, au fost îngheţate datoriile a 1191 de gospodării în mărime de 225 mil. lei ($18,7 mil.)
Potrivit ministrului Valeriu Cosarciuc, autorităţile au
fost nevoite să recurgă la o asemenea măsură din cauza situaţiei complicate în care s-au pomenit producătorii agricoli
din ţară în urma crizei financiar-economice.
„Dacă agricultorii nu vor fi susţinuţi acum, la toamnă
am putea rămâne fără recolte”, consideră ministrul. Cosarciuc a menţionat că această măsură provoacă nemulţumiri
în rândul contribuabililor disciplinari, dar că nu vede o altă
ieșire din situaţie.
O indicaţie comună de retragere a dispoziţiilor de suspendare a operaţiunilor bancare a fost emisă de Ministerul
Agriculturii și Industriei Alimentare, Ministerul Protecţiei
Sociale și Familiei, Inspectoratul Principal de Stat, Casa Naţionala de Asistenţă Socială și Compania Naţională de Asigurări în Medicină.
În baza acestui document, în toate raioanele republicii,
pe lângă inspectoratele fiscale au fost create comisii mixte
de deblocare a conturilor. Potrivit directorul Inspectoratului
Fiscal Principal de Stat, Nicolae Platon, deblocarea, de facto
se face în decurs de o zi.
Din suma totală a datoriilor, 84 mln de lei constituie datorii faţă de bugetul de stat, 39 mln de lei sunt restanţe la
bugetele locale, 92 mln de lei - la bugetul de asigurări sociale
și 9 mln lei - la Casa Naţională a Asigurării Medicale. În plus,
producătorii agricoli datorează circa 700 mln de lei băncilor
comerciale.

Potrivit serviciului de presă al Ministerului Agriculturii, „performanţa se
datorează, în primul rând, conlucrării
eficiente cu partenerul rus Compania
„MoRo”. Conform contractului încheiat la sfârșitul anului trecut cu acest
agent economic din Federaţia Rusă,
„MoRo” are dreptul exclusiv de livrare
a divinului „Barza Albă”, fabricat de S.A.
„Aroma” pe piaţa de desfacere a Rusiei,
garantând, în schimb achiziţionarea pe
parcursul anului curent a unei cantităţi
de 2,45 mln de sticle de divin, conform
unui grafic stabilit și coordonat de ambii parteneri.
Serviciul de presă al Ministerului
Agriculturii mai precizează că, că în
2009, S.A. „Aroma”, era supusă unui
pericol real de falimentare. Vânzările
de producţie pe piaţa Federaţiei Ruse
(unde anterior erau livrate cca 80-85
la sută din producţia exportată) au fost

rie şi martie) S.A. Aroma a livrat
în Federaţia Rusă 308 200 sticle
de divin „Barza Albă” în sumă de
7,7 mln de lei. Această cantitate
depăşeşte volumul exportului
total în această ţară pe parcursul
întregului an 2009.

Pe 17 noiembrie 2009, compania de divinuri “Aroma” a depus la
Judecătoria Economică o cere de iniţiere a procedurii de insolvabilitate. Întreprinderea acumulase datorii in valoare de 260 de milioane de lei, jumătate dintre care sunt faţă de trei bănci comerciale.
Doar pentru achitarea dobânzilor bancare întreprinderea are nevoie de 2,6 milioane de lei lunar. În urma intervenţiei Guvernului, instituţiile financiare au acceptat să prelungească cu şapte ani termenii
de rambursare a creditelor acumulate de Aroma, iar procedura de
insolvabilitate nu a mai fost iniţiată.
de numai 6,9 mln de lei. „Datorită intervenţiei Ministerului Agriculturii și
Industriei Alimentare, creditele faţă
de bănci au fost restructurate, iar buna
conlucrare cu Compania „MoRo” ajută
acum întreprinderea să iasă din impas”.
În același timp, opoziţia critică semnarea unui contract exclusiv cu firma

„MoRo”, acuzând Guvernul de monopolizarea exportului de divinuri.
Într-o investigaţie efectuată de
agenţia Omega, afiliată Partidului Comuniștilor, se arată că marca comercială
“Barza Albă“ este proprietate a statului
din anul 2001. Ministrul Agriculturii și
Industriei Alimentare, Valeriu Cosarciuc, a spus pentru agenţie că semnarea
acordului dintre “Aroma“ și compania
rusă pentru exportul divinului “Barza
Albă“ a fost supravegheată de Guvern
și, personal, de Vladimir Filat, care declara anterior despre inadmisibilitatea
monopolizării exportului producţiei de
vinuri și divinuri. “Guvernul Filat nu a
anunţat până în prezent despre vreun
tender pentru exportul pe pieţe externe
al producţiei cu această marcă comercială”, menţionează Omega.
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MOLDASIG oferă siguranţă agricultorilor
S.I.A. „MOLDASIG” propune agricultorilor condiţii pentru asigurarea culturilor agricole

practic de toate riscurile apărute în urma producerii calamităţilor naturale.
Animalele sunt asigurate de boli, sacrificare la necesitate, calamităţi naturale şi
accidente. „Condiţiile speciale de asigurare facultativă a recoltei culturilor agricole cu subvenţionarea de către Stat a primelor de asigurare” stabilesc principiile
de asigurare, modul de încheiere şi deservire a contractelor de asigurare, care
prin înţelegere comună dintre părţi pot prevedea şi alte aspecte suplimentare,
ce nu contravin legislaţiei Republicii Moldova.

În Legea Republicii Moldova privind asigurarea subvenţionată a riscurilor de producţie în agricultură sunt prevăzute următoarele
riscurile asigurate:
- Secetă excesivă;
- Căderi de grindină;
- Inundaţii;
- Ploi torenţiale;
- Furtuni;
- Temperaturi scăzute sub limita biologică de rezistenţă a plantelor.
Cererea producătorului agricol (Asiguratului) cu privire la încheierea contractului de
asigurare, ca regulă, se prezintă la Societatea
Internaţională de Asigurări „MOLDASIG”
numai după însămânţare și apariţia plantelor
în termenii stabiliţi de Legea subvenţionării
riscurilor de producţie în agricultură.
Termenii de asigurare a culturilor de
câmp se stabilesc în funcţie de perioada posibilă de producere a riscului, moment până la
care prima de asigurare trebuie să fie achitată
integral.
Reieșind din aceasta, încheierea contractelor de asigurare se efectuează în următoarele termene:
- asigurarea culturilor de toamnă de diferite riscuri – până la 1 decembrie (a anului
precedent recoltării);
- asigurarea culturilor de primăvară –
până la 1 iunie (a anului recoltării);
- asigurarea plantaţiilor multianuale (recoltei acestora), precum și animalelor domestice nu sunt limitate de anumite termene.
În unele cazuri, prin înţelegerea părţilor,
la încheierea contractelor de asigurare pot
fi prevăzute și alte termene de răspundere a
Asigurătorului, fără subvenţionarea primelor
de asigurare.
Răspunderea Asigurătorului începe a
doua zi după achitarea primei de asigurare (a

unei părţi a ei).
În orice caz, protecţia de asigurare (răspunderea asigurătorului) nu poate începe
după producerea cazului asigurat sau când
este eminentă probabilitatea apariţiei lui,
precum și înaintea termenului indicat în contractul de asigurare (poliţa de asigurare).
Perioada de asigurare se consideră încheiată din momentul finalizării recoltării de pe
suprafeţele asigurate.
Momentul finalizării recoltării se consideră încărcarea producţiei în lăzi sau unităţile de transport sau acumularea ei în locuri
speciale pentru a fi transportată / procesată.
Perioada de asigurare se mai consideră
încheiată și în cazurile în care a avut loc pieirea totală a culturii asigurate din cauza riscurilor asigurate sau neasigurate, sau atunci,
când pentru riscul respectiv deja au fost plătite despăgubiri de asigurare.
Contractul de asigurare se încheie anual pe perioada de vegetaţie a fiecărei culturi
agricole, în baza cererii depuse de către Asigurat, după forma stabilită de Asigurător.
Cererea semnată de Asigurat se anexează la
contractul de asigurare, care se păstrează la
Asigurător, fiind parte integrantă a contractului încheiat.
La încheierea contractului de asigurare,
Asiguratul este obligat să informeze Asigurătorul despre toate circumstanţele ce pot fi
importante la evaluarea nivelului de risc faţă
de cultura pasibilă de asigurare, să răspundă
la întrebările ce prezintă interes pentru Asigurător.
Costul producţiei agricole pe suprafeţele
asigurate se calculează prin înmulţirea suprafeţei, productivităţii și preţului, criterii care se
stabilesc prin înţelegere comună dintre părţi:
- suprafaţa culturilor agricole se calculează în conformitate cu suprafeţele însă-

mânţate (răsădite) de-facto;
- productivitatea culturii se stabilește ca media de producere pe ultimii 3 ani la
Asigurat (în cazul lipsei a astfel de date, se iau
indicii medii pe raion sau zonă);
- costul unei unităţi de producţie se
stabilește la nivelul preţului mediu pe piaţă,
care s-a format în ultima perioadă de timp în
localitatea respectivă.
Calculul și mărimea tarifelor de bază la
asigurarea culturilor agricole pe riscuri aparte, le stabilește Asigurătorul în comun cu Asiguratul, reieșind din nivelul de rentabilitate,
probabilitatea producerii riscului asigurat pe
suprafaţa dată, sumei de asigurare și normati-

vele stabilite la cheltuielile de gestionare.
Bineînţeles, asigurarea nu poate înlocui
progresul tehnic în ramură sau să compenseze lacunele în gestionarea agriculturii: lipsa
seminţelor calitative, cantitatea insuficientă
de îngrășăminte și tehnică agricolă ș. a.
Însă, asigurarea, ca parte integrantă a
politicii agrare de stat, poate și trebuie să
fie folosită pentru menţinerea stabilităţii
dezvoltării sectorului agrar al Republicii
Moldova!
Dr. Vasile LUNGU
Șef Departament Asigurări Agricole
S.I.A. „MOLDASIG

Culturi asigurate în anul 2009 de către SIA Moldasig, %

Prin Hotărârea Guvernului nr. 1012 din 13 septembrie 2004 a fost aprobată „Concepţia
şi scopurile dezvoltării şi consolidării pieţei asigurărilor în Republica Moldova pe termen mediu (anii 2004-2007)”, în care, printre mecanismele de bază, se prevedea şi elaborarea unui
model de organizare a asigurărilor în agricultură. Superioritatea asigurării subvenţionate se
explică mai întâi de toate prin formarea fondurilor de asigurare, la care participă producătorii
agricoli şi statul, creşte rolul asigurătorilor profesionişti în administrarea riscurilor din agricultură, în monitorizarea respectării cerinţelor agrotehnice, precum şi în aprecierea reală a
sumei pierderilor survenite în urma cataclismelor naturale. Totodată, Departamentul Asigurări Agricole al S.I.A. „MOLDASIG” încheie contracte de asigurare facultativă a inventarului,
tehnicii agricole şi utilajului tehnologic: contra deteriorării sau distrugerii în urma arderii necontrolabile, accidentelor rutiere şi accidentelor produse în perioada de păstrare şi exploatare. Tarifele sunt în funcţie de tipul tehnicii şi condiţiile de păstrare şi exploatare.
În cadrul S.I.A. „MOLDASIG”, pe parcursul ultimilor doi ani, nivelul despăgubirilor pe
unele riscuri asigurate în parte depăşeşte mărimea primelor de asigurare, însă acest indice
pe toate riscurile pentru perioada respectivă nu depăşeşte 75%.

SOCIETATEA INTERNAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI „MOLDASIG”
ofertă de asigurare a riscurilor de producţie în agricultură în prima jumătate a anului 2010 pentru roada anului 2010
Stimaţi agricultori!
Legea nr. 243-XV din 08.07.2004 cu privire la asigurarea subvenţionată a riscurilor de producţie în agricultură prevede acordarea subvenţiilor de stat pe contractele de asigurare
încheiate în anul 2010.
La încheierea contractelor de asigurare a plantaţiilor multianuale, sfeclei de zahăr şi legumelor Asiguratul achită 40%, iar pentru asigurarea altor culturi - 50% din prima de asigurare, cu condiţia achitării primei în următoarele termene:

Culturile de primăvară – pînă la 01 iunie 2010

Plantaţiile multianuale – livezi, vii (roada, pepiniere şi plantaţii) – pe întreg parcursul anului 2010
Mai jos sunt prezentate calculele aproximative ale primei şi despăgubirii de asigurare la 1 ha a roadei culturilor asigurate pentru anul 2010
(în calcul au fost luate roada şi preţurilе medii din Republica Moldova):
Furtuni de praf

Culturile asigurate

Roada
asigurată la
w1 ha (kg)

Costul
roadei
(suma de
asigurare)
la 1 ha (lei)

Floarea- soarelui
Tutun
Legume
Sfecla de zahăr
Fructe
Struguri

2000
1500
20000
30000
7000
6000

6000
22500
40000
12000
14000
15000






Prima de
asigurare
achitată
de către
Asigurat
(lei)
60
480
144
-

Suma
maximală
a despăgubirii de
asigurare
(lei)
1800
12000
3600
-

Îngheţuri de primăvară
Prima de
asigurare
achitată
de către
Asigurat
(lei)
60
338
480
96
448
420

Suma
maximală
a despăgubirii de
asigurare
(lei)
1800
6750
12000
3600
5600
6000

Grindină
Prima de
asigurare
achitată
de către
Asigurat
(lei)
150
675
960
144
336
360

Suma
maximală
a despăgubirii de
asigurare
(lei)
4800
18000
28000
9600
9800
10500

Secetă excesivă
Prima de
asigurare
achitată
de către
Asigurat
(lei)
210
675
1120
336
-

Suma
maximală
a despăgubirii de
asigurare
(lei)
4200
15750
28000
8400
-

Inundaţii
Prima de
asigurare
achitată
de către
Asigurat
(lei)
120
563
960
240
336
360

Suma
maximală
a despăgubirii de
asigurare
(lei)
4800
18000
32000
9600
11200
12000

Polignirea
semănăturilor
Suma
Prima de
asigurare maximală
achitată a despăgubirii de
de către
asigurare
Asigurat
(lei)
(lei)
90
4800
-

Condiţiile concrete de asigurare se negociază în momentul încheierii contractului de asigurare.
Asigurarea riscurilor „îngheţuri de primăvară” și „secetă excesivă” se efectuează împreună cu riscul de bază „grindină”.
La asigurarea a două și mai multe riscuri, se acordă reduceri.
Cu condiţiile de asigurare a altori culturi agricole, a animalelor și păsărilor cu subvenţionarea primelor de asigurare, puteţi face cunoștinţă la următoarele telefoane de contact:

Telefoane de contact: 20 47 61; 88 98 73 (tel/fax); 0 694 32 555; 0 691 02 332; 0 685 76 000

7

AFACERI RURALE

Nr. 6 (69) 31 martie 2010

Practici avansate de creştere a porcinelor,
aplicate în satul Isacova
GOSPODĂRIA ŢĂRĂNEASCĂ „ SV Burlescu”

managerul gospodăriei, Simion Burlescu.
„Afacerea se află la o etapă când trebuie
să se pună accent pe tehnologiile moderne
sub toate aspectele, iar fermierul este decis
să le asimileze, având și planificate activităţile necesare,” a menţionat Keith Thornton,
consultant american în cadrul Programului
„De la Fermier la Fermier”, implementat de
CNFA.
„Se preconizează ca, ulterior, GŢ „SV
Burlescu”, care este o întreprindere model
de creștere a suinelor, să-și împărtășească
cunoștinţele și experienţa acumulată cu alte
întreprinderi autohtone din acest domeniu”,
a spus Nadejda Mocanu, coordonatorul Programului „De la Fermier la Fermier”.
GŢ „SV Burlescu” a fost fondată în anul
2001, la acel moment având în proprietate
trei grajduri părăsite, patru scroafe pentru
reproducere și 80 ha de teren agricol. Actu-

din satul Isacova, raionul Orhei, va
iniţia, în timpul apropiat, aplicarea
a noi practici avansate de creştere a
porcinelor.

Gospodăria a decis să-și modernizeze
mijloacele de producere, să optimizeze practicile de producere și să-și extindă afacerea.
Pentru anul curent este planificată construcţia unei noi fântâni, pentru a dispune de suficiente resurse de apă necesare la curăţarea
deșeurilor, precum și procurarea unei cisterne pentru pomparea și evacuarea deșeurilor.
„Noi dispunem de condiţii bune pentru
creșterea porcilor, producem singuri cerealele și hrana pentru animale, dar, la resursele pe
care le folosim, știm sigur că putem și trebuie
să înregistrăm performanţe mai bune”, a spus

almente, gospodăria
dispune de o încăpere modernă pentru
fătatul scroafelor și
întreţinerea acestora
pe durata alăptării,
un grajd pentru îngrășatul porcilor și
o hală pentru prepararea
furajelor.
Totodată, terenurile
agricole au fost extinse până la 160 ha pe
care se cultivă grâu,
mazăre, orz, lucernă
și alte furaje folosite
în totalitate pentru
alimentaţia animalelor. La moment, gospodăria efectuează de sine stătător operaţiunile
de reproducere și însămânţare artificială. În

prezent, gospodăria întreţine un șeptel din
circa 300 de capete anual. Programul „De la
Fermier la Fermier”, în valoare de 2,5 mln de
dolari, are o durată de cinci ani.

„Producătorul Verde” reduce costurile de producţie
pentru crescători de vite
 O instalaţie asigură zilnic o tonă de furaje anul împrejur
 Producţia de carne și lapte crește cu până la 17%
Șocurile prin care trece economia în
ultimele luni face mult mai dificilă activitatea de antreprenoriat, oamenii de afacerii fiind nevoiţi să se adapteze de urgenţă
la noile condiţii. În caz contrar, este pusă
sub semnul îndoielii viabilitatea afacerii.
Una din soluţii ar fi adaptarea unor noi
tehnologii, cu un consum redus de resurse și cu randament maxim.
O astfel de soluţie este oferită de proiectul „Producătorul Verde”, care presupune creșterea de cereale pentru nutreţ
cu eforturi minime și eficienţă maximă.
Această tehnologie presupune creșterea, în decurs de o săptămână, a unei
cantităţi de masă verde care, în cazul unor
procedee tradiţionale, ar necesita luni de
zile.
Astfel, pentru desfășurarea activităţilor conform proiectului „Producătorul
Verde”, este nevoie doar de un spaţiu cu
dimensiunile de 3x12x2,5 m cu rafturi,
pe care să fie așezate containerele cu germenii de orz. În aceste condiţii, zilnic, se
obţine până la o tonă de masă verde cu
înalte calităţi nutritive pentru vite. Pentru
a controla procesul de creștere, precum și
pentru recoltare sunt suficienţi doar doi

angajaţi, care să muncească nu mai mult
de patru ore pe zi. O singură instalaţie
poate produce suficentă hrană calitativă
pentru 60 de vaci mulgătoare sau pentru
500 de oi. Nutreţul obţinut conţine 16%
de proteine ușor digerabile și asigură o
creștere cu 17% a producţiei de lapte și a
cărnii.

ZIUA 1

ZIUA 3

PRODUS NOU!

AVANTAJE:
- Aprovizionarea cu nutreţuri calitative şi ieftine pe tot parcursul
anului;
- Reducerea suprafeţelor ocupate
de culturi pentru nutreţuri şu utilizarea pentru cultivarea unor culturi agricole mai valoroase;
- Reducerea utilizării produselor
chimice – fertilizanţilor şi substanţelor de protecţie a plantelor;
- Reducerea costurilor pentru
combustibil;
- Reducerea costurilor de salarizare;
- Reducerea consumului de apă
pentru irigare;
- Reducerea utilizării altori tipuri
de nutreţuri, mai costisitoare.

În concluzie, utilizarea
tehnologiei „Producătorul
Verde” permite creşterea
eficienţei activităţii de
antreprenoriat, prin reducerea
cheltueilor de producţie a
laptelui şi a cărnii din contul
nutreţurilor ieftine.

ZIUA 5

ZIUA 7

Seminţe de lucernă hibrid înalt productivă

Seminţe hibrid de lucernă înalt productivă, cu o puritate de 98% şi o rată de germinare de 80%. Acest hibrid de lucernă conţine aproximativ 16 la sută proteine
după creştere vegetativă. La respectarea cerinţelor de
cultivare, producţia acestui hibrid poate fi practicată
până la 10 ani. Plantele de lucernă hibrid se caracterizează prin frunze late, de peste trei cm, fragile şi delicate, uşor de mestecat şi digerat pentru animale. Lucerna

poate fi folosită ca furaj masă verde sau uscată şi poate fi
balotată în baloturi circulare sau cubice. Furajul poate fi
recoltat de 8-10 ori pe an, iar producţia de pe un hectar
este de cel puțin 80 de tone la o recoltare. Un alt avantaj
este consumul minim de umiditate, ceea ce îl transformă
în furaj ideal în condiţii de secetă.
Lucerna hibrid, în stare proaspătă sau uscată, este
o hrană ideală pentru vite – pentru caprine, ovine, vaci

şi cai. Acest tip de furaj este ideal pentru a creşte producţia de lapte. Furajele pentru vite sunt oferite de către
societatea comercială „Luna Clara”, care dispune şi de
loturi demonstrative în satul Selişte, raionul Orhei. Mai
multe detalii despre produsele descrise le puteţi obţine
direct de la reprezentanţii Societăţii, al căror stand este
amplasat în pavilionul central.
Telefon de contact: 079992850
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De Paște

La 1 aprilie

Toate tipurile de pensii de asigurări
sociale de stat vor fi indexate

 pentru lucrătorii din agricultură mărimea pensiei minime va fi de 529,37 lei
LA 1 APRILIE 2010 toate tipurile de pensii de

asigurări sociale de stat, inclusiv cele pentru
limită de vârstă, de invaliditate, de urmaş,
precum şi pensiile participanţilor la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobîl,
vor fi indexate cu 4,3%, în baza unei hotărâri
aprobate, la 17 martie curent, de Guvernul
Republicii Moldova.

Totodată, va fi supusă indexării doar partea de pensie achitată din bugetul asigurărilor sociale de stat.
Astfel, de la 1 aprilie curent, cuantumul pensiei
minime indexate pentru limită de vârstă va constitui
594,62 lei, comparativ cu 570,11 lei - în prezent. Pentru
lucrătorii din agricultură mărimea pensiei minime va fi
de 529,37 lei, faţă de 507,55 lei până la indexare, iar pensia minime de invaliditate va constitui 423,02 lei pentru
gradul I, 408,50 lei – pentru gradul II de invaliditate și
287,64 lei – pentru gradul III.
În total, în Moldova sunt înregistraţi cca 625 mii de
beneficiari de pensii de toate tipurile, între care cca 458
mii – pensionari pentru limită de vârstă.
Potrivit legislaţiei în vigoare un șir de prestaţii sociale precum ar fi compensaţiile bănești lunare în schimbul
asigurării cu produse alimentare pentru participanţii la
lichidarea consecinţelor catastrofei de la Cernobîl și la
experienţele nucleare, alocaţiile sociale de stat (cu excepţia alocaţiei pentru îngrijire și a ajutorului de deces), pensiile militarilor și a persoanelor din corpul de comandă
și din trupele organelor afacerilor interne se indexează
anual în funcţie de creșterea indicelui preţurilor de consum pentru anul precedent. Deoarece în anul precedent
creșterea indicelui preţurilor de consum a constituit 0%,
prestaţiile menţionate nu se vor supune indexării.

Trenurile spre Moscova,
Sankt-Petersburg
şi Bucureşti vor avea
mai multe vagoane
ÎN PERIOADA sărbătorilor pascale, traficul de pasageri pe Calea

Ferată a Moldovei creşte în medie cu 40%, motiv pentru
care Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor
a mărit numărul de vagoane pe rutele spre Moscova, SanktPetersburg şi Bucureşti.

“Calea Ferată a Moldovei studiază cererea și, în funcţie de aceasta, se
ia decizia. Anul acesta întreprinderea va oferi numărul maxim de vagoane care pot fi atașate din punct de vedere tehnic”, a declarat viceministrul
Valeriu Ciubuc. Potrivit oficialului, la trenurile care se deplasează pe ruta
Chișinău-Moscova vor fi adăugate 52 de vagoane, la cele de pe ruta Chișinău-Sankt Petersburg - 16 vagoane, iar pe ruta Chișinău-București - 2
vagoane.
„Fiecare gară poate primi un număr anumit de vagoane și flux de pasageri”, a precizat Valeriu Ciubuc, subliniind că de Paști cererea rămâne
mai mare decât posibilitatea tehnică a întreprinderii de a atașa vagoane.

Coeficientul de indexare constituie media dintre
creșterea anuală a indicelui preţurilor de consum și
creșterea anuală a salariului mediu pe ţară pentru anul
trecut. Conform datelor statistice, creșterea anuală a
salariului mediu în anul 2009 faţă de 2008 a constituit
108,6%, iar creșterea indicelui preţurilor de consum a
constituit 0 la sută.
Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale și Familiei
promite că, pe parcursul anului curent, va examina posibilitatea de majorare a pensiilor de asigurări sociale de
stat.

Ministerul Muncii
lansează campania
“”Ajută-I să aibă
o casă”
MINISTERUL MUNCII, Preotecţiei Sociale şi Familiei îndeamnă

societatea să ajute o tănără familie cu tripleţi de 1,7 ani
din satul Otaci (Căuşeni) să-şi procure o casă şi a lansat
campania „ajută-i să aibă o casă”.

Ministrul Valentina Buliga a spus luni, în cadrul unei conferinţe de presă, că Andrei şi Ludmila Guţu nu au casa lor şi sunt
nevoiţi să locuiască la părinţi sau la rude. Afară de aceasta, ei
nu beneficiază de indemnizaţii sociale.
„Familia are nevoie de o casă în care să-şi crească copiii şi
să facă o gospodărie. Ei nu pot să-şi procure casa pentru că nu
un loc de muncă. O casă la locul de baştină costă 10 mii euro”,
a menţionat Buliga.
Mama copiilor, Ludmila Guţu, a spus că, acum, familia sa
locuieşte la rude, care însă doresc să vândă casa. De aceea ei,
„practic, se află în stradă”.
Reprezentanta organizaţiei engleze „Lumos”
în Moldova, Irina Malanciuc, a spus că organizaţia a
donat 500 euro pentru procurarea casei.

Banii pot fi transferaţi pe
următoarele rechizite bancare:
Cont bancar: 226608,
Cont trezorerial:
430515101731201,
Cod fiscal: 1007601006140,
Banca beneficiară: Ministerul Finanţelor, Trezoreria de Stat;
Codul băncii : TREZMD2X.
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Circulaţia liberă a moldovenilor
în UE va fi discutată la
Luxembourg începând cu 15 iunie
NEGOCIERILE ÎNTRE Republica Moldova şi UE

privind liberalizarea regimului de vize
vor începe la Luxembourg la 15 iunie.
Anunţul a fost făcut de către prim-ministrul Vlad Filat în cadrul unei conferinţe
de presă de luni, 29 martie, transmite
Info-Prim Neo.

Vlad Filat a spus că dialogul privind liberalizarea regimului de vize pentru cetăţenii
moldoveni va avea loc în cadrul Comisiei interparlamentare UE-Republica Moldova, la
Luxembourg. „În acest dialog vom încerca să-i
eliberăm pe cetăţenii noștri de jugul ce se numește „vize pentru Europa”, a spus Filat.

Prezent la conferinţă, primul secretar al Delegaţiei Uniunii
Europene la Chișinău, Wolfgang Behrendt, a spus că circulaţia
liberă pentru cetăţenii moldoveni va fi un pas spre integrarea
europeană.

Prim-ministrul
României vine în
vizită la Chişinău
PRIM MINISTRUL ROMÂNIEI, Emil Boc, soseşte în vizită la

Chişinău, miercuri, 31 martie. Emil Boc şi omologul său
de la Chişinău, Vlad Filat, vor înmâna primele permise
de mic trafic la frontieră.
VLAD FILAT spus în cadrul unei conferinţe de presă de luni,
29 martie, că speră să meargă cu un cetăţean moldovean
până la distanţa de 30 km sau 50 km, distanţă pentru care
este valabil permisul de mic trafic.
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Primăvara totul se trezește la viaţă, inclusiv dăunătorii

Prognoza dezvoltării principalilor dăunători şi boli ai
culturilor agricole în perioada de primăvară anul 2010
Condiţiile climaterice din perioada de
iarnă au acţionat divers la trecerea hibernării.
Spre exemplu, o parte din murine (șoareci)
din cauza topirii repetate a zăpezii și formarea crustei de gheaţă au pierit. Însă populaţia
rămasă, posedând intensitate de înmulţire
înaltă, în urma hrănirii vor cauza daune livezilor tinere, culturilor de toamnă și plantelor
multianuale.
Favorabil au hibernat gândacii polifagi.
Specialiștii prognozează că acești gândaci vor fi
prezenţi, eșalonat, peste tot. La rândul lor, sârmarii și pseudosârmarii se vor concentra lângă
plantele în răsărire sau plantate. Acest proces va
fi mai intens pe câmpurile care nu au fost lucrate în anii precedenţi.
În ultimii doi ani în focare se menţine nocivitatea în masă a buhelor de sol (buha semănăturilor și buha cu semnul exclamării). Totuși,
dezvoltarea buhei verzei va fi moderată, cu excepţia gospodăriilor din zona de sud și, parţial,
din centru, unde în sezonul precedent prezenţa
acestor dăunători a avut un caracter local.
Starea fiziologică și densitatea redusă a pupelor hibernante de buha fructificaţiilor pune
baza prognozării dezvoltării primei generaţii în
focare. Pentru a duce evidenţa buhei este necesar ca în culturile de porumb, năut și mazăre
să fie instalate capcane cu feromoni. Potrivit
specialiștilor, peste 30 zile după depistarea primilor fluturi va începe depunerea ouălor.
Larvele gândacului ghebos au iernat bine.
Ca urmare, în focarele de populate cu aceste
insecte, hrănirea larvelor va avea loc până la
mijlocul lunii aprilie. Pentru a preveni posibilele prejudicii cauzate de gândacul ghebos, este
important să efectuăm cercetări în semănăturile populate de dăunător, să depistăm focarele
cu o densitate sporită și, în decurs de 5-6 zile,
de efectuat un tratament, cu utilizarea unuia
din insecticidele, omologate pentru cultura pe
care o afectează.
Va reîncepe dezvoltarea făinării, care a fost
depistată încă anul trecut pe semănăturile de
toamnă în zona de sud și, parţial, în zona de
centru. Infectarea cerealelor de toamnă cu rugina brună poate începe în condiţii cu umiditate înaltă și temperaturi optimale. Manifestarea
bolii este posibilă în a treia decadă a lunii aprilie. Dacă în faza de împăiere vor cădea peste 70
mm precipitaţii, boala se va dezvolta în masă.
Popularea în masă a mazării cu gărgăriţa
mazării va avea loc la finele îmbobocirii – începutul înfloririi, de aceea vor fi necesare două
tratamente pentru a le combate. Popularea de
gândacii gărgăriţei fasolei va începe în perioada înfloririi fasolei. Mai puternic pot fi afectate
semănăturile de termene târzii cu spaţii mari

între rânduri (peste 45 cm), deoarece femela depune ouăle pe plantele mai iluminate de
soare. Tratamentul trebuie efectuat la începutul
formării păstăilor, când femela începe depunerea ouălor.
La sfecla pentru zahăr se prognozează
popularea eșalonată a plantulelor de gărgăgiţe, purici, mai târziu de casidine. Cu toate
că semănăturile vor fi înfiinţate cu seminţe
tratate, pe măsura apariţiei plantulelor, este
necesar, permanent, de efectuat cercetări,
deoarece perioada cea mai sensibilă la atac
este răsărirea plantelor - apariţia a 2 perechi
de frunze adevărate. Hibernarea ouălor de
păduchele negru de frunză al sfeclei, în medie, pe republică constituie 71,6%. În a doua
jumătate a lunii mai, la sfecla industrială vor
apărea primele colonii. În ultimii ani, sfecla
este atacată și de musca minieră a sfeclei,
care la o intensitate de populare înaltă, pe
timp cald și însorit, va provoca daune importante, cauzând pieirea timpurie a frunzelor.
Putregaiul rădăcinilor prezintă nocivitate și
pericol real în perioada germinării seminţelor și de apariţie a plantulelor. Manifestarea
acestuia se va observa la finele lunii aprilie,

O parte din murine (șoareci) din cauza topirii repetate a zăpezii și formarea crustei de
gheaţă au pierit. Însă populaţia rămasă, posedând intensitate de înmulţire înaltă

iar eventuale ploi în luna mai vor crea condiţii favorabile pentru înmulţirea intensă a
patogenilor de sol, provocând putregaiul rădăcinilor. Semănatul cu seminţe tratate creează o zonă de protecţie în jurul seminţelor
germinate și previne infectarea plantei până
la prima năpârlire a rădăcinii.
La rapiţa de toamnă, unde toamna nu s-au
efectuat tratamente cu insecticide, va continua
hrănirea larvelor de gărgăriţa tulpinilor de crucifere (neagră a verzei), care în rezultatul hrănirii înaintează prin tulpină spre sistemul radicular. În luna februarie, s-a semnalat hrănirea
larvelor hibernante de puricele albastru al rapiţei. Ieșirea gândacilor de gărgăriţa tulpinilor de
varză și rapiţă va continua până la mijlocul lunii
aprilie. Femelele gărgăriţei verzei depun ouăle
în pedunculul frunzei, iar ale gărgăriţei rapiţei
- sub vârful de creștere. Până la înflorirea rapiţei, vor apărea gândacii gărgăriţei seminţelor de
rapiţă, care la finele perioadei de hrănire depun
ouăle în silicve. Tratamentele trebuie efectuate
până la depunerea ouălor. Pentru depistarea
acestora se instalează capcane din plastic galben. A început eclozarea larvelor gândacului
roșu al rapiţei, densitatea cărora se prognozea-

ză înaltă în unele focare din zonele de sud și de
centru. Popularea rapiţei de gândacul lucios va
începe în perioada îmbobocirii și va continua
până la finele înfloririi. Bobocii de floare afectaţi de gândaci se usucă, numărul silicvelor se
reduce. Larvele se hrănesc cu nectar și polen.
Se recomandă nu mai puţin de trei tratamente,
deși sunt posibile și două: un tratament la începutul populării și unul în perioada îmbobocirii
în masă. La efectuarea tratamentelor înainte de
înflorirea rapiţei este necesar de anunţat apicultorii.
În condiţii cu umiditate înaltă și temperaturi moderate este posibilă infectarea de fomoză, alternarioză, putregaiul alb.
În teren protejat se va semnala nocivitatea
coropișniţei, limacșilor, musculiţei albe de seră,
tripșilor, furnicilor, gărgăriţelor. La încălcarea
regimului de apă și aer în direcţia sporirii umidităţii se va intensifica dezvoltarea putregaiurilor (rădăcinii și tulpinii), bacteriozelor.
În ediţia viitoare vor prezenta
prognoza dezvoltării în această
primăvară și pentru alte boli și dăunători
ai culturilor agricole

ECONOMIC

Nr. 6 (69) 31 martie 2010

10

Prin intermediul băncilor locale

Donatorii străini vor credita exportatorii moldoveni
REPUBLICA MOLDOVA va beneficia de

resurse financiare din partea
donatorilor străini pentru creditarea exportatorilor pe termen lung.
În baza Acordului de finanţare
adiţională a Proiectului de Ameliorare a Competitivităţii, semnat
între Guvernul Republicii Moldova şi Asociaţia de Dezvoltare
Internaţională, Republica Moldova
beneficiază de un credit preferenţial
din parte Băncii Mondiale în valoare
de 24 mln dolari SUA, dintre care
22,5 mln dolari SUA sunt prevăzuţi
pentru Linia de credit în scopul
susţinerii şi dezvoltării exportatorilor privaţi.

În cadrul operaţiunilor de re-creditare
efectuate din resursele mijloacelor împrumuturilor externe ale Asociaţiei Internaţionale
de Dezvoltare (membru al Grupului Băncii
Mondiale), Ministerul Finanţelor a semnat
acorduri de re-finanţare a resurselor Liniei de
Credit cu 4 bănci intermediare eligibile: MoldovaAgroindbank, Energbank, Mobiasbancă
– Groupe Societe Generale și Victoriabank,
care își asumă riscurile de credit, dispun de
procedurile relevante de proiect și vor îndeplini rolul de intermediari financiari în cadrul valorificării Liniei de Credit.

Obiectivul Liniei de Credit constă în finanţarea activităţilor antreprenorilor privaţi
din toate sectoarele economiei naţionale și
unităţile administrativ teritoriale ale ţării,
orientate spre export.
Beneficiari ai împrumuturilor pot fi
agenţii economici exportatori cu cel puţin
75% proprietate privată, care generează venituri din exporturi directe sau prin intermediari și își desfășoară activitatea pe teritoriul
Republicii Moldova.
Proiectele eligibile finanţării din resursele
proiectului trebuie să corespundă cerinţelor
relevante ale Republicii Moldova și ale Băncii
Mondiale de protecţie a mediului înconjurător și de procurări de mărfuri și servicii prin
concurs.
Împrumuturile vor fi în destinate finanţării necesităţilor curente sau excepţionale ale
clienţilor, ocazionate de activitatea de export:
procurarea de echipamente tehnice, materii
prime și materiale pentru producere, semifabricate, combustibil, energie, lucrări de construcţie etc.
Suma maximală a unui împrumut va
constitui 1 mln EURO. Împrumuturile destinate finanţării investiţiilor sub-proiectelor
nu vor depăși echivalentul sumei de 800 mii
EURO, cu scadenţa de până la 8 ani.
Ţinând cont de suprasolicitarea finanţării capitalului circulant pe termen mediu și
lung în cadrul sub-proiectelor, se vor acorda

împrumuturi care nu vor depăși echivalentul
a 500 mii EURO, termenul maxim fiind de
până la 4 ani. Rata dobânzii pentru sub-împrumuturi se determină de băncile intermediare în dependenţă de riscurile evaluate și
calitatea gajului.
Numărul de sub-împrumuturi și tranșe-

lor de decontări de asemenea vor fi determinate de băncile intermediare, ţinând cont de
necesităţile beneficiarului și pot fi atât în lei
moldovenești, cît și în euro sau dolari SUA.
De asemenea, suma gajului va fi negociată în
mod particular de către sub-împrumutaţi cu
banca intermediară.

Pentru eventuale întrebări şi detalii despre proiect, sunteţi rugaţi să
contactaţi următoarele adrese:
Directoratul Liniei de Credit pe lângă Ministerul Finanţelor Tel. 238246, 232963, fax. 238248
- Unitatea de Implementare a Proiectului Băncii Mondiale
„Ameliorarea Competitivităţii”
Tel: 296723; fax: 296724; e-mail :piu@mec.gov.md

În următorii zece ani

Moldova îşi propune să majoreze ponderea energiilor
alternative până la 20% din consum
SOLUŢIONAREA PROBLEMEI valorificării surselor regen-

erabile de energie este una prioritară, deoarece în
prezent Republica Moldova importă gazele naturale
din care energia se produce, susţine Ion Tighineanu,
vicepreşedinte al Academiei de Ştiinţe. Declaraţiile
au fost făcute în cadrul seminarului internaţional
sub egida proiectului See HydroPower, un proiect
pentru Europa de Sud-Est axat pe valorificarea
energiei apelor, transmite Info-Prim Neo.

Tighineanu a comunicat că în Moldova se implementează
un program de stat privind valorificarea surselor regenerabile
de energie. Acesta este coordonat de academicianul Ion Bostan, rector al Universităţii Tehnice (UTM). “Deocamdată surselor regenerabile de energie în consumul total de energie le
revine doar 5 - 6%. Noi subscriem la obiectivele lansate de UE
de a majora ponderea energiilor alternative în consumul total.
Astfel că ne-am propus ca, până în 2020, procentul să atingă
20%”, a spus Tighineanu.
Academicianul Ion Bostan a comunicat că, acum opt ani,
la UTM, cu sprijinul Academiei de Știinţe, a fost deschis un
centru de cercetare de profil. În cadrul acestuia, au fost elaborate patru microcentrale pentru conversiune a energiei cinetice a râurilor, două tipuri de centrale eoliene cu putere mică. De

asemenea, au fost elaborate sisteme de conversiune a energiei
solare pentru consumatorii individuali și pentru alimentarea
cu energie electrică a posturilor de lansare a rachetelor antigrindină. „Elaborările noastre nu au perspectivă, dacă nu vom
fi implicaţi în calitate de parteneri în proiectele internaţionale.
Doar colaborarea internaţională ne va permite să soluţionăm
problema valorificării surselor alternative de energie”, a menţionat Ion Bostan.
Participanţii la seminar au menţionat că în Moldova există
trei mii de râuri și râuleţe cu o lungime de 16 mii de km. Deocamdată, nu s-a făcut un studiu aprofundat al acestora sub
aspectul producerii energiei. Nu este completat nici cadrul
legislativ privind utilizarea resurselor regenerabile de energie.

ANUNŢ
Ministerul Economiei anunţă disponibilitatea
donatorilor externi de a cofinanţa proiecte de energie regenerabilă şi eficienţă energetică care urmează a fi implementate în Republica Moldova.
Pentru informaţii suplimentare, sunteţi invitaţi
să contactaţi Ministerul Economiei la următoarele
numere de telefon: 234-013, 250-675
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Moldova a reuşit să evite
deficitul de zahăr

Compania “MAGT-Vest”
a devenit proprietarul
fabricii de zahăr din
Glodeni
FIRMA „MAGT VEST”, condusă de Gheorghe Magdîl, a devenit pro-

prietarul Fabricii de zahăr din Glodeni. Compania a cumpărat
întreprinderea de la firma de comerţ „Alimsev” din Bubuieci,
care, la rândul său, a procurat activele fabricii falimentate de
la „Moldindconbank”.

ÎN A doua jumătate a lunii

martie, preţurile la zahăr
în Moldova s-au redus cu
3-5%, arată datele Uniunii
Producătorilor de Zahăr
din Moldova (UPZM).
Reducerea preţurilor a fost
posibilă datorită schimbării
de trend pe pieţele mondiale de mărfuri şi stabilizării
cererii la zahăr în ţara
vecină Ucraina.

Potrivit UPZM, deficitul de
zahăr în Ucraina rămâne a fi mare,
constituind la începutul anului
circa 500 mii tone. Deși preţurile
au scăzut la nivel mondial, costul

acestui produs în Ucraina și Rusia
continuă să fie destul de ridicat și
depășește preţul la zahăr în Moldova.
Preţurile angro la producătorii de zahăr moldoveni constituiau
aproximativ 13 lei/kg pentru reţeaua de comercializare și 11-12 lei/
kg pentru consumatorii industriali.
Măsurile întreprinse de către producătorii de zahăr, care importă în
Moldova zahăr alb de pe piaţa europeană și mondială, dau posibilitatea de a evita deficitul de zahăr în
republică.
Experţii Uniunii prognozează
continuarea stabilizării preţurilor
la zahăr în Moldova, care exclude
fluctuaţiile bruște cel puţin până

Se scumpesc creditele?

BNM a majorat
rata de dobândă la
credite şi depozite
BANCA NAŢIONALĂ a majorat rata de bază aplicată
la principalele operaţiuni de politică monetară pe
termen scurt cu 1 punct procentual, de la 6 până la
7% anual. Totodată, au crescut şi dobânzile la creditele
pe termen scurt şi la cele acordate pe termen lung.
Cu alte cuvine, băncile comerciale vor lua, de acum
încolo, împrumuturi mai scumpe.
Banca centrală își argumentează intervenţia prin necesitatea de
a atenua creșterea inflatiei, care ar putea depăși cele 5% ± 1 punct
procentual, planificate pentru anul curent. În acelasi timp, administraţia BNM susţine ca băncile comerciale nu au motive să scumpeasca împrumuturile acordate populaţiei.
“Majorarea ratei de bază va determina scumpirea lichidităţilor
pe termen scurt, în timp ce creditele se acorda din resurse pe termen lung. În aceste condiţii, majorarea ratei de bază nu poate să
ducă la scumpirea creditelor”, a declarat pentru ȘtireaZilei.md, un
reprezentant al Băncii Naţionale.
Pe de alta parte, analistul economic Natan Garștea consideră că
majorarea ratei de bază este un indicator pentru băncile comerciale,
ceea ce înseamnă ca decizia de a scumpi sau nu creditele aparţine în
exclusivitate băncilor.
“Actualmente, costul creditelor bancare oferite populaţiei este și
așa mare. Chiar dacă împrumuturile și se vor scumpi, nu cu mult”,
este convins analistul.
La rândul lor, bancherii sunt de părere că, dupa majorarea ratei
de bază, reacţia pe piaţă va avea două componente. Este de așteptat o apreciere a leului și o creștere a volumelor sterilizate de banca
centrală.

la începutul campaniei de recoltare a sfeclei pentru zahăr din anul
curent.
„Acest lucru va permite, pe de
o parte, asigurarea unui nivel acceptabil al preţurilor la zahăr pentru consumatori, iar pe de altă parte, va da posibilitate producătorilor
de sfeclă pentru zahăr să obţină
venituri mari la producerea acestei culturi și să acopere pierderile
suportate în urma secetei din anul
trecut”, remarcă specialiștii.
În anul 2009 producătorii de
zahăr din Moldova au fabricat 44
mii tone de zahăr, necesarul republicii fiind de 65 mii tone. Pentru a
evita deficitul, în ţară au fost aduse
19 mii tone de zahăr.

Solicitat de reporterul INFOTAG să numească valoarea tranzacţiei,
Magdîl a refuzat să facă acest lucru, invocând la taina comercială.
Rugat să spună dacă poate garanta pornirea și desfășurarea stabilă a
procesului de producere, Gheorghe Magdîl a dat un răspuns afirmativ, și
a spus că intenţionează să producă zahăr exclusiv din sfeclă de zahăr și nu
intenţionează să importe zahăr din trestie pentru prelucrare în Moldova.
Totodată, surse din cadrul colectivului Fabricii de zahăr au spus reporterului agenţiei că la întreprindere se efectuează lucrări și de restabilire a
liniei de procesare și prelucrare a trestiei.
Acestea au mai spus că pentru 2010 întreprinderea practic nu a contractat sfeclă pentru pornirea fabricii, deși în anii precedenţi suprafaţa
sfeclei contractate ajungea până la opt mii de hectare. În afară de aceasta,
până în prezent nu a fost soluţionată problema datoriilor salariale, care au
ajuns la patru mln de lei, pentru că noul proprietar nu intenţionează să-și
asume aceste angajamente.
Ion Movilă, președintele raionului Glodeni, nu a comentat tranzacţia,
menţionând doar că a existat posibilitatea achiziţionării fabricii de către
„Suedzucker Moldova”, care oferea garanţii mai serioase. „Suedzucker
Moldova este o companie cu o imagine solidă pe piaţă. Dar, în orice caz,
cu stăpân este mai bine decât fără stăpân”.
Fostul proprietar al Fabricii de zahăr din Glodeni - compania „Gold
Crown” - intenţionează să atace în instanţa de judecată tranzacţia de cumpărare a întreprinderii, deoarece este convinsă că firma „Alimsev” a procurat activele fabricii de la „Moldindconbank” în mod ilegal. Cererile respective au fost deja remise instanţei de judecată, procuraturii și Centrului
pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupţiei.
INFOTAG PRECIZEAZĂ: Gheroghe Magdîl este proprietar și al Fabricii
de zahăr din Dondușeni, care în ultimele câteva luni a beneficiat de două
ori de împrumuturi din partea statului în formă de păcură, în volum de 1,2
mii tone și, respectiv, 1,14 mii tone. În opinia altor participanţi ai pieţei,
acest fapt contravine legislaţiei cu privire la protecţia concurenţei.

Combinatul “Cereale-Flor” poate falimenta
din cauza datoriilor de 78 mln de lei
COMBINATUL DE produce cere-

aliere „Cereale-Flor” S.A.
din r-n Floreşti poate falimenta din cauza datoriilor
creditoare în valoare de
78 mil. lei. Curtea de Conturi a examinat joi raportul
privind auditul realizat în
cadrul Combinatului.

Vladimir Potlog, directorul
Departamentului de Audit III din
cadrul Curţii de Conturi, a menţionat că în ultimii ani din cauza gestionării ineficiente a Combinatului
acesta a acumulat datorii enorme
pe care nu le poate restitui.
„În urma efectuării auditului,
s-a constat că Consiliul Societăţii
și-a depășit atribuţiile legale, adoptând decizia de a solicita credite
și a pune în gaj proprietatea „Cereale-Flor” S.A. cu o valoare mai
mare de 50% din valoarea activelor
Societăţii. Încheierea contractelor
de credit în sumă de 19 mln lei și
a contractelor de gajare în sumă de
18 mln lei cu BC „FinComBank”
S.A. s-a efectuat în lipsa hotărârii
Adunării Generale a Acţionarilor
Societăţii, fiind astfel încălcate normele legale”, a spus Potlog.
Potrivit lui, din cauza nerespectării termenilor de achitare
a datoriilor creditoare, pe întreg
imobilul ce aparţine Combinatului a fost aplicat sechestru, ceea ce
confirmă riscul înstrăinării forţate

a imobilelor gajate.
Pe de altă parte, contabila
Combinatului, Aurelia Tocan, a
declarat membrilor Curţii de Conturi că administraţia întreprinderii
a depus toate eforturile pentru a
îmbunătăţi situaţia. Ea a precizat că
toate probleme au început în anul
2007, când din cauza condiţiilor
meteorologice nefaste recolta de
cereale a fost mică.
„În anul 2007 am planificat
recoltarea a și prelucrarea a 43 mii

tone de cereale, însă cantitatea reală de cereale recoltată a fost de 7 mii
tone. Mai mult, preţurile de achiziţie a cerealelor au fost foarte mici
și nu am reușit să restituim datoriile creditoare. Din cauza datoriilor
foarte mari am fost nevoiţi să apelăm din nou la bancă pentru a restitui vechile datorii”, a spus Tocan.
Curtea de Conturi urmează să
ia o decizie cu privire la activitatea
de mai departe a Combinatului în
termen de o lună.
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În viziunea experţilor AGROinform

Pentru modernizarea
necesare peste
EXPERŢI AI Federaţiei Naţionale a Agricul-

torilor din Moldova AGROinform au
analizat recent starea actuală şi perspectivele de dezvoltare ale ramurilor pomiculturii şi viticulturii. Potrivit lor, dinamica suprafeţelor cultivate cu fructe şi struguri de masă
are o tendinţă de reducere lentă.
Această situaţie este determinată de
faptul că o bună parte din suprafeţe
de livezi sunt depăşite ca termen de
exploatare şi nu sunt defrişate din
insuficienţă de resurse financiare.

Forma actuală de evidenţă a suprafeţelor
cultivate nu permite obţinerea unui tablou
real al stării și prezintă cifre eronate privind
volumele producţiei globale și a randamentului de fructe la unitate de suprafaţă. În
acest context, producţia globală obţinută în
ultimii ani este în continuă descreștere.
Merită atenţie compararea preţurilor
medii de export cu cele de import. Astfel,
constatăm că preţurile de export ale fruc-

telor autohtone sunt net inferioare celor de
import. Acest lucru se explică prin faptul că
fructele moldovenești sunt orientate pe segmentul inferior al consumătorilor, din cauza
competitivităţii joase (calitate, ambalaj, aspect, soiuri).
Cercetările efectuate în cadrul studiului
ne permit să considerăm producţia globală
reală mai mare, decât cea indicată în statisticile oficiale. Acest fapt este demonstrat de
rezultatele intervievării a 60 de producători
de mere și prune.
În continuare este analizată distribuire
producţiei de mere și struguri de masă în
Republica Moldova în perioada 2006-2008.
Ponderea cea mai mare la mere și struguri de masă o deţin consumul intern respectiv 51% la struguri de masă 62%.

Sistemul de certificare
a produselor
Consumatorii cu venituri peste nivelul
mediu din CSI sunt puţin sensibili la preţul
produsului, dar foarte sensibili la prezenţa

INDICATORII PRODUCŢIEI DE MERE
Toate categoriile de gospodării
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Suprafaţa totală
mii ha
70,3
68,5
66,9
65,9
66,2
66,1
Suprafaţa pe rod
mii ha
67,4
65,0
64,5
63,6
62,7
61,1
Volumul de producţie mii tone
494,3
310,1
278,4
202,8
218,2
255,1
Recolta medie
t/ha
7,3
4,8
4,3
3,2
3,5
4,2
INDICATORII PRODUCŢIEI DE PRUNE
Specificare
UM
Toate categoriile de gospodării
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Suprafaţa totală
mii ha
22,8
22,0
21,6
21,7
21,7
22,1
Suprafaţa pe rod
mii ha
21,3
20,3
20,2
20,0
19,6
19,4
Volumul de producţie mii tone
50,8
55,6
41,4
75,9
14,0
56,2
Recolta medie
t/ha
2,4
2,7
2,1
3,8
0,7
2,9
INDICATORII PRODUCŢIEI DE STRUGURI DE MASĂ
Specificare
UM
Toate categoriile de gospodării
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Suprafaţa totală
mii ha
16.2
16
16
15.5
14.7
14.2
Suprafaţa pe rod
mii ha
15.8
15.5
15.6
14.9
13.8
13.1
Volumul de producţie mii tone
74.9
77.3
40
27.7
36.2
40
Recolta medie
t/ha
4.74
4.99
2.56
1.86
2.62
3
Sursa: Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova
Specificare

UM

Cerinţe

Produse de calitate înaltă și consecventă,
conform specificaţiilor importatorilor;

Specificare

Mere
Struguri

Cantitate, tone
88 208,6
15179

Anii
2007
2008
Preţ me- Cantita- Valoare, Preţ me- Cantita- Valoare,
diu, USD/t te, tone mii USD diu, USD/t te, tone mii USD
158,8
79 016,6 22 658,0
286,7
79 476,2 25 595,6
221
40428
12020
297
20242
7519

Specificare

Mere
Struguri

Cantitate, tone
9 626,9
774

2006
Valoare,
mii USD
1 862,9
607

Preţ mediu, USD/t
193,5
784

2008
Valoare,
mii USD
1 247,0
1270

Mere
Struguri

2007
Cantitate,
Valoare,
tone
mii USD
77,980
21,987
39,435
11,124

2008
Cantitate,
Valoare,
tone
mii USD
77,978
24,349
19,447
6,249

Exportatorii vor să schimbe termenii conveniţi cu
privire la plată și livrare;

Respectarea deplină a specificaţiilor produselor;

Reziduurile de pesticide
depășesc limitele permise;

Ambalare calitativă pentru a reduce deșeurile și pierderile;
Certificarea EurepGAP pentru produsele
proaspete și HACCP pentru cele prelucrate;
Documente excesive
și comunicare proastă

Comunicare deschisă.

ANALIZA COMPARATIVA A PRODUCŢIEI GLOBALE DE MERE SI PRUNE
(DATELE STATISTICE ÎN COMPARAŢIE CU CELE OBŢINUTE IN REZULTATELE INTERVIURILOR)
Specificare
U/M
Date statistice
Date calculate in urma interviului
2006
2007
2008
2006
2007
2008
MERE
Suprafaţa totală
mii ha
65,9
66,2
66,1
65,90
66,20
66,10
Suprafaţa pe rod
mii ha
63,6
62,7
61,1
63,60
62,70
61,10
Volumul de producţie mii tone
202,8
218,2
255,1
763,84
580,60
835,85
Recolta medie
tone/ha
3,2
3,5
4,2
12,01
9,26
13,68
PRUNE
Suprafaţa totală
mii ha
21,7
21,7
22,1
21,70
21,70
22,10
Suprafaţa pe rod
mii ha
20,0
19,6
19,4
20,00
19,60
19,40
Volumul de producţie mii tone
75,9
14,0
56,2
120,10
90,75
132,70
Recolta medie*
tone/ha
3,8
0,7
2,9
6,01
4,63
6,84
STRUGURI DE MASĂ
Suprafaţa totală
mii ha
15.5
14.7
14.2
15.5
14.7
14.2
Suprafaţa pe rod

14.9

13.8

13.1

14.9

13.8

13.1

Volumul de producţie mii tone

27.7

36.2

40

46.488

66.24

74.67

Recolta medie*

mii ha

1.86

2.62

3

3.12

4.8

5.7

tone/ha

* - recolta medie calculată la un hectar în baza producătorilor intervievaţi la efectuarea prezentului
studiului.

Preţ mediu, USD/t
322,1
371

Preţ mediu, USD/t
832,1
1596

BALANŢA COMERŢULUI DE FRUCTE AL REPUBLICII MOLDOVA, PERIOADA 2005-2008
2006
Cantitate,
Valoare,
tone
mii USD
78,618
12,150
14,405
2,749

Livrări întârziate;

Livrări regulate și onorarea acordurilor cu
partenerii de afaceri;

IMPORTUL DE MERE ȘI PRUNE ÎN REPUBLICA MOLDOVA, PERIOADA 2006-2008
Anii
2007
Cantita- Valoare, Preţ me- Cantitate, tone mii USD diu, USD/t te, tone
1 036,6
671,4
647,7
1 498,6
993
897
903
796

Calitatea livrărilor nu
corespunde mostrelor trimise;

Livrări stabile și la timp;

EXPORTUL DE MERE ȘI PRUNE DIN REPUBLICA MOLDOVA, PERIOADA 2006-2008
2006
Valoare,
mii USD
14 008,8
3356

Problemele majore a importatorilor din UE la
importul fructelor din ţările
în curs de dezvoltare

2009
Cantitate,
Valoare,
tone
mii USD
152293
44598
30719
11466
Sursa: MAIA
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viilor şi livezilor sunt
nouă miliarde de lei
Analiza comparativă a celor două scenaPROGNOZAREA NECESARULUI ÎN INVESTIŢII PE VERIGI ALE LANŢULUI VALORIC
rii de dezvoltare a sectorului de mere denotă
PENTRU STRUGURI DE MASA
avantaje esenţiale spre modernizarea sectoruSpecificare
UM
Cantitatea Cost unitar, lei Suma, mii lei Structura, %
lui descris prin orientarea conceptuală a proPlantarea
de
vii
cu
soiuri
ducătorilor la cultivarea merelor cu aplicarea
ha
16,000
150,000
2,400,000
61.8%
de masă
tehnologiei superintensive. Avantajele acestei
Frigidere pentru păstrarea
tehnologii vor permite să fie utilizaţi mai efilei
X
X
1,443,750
37.2%
strugurilor
cient factorii de producere.
revitalizarea celor existente
tone
25,000
5,250
131,250
3.4%
Implementarea unui program complex
de dezvoltare al întregului lanţ valoric pentru
asamblarea de noi frigidere
tone
125,000
10,500
1,312,500
33.8%
sectorul merelor va duce la modificarea conLinii de ambalare
unit
20
2,100,000
42,000
1.1%
siderabilă a structurii vânzărilor de mere căTotal
lei
X
X
3,885,750
100.0%
tre anul 2017 în RM, unde ponderea cea mai
mare o va deţine exporturile de mere cu
REPARTIZAREA INVESTIŢIILOR LA PLANTAŢIILE DE STRUGURI
o cotă de 56% din total, faţă de 21.5% în
SOIURI DE MASĂ PENTRU ANII 2010-2017
anul 2008. La rândul lor, exporturile de
Anii
UM
Total
mere vor crește de aproximativ 8 ori de Specificare
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
la 79,4 mii tone 695,6 mii tone.
Suprafaţa
ha
2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
16,000
Investiţiile estimative pentru dez- plantată
voltarea durabilă a sectorului de stru- Investiţia neceguri de masă în Republica Moldova sară la plantare mii lei 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 2,400,000
sunt estimate la 3,9 miliarde de lei pen- Frigidere pentru
tru perioada anilor de 2010-2017.

permanentă a produsului pe raft, la calitatea
lui, aspectul și inofensivitatea. Afirmarea inversă este valabilă pentru consumatorii cu venituri mici: foarte sensibili la preţ, dar puţin
sensibili la aspectul exterior și alte caracteristici de calitate ale produsului.
Importatorii din UE, precum și importatorii segmentului înalt al CSI, au cerinţe
similare faţă de furnizori, care se rezumă
la următoarele:

1. Perspectivele
de dezvoltare ale ramurii
Pentru dezvoltarea lanţului valoric al
sectorului de mere și struguri, investiţiile
urmează a fi direcţionate spre modernizarea
plantaţiilor și spre crearea caselor de ambalare. Ultima măsură are drept scop final creșterea exporturilor.
Investiţiile estimative pentru dezvoltarea
durabilă a sectorului de mere în Republica
Moldova se ridică la circa 5,1 miliarde de lei
pentru următorii șapte ani.

PROGNOZAREA NECESARULUI ÎN INVESTIŢII PE VERIGI ALE LANŢULUI VALORIC
PENTRU CULTURA MĂRULUI
Cost unitar,
Suma,
Structura,
Specificare
UM Cantitatea
lei
mii lei
%
Plantarea de livezi superintensive

ha

11,500

240,000

2,760,000

53.8%

Frigidere pentru păstrarea merelor

lei

X

X

2,205,000

43.0%

revitalizarea celor existente

tone

100,000

5,250

525,000

10.2%

asamblarea de noi frigidere

tone

160,000

10,500

1,680,000

32.8%

Linii de calibrare

unit

77

2,100,000

161,700

3.2%

Total

lei

X

X

5,126,700

100.0%

struguri
revitalizarea
celor existente
investiţia la
revitalizare
asamblarea de
noi frigidere
investiţia la
asamblare

tone

5,000

5,000

5,000

5,000

5000

25,000

mii lei 26,250 26,250 26,250

26,250

26250

131,250

tone

15,625 15,625 15,625 15,625 15,625

15,625 15,625 15,625

mii lei 164,063 164,063 164,063 164,063 164,063 164,063 164,063 164,063 1,312,500

Linii de ambalare unit
2
3
3
3
3
3
3
20
Investiţia în linii
mii lei
0
4,200 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300
42,000
de ambalare
Total pe ani
mii lei 490,313 494,513 496,613 496,613 496,613 470,363 470,363 470,363 3,885,750

REPARTIZAREA INVESTIŢIILOR LA PLANTAŢIILE DE MĂR PENTRU ANII 2010-2017
Specificare

UM

Suprafaţa plantată
Investiţia necesară la
plantare
Frigidere pentru
mere
revitalizarea celor
existente
investiţia la revitalizare
asamblarea de noi
frigidere
investiţia la asamblare

ha

Linii de calibrare

mii lei

2010
1,000

2011
1,500

240,000 360,000

2012
1,500

2013
1,500

360,000

360,000

Anii
2014
1,500
360,000

Total

2015
1,500

2016
1,500

2017
1,500

11,500

360,000

360,000

360,000

2,760,000

PROGNOZA PRODUCERII ȘI DISTRIBUIRII PRODUCŢIEI
GLOBALE A STRUGURILOR DE MASĂ
Estimare către anul 2017
Specificare

Cantitate,
tone

Valoare,
mln USD

Preţ mediu al a.
2008, USD/t

Exportul de mere

172,174

124

720.0

Consumul de
mere pentru
populaţie

104,955

75.6

X

Total

277,129

199.6

X

0
tone

25,000

25,000

25,000

25,000

100,000

mii lei

131,250 131,250

131,250

131,250

525,000

tone

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

160,000

mii lei

210,000 210,000

210,000

210,000

210,000

210,000

210,000

210,000

1,680,000

unit

8

9

10

10

10

10

10

10

77

Investiţia în linii de
calibrare

mii lei

16,800

18,900

21,000

21,000

21,000

21,000

21,000

21,000

161,700

Total pe ani

mii lei

598,050 720,150

722,250

722,250

591,000

591,000

591,000

591,000

5,126,700

PROGNOZA PRODUCERII ȘI DISTRIBUIRII
PRODUCŢIEI GLOBALE DE MERE
Estimare către anul 2017
Specificare

Cantitate,
tone

Valoare,
mln USD

Preţ mediu al a.
2008, USD/t

Exportul de mere

695,569

224

322.1

Consumul de
mere pentru
populaţie

369,426

176

X

Industria de procesare a merelor

195,005

11.3

57.8

1,260,000.0

411.3

X

ANALIZA COMPARATIVĂ A EFICIENŢEI ECONOMICE LA CULTIVAREA
MERELOR (TEHNOLOGIE TRADIŢIONALĂ ȘI CEA SUPERINTENSIVĂ
Specificare
Recolta de mere
Venituri din vânzări
Consumuri variabile
Profit brut
Costul unitar al
producţiei
Consumuri la 1 leu
venituri din vânzări
Rentabilitatea
producţiei agricole

Tehnologia Tehnologia Tehnologia nouă în raport
recomandată actuală
cu tehnologia actuală
t
60
15
45
mii lei
167,700
42,600
125,100
mii lei
67,734
34,348
33,386
mii lei
99,966
8,252
91,714
UM

lei/t

1,129

2,290

-1,161

lei

0.40

0.81

-0.40

%

148%

24%

+124 p.p.

125,000

Total

Continuare în urmatoarea pagina 14

STUDIU
Urmare din pagina 13
2. Concluzii și recomandări
 Experţii AGROinform, autorii acestui studiu, au formulat următoarele concluzii:
1.
Sectorul de fructe și struguri de masă în Republica
Moldova necesită o modernizare esenţială pentru asigurarea
dezvoltării durabile și sporirea competitivităţii. Acest imperativ trebuie asigurat prin interconectarea cât mai eficientă a
tuturor actorilor din lanţul valoric.
2.
Legătura ineficientă dintre cele patru variabile –
știinţa – educaţia – extensiune - sectorul real - împiedică
dezvoltarea durabilă a sectorului de fructe și a agriculturii în
general. Conexiunea dintre verigile lanţului ce asigură transferul de cunoștinţe și tehnologii este foarte dispersată și fără
un scop bine definit la nivel naţional.
3.
Cele patru constrângeri majore ale sectorului de
fructe (mere și prune) sunt: capitalul uman, infrastructura de
piaţă, inovare și competitivitate și climatul investiţional.
4.
Părţile slabe ale sectorului mere, prune și struguri
de masă din Moldova sunt: problemele de producere și tehnologii învechite, soiuri neadecvate cerinţelor pieţei, dar mai
ales problemele ce ţin de infrastructura de piaţă nedezvoltată (percepută drept cea mai importantă constrângere pentru
dezvoltarea business-ului în sectorul de fructe).
5.
O altă concluzie evidentă este lipsa ambalajului
modern. Majoritatea producătorilor sau exportatorilor folosesc ambalaje din lemn, fără folosirea unui material de ambalare.
6.
Producerea de fructe și struguri de masă pentru
piaţa „proaspătă” oferă cele mai bune venituri producătorilor
agricoli.
7.
Dinamica suprafeţelor cultivate cu fructe și struguri de masă are tendinţă de reducere lentă, deoarece o bună
parte din suprafeţe de livadă sunt depășite după termenul de
exploatare și nu sunt defrișate din insuficienţa de resurse financiare. 60% din suprafeţele cultivate cu fructe sunt prelucrate de către gospodăriile ţărănești, iar gospodăriile agricole
prelucrează doar 40% din total.
8.
Forma actuală de evidenţă a suprafeţelor cultivate
nu permite obţinerea unei imagini reale a stării de lucruri din
sector și prezintă cifre eronate privind volumele producţiei
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globale și a randamentului de fructe la o unitate de suprafaţă.
În acest context, se constată că, producţia globală obţinută în
ultimii ani este în continuă descreștere.
9.
Cercetările efectuate în cadrul studiului ne permit
să considerăm acest deficit ca unul artificial din următoarele
considerente: productivitatea reală la o unitate de suprafaţă
este mai înaltă pentru fructe în comparaţie cu datele statistice, suprafaţa reală a livezilor roditoare este mai mică, deoarece livezile uzate nu sunt defrișate și continuă să figureze în
calcul.
10. Sortimentul de soiuri disponibile pe piaţa internă reprezintă o problemă. Motivul este că soiurile de plante importate, care nu sunt înregistrate în Moldova, nu pot
fi comercializate pe piaţa internă fără a fi supuse procedurii
obligatorii de omologare. Această procedură durează 5 ani
pentru materialul săditor.
11. Cercetările efectuate de AGROinform arată că cerinţele și preferinţele consumatorilor din CSI sunt similare cu
cele ale UE, atât din punct de vedere a importatorilor, cât și al
consumatorilor finali.
Provocările menţionate mai sus nu pot fi depășite în ramura producerii fructelor fără un sistem de autoorganizare
a producătorilor și politici agrare menite să contribuie real
la dezvoltarea sectorului de fructe. Propunerile studiului privind dezvoltarea ramurii de fructe sunt următoarele:
1.
Experienţa ţărilor care deţin întâietatea în exporturile de fructe și struguri ne demonstrează că în cazul Republicii Moldova performanţa producătorilor agricoli poate
fi oferită numai de asociere, proces ce urmează să fie susţinut
de către stat.
2.
Statul, împreună cu donatorii și producătorii, urmează să elaboreze și să implementeze un program de măsuri
menit să creeze condiţii favorabile pentru asocierea producătorilor în cooperative și grupuri de marketing, care ar avea
un sistem de impozitare, un cadru de suport instituţional și
economic speciale în primii cinci ani de activitate.
3.
Interesul statului pentru a susţine activitatea asociaţiilor profesionale este crucial. Asociaţiile profesionale din
ramura producerii fructelor trebuie să asigure un circuit informaţional adecvat producătorilor de fructe și să permită să
„ajusteze datele oficiale” privind situaţia reală din ramură, în
comparaţie cu cele furnizate de către instituţiile de stat abilitate.
4.
Pentru dezvoltarea eficientă și durabilă a sectorului
de fructe în Republica Moldova este necesar să fie introduse
tehnologii superintensive de cultivare. În condiţiile republi-
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cii, când suprafaţa pe rod a livezilor de mere constituie 61.2
mii ha, ar fi oportun să se treacă la plantarea de livezi superintensive, ceea ce ar asigura pe deplin necesităţile interne și
vor permite majorarea considerabilă a volumului exporturilor de mere datorită creșterii calităţii și asigurării sortimentului cerut de consumătorii finali.
5.
Analiza comparativă a celor două scenarii de dezvoltare a sectorului de mere denotă avantaje esenţiale spre
modernizarea sectorului, prin orientarea conceptuală a producătorilor spre cultivarea merelor cu aplicarea tehnologiei
superintensive. Avantajele date sunt esenţiale și vor permite
utilizarea mai eficientă a factorilor de producere, precum și
vor contribui la creșterea veniturilor populaţiei în zonele rurale.
6.
Dezvoltarea prognozată a sectorului de producere a merelor și a strugurilor de masă va necesita investiţii
considerabile, bugetele estimative constituie, respectiv, 5.2
miliarde lei și 3.9 miliarde lei pentru perioada 2010-2017. Investiţiile trebuie să fie efectuate din contul sectorului privat,
ale proiectelor investiţionale și din contul subvenţionării din
partea statului. Cele mai importante investiţii în dezvoltarea
lanţului valoric vor fi:
•
pentru sectorul de mere vor fi pentru plantarea a
11,500 ha de livezi superintensive 2.8 mlrd. lei) și pentru crearea caselor de ambalare pentru producţia de mere (2.4 mlrd.
lei)
•
pentru sectorul de struguri de masă vor fi pentru
plantarea a 16,000 ha cu plantaţii de struguri de masă de
soiuri competitive 2.4 mlrd. lei) și pentru crearea caselor de
ambalare (1.5 mlrd. lei).
7.
Producătorii de fructe intervievaţi recunosc importanţa standardelor și intenţionează să implementeze ISO
și EurepGAP în viitorul apropiat. Potrivit lor, standardele de
calitate devine o necesitate critică în contextul cerinţelor generale de trasabilitate, care ţin nu doar de pieţele exigente ale
UE, dar și de segmentul de top al pieţelor CSI. Statul trebuie
să includă aceste activităţi în programele naţionale de suport
și de subvenţionare.
8.
Liberalizarea domeniului înregistrării soiurilor
pentru ca producătorii din Moldova sa aibă acces imediat la
cele mai noi tehnologii și, deci, să deţină flexibilitatea și capacitatea necesare pentru a participa în lanţurile internaţionale
de furnizare și să concureze cu produsele de import pe piaţa
internă. Permiterea transferului/importului nerestricţionat
al soiurilor de puieţi incluse în Catalogul UE al soiurilor de
plante ar fi un pas important in aceasta direcţie.

SC. AGRODOR-SUCCES SRL.

VEGETAŢIA

Elsanta SOI SEZONIER

➢ Plantă viguroasă, semi-verticală
➢ Lance florală lungă și solidă

FRUCTUL
➢ Formă conică regulară, de mărime
mijlocie pînă la mare
➢ Culoare roșie-oranjă spre roșie
cărămiziu, destul de omogenă
➢ Epiderma rezistentă, fermă, suculentă,
parfumantă, cu aromă agreabilă
➢ Bună conservare

REZISTENŢĂ
➢
➢
➢
➢
➢

Oïdium : sensibilă
Phytophtora cactorum : sensibilă
Colletotrichum acutatum : sensibilă
Botrytis și Rhysopus : puţin sensibil
Sensibil la ofelirea plantelor
în perioada recoltării

FIZIOLOGIE ADAPTARE
➢ Polivalent, bună adaptare pe câmp
deschis și închis

PRODUCTIVITATE
➢ Soi sezonier, înflorirea etalată
➢ Randament înalt: 600 gr pînă
la 1 kg/plantă
➢ Greutatea mijlocie: 15 pînă la
17 gr/fruct
➢ Recoltare foarte ușoară
➢ Epoca de recoltare: luna Iunie

Charlotte SOI REMONTANT

VEGETAŢIA
➢
➢
➢
➢

Tufă mai degrabă împrăștiată și joasă
Forţă și densitate medie
Frunză verde și netedă cu marginea dinţată
Lance frorală solidă și moderat ramificată

FRUCTUL
➢ Formă regulară, bombate, roșu aprins,
foarte atractive
➢ Strălucire mijlocie
➢ Bună rezistenţă a epidermei
➢ Foarte bună conservare și ţinut al fructelor
➢ Aciditate scăzută
➢ Foarte apreciată de consumatoir
pentru calităţile sale gustative
➢ Fructele foarte parfumate

REZISTENŢĂ
➢ Oïdium : toleranţă bună pe Frunze,
puţin mai slabă pe fructe
➢ Phytophtora cactorum : tolerantă
➢ Antracnoză inimii ( Colletotrichum
acutatum) : rezistenţă moderată
➢ Rhizopus fragariae : puţin sensibil

FIZIOLOGIE ADAPTARE
➢ Puţin exigentă la elementele fertilizante
➢ Bine adaptată la plantarea pe cîmp deschis cu condiţia unei fertilizări si irigări bune

PRODUCTIVITATE
➢ Flori regulate, de producţie continuu
➢ Producţia posibilă de 700 - 1200 g /
plantă

➢ Procentul de fructe comercializabile
mare (75-80%)
➢ Greutate medie: între 14 și 16 g / fruct
➢ Stabilă în timpul recoltării
➢ Epoca de recoltare: 01.06 – 30.10

SC. AGRODOR-SUCCES SRL.
Tel/Fax: + 373 22 549093 Mob: + 373 691 34 088; +373 68914570 E-mail: agrodor.succes@gmail.com Web: www.agrodor.md Str. A. Hijdeu 59, or. Chisinau, MD-2001
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Regiunea ta. Ziarul tău. Agromediainform.
POȘTA MOLDOVEI
PM 21948

12 luni*
121 lei

Preţuri de abonare (lei)
9 luni
6 luni
3 luni
1 lună
99 lei
66 lei
33 lei
11 lei
* august - vacanță

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

În fiecare ediţie veţi găsi informaţii veridice și complete care vor fi de folos la iniţierea
sau dezvoltarea afacerilor, identificarea noilor parteneri și a pieţelor de desfacere. Vor fi
oferite recomandări ale specialiștilor pentru
diverse situaţii cu care se confruntă producătorii agricoli, informaţii despre politicile statului și cele europene în domeniul agriculturii
și a afacerilor rurale etc.

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

Mulţi producători s-au convins că este mult mai greu să vinzi produsul la un preţ convenabil, decât să produci.
Realităţile actuale confirmă 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?!
Noi vă propunem:

 Abonamente AgraVista on-line
www.agravista.md este unicul portal informaţional
din Moldova ce oferă informaţie operativă șianalitică
specializată pentru toţi operatorii pieţei de fructe, legume și cereale și permite informarearapidă a tuturor
abonaţilor portalului.
înregistraţi-vă pe www.agravista.md, selectaţi unul
din Abonamentele A, B, C! – și la ora 8 dimineaţaprimiţi direct pe e-mail ultimele preţuri pentru fructe,
legume și cereale, știri recente din domeniuleconomic,
politica agrară, legislaţie, studii de piaţă, tehnologii,
idei de afaceri, cereri și oferte deproduse agricole.
abonaţii portalului au posibilitatea să-și găsească parteneri comerciali, realizând contracte de lungădurată, să
acceseze ofertele comerciale din Moldova, CSI, Europa,
cât și să-și plaseze ofertelecomerciale proprii.

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

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

 Publicitate banner
promovarea companiilor și produselor/serviciilor promovarea companiilor și produselor/serviciilor acestora prin plasarea bannerelor promoţionale pesite-tul
www.agravista.md.

Abonamente AgraVista

Abonamentul A

Abonamentul B

Abonamentul C

- 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
- 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
- Abonamentul C cuprinde accesul la informaţiile şi serviciile incluse în Abonamentele A şi B
- Livrarea buletinului lunar AgraVista în format electronic cu informaţia cuprinsă în
abonamentele A şi B

1 lună – 20
3 luni – 60
6 luni – 96
12 luni – 144

1 lună – 15
3 luni – 45
6 luni – 72
12 luni – 99

1 lună – 28

Publicitate banner
www.agravista.md

3 luni – 84
6 luni – 135
12 luni – 195

 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

Pagini

Publicitate AgraVista buletin
1 pagină 210x297 mm
Articol
promoţional

Publicitate

1/2 pagină 210x148,5 mm 1/4 pagină 105x148,5 mm

2 pagină

30

25

3 pagină

25

20

4 pagină

20

15

color

30

20

15

alb-negru

20

15

10

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

Plasarea ofertelor (listelor de
preţuri)
 Preţurile sunt indicate în dolari SUA.

3 luni

6 luni

12 luni

15

25

50

Pagina de start,
dimensiunea, pixeli:120x60
Pagini interioare,
dimensiunea, pixeli:120x60

Apariţii
25% 50% 100%
20

30

50

10

20

35

 Preţurile, includ TVA și sunt specificate 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 afișat la
fiecare a patra accesare a paginii.
 Publicitatea pe paginile interioare sunt rezervate în categoriile: Companii și Produse.
 Macheta (bannerul) pentru reclama vă aparţine sau poate fi
realizată de către noi, la indicaţiile Dumneavoastră.
Pentru detalii privind contractarea abonamentelor 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

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

Cantitate

COMERCIALIZĂM DOUĂ COMBINE
PENTRU RECOLTAREA CEREALELOR
CK 5 NIVA ÎN STARE BUNĂ.

Preţ negociabil.
Tel: 0 258 76234, 069415713
*OFERTE
Produs

Cantitate

Arpagic

nelimitat

Ceară de albine

100 kg

Floarea-soarelui

10 tone

Floarea-soarelui

2 tone

Floarea-soarelui

1.5 tone

Grâu alimentar

120 tone

Companie
Bindiac Liuba Drochia,
s. Ochiul Alb, Tel.: (252) 27032
Sîrbu Constantin Glodeni,
Tel.: (249) 24143, 068827460
Gasper Mihail Orhei, s. Furceni,
Tel.: (235) 56225, 26262,
69209141
Sarateanu Tutor Edineţ,
s.Ruseni, Tel.: (246) 65778,
69012597
Rusanovschii V Edineţ,
s.Ruseni, Tel.: (246) 65367,
069012597
Damian agro Edineţ,
s. Blesteni, Tel.: (246) 61322,
069001316
Simion Calcea Cahul,
s. Cotihana, Tel.: (299) 53543,
069345424

Grâu furajer

15 tone

Grâu alimentar

Gasper Mihail Orhei, s. Furceni,
10 tone Tel.: (235) 56225, 26262,
69209141

Grâu

10 tone

Mazăre furajera

80 tone

Miere de albine

1 tonă

Miere polifloră

0,5 tone

Seminţe de cartof
i- Aura

20 tone

Seminţe de soie, soi
„Aura”

10 tone

Seminţe de orz

5 tone

Seminţe de ceapă

1 tonă

Seminţe de floareasoarelui
Seminţe de floareasoarelui

nelimitat
500 kg

Seminţe de ceapă

100 kg

Soia

20 tone

Soia

15 tone

Porumb boabe

40 tone

Porumb

20 tone

16

Companie

COMERCIALIZĂM:

Oprea Vlad Edineţ, s. Alexandreni, Tel.: 069381655
Marciuc Valentina Drochia,
s. Iarova, Tel.: (252) 27032,
067166232
Sîrbu Constantin Glodeni,
Tel.: (249) 24143, 068827460
Gospodinov Maria Cantemir,
s.Baius, Tel.: (263) 70201,
70233
Iașan Ion Edineţ, Tel.: (247)
57267, 069445500
Burlacu Victor Drochia,
s. Zguriţa, Tel.: (252) 27032,
06838513
Gasper Mihail Orhei, s. Furceni,
Tel.: (235) 56225, 26262,
69209141
Pulbere Daniela Edineţ,
s. Gașpar, Tel.: 069144482
ICS WeTrade Drochia,
Tel.: (252) 27032, 068385313
Postu Nadejda Cantemir,
s.Vâlcele, Tel.: (273) 51337
Turtureanu Iurie Ungheni, s.
Bușila, Tel.: (236) 75400, 75335,
079959625
Iașan Ion Edineţ,
Tel.: (247) 57267, 069445500
Oprea Vlad Edineţ,
s. Alexăndreni, Tel.: 069381655
Doina Ion Cantemir, s.Cania,
Tel.: (273) 41476
Iașan Ion Edineţ, Tel.: (247)
57267, 069445500

VAR NESTINS, VAR STINS
CRETĂ PENTRU ADAOS ÎN NUTREŢURI
COMBINATE ŞI PREMIXURI
Rezina, Mateuţi

Tel: 0 693 86 894, 0 694 29 375
Produs

Cantitate

Porumb

10 tone

Porumb boabe

10 tone

Porumb

6 tone

Pui de găină

2 000
păsări

Orz furajer

20 tone

Orz

10 tone

Orz

10 tone

Orz

4 tone

Orz furajer

1.8 tone

Orz furajer

500 kg

Vin

2 tone

Vin

1.5 tone

Seminţe de lucernă
hibrid
Cernoziom pentru
sere

nelimitat
nelimitat

Companie
Oprea Vlad Edineţ,
s. Alexandreni, Tel.: 069381655
Savenco Gheorghe Cantemir,
s.Ţărăncuţă, Tel.: (273) 54470
Lemisona Edineţ, s.Gordinești
Tel.: (246) 60381, 60385,
069112165
Jdovanu Lucia Glodeni,
s. Cajba, Tel.: (249) 52464,
069409383
Doina Ion Cantemir, s.Cania,
Tel.: (273) 41476
Savenco Gheorghe Cantemir,
s.Ţărăncuţă, Tel.: (273) 54470
Oprea Vlad Edineţ,
s. Alexăndreni, Tel.: 069381655
Gasper Mihail Orhei,
s. Furceni, Tel.: (235) 56225,
26262, 69209141
Cernei Ion Cantemir, s.Vâlcele,
Tel.: (273) 51329
Mardari Gheorghe Cantemir,
s.Toceni, Tel.: (273) 51289
Cernenchii Victor Cantemir,
s.Baius, Tel.: (263) 70364
Cepeleaga Valeriu Cantemir,
s.Toceni, Tel.: (273) 51274
Luna Clara, Orhei,
Tel.: 079992850
Luna Clara, Orhei,
Tel.: 079992850

„VILORA-V.S.” SRL COMERCIALIZEAZĂ
SEMINŢE DE PORUMB „PORUMBENI 457”:

ÎN CANTITĂŢI NELIMITATE
LA PREŢ NEGOCIABIL.
Satul Stolniceni, raionul Edineţ.

Tel: 069107829,
tel/fax: 0 246 63382
*CERERI
Ouă de găină și raţă 5 000
pentru incubaţie
bucăţi
120 000
Răsad de tutun
fire
Răsad de tomate și
1 000 fire
ardei dulci
Seminţe de cartofi
200 kg
olandezi soiul Agata
Seminţe de espar200 kg
cetă
Seminţe de lucernă

200 kg

Seminţe de mazăre

150 kg

Seminţe de mazare

150 kg

Stoloni de căpșuni

500
unităţi

Sacali Valeriu Cantemir,
s.Baimaclia, Tel.: (273) 43354
Brînzilă Ion Nisporeni,
s. Șișcani, Tel.: (264) 23857
Ciorici Nicolai Nisporeni,
or.Nisporeni, Tel.: (264) 22020
Pădure Constantin Ungheni,
s.Mânzătești, Tel.: (236) 68219
Casa Dumitru Cantemir,
s.Sadâc, Tel.: (298) 75565
Gerta Sergiu Cantemir,
s.Sadâc, Tel.: (298) 75585
Munteanu Maria Cantemir,
s.Coștangalia, Tel.: (273) 55334
Munteanu Valeriu Cantemir,
s.Coștangalia, Tel.: (273))
55235
Munteanu Vasile Cantemir,
s.Ţărăncuţa, Tel.: (273) 54484

*PREȚ NEGOCIABIL

SERVICII DE TRANSPORT
LA COMANDĂ.
SPRINTER, 18 LOCURI.
Excursii, nunţi, evenimente speciale.
Comod, rapid, accesibil.
Tel: 069564931

Mai multe oferte şi cereri
găsiţi pe

