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O pătrime din teritoriul
Republicii Moldova este
în proprietate publică
ÎN REPUBLICA Moldova sunt 3,3 milioane
(3334,6 mii) de hectare de pământ. Din acestea, o pătrime (782,5 mii) sunt în proprietate
publică. Suprafaţa terenurilor agricole constituie 73,9% din total, inclusiv 72,6% sunt
terenuri arabile, transmite Info-Prim Neo cu
referire la date ale Cadastrului funciar.
Suprafaţa terenurilor agricole s-a majorat în anul 2009 cu 23,1 mii de hectare, în
legătură cu scoaterea din fondul de rezervă a terenurilor ocupate de construcţiile şi
anexele fostelor unităţi agricole. În prezent

în ţară sunt ceva mai mult de 2 milioane de
hectare de terenuri agricole, 80,3% dintre care se află în gestiunea deţinătorilor
financiari. Suprafaţa terenurilor destinate
industriei transporturilor şi altor destinaţii
speciale s-a majorat neesenţial pe parcursul
anului trecut – cu 0,1% până la 58,8 mii de
hectare. Republica Moldova este împărţită
în 32 de raioane, UTA Găgăuză şi unităţile
administrativ-teritoriale din stânga Nistrului. În ţară sunt 1679 de localităţi şi 978 de
primării.
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Rospotrebnadzor este dezamăgit de
poziţia Moldovei în problema vinului
ROSPOTREBNADZOR A acceptat „cu o

satisfacţie reţinută” dorinţa părţii
moldave de a se întâlni cu experţii
ruşi după interdicţia de acces în Rusia,
impusă unei cantităţi de 47 t de vin.
Despre aceasta a anunţat pentru
agenţia rusă „Interfax” medicul sanitar şef al Rusiei, Ghenadii Onişcenko.

Potrivit agenţiei Infotag, Onișcenko crede că „acest lucru arată că guvernarea actuala a R. Moldova nu este indiferentă faţă de
problema cooperării economice cu Rusia”.
Onișcenko a confirmat ca la Moscova a
avut loc o întâlnire a experţilor ruși cu experţii moldoveni la care au fost discutate
problemele de livrare a vinului moldovenesc.
„Suntem într-o anumită măsură dezamăgiţi pentru faptul că nu am văzut dorinţa de
a discuta problemele sistemice pentru prevenirea unor asemenea incidente pe viitor.

Doar încercarea de a se justifica, de a pune
la îndoială concluziile experţilor ruși referitor la producţia vinicolă întoarsă la vamă”, a
spus el, subliniind că „partea rusă va fi și mai
atentă la producţia vinicolă moldovenească
ce ajunge pe piaţa rusă”, a menţionat Onișcenko.
Pe 30 martie ÎM „Lion Gri” (Moldova)
a livrat SRL „Compania vinicola din Kuban”
(Rusia) materiale vinicole: „Chardonnay” 22,4 mi litri si „Muscat” - 24,6 mii litri. Loturile vinicole erau însoţite de certificate de
calitate. În urma unor analize de laborator,
specialiștii Rospotrebnadzor au stabilit că
mostrele de materiale vinicole analizate nu
corespund normelor igienice. Ministerul
Agriculturii și Industriei Alimentare al RM
afirmă că materialele vinicole livrate nu prezintă pericol pentru sănătate, iar culoarea
tulbure și sedimentele sunt datorate faptului
că vinul a fost transportat în cisterne.
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Moscova este dispusă să mai
deschidă un punct de export al
vinului din Moldova
FEDERAŢIA RUSA s-a arătat dispusă să analizeze deschiderea a încă unui punct

vamal pentru exportul vinului moldovenesc pe piaţa rusă. Declaraţia a
fost făcută presei ruseşti de către medicul şef al serviciului sanitar rus
„Rospotrebnadzor”, Ghenadii Onişcenco.

Potrivit lui Onișcenco, deschiderea
punctului vamal pentru livrarea vinului
din Republica Moldova în Rusia are drept
scop „reducerea costurilor pentru businessul rusesc, care lucrează în durecţia moldovenească”.
Anterior, Rusia și Republica Moldova
au convenit asupra faptului ca în primul
trimestru al anului 2010 să fie deschise
6 terminale suplimentare pentru livrarea
vinului moldovenesc. Două dintre cele 6
terminale urmau să fie deschise încă în
noiembrie 2009, la Breansk și Sankt-Petersburg, dar din cauza dificultăţilor tehnice acest lucru nu s-a întâmplat.

Punctele vamale urmează să fie deschise la Breansk, Sankt-Petersburg, Caluga, Oriol, Taganrog, regiunea Krasnodar.

Producătorii români de tomate pentru procesare beneficiază
de sprijin financiar

PRODUCĂTORII DE tomate desti-

nate procesării din România
vor primi sprijin financiar de
1 516,6 euro pe hectar, potrivit unei hotărâri adoptate de
Guvernul român. Documentul stabileşte cadrul general
de acordare a plăţilor tranzitorii pentru tomate destinate
procesării, prin mecanisme
de plată conforme cu Politica
Agricolă Comună, a anunţat
ministrul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale, Mihail
Dumitru, scrie portalul specializat recolta.eu .

Ministrul Agriculturii a precizat că suma totală alocată pentru acest mecanism de sprijin
este de 869.000 de euro, din care
se va plăti sprijin financiar pentru aproximativ 573 de hectare.
Această formă de sprijinire a producătorilor de tomate
destinate procesării se aplică
și în România, de altfel ca și în
toate statele europene, potrivit
Regulamentelor Consiliului de
stabilire a unor norme comune

SA „Incomaş” propune viticultorilor anchere de fixare. Ancherele-bururi fixează şi întind sîrmele din rînduri. Se îngroapă la capetele rîndurilor
înlocuind stîlpii de susţinere şi se răsucesc în
pămînt de fiecare dată cînd e nevoie de a întinde
sîrma.
Eficienţa lor constă în economisirea timpului
şi uşurării muncii in fiecare primăvară la reîntinderea sîrmelor. Ancherele metalice deserveşte
susţinerea viilor mai mult de 15 ani.
Acest produs se bucură de popularitate la viticultorii din ţările Europene zeci de ani fiind simplu în expluatare şi uşor manevrabil.
Deoarece ancherele-bururi răspund necesitaţilor viticultorilor moldoveni, SA „Incomaş”
este receptiv de a le oferi în cantităţi de serie.
Uzina „Incomaş” se află în or. Chişinău,
str. Transnistria 16/1. Tel. 47-53-34, 47-10-10.
e-mail: incomas2003@yahoo.com;
incomas@mail.ru .
Saitul oficial: www.incomas-sa.com.

pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori. Schema
de ajutor a fost introdusă de toate statele membre începând cu
anul 2008 și se va aplica pentru
perioada 2008-2011.
Sprijinul financiar de care
vor beneficia producătorii de
tomate destinate procesării se
plătește pentru anul anterior,
respectiv, pentru 2009, producătorilor eligibili, care au solicitat această formă de sprijin.

Strugurii
autohtoni dispar
din pieţe
CANTITATEA DE struguri de producţie autohtonă

comercializată în pieţele agricole din ţară a continuat să scadă pe parcursul lunii martie a.c., fapt ce a
determinat o majorare a preţurilor la acest produs.
În această perioadă s-a vândut preponderent
producţie de import, din Peru, cât şi autohtonă de
soiurile Moldova, Cutuzov şi Suruceni, potrivit unei
analize efectuate de Federaţia AGROinform.

Preţul minim la strugurii albi de masă a constituit 18,00
lei/kg (producţie autohtona), iar preţul maxim - 50,00 lei/kg
pentru producţia de import. Preţul la strugurii roșii de masă a
oscilat între 15,00 lei/kg (producţie autohtonă, soiul Cutuzov)
și 50,00 lei/kg pentru producţia de import.
În comparaţe cu luna februarie a.c., preţul mediu a înregistrat o majorare esenţiala, ca rezultat al micșorarii cantităţii de struguri autohtoni expuși spre
vânzare și majorării cantităţii de struguri de import. Conform sursei de informare fresh-market,
pe piaţa din Rusia preţul mediu la strugurii albi și
roșii de masă s-a micșorat, datorită apariţiei unei
cantităţi mai mari de producţie din Africa de Sud.
Preţul mediu la strugurii albi de masă a fost de
105,00 RUB/kg (44,81 lei/kg), iar la strugurii roșii
de masă - 80,00 RUB/kg. (34,14 lei/kg).

STROPITOARE
OPV 3500-18M.
Reutilată utilaj nou.
Tel: 231 4-52-82
Mob: 069900071
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Rezoluţia Adunării Generale a Federaţiei Naţionale
a Agricultorilor din Moldova AGROinform din 19 martie 2010
PARTICIPANŢII LA adunare – membrii Federaţiei AGROin-

form, reprezentanţii organizaţiilor neguvernamentale din domeniul agriculturii, programe şi misiuni
internaţionale.

În urma prezentărilor și dezbaterilor membrii Federaţiei
AGROinform au adoptat rezoluţia adunării ce cuprinde următoarele:
1.
Conform noii strategii aprobate, AGROinform va
continua implementarea activităţilor de susţinere a membrilor
săi în conformitate cu problemele și necesităţile lor. Activităţile
vor urmări trei direcţii strategice:
a.
Dezvoltarea afacerilor și marketingul agricol;
b.
Reprezentarea intereselor membrilor prin acţiuni de
lobby/advocacy;
c.
Cooperarea fermierilor prin dezvoltarea organizaţiilor de producători.
2.
Implicarea mai activă a Federaţiei în activităţi de advocacy și Lobby prin pregătirea profesională a lobby-știlor și
prin luări de poziţii faţă de problemele actuale ale membrilor
săi și referitoare la măsurile de suport pentru fermieri.
3.
Sensibilizarea comunităţii de afaceri, MAIA, organizaţiilor de fermieri și a celor de consultanţă, donatorilor străini
privind elaborarea și implementarea unui program de dezvol-

tarea a întregul lanţ valoric din ramurile producerii merelor și
strugurilor de masă - ca ramuri cu valoare înaltă.
4.
De a elabora propuneri de modificare a legislaţiei
privind reducerea perioadei de omologare a soiurilor și speciilor de plante agricole de soiuri înalt productive și acceptarea
automată a celor omologate în UE.
5.
De a sensibiliza comunitatea de afaceri, MAIA, organizaţiilor de fermieri și a celor de consultanţă, donatorilor
străini și altor actori privind promovarea asocierii fermierilor
la accesarea pieţelor.
6.
Iniţierea implementării unor măsuri și activităţi împreună cu instituţiile de stat, fermieri și întreprinderi de aprovizionare care ar conduce la diminuarea preţurilor pentru mijloacele de producţie și la reducerea circulaţiei pe piaţă a celor
falsificate și de joasă calitate.
7.
De a propune Consiliului de observatori al Companiei Publice „Teleradio Moldova” de a contribui la îmbunătăţirea emisiunilor cu tematică agricolă la televiziunea publică
prin următoarele:
a.
lansarea unei emisiuni agricole noi, cu reflectarea
reală a proceselor și a stării de lucruri din agricultură și în
spaţiul rural;
b.
organizarea în cadrul emisiunii a dezbaterilor televizate privind problemele din agricultură și din spaţiul rural cu
participarea diverșilor actor vizaţi așa ca: producători agricoli

mici și medii, ONG-uri de profil, proiecte internaţionale, reprezentaţii Guvernului etc..
c.
acordarea a mai mult spaţiu de emisie pentru actuala Baștina;
8.
De a se adresa organelor abilitate cu cererea de identificarea soluţiilor posibile pentru simplificarea procedurilor
de obţinere a permiselor pentru micul trafic de frontieră ceia
ce ar conduce la activizarea comerţului cu produsele agricole
în regiunile de frontieră.
9.
De a sensibiliza societatea privind existenţa riscului
real de necompletare a Fondului pentru subvenţionarea producătorilor agricoli din Bugetul de stat pentru anul 2010.
10. De a iniţia discuţii cu organele abilitate în vederea
ușurării accesului fermierilor pe pieţele agricole interne.

Sudzucker Moldova va produce biogaz din deşeuri
de la producerea zahărului

ÎN URMĂTORII doi ani, „Sudzucker Moldova” va construi la fabrica de zahăr din Drochia

prima întreprindere din Moldova şi a doua din Europa de producere a biogazului
din teasc de sfeclă de zahăr. Proiectul costă 10 mln euro. Compania speră să-şi
recupereze investiţiile în decurs de aproximativ opt ani cu condiţia menţinerii
unor condiţii-cadru stabile de activitate a complexului zahărului din Republica
Moldova.

Miercuri, la ceremonia de prezentare a
proiectului, directorul de producţie al „Sudzucker Moldova”, Richard Dandar, a spus
că fabrica va putea prelucra pe zi 800 tone
de teasc de sfeclă și va putea produce circa
110 mii de metri cubi de biogaz. Producerea
proprie a biogazului va acoperi cu cca 60 la
sută necesitatea de resurse energetice pentru
sezon a fabricii de zahăr din Drochia.

„

În eventualitatea creşterii preţurilor la gazele naturale, existenţa unei surse energetice de
alternativă, pe baza teascului de
sfeclă, va avea un impact benefic asupra companiei de producere a zahărului
în perspectiva reducerii dependenţei
energetice a întreprinderii”, a spus
Dandar.

Moldtelecom scumpeşte
convorbirile în reţea
 Scumpirile vor fi operate până la sfârșitul anului current
 Pachetul «Econom», de șase lei pe lună, va fi retras de pe piaţă
Apelurile naţionale în reţeaua de telefonie fixă Moldtelecom vor fi mai scumpe de 4
ori, a anunţat directorul comercial al companiei, Ion Roșca. În același timp, pachetul «Econom», care acum costă 6 lei și are 200 de minute incluse, va fi retras de pe piaţă. Acesta va
fi înlocuit de un singur pachet, la preţul de 24 de lei.
Astfel, persoanele cu venituri mici, care plăteau 72 de lei pe an pentru pachetul Econom, vor trebui să scoată din buzunar aproape 300 de lei în 2011. Directorul comercial al
Moldtelecom, Ion Roșca, a anunţat că pensionarii, invalizii, participanţii la conflictul de pe
Nistru și la lucrările de lichidare a consecinţelor avariei de la Cernobîl vor beneficia de înlesniri. De noul abonament social vor beneficia aproximativ 26 de mii de oameni. Preţurile
pentru pachetele Moldtelecom nu au fost modificate din anul 2004.

Potrivit lui, acest lucru va permite fabricii de zahăr din Drochia utilizarea produselor secundare obţinute în urma prelucrării
sfeclei de zahăr în cel mai eficient mod existent în prezent.
Directorul financiar al „Sudzucker Moldova”, Octavian Armașu, a spus că perioada
îndelungată de recuperare a investiţiilor pentru construcţia fabricii de producere a biogazului impune necesitatea menţinerii unor
condiţii-cadru stabile de activitate a complexului zahărului și al sfeclei de zahăr din
Republica Moldova. În particular, conducerea „Sudzucker Moldova” consideră de importanţă vitală menţinerea Taxei pe Valoare
Adăugată la zahăr la nivelul actual de 8%, iar
a taxei vamale - la nivelul de 75%.

„

Protecţia tarifară a pieţei interne este aplicată în toate ţările în
care există o industrie viabilă de
creştere a sfeclei de zahăr şi de
producere a zahărului. Modificarea a
cel puţin unuia din parametrii condiţiilor-cadru poate aduce la diminuarea
preţului la sfecla de zahăr şi la scăderea
producerii - atît a culturii în cauză, cît
şi a zahărului din sfeclă, fapt care poate
conduce la deficitul pieţei interne a zahărului din RM”, a spus el.

Potrivit lui, vor deveni posibile livrările
în ţară a zahărului din trestie, ceea ce într-un
final va provoca blocarea accesului la pieţele
de export din UE și Federaţia Rusă, precum
și la reducerea producerii zahărului din sfeclă
de zahăr în Republica Moldova.
Speakerul administraţiei „Sudzucker
Moldova”, Alexandr Koss, a menţionat că
investiţiile companiei sunt orientate spre o
strategie durabilă și complexă a dezvoltării
complexului sfeclei de zahăr și al zahărului
din Republica Moldova în interesele producătorilor agricoli și de zahăr din ţară.
Conducerea companiei consideră că o
asemenea politică răspunde intereselor economiei naţionale a ţării și propune Guvernului Republicii Moldova să fixeze condiţia
menţinerii în perspectivă medie a actualelor
condiţii-cadru de funcţionare a complexului
sfeclei de zahăr și al zahărului în textul memorandumului investiţional.
INFOTAG precizează: SA „Sudzucker
Moldova” şi-a început activitatea în 2001.
Acţionarul principal al întreprinderii moldo-germane este concernul european
„Sudzucker AG” - cel mai mare producător de zahăr din lume. Din componenţa
concernului fac parte fabrici de zahăr din
Germania, Franţa, Blegia, Polonia, Austria,
Ungaria, Cehia, Slovacia şi România.

Compania de telefonie mobilă Eventis Mobile
ar putea fi preluată de unul dintre creditori
 Creditori ai Eventis Mobile este o companie energetică și operatori din
telecomunicaţii
OPERATORUL DE telefonie mobilă Eventis

Mobile îşi va relua activitatea după
ce va fi restructurat şi preluat de
către unul dintre creditori. Printre
creditori se numără o companie din
sectorul energetic, dar şi operatori din
telecomunicaţii.

Eventis Mobile este o companie moldo-cipriotă, fondată de Eventis Telecom. La 26 aprilie curent, va avea loc prima rundă de negocieri cu potenţialii investitori, potrivit directorului Agenţiei
pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice,

Sergiu Sâtnic. Operatorul trebuia să-și extindă reţeaua pe întreaga ţară. Însă, la 31 decembrie 2009,
compania avea mai puţin de 12 mii de abonaţi, o
cifra de afaceri de 7,5 milioane de dolari și datorii
de aproximativ 200 de mii de dolari. La 5 februarie 2010, licenţa Eventis a fost sistată pentru două
luni, pentru a-i oferi companiei posibilitatea de
a se restructura. Eventis Mobile a primit licenţa
pentru prestarea serviciilor de telefonie mobilă
în standardul GSM la 26 decembrie 2006. În prezent, în ţară mai activează doi operatori de telefonie mobilă în standardul GSM – Orange și Moldcell și unul în standardul CDMA – Moldtelecom.
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Un început de afacere profitabilă

Comercializarea puilor aduce venituri
stabile şi siguranţă în viitor
ISTORIA LUI Victor Talmaci din satul Făleştii Noi este una

obişnuită şi, în acelaşi timp, foarte sugestivă. De mai
bine de 10 ani, a lucrat la Moscova, la construcţii. A
trecut prin tot ce înseamnă muncă printre şi pentru
străini, inclusiv aşteptări de salariu, controale din
partea miliţiei, schimbări de domiciu etc.

Sătui de toate acestea, apropiaţii lui Victor Talmaci au
decis sa revină acasă și să încerce să-și găsească de lucru în
Moldova. Dar a fost mai ușor de gândit, decât de făcut. În
aceste condiţii, a venit ideea de a se lansa în afaceri. Victor
și membrii familiei sale au analizat mai multe idei de afaceri,

au analizat riscurile și beneficiile și au ales să încerce business-ul cu pui. Proaspătul om de afaceri și-a amintit că are
un bun prieten în raionul Drochia, care practică o activitate
de acest gen și de la care ar putea să înveţe. L-a contactat și a
plecat în raionul Drochia pentru a face cunoștinţă cu afacerea
prietenului. A studiat în detalii tehnologia incubării ouălor,
construcţia incubatorului, creșterea puișorilor de găină și de
raţă, nutriţia și vaccinarea lor. La un sfat al familiei au decis că
afacerea este prielnică, mai ales că prin partea locului nimeni
nu se ocupă de creșterea și comercializarea puișorilor. Toate
păsările ce se comercializează la pieţele agricole din raionul
Fălești sunt cumpărate de la diferite fabrici avicole din ţară și
vândute de către intermediari.
Din start, a apelat la Asociaţia de Economii și Împrumut
din localitate, de unde s-a ales cu un prim capital pentru lansarea afacerii. Pe banii luaţi de la asociaţie a început construcţia unei încăperi pentru întreţinerea puișorilor. La fel de repede a rezolvat și problema incubatorului. Costul unui aparat
nou cu o capacitate de 5.000 de ouă se ridică la 6.000 de euro,
bani pe care nu-i avea. Însă, având o vastă experienţă de lucru
ca și lăcătuș și sudor, și-a confecţionat singur un incubator.
Incubatorul făcut cu mâinile proprii l-a costat 2.000 de euro,
adică de trei ori mai puţin.
La finile anului 2009, a încheiat un contract cu fabrica
avicolă din satul Bănești, raionul Telenești, care i-a pus la dispoziţie ouă de găină și de raţă, cu înmânarea unui certeficat
de calitate. Prima incubaţie a oulor de găină a fost iniţiată la
mijlocul lunei ianuarie curent, fiind obţinut un procent de ieșire al puilor de 95 la sută. Pe parcurs. au fost efectuate trei
cicluri de incubaţie. Cu suportul Serviciului Veterinar de Stat,
chiar din prima zi de viaţă, puișorii de găină sunt vaccinaţi. La

începutul lunii martie, a început comercializarea puișorilor.
Comercializează pui cu vârsta mai mare de o lună, de 2-3 săptămâni și de o zi. Probleme la comercializare nu are, mai ales
că dispune de toate certificatele veterinare. Puii sunt vânduţi
la pieţele agricole din raion, dar și direct de la incubator. Începând cu luna aprilie, vor fi în incubaţie și ouă de raţe.
Victor Talmaci se simte stăpân pe afacere și situaţie. Este
ajutat de toţi membrii familiei și are planuri de dezvoltare. Businessmanul dorește sa includă în ciclul de incubaţie și ouă de
gâscă, să mai construiască o încăpere pentru întreţinerea găinilor. Totodată, se ambiţionează să obţină un proiect pentru
instalarea unei linii de prelucrare a cărnii de găină.
Alexandru Fusa CR Fălești

Patru experţi americani vor acorda consultanţă
gratuită întreprinderilor agricole din Moldova
PATRU EXPERŢI americani de înaltă calificare

vor sosi, pe parcursul lunii aprilie, în
Moldova, pentru a acorda consultanţă
gratuită unor întreprinderi agricole
autohtone în tehnicile de ultimă oră
de producere şi de dezvoltare a afacerilor. Asistenţa consultativă se va axa
pe: producerea legumelor, inclusiv
ecologică; metodele moderne de cultivare a căpşunelor; sporirea fertilităţii
solului, aerisirea şi încălzirea în sere;
precum şi elaborarea strategiilor de
dezvoltare continuă a cooperativelor.
Asistenţa consultativă va fi acordată
în cadrul Programului De la Fermier la
Fermier, implementat în ţara noastră
de CNFA, cu suportul USAID.

În perioada 12-24 aprilie, Cathryn Kloetzli,
expert în extensiunea agricolă la Universitatea
Tehnică Virginia, va asista SRL Podgoreni din
Lingura, Cantemir, la iniţierea producerii legumelor în sere. Asistenţa va consta din efectua-

rea unor transferuri de cunoștinţe către managementul și angajaţii companiei în tehnologiile
de producere, inclusiv ecologice, combaterea
buruienilor și dăunătorilor și controlul umidităţii în sere. De asemenea, Cathryn Kloetzli va
analiza, împreună cu specialiștii întreprinderii,
diferite metode alternative de încălzire și ventilare. În urma conlucrării cu expertul american,
reprezentanţii SRL Podgoreni speră să-și extindă activităţile, să mărească numărul de angajaţi
și să-și sporească veniturile.
Diane Twete, doctor în horticultură la Universitatea de Stat Oregon va lucra, în perioada
19 aprilie-5 mai, cu membrii Grupului de producători de căpșune din Ungheni, pentru a îmbunătăţi tehnologiile de cultivare. În acest scop,
Diane Twete va instrui producătorii în aspecte
privind fertilitatea solului și în metodele moderne de cultivare a căpșunelor. Cu asistenţa
expertului american, producătorii de căpșune
speră să sporească numărul de membri ai grupului, volumul producţiei și veniturile acestora.
Doctorul în știinţe Bruce Williams, consul-

tant în agronomie și horticultură în statul Carolina de Nord, va acorda asistenţă GŢ Pulbere
Oleg din Gașpar, Edineţ, în perioada 21 aprilie-1 mai, orientată spre îmbunătăţirea producerii legumelor în sere. Recomandările expertului american se vor concentra pe aspecte ce
ţin de fertilitatea solului, folosirea mijloacelor
de producţie, ventilarea și încălzirea în sere.
Asistenţa în cauză are ca scop sporirea productivităţii și, nemijlocit, a volumelor de producţie
pentru majorarea, în ultimă instanţă, a veniturilor gospodăriei.
Consultantul în afaceri, doctorul în știinţe
Dick Edwards, va efectua, în perioada 26 aprilie-8 mai, o evaluare a pieţei de desfacere, mediului concurenţial și a oportunităţilor pentru
extinderea activităţilor curente ale CÎ Agrostoc.
Împreună cu managementul cooperativei, expertul va lucra la elaborarea unei strategii de
dezvoltare continuă a CÎ Agrostoc. Reprezentanţii cooperativei speră că asistenţa expertului american va contribui la sporirea calităţii
serviciilor, a numărului de membri, vânzărilor

anuale și, respectiv, a veniturilor CÎ Agrostoc.
Pe parcursul anului curent se preconizează ca cel puţin 15 întreprinderi din ţara
noastră să beneficieze de consultanţă gratuită, acordată sub formă de voluntariat de către circa 25 de experţi americani, selectaţi pe
bază de concurs, în cadrul Programului De la
Fermier la Fermier.
CNFA este o organizaţie pentru dezvoltare internaţională din SUA, creată în anul 1985,
care își dedică activitatea creșterii veniturilor
rurale prin fortificarea capacităţilor fermierilor
și antreprenorilor rurali. Activitatea CNFA se
axează pe dezvoltarea agriculturii pe baza iniţiativelor de facilitare a accesului la piaţă, creștere
a competitivităţii afacerilor agricole, sporire a
productivităţii și creștere a accesului întreprinderilor la finanţe și mijloace de producţie. În
Moldova, CNFA implementează în prezent
Programul De la Fermier la Fermier în valoare
de 2,5 mln de dolari, cu durata de cinci ani, și
a finalizat recent Proiectul Dezvoltarea Businessului Agricol în valoare de 12 mln de dolari.
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Oportunităţile investiţionale pentru tineri au fost abordate
la un forum organizat de Ministerul Agriculturii
ÎN INCINTA Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare a avut loc

Forul Tinerilor Antreprenori din complexul agroindustrial al RM,
menit să creeze un climat favorabil în formarea socio - profesională
a producătorilor agricoli tineri (iniţiere în domeniul dezvoltării afacerilor; asistenţă la identificarea potenţialelor oportunităţi de afaceri;
informare în elaborarea tehnică a propunerilor de business agricol;
asistenţă în procesul de înregistrare juridică a afacerii; asistenţă la
elaborarea aplicaţiei pentru grant şi cererii de creditare), precum
şi în implementarea ideilor de afaceri ale tinerilor antreprenori din
sectorul agrar, care să contribuie la combaterea efectelor sărăciei şi la
dezvoltarea economică a zonelor rurale.

Forul a avut drept
obiective majore:

Prezentarea modalităţilor de
eficientizare și perfecţionare a sistemului
de subvenţionare a producătorilor agricoli pentru anul 2010 - instrument important în promovarea creșterii economice și reducerii sărăciei în mediul rural.

Prezentarea oportunităţilor
investiţionale valorificate prin prisma

programelor de asistenţă externă, oferite de către comunitatea internaţională
a donatorilor, precum și domeniile prioritare de suport tinerilor antreprenori
din complexul agroindustrial.

Prezentarea celor mai de succes antreprenori tineri din complexul
agroindustrial, care au făcut o prezentare complexă, privind iniţierea și dezvoltarea afacerii pe care o gestionează.
Forul a întrunit reprezentanţi ai

Un nou lot de tehnică
agricolă din partea
Guvernului Japonez
PRIM MINISTRUL VLAD Filat şi ministrul Agriculturii şi Industriei

Alimentare Valeriu Cosarciuc au participat la ceremonia de
transmitere Republicii Moldova a tehnicii agricole procurate
din transa a opta în cadrul Proiectului de asistenţă japoneză
pentru fermierii neprivilegiati (2KR).

În cadrul acestei tranșe, au fost procurate și livrate 73 de tractoare de
model Belarus-83.1 în valoare de 160 mln. yeni ( 1,7 mln. dolari SUA).
Ambasadorul Extraordinar si Plenipotentiar al Japoniei in Republica
Moldova, Tadashi Izawa a menţionat că este foarte bucuros că tehnica agricolă a ajuns în Republica Moldova la începutul sezonului agricol.
„Sunt ferm convins că oferirea utilajului agricol va eficientiza producerea agricolă a Republicii Moldova atât în plan cantitativ, cât și calitativ.
Începind cu anul 2000, Japonia a acordat ajutor în dezvoltarea economică a
Republicii Moldova și ne bucurăm că sunt rezultate”, a spus Ambasadorul.
Prim-ministrul Vlad Filat a multumit Japoniei si cetatenilor japonezi
pentru suportul constant pe care îl acordă Republicii Moldova.
„În cei 10 ani de la lansarea proiectului 2 KR, Moldova a primit peste 4
mii de unitaţi agricole, care permit prelucrarea a peste 400 mii de hectare
de pamint, dar și oferă fermierilor noi locuri de muncă și o recoltă mai
bogată”, a precizat Premierul.
Valeriu Cosarciuc, ministru al Agriculturii și Industriei Alimentare, a
mulţumit Ambasadorului și Guvernului Japoniei pentru deschiderea faţă
de ţara noastră. Ministrul a dat asigurări că tehnica agricolă oferită va
contribui la formarea unei agriculturi performante în Republica Moldova.

programelor/proiectelor finanţate de
comunitatea internaţională a donatorilor (Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD; Unitatea
Consolidată pentru Implementarea și
Monitorizarea Proiectelor în Domeniul
Agriculturii, finanţate de Banca Mondială; Unitatea de Implementare a Proiectului de Asistenţă pentru Fermierii
Neprivilegiaţi 2KR; Organizaţia pentru
Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii, pe lîngă Ministerul
Economiei; Proiectul „Modernizarea
sectorului agrar în Republica Moldova”,
finanţat de Guvernul Republicii Federale Germania prin intermediul „Biroului
de Cooperare Tehnică al Germaniei
(GTZ); reprezentanţi ai societăţii civile
afiliate dezvoltării complexului agroindustrial al Republicii Moldova (Federaţia Naţională a Agricultorilor din
Moldova „AGROinform”; Agenţia Naţională de Dezvoltare Rurală (ACSA);
Uniunea Republicană a Asociaţiilor
Producătorilor Agricoli „UniAgroProtect”; Institutul pentru Dezvoltare și
Iniţiative Sociale „Viitorul”), tineri reprezentanţi ai business-ului agricol, din
raioanele ţării; reprezentanţi ai Administraţiei Publice Locale, etc.
Forul a avut drept raţionamente:
dezvoltarea, susţinerea și promovarea
iniţiativelor tinerilor antreprenori din
complexul agroindustrial, focalizaţi în
zonele rurale, precum și familiarizarea
cu oportunităţile de suport din partea
statului și a comunităţii internaţionale
a donatorilor.

Moldova ar putea majora
volumul de livrare a
produselor în UE
LA ÎNCEPUTUL lunii iunie, experţii Direcţiei generale

sănatate şi protecţia consumatorilor (DG SANCO)
al Uniunii Europene vor efectua un audit al sistemului de asigurare a calităţii şi inofensivităţii
produselor alimentare din Moldova.

Potrivit ministrului Agriculturii, Valeriu Cosarciuc, dacă se
va înregistra un rezultat pozitiv, R. Moldova va obţine dreptul
de a exporta mai multe produse alimentare pe piaţa europeană.
Experţii vor mai evalua implementarea celor 11 recomandări de acum doi ani ale experţilor europeni privind perfecţionarea sistemului de asigurare a trasabilităţii și inofensivităţii
produselor de origine animalieră.
Cosarciuc susţine că în cazul în care se vor înregistra rezultate pozitive în acest sens, Moldova va putea să-și valorifice și
cota la exportul de carne acordată de UE.
Ministerul spune că pentru a elimina posibilele nereguli
în domeniul sistemului de asigurare a calităţii și inofensivităţii produselor alimentare pînă la sosirea experţilor europeni, la
invitaţia ministerului de resort în Moldova vor veni experţi de
la Agenţia naţională sanitar-veterinară și siguranţa alimentelor
din România, care vor efectua un audit preliminar al sistemului
autohton de control al calităţii produselor alimentare.

Politicile agricole au fost
discutate şa Ministerul de profil
LA MINISTERUL Agriculturii şi Industriei Alimen-

tare a avut loc o masă rotundă cu genericul
“Probleme în cadrul de politici agricole”.
Această acţiune a fost organizată de minister în conlucrare cu reprezentanţa din
Moldova a Băncii Mondiale.

În deschidere, Valeriu Cosarciuc, ministru al
Agriculturii și Industriei Alimentare a prezentat o
amplă comunicare în care s-a referit la acţiunile întreprinse de guvern în domeniul agricol în primele
luni de activitate, la măsurile de eficientizare a managementului în agricultură, specificând în acest sens
reorganizarea MAIA, crearea Agenţiei de Intervenţie
și plăţi, schimbarea conceptului de subvenţionare a
benefeciarilor, concept direcţionat spre susţinerea
investiţiilor în domeniu și sporirea volumului de
producţie cu valoare adăugată. Reperele de bază ale
programului de activitate al ministerului pentru anul
curent sunt: facilitarea în continuare a comerţului cu

produse agricole și promovarea exporturilor, accesul
mai larg al ţăranilor la pieţele de desfacere a produselor, crearea și extinderea infrastructurii post-recoltare, mărirea substanţială a suprafeţelor irrigate, dezvoltarea pieţei funciare și perfecţionarea sistemului
de învăţământ și instruire în agricultură.
O informare cu elemente de analiză profundă a
prezentat în cadrul mesei rotunde Dl Mattias Grueninger, economist agricol superior la Banca Mondială. De rând cu aprecierea pozitivă a activităţilor
ministerului, dlui a formulat unele obiecţii venind și
cu mai multe propuneri rezonabile, care, în opinia
expertului, ar influenţa benefic asupra procesului de
relansare a agriculturii.
Materialele prezentate la masa rotundă au fost
supuse unor dezbateri detaliate cu participarea reprezentanţilor busenissului agricol, ai organizaţiilor
nonguvernamentale din domeniu, prezenţi la această acţiune, care vine să completeze șirul de activităţi
destinate revigorării agriculturii din ţara noastră.

Ministerul Agriculturii recomandă
participarea la târgul de la Novi Sad, Serbia
În perioada 15-22 mai 2010, în oraşul
Novi Sad, Republica Serbia, îşi va desfăşura lucrările cea de-a 77-a ediţie a
Târgului Internaţional Agricol, care este
unul dintre cele mai reprezentative evenimente din Europa. La ediţia din anul curent vor participa
cca 1600 expozanţi, care vor prezenta cele mai noi realizări în agricultură, industria alimentară,
horticultură etc. Totodată sunt aşteptaţi peste 500 mii vizitatori. În scopul promovării produselor autohtone, precum şi a identificării unor noi oportunităţi de afaceri şi diversificării pieţelor de
export, Ministerul recomandă examinarea posibilităţilor de participare la această manifestare expoziţională.
Informaţii detaliate privind participarea la evenimentul nominalizat pot fi accesate pe pe pagina web: http://www.novisadexpo.com/live/Calendar_of_Events/2010/International_Agricultural_Fair/Detail_page?contentId=23351
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Resursele energetice
se scumpesc

După un an de criză economică, moldovenii au intrat în anul scumpirilor. De la
1 ianuarie, s-au scumpit produsele alimentare, carburanţii şi resursele energetice.
Până la sfârşitul anului s-ar putea să avem parte şi de alte majorări de preţuri, chiar
dacă în Moldova avem preţuri mai mari decât în ţările din Europa.
Potrivit Publika TV, alimentele, serviciile de telefonie, dar şi haine şi calculatoarele - pentru toate acestea moldovenii sunt nevoiţi să plătească mai mult decât
vecinii lor. Pentru telefon plătim cu 10 la sută mai mult decât în România. Şi produsele alimentare sunt mai scumpe. Spre exemplu, carnea de găină costă în Moldova
35-40 de lei, iar în România este cu 10 lei mai ieftină. Nici preţurile la îmbrăcăminte
nu fac excepţie. Pentru o pereche de blugi, moldovenii plătesc circa 400 de lei, iar în
România ei costă cu 100 de lei mai puţin. Deoarece în Moldova mărfurile sunt mai
scumpe decât în ţările vecine, oamenii preferă să meargă la cumpărături în România
sau Ucraina.

Scumpirea benzinei şi a motorinei
va provoca creşterea tarifelor
pentru transport
Scumpirea carburanţilor provoacă noi
creșteri de preţuri. Este vorba, în primul
rând, de majorarea taxelor pentru transportarea mărfurilor și a călătorilor. Transportatorii spun că nu vor putea face faţă cheltuielilor, dacă nu vor majora taxele pentru
serviciile pe care le prestează. Reprezentanţii
asociaţiilor transportatorilor afirmă că, în

scurt timp, vor cere majorarea preţurile
pentru călătorii. La finele săptămânii trecute,
staţiile de alimentare cu benzină și motorină
ale companiilor Lukoil, Petrom și Rompetrol
au afișat preţuri majorate. Agenţia Naţională
pentru Reglementări în Energetică a autorizat scumpirea benzinei cu 50 de bani și a
motorinei cu 40 de bani pentru un litru.

Gazul se va scumpi
până la cinci lei
pentru un metru cub
TARIFUL PENTRU încălzire ar putea creşte cu 144 de lei în capitală şi cu 119 lei

pentru locuitorii din nordul ţării. Agenţia pentru Reglementare în Energetică
urmează să ia o decizie în acest sens la următoarea şedinţă, programată
pentru săptămâna curentă.

O scumpire de aproape 14 la sută
a tarifului pentru gazele naturale ar
însemna că preţul unui metru cub va
ajunge până la 4,56 lei, la un consum
lunar de până la 30 de metri cubi, inclusiv TVA de șase la sută. Cei care
vor depăși acest volum, vor trebui să
scoată din buzunar aproximativ cinci
lei pentru fiecare metru cub. Aceste majorări au fost argumentate de
Moldovagaz prin creșterea, din luna
aprilie, a preţului de import al gazelor
naturale. De asemenea, în tarife sunt
incluse cheltuielile pentru întreţinerea reţelelor, dar și pierderile suportate ca urmare a aprecierii dolarului în
raport cu leul.

Moldova a achitat consumul
de gaze numai pentru luna
februarie
SA „MOLDOVAGAZ” a achitat consumul de gaze faţă de compania rusă „Gazprom” doar

pentru luna ianuarie 2010. Vineri, după dezbaterile la Agenţia Naţională pentru
Reglementare în Energetică (ANRE), preşedintele administraţiei „Moldovagaz”,
Alexandr Gusev, a spus că întreprinderea a achitat pe deplin datoriile pentru gaze
pentru anii 2008-2009.

„Acum trebuie să achităm consumul pentru luna februarie - $42 mil.
și pentru martie - $31 mil. Dar, potrivit contractului, până la 20 aprilie
datoriile din martie nu se consideră
restante”, a spus el.
Potrivit lui, calculele nu sunt
exacte, deoarece tariful pentru consumatorii finali trebuie majorat cu 14%,
de la 3542 la 4042 lei pentru o mie de
metri cubi. „Procesul de revizuirea a
tarifelor este tergiversat, noul preţ de
achiziţie a gazelor a intrat în vigoare
la 1 aprilie, iar tariful vechi generează
pierderi pentru întreprindere, majorând astfel datoria faţă de „Gazprom”
„, a menţionat el.
Gusev a spus că în primul
trimestru „Moldovagaz” a înregistrat
pierderi de peste 30 mln lei. Directorul general al ANRE, Victor Parlicov,
a specificat că până la sfârșitul săptămânii viitoare va fi luată o decizie definitivă privind modificarea tarifelor
la gaze pentru consumatorii finali.
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În raionul Cahul va fi construită o
centrală electrică de mare putere
 Piatra de temelie a fost pusă
cu șase ani în urmă
În iulie 2010 va începe construcţia centralei electrice de la Burlăceni, după ce în
septembrie 2004 a fost pusă piatra de temelie. Despre aceasta l-a informat pe primministrul Vlad Filat, aflat în vizită la Cahul,
directorul Corporaţiei moldo-româno-engleze „MoldIteraElectric”, Andrei Sangheli.
Potrivit lui, proiectul centralei a fost trimis la expertiză în Europa. Staţia va asigura
cu locuri de muncă 1 200 de persoane.
„O staţie similară funcţionează deja în
Scopje (Macedonia), iar alte două vor fi
construite în România și Germania. Exemplul staţiei din Scopje demonstrează că astfel de staţii corespund tuturor rigorilor ecologice”, a spus Sangheli, care a menţionat că
staţia de la Burlăceni va avea o capacitate de
două ori mai mare decât cea din Macedonia
și va fi dată în exploatare în 2012.

Prim-ministrul a menţionat că „trebuie
să avem grijă de consumatori și este necesar să ne mișcăm rapid pentru a-i asigura
cu servicii de înaltă calitate”. El a promis că
va reveni în acest loc în luna iulie, câînd vor
începe lucrările de construcţie a staţiei.
După cum a informat anterior INFOTAG, în iulie 2004 a fost adoptată hotărârea privind construcţia de către compania
„Itera” a staţiei de la Burlăceni cu o capacitate de 450 MW. Costul construcţiei este
estimat la $250-320 mil. Centrala electrică
trebuia să fie construită acum trei ani. La
staţie se planificase să fie instalate două turbine cu gaze și una cu abur, fapt ce va permite asigurarea regiunii de sud a Moldovei
cu energie electrică și căldură.
În anii postsovietici Moldova a adoptat
câteva proiecte de construcţie a staţiilor cu
abur la Budești, Orhei și în alte localităţi.
Însă până în prezent nici unul din investitori (Franţa, Germania, Italia, Spania) așa și
nu a început realizarea proiectelor.

Fermierii din Meleneşti vor putea
folosi energia solară
ÎN COMUNA Meleneşti, raionul

Călăraşi, a fost pus în
funcţiune un sistem modern,
care transformă energia solară
în energie electrică.

Sistemul a fost instalat în cadrul
proiectului Biroului de Cooperare
Tehnică al Germaniei (GTZ) în scopul
susţinerii fermierilor moldoveni.
Conducătorul proiectului în Moldova, Сhristoph Weber, a spus vineri
la ceremonia de prezentare că instalaţia este avantajoasă pentru fermierii
moldoveni, deoarece republica nu se
confruntă cu insuficienţă de raze solare, iar heliosistemul este absolut autonom și va permite fermierilor să-și
irigheze terenurile cu apă din fântni
arteziene.
Proprietarul instalaţiei este fermierul din localitate Vitalie Zubco, specializat pe creșterea prunilor.
Heliosistemul este compus din

trei părţi. Prima componentă transformă energia solară în energie electrică pentru scoaterea apei din fântâni și transportarea ei în rezervoare
speciale. A doua transportă apa din
rezervoare în sistemul de irigare din
livadă. Al treilea asigură casa cu energie electrică.
Sistemul are o capacitate de 2,4
kW. Instalaţia costă 14 mii euro, dintre care fermierul a achitat 5 mii euro,
iar restul banilor - GTZ.
INFOTAG PRECIZEAZĂ: Proiectul GTZ „modernizarea sectorului agricol al Moldovei” a fost
lansat în martie 2010 şi va fi implementat până în noiembrie 2012. În
cadrul proiectului GTZ va achita jumătate din costul heliosistemelor,
care se planifică să fie instalate în
raioanele Călăraşi, Ungheni şi Ştefan Vodă.

Moldovagaz a încheiat anul 2009 cu pierderi enorme
 Acesta este unul din motivele pentru care distribuitorul a solicitat majorarea
tarifului la gaze
Potrivit rezultatelor anului 2009, pierderile companiei moldo-ruse SA „Moldovagaz” au depăşit 927,87 mil. lei ($74,8 mil.) faţă de profitul de 387,1 mil. lei din
2008.
După cum transmite INFOTAG cu referire la raportul anual al întreprinderii, vânzările nete şi costul acestora s-au redus de peste două ori, pînă la 3,3 mlrd. lei şi,
respectiv, 3,18 mlrd. lei.
Pierderile din activitatea operaţională au constituit 175,2 mil. lei, iar din cea financiară - 752,6 mil. lei. Activele întreprinderii s-au redus cu 1,4 mlrd. lei, până la
3,2 mlrd. lei. Datoriile pe termen lung au crescut de la 90 mil. la aproape 124 mil. lei,
datoriile pe termen scurt - de la 18 mil. la 42,9 mil. lei.
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Monitorizarea pieţei angro

din Moldova în luna martie 2010
Castraveţi și roșii
Odată cu sfârșitul perioadei reci a anului,
cererea la legume și fructe în stare proaspătă
înregistrează o evoluţie constantă. Acest lucru este caracteristic cel mai des legumelor
(excepţie varza). Majorarea cererii are loc
până toamna târziu, când sunt epuizate ultimele stocuri de legume autohtone. Legumele
sunt în continuare comercializate pe piaţă,
însă producţia este de import și preţul este
mai mare. Începând cu această perioadă cererea la legume în stare proaspătă se micșorează
și nivelul scăzut al cererii se menţine până la
sfârșitul perioadei reci (cu unele mici fluctuaţii în perioada sărbătorilor de iarnă).
Producţia expusă spre comercializare
este preponderent de origine turcească. Spre
comercializare au fost expuse cantităţi medii
de castraveţi și roșii de seră de origine autohtonă. Cererea la producţia autohtonă a fost
destul de mare, chiar dacă preţul era de circa
2 ori mai înalt. Aceasta era expusă spre comercializare de către un producător din satul
Parcani.
Castraveţii au fost comercializaţi în cantităţi destul de mari. În perioada precedentă
spre comercializare erau propuși preponderent castraveţi cu lungimea mai mare de 12
cm, dar acum sunt comercializaţi și castraveţi
cu lungimea de 9 - 12 cm. Aceștia sunt vânduţi cu 10,00 lei/kg mai mult decât cei mai
lungi. Castraveţii sunt ambalaţi în cutii de
carton, câte 8 - 14kg.
Conform datelor colectate de către experţii AGROinform castraveţii au fost comercializaţi permanent numai pe piaţa angro
din Chișinău. Pe celelalte pieţe acest produs
fie a lipsit fie a fost comercializat doar în unele zile. După o pauză mai mare de 2 luni, în
ultima săptămână a perioadei de referinţă
castraveţii au fost expuși spre comercializare

și pe pieţele angro din Edinet și Ungheni.
Preţul mediu la castraveţi s-a menţinut la
un nivel stabil pe parcursul întregii perioade de referinţă, însă faţă de perioada precedentă a suferit o micșorare cu circa 11,70%.
Comparativ cu aceiași lună a anului trecut,
în contextul majorării preţurilor la majoritatea produselor alimentare, preţul mediu al
castraveţilor s-a majorat cu 26,52%. Cel mai
mare preţ a fost înregistrat la piaţa angro din
Chișinău la producţia autohtonă, la data de
4 martie de 45,00 lei/kg, iar cel mai mic preţ
fiind de 20,00 lei/kg.
În Ucraina preţul mediu al castraveţilor
a fost de 16,33 UAH/kg (25,75 lei/kg) în Copani, iar în Lvov de 13,62 UAH/kg (21,45 lei/
kg). Castraveţii cu lungimea de 9 – 12 cm în
Polonia sunt comercializaţi cu un preţ mediu
de 1,98 EUR/kg (34,04 lei/kg).
Cantităţile de roșii expuse spre comercializare au fost foarte mari pe parcursul întregii
perioade de referinţă. În unele zile puteau fi
achiziţionate angro și roșii de seră autohtone
cu un preţ dublu faţă de roșiile importate din
Turcia, însă preponderent au fost comercializate roșiile turcești care s-au bucurat de o
cerere mai mare.
Conform datelor colectate de către experţii AGROinform roșiile au fost comercializate permanent numai pe pieţele din Chișinău și Bălţi. La sfârșitul perioadei de referinţă
roșiile au fost expuse și pe pieţele angro din
Edineţ și Cahul.
Cel mai mare și cel mai mic preţ a fost
atestat la piaţa angro monitorizată din Chișinău (35,00 lei/kg la producţia autohtonă
și corespunzător 15,00 lei/kg). Preţul mediu
cunoaște o diminuare constantă pe parcursul
întregii perioade de referinţă. Faţă de luna
trecută preţul a diminuat cu 10,23 %, iar faţă
de aceiași lună a anului trecut preţul a crescut
cu 23,44%.

În Ucraina roșiile de seră au fost comercializate cu 10,87 UAH/kg (17,15 lei/kg) în Copani și 16,00 UAH/kg (22,45 lei/kg) în Lvov.
În Polonia (Bronishe) roșiile de seră puteau fi
procurate cu 2,07 EUR/kg (35,62 lei/kg).
În viitorul apropiat pe piaţă sunt așteptaţi
tot mai mulţi producători, însă importurile
nu se vor micșora deoarece cererea la roșii și
castraveţi va înregistra o majorare constantă.

Ardei dulci și vinete
În luna martie, potrivit experţilor AGROinform, ardeii dulci și vinetele au fost comercializate angro numai pe pieţele din Bălţi și
Chișinău. Luna curentă s-a caracterizat prin
creșterea cererii la produsele date. Ţinând
cont de creșterea cererii, intermediarii oferă
un sortiment de producţie variat. Producţia
este de import din Turcia, de calitate înaltă.
Preţul minim (36,00 lei/kg) a fost înregistrat la 4 martie pe piaţa din Chișinău. Cel maxim (45,00 lei/kg) a fost înregistrat la Bălţi și
Chișinău în a doua jumătate a lunii. Comparativ cu luna februarie preţul mediu la ardeiul
dulce s-a menţinut la același nivel, oscilând în
limitele de până la 1%.
Însă, faţă de perioada analogică a anului trecut preţul mediu de comercializare a
suferit o majorare de circa 54,34%. Această
majorare se datorează apropierii sărbătorilor
de paști, care se caracterizează de obicei prin
creșterea cererii.
Vinetele, încă mai rămân a fi un produs
puţin solicitat de consumatori. În perioada de
referinţă vinetele au fost comercializate zilnic
numai pe piaţa din Chișinău, iar la Bălţi acest
produs a fost comercializat doar la mijlocul
perioadei analizate. Toată producţia a fost de
calitate înaltă, în cantităţi mici, importată din
Turcia.
În perioada analizată, preţul minim a fost

înregistrat la piaţa din Bălţi (30,00 lei/kg), iar
cel maxim la Chișinău (40,00 lei/kg). Comparativ cu luna februarie a anului curent preţurile au suferit o creștere nesemnificativă de
până la 6,53%
Analizând evoluţia preţurilor, putem
constata, că faţă de aceiași perioadă a anului
trecut ele au cunoscut o majorare de până la
38,99%.
Potrivit sursei de informare fresh-market, în luna martie pe piaţa din Rusia preţul la
ardeiul dulce din Israel s-a micșorat, variind
între 140,00 RUR/kg (59,75 lei/kg) la începutul lunii și 80,00 RUR/kg (34,14 lei/kg) la
sfârșitul lunii. Principala cauză a micșorării
preţurilor, experţii o consideră mărirea volumelor de produse propuse spre comercializare.
Pe piaţa din Polonia ardeiul dulce importat din Spania a fost comercializat la un preţ
mediu de 2,56 EUR/kg (44,01 lei/kg).
În perioada următoare mari schimbări în
evoluţia preţului de comercializare a ardeiului dulce și vinetei nu vor interveni.

Varză
Potrivit experţilor AGROinform, în luna
martie varza a fost comercializată pe toate
pieţele monitorizate. Mici intensificări au
fost observate începând cu a doua decadă a
lunii, când condiţiile climaterice prielnice au
favorizat reîntoarcerea comercianţilor pe pieţele agricole. La toate pieţele s-a comercializat
producţie de origine autohtonă, excepţie a
fost piaţa din Cahul, unde pe parcursul lunii
pe lângă varza locală s-a vândut și producţie
de import. În această perioadă cei mai activi au fost intermediarii. Numai la piaţa din
Chișinău și în ultima zi la Bălţi varza a fost
comercializată și de către producători. Pe parcursul lunii cererea a fost în creștere, cauzată

Tabelul 1. Evoluţia preţurilor medii la castraveţi în luna martie 2010

Tabelul 4. Evoluţia preţurilor medii la vinete în luna martie 2010

CASTRAVEŢI

VÂNĂTĂ

Preţ mediu angro, lei/kg
J.
J.
J.
J.
Feb. Mar.
03.03.10 11.03.10 18.03.10 25.03.10 2010 2010

Piaţa
Bălţi
Cahul
Chișinău Albișoara
Edineţ
Ungheni

22,00
n/a
21,00
n/a
n/a

21,00
n/a
20,00
n/a
n/a

n/a
n/a
21,00
n/a
n/a

n/a
n/a
21,00
20.00
20,00

n/a
n/a
23,5
n/a
n/a

n/a - nu există valori

21,50
n/a
20,75
20,00
20,00

Preţ mediu angro, lei/kg
Abatere, %
Mar. 2010 /
Mar.2010/
Feb. 2010
Mar.2009
n/a
n/a
n/a
n/a
-11,70
26,52
n/a
n/a
n/a
n/a

Sursa: www.agravista.md

Abatere, %
J.
J.
J.
J.
Feb. Mar.
Mar. 2010 /
Mar.2010/
04.03.10 11.03.10 18.03.10 25.03.10 2010 2010
Feb. 2010
Mar.2009
Bălţi
n/a
30,00
35,00
n/a
n/a 32,50
n/a
n/a
Cahul
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a n/a
n/a
n/a
Chișinău Albișoara 40,00
35,00
35,00
40,00 35,20 37,50
6,53
38,99
Edineţ
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a n/a
n/a
n/a
Ungheni
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a n/a
n/a
n/a
Piaţa

n/a - nu există valori

Sursa: www.agravista.md

Tabelul 2. Evoluţia preţurilor medii la roșiile de seră în luna martie 2010

Tabelul 5. Evoluţia preţurilor medii de varză în luna martie 2010

ROȘII DE SERĂ

VARZĂ ALBĂ

Preţ mediu angro, lei/kg
J.
J.
J.
J.
Feb. Mar.
04.03.10 11.03.10 18.03.10 25.03.10 2010 2010

Piaţa
Bălţi
Cahul
Chișinău Albișoara
Edineţ
Ungheni

22,00
n/a
21,00
n/a
n/a

21,00
n/a
20,00
n/a
n/a

21,00
n/a
19,00
n/a
n/a

20,00
18.00
19,00
20.00
n/a

n/a - nu există valori

n/a
n/a
22,00
n/a
n/a

21,00
18,00
19,75
20,00
n/a

Preţ mediu angro, lei/kg
Abatere, %
Mar. 2010 /
Mar.2010/
Feb. 2010
Mar.2009
n/a
n/a
n/a
n/a
-10,23
23,44
n/a
n/a
n/a
n/a

Sursa: www.agravista.md

Abatere, %
J.
J.
J.
J.
Feb. Mar.
Mar. 2010 /
Mar.2010/
04.03.10 11.03.10 18.03.10 25.03.10 2010 2010
Feb. 2010
Mar.2009
Bălţi
5,00
5,30
5,50
6,50
5,00 5,58
11,60
398,21
Cahul
5,50
5,50
5,50
6,50
6,00 5,75
-4,16
283,33
Chișinău Albișoara 5,00
5,00
5,50
6,00
4,80 5,38
12,08
276,22
Edineţ
5,00
5,00
6,00
6,00
5,50 5,50
0,00
450,00
Ungheni
7,00
7,00
7,00
7,00
6,00 7,00
16,67
228,64
Piaţa

n/a - nu există valori

Sursa: www.agravista.md

Tabelul 3. Evoluţia preţurilor medii la ardeii dulci în luna martie 2010

Tabelul 6. Evoluţia preţurilor medii la cartofi în luna martie 2010

ARDEI DULCI

CARTOFI

Preţ mediu angro, lei/kg
Piaţa

J.
J.
J.
J.
Feb. Mar.
04.03.10 11.03.10 18.03.10 25.03.10 2010 2010

Bălţi
Cahul
Chișinău Albișoara
Edineţ
Ungheni
n/a - nu există valori

n/a
n/a
36,00
n/a
n/a

40,00
n/a
40,00
n/a
n/a

40,00
n/a
40,00
n/a
n/a

n/a
n/a
40,00
n/a
n/a

n/a
n/a
38,75
n/a
n/a

40,00
n/a
39,00
n/a
n/a

Preţ mediu angro, lei/kg
Abatere, %
Mar. 2010 /
Mar.2010/
Feb. 2010
Mar.2009
n/a
n/a
n/a
n/a
0,64
52,34
n/a
n/a
n/a
n/a

Sursa: www.agravista.md

Abatere, %
J.
J.
J.
J.
Feb. Mar.
Mar. 2010 /
Mar.2010/
04.03.10 11.03.10 18.03.10 25.03.10 2010 2010
Feb. 2010
Mar.2009
Bălţi
3,80
4,50
4,50
4,30
3,93 4,28
8,91
32,92
Cahul
5,50
5,00
5,00
5,50
5,00 5,25
5,00
16,67
Chișinău Albișoara 5,00
5,00
5,00
5,00
5,25 5,00
-4,76
19,62
Edineţ
4,50
4,50
4,00
4,00
4,50 4,25
-5,56
39,34
Ungheni
5,00
6,00
6,00
5,00
5,25 5,50
4,76
62,72
Piaţa

n/a - nu există valori

Sursa: www.agravista.md
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de fructe şi legume
de apropierea sărbătorilor de Paști și de minimalizarea rezervelor de varză ale cumpărătorilor. La toate pieţele cel mai des a fost în
comercializare soiul Slava.
Varza conopidă, varza brocolli au fost comercializate în cantităţi mici numai la piaţa
din Chișinău, iar varza de pechin și varza roșie la Chișinău și Bălţi. Din aceste tipuri de
varză cea mai solicitată a fost varza de pechin,
care tot mai des este folosită în alimentaţie.
Cererea acestor produse agricole pe piaţa locală continuă să fie mică, însă preţul este în
creștere. Pe parcursul lunii preţul de comercializare a verzei brocolli, verzei conopidă și
a verzei de pechin a crescut cu 5,00 lei/kg și
a constituit corespunzător 60,00 lei/kg, 30,00
lei/kg și 18,00 lei/kg.
Pe parcursul perioadei de referinţă la
toate pieţele preţurile au fost în creștere.
Comparativ cu începutul lunii, în ultima zi
monitorizată preţul a crescut cu 1,00 leu/
kg, excepţie a fost piaţa din Ungheni, unde
pe toată perioada varza a fost vândută cu
preţul de 7,00 lei/kg. În comparaţie cu luna
precedentă la pieţele din Bălţi, Chișinău și
Ungheni preţul mediu de comercializare a
fost în creștere într-un interval de 11,60% și
16,67%, cauzat de creșterea cererii. La Edineţ
preţul a rămas același, iar la Cahul a fost înregistrată o mică scădere a preţului cu 4,16%. În
perioada analizată preţul minim (4,00 lei/kg)
a fost înregistrat la începutul lunii la Edineţ,
iar preţul maxim (8,00 lei/kg) la sfârșitul lunii
la Ungheni.
Comparativ cu aceiași perioadă a anului
trecut preţurile au înregistrat o creștere enormă, cauzată de reducerea terenurilor cu varză
în anul trecut. În martie 2009 preţul de comercializare a variat între 1,00 și 1,50 lei/kg,
cauzat de ofertele mari ale verzei.
Conform sursei de informaţie Fresh market, la piaţa din Rusia datorită ofertelor mari,
varza albă a fost comercializată la preţul de
12,50 RUB/kg (5,34 lei/kg), mai mic cu 0,50
lei/kg faţă de preţul mediu din Moldova. Pe
piaţa din Polonia varza albă a fost comercializată cu preţul mediu de 0,25 EUR/kg (4,30
lei/kg).
În perioada următoare se anticipă o mică
majorare a cantităţilor de varză albă și apariţia
pe piaţa internă a producţiei de import. În a
doua decadă a lunii pieţele vor fi aprovizionate cu varză timpurie importată din România
și Turcia. Mari schimbări în oscilaţia preţului
de comercializare a verzei nu vor interveni.

Cartofi

În luna martie s-a activizat considerabil
piaţa angro de produse agricole. Condiţiile
climaterice favorabile și creșterea cererii a activizat și producătorii autohtoni, care au scos
la vânzare cartofii păstraţi în depozite. Cantităţile oferite de acest produs au fost cu mult
mai mari ca în perioada precedentă. Sporirea
ofertei este condiţionată în primul rând de
creșterea sezonieră a cererii, când rezervele
cartofilor la consumatori sunt spre sfârșit și
se apropie timpul de plantare a cartofilor în
câmp. S-a comercializat în special producţie
de import din Polonia, Olanda, Germania și
Belarusi, au sporit și vânzările de cartofi din
România. Producătorii autohtoni au fost și ei
mai activi. Cele mai mari cantităţi de cartofi
s-au comercializat ca de obicei pe pieţele din
Chișinău și Bălţi, de unde intermediarii se
aprovizionează în special cu cartofi de import
și le comercializează pe celelalte pieţe. Sortimentul de cartofi a devenit mai bogat. S-au
comercializat în special soiurile Romano,
Asterix, Raja, Impala, Dezire, Aladin, Laura,
Condor, Irga, Lord, ș.a.
Activizarea producătorilor autohtoni a
determinat o diminuare a preţului pe pieţele
din Chișinău și Edinet, unde cartoful autohton se comercializa în cantităţi mai mari ca
în perioada precedentă. Calitatea cartofului
comercializat este diferită în special celui autohton, pe când cel de import este net superior celui local.
În perioada de referinţă oscilaţiile preţului au fost mai frecvente doar în piaţa din
Bălţi încadrându-se între 3,80 și 4,50 lei/kg.
Cele mai stabile preţuri s-au înregistrat pe
piaţa din Chișinău, unde pe parcursul întregii
perioade cartofii s-au comercializat la un preţ
mediu de 5,00 lei/kg. Cele mai mici preţuri au

Tabelul 7. Evoluţia preţurilor medii la ceapa galbenă în luna martie 2010

CEAPĂ GALBENĂ
Preţ mediu angro, lei/kg
Abatere, %
J.
J.
J.
J.
Feb. Mar.
Mar. 2010 / Mar.2010/
04.03.10 11.03.10 18.03.10 25.03.10 2010 2010
Feb. 2010
Mar.2009
Bălţi
5,00
8,00
9,00
10,00 7,50 8,00
6,67
180,70
Cahul
8,00
9,00
9,00
9,00
8,38 8,75
4,42
250,00
Chișinău Albișoara 9,00
9,00
9,00
10,00 9,75 9,25
-5,13
253,05
Edineţ
10,00
9,00
10,00
10,00 11,00 9,75 -11,36
311,39
Ungheni
10,00
11,00
11,00
11,00 10,50 10,75
2,38
290,91
Piaţa

n/a - nu există valori

Sursa: www.agravista.md

Tabelul 8. Evoluţia preţurilor medii la ciuperci în luna martie 2010

CIUPERCI SHAMPINION
Preţ mediu angro, lei/kg
Piaţa Chisinău
„Albișoara”
Păstrăv
Champinion

Abatere, %
J.
J.
J.
J.
Feb. Mar.
Mar. 2010 / Mar.2010/
04.03.10 11.03.10 18.03.10 25.03.10 2010 2010
Feb. 2010
Mar.2009
40,00
42,00
35,00
30,00 31,00 34,00
9,68
n/a
50,00
50,00
40,00
35,00 51,33 58.33 1,.64
116,05

n/a - nu există valori

Sursa: www.agravista.md

fost înregistrate la Bălţi (3,80 lei/kg), iar cele
mai înalte la Ungheni (6,00 lei/kg).
Comparativ cu luna februarie descreșterea preţului pe pieţele din Chișinău și Edineţ
a constituit 4,76% și 5,56% corespunzător. Pe
celelalte pieţe preţurile au fost în creștere într-un interval de 4,76 – 8,91%. Dacă să facem
comparaţie cu perioada analogică din anul
trecut observăm, că situaţia este identică celei din luna februarie, când de asemenea pe
toate pieţele preţurile au fost în creștere. Cea
mai mică creștere fiind înregistrată la Cahul
cu 16,67%, iar cea mai mare la Ungheni cu
62,72%.
Preţurile de la sfârșitul perioadei pe pieţele interne au fost destul de înalte, ajungând
până la 5,00 – 6,00 lei/kg pentru cel de import
și 3,80 - 4,50 lei/kg pentru cartoful autohton,
pe când în Polonia, principalul furnizor de
cartofi de import, preţurile au fost de 0,50 –
0,80 zl/kg (2,20 – 3,53 lei/kg) iar producţia de
calitate superioară se propunea cu 0,80 – 1,00
zl/kg (3,53 – 4,41 lei/kg) aceste preţuri fiind
ceva mai mari ca în luna februarie.
Potrivit sursei de informaţie fresh-market cartofii în Polonia se vor scumpi și în continuare. În condiţiile când producţia noastră
autohtonă se diminuează și dependenţa pieţei
noastre devine tot mai mare de importul din
Polonia, devine clar că și pe piaţa locală se așteaptă o majorare a preţului la acest produs.
Trebuie de ţinut cont că în timpul apropiat
pot apărea pe piaţă și cartofi de import din
recolta nouă, care de asemenea vor fi la un
preţ destul de înalt.

Ceapă
Ceapa galbenă în luna martie a fost comercializată pe toate pieţele monitorizate.
Potrivit experţilor AGROinform pe parcursul acestei luni cantităţile de ceapă galbenă au
fost în creștere. La 15 martie piaţa din Bălţi
a fost suprasaturată de acest produs. Experţii
afirmă că 80% din producţie a fost de import
(Polonia, Olanda, România, Belarus). Producţia autohtonă a fost expusă pe pieţe, dar
în cantităţi mici. Calitatea producţiei a fost
înaltă, cu un aspect comercial plăcut.
În perioada de referinţă oscilaţiile preţului au fost mai frecvente doar pe piaţa din
Bălţi, și s-au încadrat între 5,00 și 10,00 lei/kg.
Preţul maxim (12,00 lei/kg) a fost înregistrat
pe piaţa din Ungheni la data de 25 martie. Cel
mai mic preţ (5,00 lei/kg) a fost înregistrat la
data de 4 martie pe piaţa din Bălţi. Cel mai
stabil preţ minim a fost înregistrat pe piaţa
din Chișinău și Edineţ (9,00 lei/kg).
Valoare cea mai mică a preţului mediu
(8,00 lei/kg) a fost înregistrată pe piaţa din
Bălţi, iar cea mai înaltă valoare pe piaţa din
Ungheni (10,75 lei/kg).
Comparativ cu luna februarie, pe piaţa

din Chișinău și Edineţ, preţul mediu în această perioadă a avut tendinţa de micșorare, cu
5,13% și respectiv cu 11,36%. Această micșorare se datorează majorării ofertei de ceapă
galbenă pe piaţă. Pe celelalte pieţe preţul mediu s-a majorat în limitele de 2,38 – 6,67 %.
Faţă de aceeași perioadă a anului 2009
preţul acestui produs a înregistrat o majorare
considerabilă. Cea mai mare abatere a fost înregistrată pe piaţa din Edinet, unde acesta s-a
majorat de 3 ori.
Pe piaţa din Chișinău în luna de referinţă a fost propusă spre vânzare ceapă albă și
roșie. Comparativ cu luna precedentă schimbări esenţiale nu au fost înregistrate. Excepţie a fost că atât ceapa albă cât și cea roșie la
data de 4 martie au lipsit. Pe piaţa din Bălţi
în această perioadă și-a făcut apariţia și ceapa
roșie, fiind comercializată în cantităţi mici de
către un singur intermediar.
Cel mai mic preţ la ceapa roșie a fost înregistrat pe piaţa din Bălţi (9,00 lei/kg), iar cel
mai mare preţ pe piaţa din Chișinău (25,00
lei/kg), la data de 4 martie.
Preţul de comercializare pentru ceapa
albă a oscilat între 13,00 și 15,00 lei/kg.
În perioada următoare schimbări esenţiale
la comercializarea acestor produse nu se prevăd.

Ciuperci
În perioada de referinţă ciupercile Păstrăv și Champinion au fost propuse spre comercializare săptămânal doar pe piaţa agricolă angro din Chișinău. Aceste produse pe
celelalte pieţe monitorizate de AGROinform
au fost comercializate doar cu amănuntul,
cauza fiind cererea mică datorită puterii de
cumpărare reduse a populaţiei din aceste regiuni.
Luna martie pentru ciupercile Champinion și Păstrăv se caracterizează prin oscilaţii
mari a preţului, datorită creșterii cererii și a
ofertei, iar preţul a avut o tendinţă de micșorare. Dacă la începutul lunii un kilogram de
ciuperci Champinion a fost de 50,00 lei, până
la sfârșitul lunii acesta a coborât la 35,00 lei.
La ciupercile Păstrăv preţul s-a micșorat de la
40,00 lei/kg până la 30,00 lei/kg. Operatorul
de monitorizează piaţa din Chișinău argumentează această descreștere a preţului prin
apariţia mai multor producători agricoli.
În perioada analizată preţul minim
(35,00 lei/kg) la ciupercile Champinion a fost
înregistrat la data de 25 martie, iar cel maxim
(52,00 lei/kg) la 11 martie. La ciupercile Păstrăv preţul maxim a fost de 42,00 lei/kg, iar
cel minim de 30,00 lei/kg.
Comparativ cu aceeași lună a anului precedent preţul mediu s-a majorat cu 116,05%,
însă comparativ cu luna februarie preţul mediu s-a majorat cu 13,64%.
Marina CERVATIUC
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Experţii IDIS susţin prognozele Ministerului
Economiei privind creşterea producţiei industriale
EXPERŢII INSTITUTULUI pentru Dezvoltare

şi Iniţiative Sociale (IDIS)„Viitorul”
susţin prognozeze Ministerului Economiei privind creşterea producţiei
industriale în 2010 – cu 3,6 - 4,5%
faţă de anul 2009, transmite InfoPrim Neo.

În primele două luni ale anului curent,
creșterea în industrie a fost de 4,1% și se datorează majorării volumului de producţie în
sectorul energetic (cu 11% mai mult decât în
2009). În industria de prelucrare tendinţele
de evoluţie pozitivă au fost însă foarte lente,
se menţionează în publicaţia IDIS „Monitorul Economic: analize și prognoze trimestriale” (trimestrul 1).
O rată de creștere mai mare a industriei,
în opinia experţilor independenţi, va fi înregistrată în a doua jumătate a anului curent,
aceasta fiind determinată de revenirea pe linie de creștere a industriei extractive, dar și în
condiţiile unei restabiliri a sectorului de construcţii. De asemenea, foarte important, susţin ei, este menţinerea tendinţei pozitive de
creștere a sectorului energetic în cazul implementării proiectelor de eficienţă energetică și

de optimizare a cadrului legal în domeniu.
În agricultură producţia globală, potrivit
prognozelor IDIS „Viitorul”, va crește în 2010
cu circa 7%. Potrivit analistului Viorel Chivriga, după un an agricol destul de dificil, anul
2010 preia în mare măsură riscurile care au
determinat reducerea producţiei agricole în
2009. „În mare parte, este vorba de prevalarea
populismului în aplicarea politicilor agricole.
De exemplu, ridicarea interdicţiilor voluntare
la exportul strugurilor de soiuri tehnice nu a
avut niciun efect benefic asupra comerţului
extern și intern cu acest tip de produse și nu a
influenţat nici într-un mod preţurile de achiziţie la materia primă pe piaţa internă. Drept
urmare, preţurile de achiziţie a strugurilor de
soiuri tehnice au coborât până la cel mai mic
nivel înregistrat în ultimul deceniu”, a menţionat expertul.
Viorel Chivriga s-a referit și la finanţarea
rigidă a sectorului agrar, fiind deja înregistrate eșecuri clare în revizuirea sistemului de
subvenţionare și în distribuirea ajutoarelor
de stat. Asta în condiţiile în care o persoană
din șapte ce activa în agricultură a abandonat
această activitate, iar terenurile cu destinaţie
agricolă continuă să degradeze.

Înregistrarea întreprinderilor
devine mai uşoară
FONDATORII DE întreprinderi vor putea obţine

certificate de înregistrare fără să mai fie
nevoie să meargă la Casa Naţională de
Asigurări Sociale, la Inspectoratul Fiscal
Principal de Stat, la Compania Naţională
de Asigurări în Medicină şi la Biroul
Naţional de Statistică.

DEPONENŢII NĂSCUŢI în 1969 şi 1970, vor fi incluşi supli-

mentar în lista persoanelor care vor beneficia în
acest an de indexarea depunerilor băneşti la Banca
de Economii.

Potrivit ministrului finanţelor, Veaceslav Neguţă numărul
cererilor depuse de către deponenţii născuţi până în anul 1968
inclusiv este mai mic decât suma mijloacelor prevăzute pentru
indexare în 2010. Astfel că cereri de la deponenţii născuţi în 1969
și 1970 sunt așteptate până la 1iulie. În lista pentru plata sumei
indexate la prima etapă (prima mie de ruble) au fost incluși 34,4
mii de deponenţi născuţi până în 1968 inclusiv. Acestora urmează să le fie achitate 31,6 milioane de lei. Alte 4,9 milioane for fi
plătite deponenţilor care au prezentat cereri de indexare dar, din
diferite motive, nu au ridicat plăţile în perioada anilor 2003-2009.
În bugetul anului 2010 au fost prevăzute pentru indexarea depunerilor bănești la Banca de Economii 85 de milioane de lei.
După punerea în circulaţie a leului moldovenesc și liberalizarea
preţurilor, depunerile populaţiei s-au devalorizat de peste o mie
de ori. Statul le întoarce deponenţilor câte o mie de lei, conform
raportului 1 leu la o rublă sovietică. Restul sumelor se vor indexa
numai după ce toţi depunătorii care au avut conturi la Sberbank,
până în anul 1992, își vor ridica prima mie de ruble. Raportul
ulterior de indexare va fi de 1 leu la 2,5 ruble.

Potrivit ministrului justiţiei, Alexandru Tănăse,
citat de Info-Prim Neo, Camera Înregistrării de Stat
va fi responsabilă de verificarea, în regim on-line, a
informaţiilor prezentate de fondatorii întreprinderilor în ce privește plata impozitelor, lipsa datoriilor
faţă de buget, achitarea contribuţiilor sociale și alte
informaţii solicitate la înregistrare.
Astfel, persoanele juridice și cele fizice care
doresc să practice activităţi antreprenoriale vor
cheltui mai puţin timp și nervi pentru a înregistra o
întreprindere, a spus ministrul Alexandru Tănăse.
Ghișeul unic al Camerei Înregistrării de Stat,
instituit mai devreme, va fi declarat la nivel de lege
drept principiu propriu al procedurii înregistrării
de stat după ce proiectul va fi susţinut și de parlament.

Banca Naţională prelungeşte
perioada de creditare pentru
băncile comerciale
BANCA NAŢIONALĂ a Moldovei a decis prelungirea cu un

an a termenului de utilizare a resurselor creditoare
acordate băncilor în anul 2009, aflate în sold la situaţia
din 7 aprilie 2010 în sumă totală de 541,8 mln lei, dând
posibilitate agenţilor economici din sectorul real să
beneficieze în continuare de credite la rate competitive, anunţă un comunicat al BNM, citat de Info-Prim
Neo.

Atât la resursele creditoare cu termenul de utilizare prelungit,
cât și la resursele ce urmează să fie acordate se va aplica rata dobânzii de bază a BNM, variabilă pe perioada utilizării creditelor, plus o
marjă de 0,5 puncte procentuale.
Conform estimărilor BNM, decizia de a prelungi termenul la
creditele aflat în sold și de a acorda credite noi în volumul menţionat nu va afecta condiţiile actuale de pe piaţa monetara internă și
nu va crea presiuni inflaţioniste.

Deponenţii născuţi în
1969 şi 1970 pot depune
cereri de indexare la
Banca de Economii

Primăria Chişinăului a majorat
impozitele pe bunuri imobiliare
IMPOZITELE PE bunurile imobiliare din municipiul Chişinău s-au majorat de la 0,02% pînă la 0,03%-0,25%

pentru un metru pătrat. Decizia respectivă a fost luată în cadrul ultimei şedinţe a Consiliului Municipal
ca urmare a unor modificări aduse la Codul fiscal al RM.

Pentru apartamentele și casele individuale cu o suprafaţă totală de pînă la 100 metri pătraţi taxa va fi de 0,03%
din baza impozabilă.
Pentru un apartament cu o cameră, care valoarează
200 mii lei, proprietarul va trebui să plătească un impozit
de aproximativ 60 lei anual, ceea ce este cu 20 lei mai mult
faţă de anul trecut.
În cazul în care suprafaţa totală de bunuri imobiliare
variază de 100 la 200 de metri pătraţi, taxa este stabilită
la rata de 0,09%, în timp ce proprietarii de imobilele cu o
suprafaţă de peste 200 metri pătaraţi vor achita un impozit
de circa 0,12%.
Impozitele funciare, pe garaje și terenuri în garaj au
rămas neschimbate, constituind 0,03% din baza impoza-

bilă. Impozitul funciar pe terenuri în scopuri agricole, cu
excepţia pășunilor, care nu au indici cadastrali va fi de 110
lei pentru un hectar, iar pe terenurile destinate pajiștilor și
pășunilor cu indici cadastrali va fi de 55 de lei pentru un
hectar.
Terenurile ocupate de bazine de apă, precum lacuri,
iazuri și piscine vor fi impozitate cu 115 de lei pe un hectar. Carierele și terenurile distruse ca urmare a activităţii
industriale sînt impozitate la o rată de 350 lei pe hectar.
În urma impozitelor aplicate, anual în bugetul primăriei se acumulează circa 40 mil. lei, dintre care 20 mil. lei
sînt acumulate în urma impozitelor imobiliare. Astfel, în
urma majorării impozitelor imobiliare, bugetul municipal
va acumula circa 10 mil. lei mai mult faţă de anul 2009.
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Transformarea unor licee în gimnazii
rămâne un subiect de discuţii aprins
REORGANIZAREA INSTITUŢIILOR de învăţământ, iniţiativă

propusă de Guvernul Filat, provoacă aprecieri şi
nemulţumiri printre preşedinţii de raioane.

Premierul Vlad Filat a declarat joi, 15 aprilie, la o ședinţă cu liderii de raioane, că sistemul educaţional din Republica
Moldova este ineficient. Ministrul educaţiei, Leonid Bujor, a
spus că din cele 4884 de licee din ţară, doar o treime corespund
standardelor de formare a claselor de elevi în liceu – de la 20
până la 25 de elevi. Doar în ultimii doi ani au fost deschise 44
de licee care nu întrunesc numărul necesar de elevi. Leonid
Bujor spune că reorganizarea instituţiilor de învăţământ este
un proces care se propune să fie realizat în patru ani.
Președinţii de raioane au propus ca soluţie crearea liceelor
raionale sau regionale, iar liceele din localităţi să fie reorganizate în gimnazii. „Acest lucru ar permite ca profesorii bine
pregătiţi să fie încadraţi în activitate. Profesorii nu merg într-un sat mic unde este liceu. Până în prezent li s-au promis
licee, spitaluri etc. în localităţi, dar nu sunt bani pentru asta”, a
menţionat președintele raionului Hâncești Anatolie Chetraru.
Ideea reorganizării este susţinută și de către președintele
raionului Căușeni, Ion Ciontoloi. „Este loc pentru optimizări.
Un exemplu este satul Copanca, în care sunt două licee – unul
cu predare în limba română, altul în rusă, dar ambele au un
număr redus de elevi. Eu cred că toţi elevii ar putea merge la
un liceu. Astfel s-ar face economii, cu atât mai mult că numă-

rul de copii în liceul de limbă rusă scade din an în an”, a spus
președintele raionului.
Începând cu anul 2006 raionul Căușeni este beneficiarul
unui proiect ce prevede optimizarea cheltuielilor în sistemul
de învăţământ, care a permis de atunci până în prezent să fie
închise patru școli. Ca urmare, elevii sunt asiguraţi cu transport pentru a ajunge la școala din localitatea vecină.
Președintele raionului Ocniţa, Iurie Rusu, consideră că nu
este momentul potrivit pentru reformarea instituţiilor de învăţământ. „Timp de 20 de ani există școli cu număr redus de
copii, ele trebuie reorganizate, dar altă problemă este că unele
instituţii nu dispun de condiţii, precum ar fi cazare, alimentare, transport și alţi factori care să contribuie efectiv la ridicarea calităţii studiilor. Este necesară reorganizarea, dar nu este
acum momentul”, a spus Iurie Rusu.

Copiii se vor odihni în mai puţine
tabere de vară
NUMĂRUL TABERELOR de vară din Moldova care asigură

odihna copiilor ar putea să fie redus din cauza
surselor financiare insuficiente. Potrivit consilierului ministrului educaţiei, Valentin Crudu, circa 80%
din numărul total al copiilor cu vârsta de până la 16
ani, care provin din familii socialmente vulnerabile,
vor primi bilete gratuite pentru odihna de vară la
taberele din Moldova.

Primăria Chişinău a reluat licitaţiile
funciare. La următoarea şedinţă, pe
23 aprilie, vor fi licitate 11 terenuri.
Alte 4 loturi vor fi date în arendă,
transmite Info-Prim Neo.

Terenurile sunt de circa 0,5-1,2 ha. Potrivit arhitectului-șef al orașului, Vlad Modârcă, loturile expuse spre vânzare sunt destinate construcţiei caselor individuale, spaţiilor
comerciale, oficiilor, bazelor de producere,
centrelor de agrement și sport, băilor publice
și obiective de menire social-culturală.
„Sperăm ca preţurile iniţiale să crească
de cel puţin 5 ori, așa cum a fost la licitaţia
din 30 martie, în urmă căreia în bugetul municipal au fost acumulate circa 11 milioane
de lei”, a spus Vlad Modârcă, menţionând
că s-au vândut bine atât loturile pentru construcţia individuală, cât și cele de menire social-culturală.
Licitaţia va avea loc în sala de ședinţ e

Ianuarie-martie 2010
în % faţă de ponderea
Total ianuarie- (în % faţă
martie 2009 de total)
24,8

118,2

100

7,7
17,1
80,8
3,5
77,3
118,7
74,6
44,1

118,3
118,1
100,2
91,6
100,6
100,4
109,2
88,3

31,0
69,0
100
4,3
95,7
100
62,8
37,2

Starea sectorului zootehnic a fost determinată de tendinţe
pozitive de creștere a producţiei animale la majoritatea tipurilor
de produse. Astfel, în ianuarie - martie 2010 faţă de aceeași perioadă a anului precedent a fost înregistrată o majorare esenţială
a producţiei (creșterii) vitelor și păsărilor - cu 18,2%, care a fost
influenţată în special de mărirea producţiei (creșterii) porcinelor cu 37,9% și păsărilor cu 11,1%. Această sporire a producţiei (creșterii) vitelor și păsărilor a fost determinată de creșterea
efectivului de animale și păsări. Totodată, producţia de creștere
a bovinelor a scăzut cu 3,3% în rezultatul descreșterii producţiei
animalelor.

rea examenelor de absolvire, dar și din cauza micșorării sumei
alocate pentru odihna copiilor de la 32 mil. lei la 17 mil. lei.
INFOTAG precizează: În republică există peste 100
de tabere de vară, însă în ultimii doi ani jumătate dintre
acestea nu au activat din cauza condiţiilor de activitate
neadecvate şi a lipsei de surse financiare. În anul trecut
în raioanele Teleneşti, Soroca, Străşeni, Ocniţa au activat
480 de tabere cu sejur de o zi.

Municipalitatea expune
spre vânzare 11 loturi
DUPĂ O PAUZĂ de mai bine de 4 ani,

Biroul Naţional de Statistică informează, că producţia globală agricolă în gospodăriile de toate categoriile în ianuarie martie 2010 a crescut cu 10,6% faţă de perioada respectivă a
anului 2009. Majorarea producţiei agricole a fost determinată
de creșterea producţiei în sectorul zootehnic cu 11,0%, căreia
i-a revenit circa 97% din volumul total al producţiei agricole.
Producţia animală pe principalele tipuri, conform estimărilor,
se caracterizează prin următoarele date:

Producţia (creșterea) vitelor și
păsărilor (în masă vie) – total,
mii tone, din care:
întreprinderile agricole
gospodăriile populaţiei
Lapte– total, mii tone, din care:
întreprinderile agricole
gospodăriile populaţiei
Ouă - total, mil.buc., din care:
întreprinderile agricole
gospodăriile populaţiei

Din cauza lipsei de bani

Crudu nu a precizat suma exactă a surselor financiare care
vor fi alocate în acest an pentru odihna de vară a copiilor la
tabere, dar a spus că este una limitată în comparaţie cu suma
de circa 16 mil. lei, alocată în anul trecut de către Guvern, în
special pentru procurarea biletelor pentru circa 17 mii de copii
din familii nevoiașe. Potrivit șefei Direcţiei generale educaţie
tineret și sport, Tatiana Nagnibeda-Tverdohleb, și în municipiul Chișinău numărul taberelor de vară cu sejur de o zi, deschise în instituţiile de învăţămînt, vor fi micșorate. Aceasta a
precizat că reducerea numărului de tabere cu sejur de o zi se
datorează faptului că taberele respective împiedică desfășura-

Producţia agricolă
globală este
în creştere

a Preturii sectorului Centru, str. Bulgară, 43,
la ora 14.00. După un concurs, dreptul de
organizare a licitaţiilor i-a revenit Agenţiei
„Capitalimobil” SRL.
Doritorii de a participa la licitaţie (inclusiv investitori străini) urmează să prezinte,
nu mai târziu de 24 de ore până la licitaţie,
pe numele Comisiei de licitaţie următoarele
acte: cererea după forma stabilită; certificatul
de înregistrare; extras din registrul de Stat al
Întreprinderilor și Organizaţiilor (pentru
persoanele juridice); procura cu drept de
efectuare a tranzacţiei de vânzare-cumpărare și obţinere a dreptului de arendă; copia
buletinului de identitate și fișa de însoţire;
documentul bancar ce confirmă achitarea
acontului în mărime de 10 la sută din preţul
iniţial. Dosarele se depun pe adresa: or. Chișinău, str. Armenească, 43.
Examinarea loturilor va fi posibilă pe 15
aprilie 2010, ora 10.00 pe adresa: str. Armenească, 43. Următoarea licitaţie va avea loc
pe 29 mai.

În anul curent

Recolta de struguri de masă
va mai mică decât
cea prognozată iniţial
 De vină a fost iarna geroasă
IARNA ASPRĂ din acest an nu va permite atingerea nivelului record de recoltă

a strugurilor de masă, prognozat anterior în volum de 500 de mii de tone.

Reprezentanţii sectorului vitivinicol de la Ministerul Agriculturii, au relatat pentru INFOTAG că plantaţiile de viţă de
vie au fost afectate de ger în proporţie de 18-20%. Dacă soiurile
tehnice au suferit într-o măsură nesemnificativă de pe urma
gerurilor, soiurile de masă au fost afectate serios. Specialiștii
evaluează pierderile la 60-70 mii tone - cantitate care urma să
depășească recolta din 2009 - peste 420 mii t. Au fost afectate soiurile de viţă de vie cu rezistenţă slabă la ger: „Muscat de
Hamburg”, „Cardinal”, „Victoria”, „Magaraci timpuriu”, „Muscat timpuriu” și „Arcadia”, care, s-au bucurat de o cerere înaltă
în anul trecut. Agronomii afirmă că pentru a realiza în Moldova acest program ambiţios de creștere a plantaţiilor de viţă
de vie de soiuri de masă, trebuie planificate și cheltuielile de
toamnă pentru îngroparea sau izolarea butașilor, așa cum se face în ţările cu ierni instabile.

PROGNOZE

Nr. 7 (70) 22 aprilie 2010

12

Primăvara totul se trezește la viaţă, inclusiv dăunătorii

Prognoza dezvoltării

şi boli a culturilor agricole în

continuare din nr. 6
Zborul fluturilor omizii de stepă din generaţia hibernantă
va începe în a doua jumătate a lunii mai. Este posibil ca populaţia acestor insecte să fie completată și de fluturii din ţările
vecine.

La ploșniţa cerealelor se va menţine faza de înmulţire
în masă. Cercetările arată că au hibernat cu bine 71,6% din
ploșniţe. La finele lunii aprilie, va începe popularea semănăturilor cerealelor de toamnă, care va continua până la finele
lunii mai. În perioada de înfrăţire și împăiere a cerealelor pericolul de afectare a acestor culturi va fi mai mare. Ca efect,
frunzele centrale se îngălbenesc și se răsucesc, iar peste puţin
timp, plantele pier. Peste 8-10 zile după apariţia ploșniţelor
va începe depunerea ouălor. De aceea tratamentele împotriva
imago trebuie efectuate până la depunerea ouălor. Prezenţa a
trei ploșniţe la m.p. cauzează pieirea a 8-10% plante. La începutul înspicării vor apărea larvele.

La floarea-soarelui, în faza formării inflorescenţelor va
avea loc popularea cu păduchi.
În perioada de la germinare și până la apariţia a 3-4 frunze este posibilă infectarea plantelor de mană, cu manifestarea
simptomelor deja la începutul lunii mai. O răspândire mai largă a bolii va fi semnalată pe câmpurile, unde floarea-soarelui
s-a reîntors după 3-5 ani și s-a semănat cu seminţe netratate
cu preparate din grupa metalaxil.
La tutun, în condiţii favorabile, va avea loc popularea cu
păduchi și tripși, care în rezultatul hrănirii vor cauza afectarea
tutunului cu boli virotice, așa cum sunt mozaicuri, boala petelor de bronz și pestriţa albă.
Timpul ploios și cu vânt din luna mai va favoriza infectarea tutunului de focul sălbatic și pătarea unghiulară bacteriană.
La cartofi, pe lângă gândacul din Colorado, în gospodăriile din zonele de nord și centru se prognozează popularea
cu păduchi (verde al piersicului, verde al solanaceelor, crușiului). Tratamentele mai mult se aplică pe sectoarele semincere,
deoarece prezenţa păduchilor în acestea nu este permisă din
cauza posibilităţii transmiterii bolilor virotice. Pe câmpurile,
unde au fost plantaţi cartofi infectaţi de fitoftoroză, în condiţii umede, boala se va manifesta în primul rând. Mușuroitul
plantaţiilor de cartofi, după căderea precipitaţiilor, va reduce
fonul infecţios și va amâna termenele de infectare a plantelor
noi. Până la apariţia simptomelor bolii este necesar de efectuat
tratamente profilactice, utilizând fungicide de contact, la manifestare – sistemice.

La cerealele de primăvară, pe timp uscat și cald, în focare
este posibil atacul larvelor eclozate ale gândacului ovăzului.
Până la desfacerea frunzei a treia există pericol de atac din
partea puricilor cerealelor. Primele colonii de păduchi ai cerealelor vor apărea în a doua jumătate a lunii aprilie. Intensitatea
înmulţirii lor va spori în faza de înspicare.
La începutul înspicării cerealelor de toamnă va începe
popularea semănăturilor de tripsul grâului . Deoarece se prognozează o densitate mare a acestor insecte, este necesar de
efectuat tratament împotriva imago până la depunerea ouălor. Dacă, din anumite cauze, tratamentul nu a fost efectuat,
atunci următorul se face în perioada eclozării larvelor.
În zona de sud, va continua extinderea focarelor de populare cu viespea grâului. Zborul adulţilor cărora va începe în
faza împăierii, atingând maximul în perioada înspicării. Acolo, unde se vor efectua tratamente împotriva ploșniţei cerealelor, densitatea dăunătorului se va reduce, iar unde nu - trebuie
efectuate tratări speciale la zborul adulţilor.
În condiţii cu umiditate sporită, va crește nocivitatea putregaiurilor rădăcinilor, pătărilor helmintosporiene (brună,
liniară și reticulară). Manifestarea pătării brune deja s-a remarcat pe câmpurile cu orz de toamnă în unele gospodării
din zona de sud. Tratamentele pe sectoarele semincere trebuie
de efectuat la apariţia primelor simptome.

Va spori activitatea puricilor cruciferi la varza semănată și
plantată în zilele însorite și calde. La varza plantată la mijlocul
lunii mai vor apărea primele colonii de păduchi. Despre popularea în masă a verzei de păduchi ne dovedește prezenţa pe
sol sub plante a unei pulbere cenușie ceroasă.
În condiţii secetoase și calde este posibilă popularea verzei de musca verzei. La finele lunii aprilie va începe zborul
muștei cepei, iar de la mijlocul lunii mai, în unele focare, la
sporirea temperaturilor, va începe popularea cepei de minierul cepei. În condiţii umede, pe plantulele de ceapă, provenite din arpagic infectat de mană se prognozează manifestarea
intensă a bolii și infectarea plantulelor sănătoase. Eliminând
plantele afectate primar tratamentele se vor efectua la început
cu fungicide de contact, iar mai târziu – de contact-sistemice.
Dăunătorul predominant la morcovi va fi musca morcovului, zborul căreia va începe în perioada formării a 2-3 frunze. În acest timp, vor fi necesare măsuri de protecţie.
În luna mai pe unele câmpuri, predestinate semănăturilor
târzii (bostănoaselor, fasolei, castraveţilor), în special unde
s-au administrat îngrășăminte organice, este posibilă popularea de musca plantelor în germinare, care nu vor depune
ouăle imediat, ceea ce dă posibilitatea la apariţia acestora de
efectuat tratamente cu arrivo.
Tomatele pot fi afectate de pătarea neagră bacteriană, mai

târziu de alternarioză, septorioză. Tratamentele profilactice
trebuie efectuate peste două săptămâni după plantarea răsadului în câmp, iar la cele semănate – la apariţia a 2 frunze
adevărate, utilizând unul din fungicidele cuprice.
Bolile culturilor bostănoase: viroze (mozaicul castraveţilor, mozaicul pepenilor verzi), sursa de infecţie a cărora sunt
resturile vegetale și în grad mai redus seminţele, cu infecţia la
suprafaţă. Măsurile de bază, îndreptate spre prevenirea infectării bostănoaselor de virusuri sunt: asolamentul, semănatul
de efectuat cu seminţe de 2-3 ani (în aceste seminţe virusurile
patogene se reduc din cauza inactivării acestora), dezinfectarea termică a seminţelor.
La castraveţi, în condiţii umede și reci, este posibilă manifestarea bacteriozelor. Patogenul se păstrează în resturile
vegetale infectate până la descompunerea acestora și la suprafaţa seminţelor timp de 3 ani. Măsurile de combatere a bacteriozelor: asolamentul cu reîntoarcerea castraveţilor nu mai
devreme de 4-5 ani, semănatul cu seminţe sănătoase. Dezinfectarea seminţelor pe calea înmuierii în soluţie de acid acetic
(1%) timp de 4 ore sau în superfosfat de zinc (0,02%) timp
de 24 ore. Ţinând cont de manifestarea timpurie a bacteriozei
la tratamente (profilactice) trebuie de tratat, nu mai târziu de
apariţia primelor frunze adevărate, cu fungicide cuprice.
În condiţii cu umiditatea solului redusă, toate bostănoasele pot fi afectate de o boală foarte răspândită și nocivă – ofilirea fuzariană. Simptomele pe plante sunt mai caracteristice în
perioada înfloririi și începutul formării fructelor. La început,
partea apicală a plantei se ofilește ziua iar în orele nocturne
se restabilește. Mai târziu, plantele se ofilesc în întregime și
nu pot să-și restabilească turgescenţa proprie nici noaptea,
nici după irigare. S-a observat și forma acută de dezvoltare a
bolii, la care planta pe neașteptate se ofilește și repede se usucă. Patogenul (Fusarium oxysporum) se păstrează în sol sub
formă de clamidospori, care își menţin viabilitatea timp de 15
ani. Măsuri de combatere: asolamentul, menţinerea solului în
stare afânată.
În livezi: temperaturile din perioada de iarnă în multe livezi au provocat pieirea larvelor hibernante de păduchele din
San-Jose.
În gospodăriile din
zona de nord – 82,7%;
centru – 65,1%;
sud – 74,3%.
Totodată sunt livezi, unde pieirea acestora este neînsemnată - 20-30%. În livezile, unde viabilitatea larvelor este de
peste 35% este necesar de prevăzut tratament cu oleodiazol
sau admiral în perioada umflării mugurilor pe „conul verde”.
În perioada înfloririi mărului, prunului este necesar de instalat capcane cu feromoni pentru determinarea termenilor de
zbor a masculilor cu scopul construirii ulterior a sistemului
de protecţie a mărului sau prunului.
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principalilor dăunători

perioada de primăvară anul 2010
Viabilitatea acarienilor pomicoli (brun și roșu) constituie:
În gospodăriile din zona de nord – 61,4%;
zona centrală – 56,9%;
zona de sud – 20,5%.
Acarianul păducelului:
În gospodăriile din zona de nord – 93,1%;
zona centrală – 73,9%;
zona de sud – 58,5%.
Până la desfacerea bobocilor de floare, se va finisa migrarea femelelor hibernante de păianjeni și acarieni, va avea loc
eclozarea larvelor acarienilor brun și roșu, intensitatea înmulţirii va spori la finele lunii mai.
La desfacerea frunzelor va începe migrarea larvelor hibernante de acarianul perelor, care, trecând prin cuticula inferioară în ţesutul frunzei, se hrănesc până la transformarea în
adulţi.
O parte din adulţii puricelui melifer al părului au pierit. În
livezile, unde este prezent dăunătorul, în luna aprilie va continua ieșirea adulţilor din locurile de hibernare și depunerea
ouălor, la început pe mugurii – apoi pe inflorescenţe, frunze și
lăstari. Eclozarea larvelor va coincide cu separarea bobocilor.
Tratamentele se vor efectua până și după înflorit.
În condiţii cu timp cald și umed, în lunile aprilie-mai va
spori intensitatea înmulţirii păduchilor pomicoli hibernanţi
în stadiul de ou, hibernarea cărora a trecut favorabil.
Larvele hibernante de păduchele lînos, aflate pe părţile aeriene ale plantei, au pierit în proporţie de până la 80%.

Larvele eclozate din prima generaţie vor pătrunde în lăstarii
tineri de piersic, cireș și vor trece de la vârf spre baza lăstarului. Ajungând la ţesutul lemnos, larva trece în alt lăstar.
Hibernarea larvelor de viermele merelor constituie:
la nord – 46,4%;
la centru – 63,7%;
la sud – 49,2%.
Aceste date au fost colectate din brâiele capcane, însă
masa principală de dăunător a trecut în diapauză în sol, unde
a hibernat satisfăcător.
În luna aprilie, în perioada separării mugurilor, va începe
împuparea viermelui merelor, care se va eșalona pe parcursul
a 1,5-2 luni. Zborul fluturilor va coincide cu finele înfloritului,
atingând primul vârf de zbor în a doua jumătate a lunii mai.
La capturarea a mai puţin de 5 fluturi timp de o săptămână la
o capcană, se prognozează o densitate de ouă redusă și nu va fi
pericol de dăunare considerabilă. La capturarea a peste 5 fluturi timp de o săptămână la o capcană și în condiţiile tempera-

Zborul fluturilor moliilor miniere va începe în luna aprilie, în perioada înălţării inflorescenţelor și se va eșalona până
la finele lunii mai. La reducerea densităţii un rol important îl
vor avea tratamentele cu insecticide în faza „mugurelui roz”,
când se va înregistra zborul în masă al fluturilor.
În livezile de piersic din zona de sud larvele hibernante de
molia vărgată a fructelor își vor relua hrănirea. Despre prezenţa dăunătorului în livezi ne dovedește prezenţa lăstarilor
mai scurţi cu tot cu frunze acoperiţi cu clei. Acești lăstari în
perioada tăierii piersicului neapărat trebuie înlăturaţi.
La finele lunii aprilie se prognozează zborul fluturilor de omida păroasă a duduluui, hibernarea căreia la nord constituie
– 76,2% pupe viabile, iar în unele raioane din zona centrală – 83,3%. În aceste zone se prognozează zborul în masă al
fluturilor, urmat de depunerea ouălor. În a treia decadă a lunii
mai va începe eclozarea larvelor din prima generaţie.

turii aerului de peste 18ºC în următoarele două zile va avea loc
depunerea în masă a ouălor. Ca piedică poate fi numai timpul
rece cu vânt. La finele lunii mai, va începe eclozarea larvelor
din prima generaţie.
Depunerea ouălor de viermele prunelor va începe la stabilirea timpului cald și umed pe fructele cu dimensiunea cât
cireașa. Prezenţa cleiului vegetal pe fructe dovedește începutul eclozării larvelor din prima generaţie.
Hibernarea viespii seminţelor de prun constituie:
la nord – 87,6%;
la centru – 73,5%;
la sud – 64,8%,
iar densitatea larvelor hibernante este însemnată, de aceea
în luna martie este necesar de efectuat săpături sub coroana
pomilor la adâncimea de 15 cm, însă nu mai târziu de începutul înfloririi prunilor. La finele înfloririi va începe zborul

În unele livezi se prognozează eclozarea larvelor de cotari,
omida păroasă a stejarului și alte rozătoare de frunze.
Se prognozează extinderea focarelor cu viermele oriental.
În perioada înfloririi piersicului va începe zborul fluturilor.

adulţilor, care va continua și în luna mai, urmat de depunerea
ouălor până la atingerea dimensiunii fructelor transversal de
5-6 mm.
La începutul coacerii soiurilor medii de cireș vor apărea

adulţii de musca cireșelor. Având nevoie de hrană suplimentară, adulţii se vor afla în raza coroanei. Din contul indivizilor
diapauzanţi din anii precedenţi, pe timp liniștit și însorit va
spori numărul muștelor.
Pretutindeni în livezi se află o cantitate însemnată de
agent patogen al rapănului. Zborul ascosporilor a început la
sud la 22 martie, cu 17 zile mai târziu și va continua până la
finele lunii mai. În condiţii cu prezenţa picăturilor de apă pe
suprafaţa organelor verzi timp de 10 ore va începe germinarea
ascosporilor și va avea loc infectarea. Ţinând cont că mai periculoasă este infectarea timpurie, o atenţie deosebită este necesar de acordat tratamentelor profilactice, începând cu faza
„urechiușe de șoarece”. Fonul infecţios în luna mai în condiţii
umede va spori din contul ascosporilor și conidiilor.
În unele livezi se menţine o cantitate enormă de picnide
de pătarea brună (filostictoza) mărului. Pe timp ploios, după
înflorit, va începe infectarea frunzelor. În luna mai vor apărea simptomele bolii sub formă de pete mici brune cu contur
cafeniu.
Gerurile din ianuarie au redus considerabil rezerva infecţioasă de făinarea mărului. Spre exemplu, mugurii infectaţi
variază de la 5,9% (Renet, Simerenco) până la 9,9% (Idared),
de aceea, în faza „urechiușe de șoarece” tratamentele trebuie
de efectuat în livezile, unde afectarea mugurilor deschiși depășește 10,0%. Ulterior, pe „mugurele roz” și după înflorit,
tratamentele sunt obligatorii.
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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”
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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
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Publicație Periodică a Federației Naționale
a Agricultorilor din Moldova “AGROinform“
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*OFERTE
Produs

Cantitate

Butași de viţa de
vie

Cartofi seminceri

Cartofi

Floarea-soarelui

Floarea-soarelui

Găini

Grâu alimentar

Grâu alimentar

Grâu alimentar

Grâu alimentar

0,5 tone

Palii Gheorghe Fălești,
s. Ciolacu Vechi,
Tel.: (259) 22951, 78227

nelimitat

Revic-Grup Nisporeni,
com.Vorniceni,
Tel.: (237) 46235,
069190095

3 tone

Combinutreţ Râșcani,
Tel.: (256) 24584,
067193924, 069119922

2 tone

40 tone

20 tone

100
păsări

Niagu Veaceslav
Nisporeni, Tel.: 079064410

Rusu Vera Dondușeni,
s. Plop, Tel. (252) 27032

15 000
tone

Sfeclă roșie

100 tone

Porumb

Vitalite mihaela Criuleni,
s.Isnovat, Tel.: 069751690,
Email: vitalie.84@mail.ru

SC Amburan grup
Ungheni,
Tel. : 069223789

Porumb grăunţe

2 000
tone

CAP Glia Cantemir,
s. Pleșeni, Tel.: (273) 74230

Suine, masă vie
150 kg

2 animale

Cioaric Mihail Cantemir,
s.Vilcele, Tel.: (273) 93029

Iri-Carmen Cahul,
s. Lebedenco, Tel.: (299) 93
232, (299) 73 520, 069119
313, Fax: (299) 73 559

Orz

130 tone

Porumb

1 000
tone

Crist-Valg SRL Hâncești,
s.Logănești, Tel. (269)
57491, 57818, 68083841

300 tone

200 tone

Seminţe de
porumb

Gruprijor-Agro Fălești,
s. Chetriș, Tel.: (259) 61339,
51698, 069553653
Vlas Tudor Hâncești,
Tel.: (269) 23408,
068083841

Grâu

123 tone

Spînu Arsenii Hâncești,
s.Cioara, Tel.: (269) 23408,
068083841

Grâu alimentar

40 tone

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

Grâu alimentar

Grâu

Grâu alimentar

Grâu alimentar

Grâu furajer

Grâu

Lâna de oi

Lucerna

Mere

Miere de albine

Miere de albine

20 tone

20 tone

BADICIAN ADIC Dondușeni, s. Tirnova, Tel.: (252)
27032
Sîrbu Efim Hâncești,
s.Logănești, Tel.: (269)
23408, 068083841

Busuioc Galina Orhei,
s.Peresecina, Tel. (235)
47230, 47920, 069157573

Orz

5 tone

Turcanu Alexandru
Cantemir, s.Cania, Tel.
(273) 23066, 41781

Puieţi de măr

7 0000
bucăţi

”Gelnacr-Agro”SRL
Hâncești, s.Voinescu,
Tel. (269) 45242,
068533773

Seminţe de Grâu

Puieţi de măr

4 000
bucăţi

Onea Ion Dondușeni,
s. Baraboi, Tel. (252) 27032

Puieţi de prun

7 000
bucăţi

”Gelnacr-Agro”SRL
Hâncești, s.Voinescu,
Tel. (269) 45242,
068533773

Pomi altoiţi de
prun

1 000
bucăţi

Cornia Nicolai Causeni,
s.Zaim,
Tel. (243) 72209
”Gelnacr-Agro”SRL
Hâncești, s.Voinescu,
Tel. (269) 45242,
068533773

nelimitat

150 tone

Seminţe de
porumb

100 tone

Seminţe de
porumb

50 tone

Seminţe de orz

50 tone

Seminţe de orz

Seminţe de
porumb
Seminţe de
porumb

30 tone

15 tone

12 tone

Cartin Alexandru Orhei,
s. Mașcăuţi, Tel. (248)
64256
Viva-Igna Briceni,
s. Grimăncăuţi, Tel.
069125817, Fax (247)
23108
Trofion - Agro Telenești,
s. Chiștelniţa, Tel. (258)
78230, 78289, 069089481
Crist-Valg SRL Hâncești,
s.Logănești, Tel. (269)
57491, 57818, 068083841
Ciobalaccia Cantemir,
s Ciobalaccia, Tel. (273)
23066
Puieţi de piersic
Viva-Igna Briceni,
s. Grimancauti, Tel.
069125817, Fax (247)
23108

7 000
bucăţi

Puieţi de păr

3 000
bucăţi

Combinutret Râșcani,
Tel.: (256) 24584,
067193924, 069119922

”Gelnacr-Agro”SRL
Hâncești, s.Voinescu, Tel.
(269) 45242, 068533773

Prune uscate

5 tone

Lozovanu Ion Nisporeni,
s. Vărzărești,
Tel. (264) 65355

Pui de gaină

3500
păsări

Victor Talmaci Fălești,
s. Făleștii Noi,
Tel. (259) 60746,
069439442

Tiron Dumitru Cantemir,
s. Vișinești, Tel. 79599735

6 tone

Purcei masă vie

70 bucata

Bularga Iurie
Cimișlia, s.Hirtop,
Tel. : 069684508

Seminţe de
mazăre

2 tone

Tiron Dumitru Cantemir,
s. Vișinești, Tel. 79599735

Purcei

12 animale

Savciuc Ion Cantemir,
s.Nirtop, Tel.: (273) 23066

Seminţe de fasole

2 tone

Valomagro Râșcani,
s.Horodiște, Tel.: (256)
24584, 40346, 067193924

Răsad de ardei
dulci

60 000
fire

Varzari Vasile Orhei,
s.Peresecina,
Tel.: (235) 47 552, 47 267,
079642201

Ionel Petru
Nisporeni, s. Bălăurești,
Tel. (264) 48249, 23857,
069926550

Seminţe de
lucernă

2 tone

Crist-Valg SRL Hâncești,
s.Logănești, Tel. (269)
57491, 57818, 068083841

Răsad de tomate
și castraveţi

2 000 fire

Crudu Vladimr
Nisporeni, s.Vărzărești,
Tel. (264) 65352

Cioaric Sergiu Cantemir,
s.Toceni, Tel.: (273) 51393

Seminţe de
porumb

1 tonă

Ţurcanu Vasile Drochia,
s. Antoneuca, Tel.: (252)
27032, 068385313

Trandafiri

Ciobalaccia Cantemir,
s Ciobalaccia,
Tel.: (273) 23066

1 000
bucăţi

Tiron Anatolie
Hâncești, Tel. (269) 23408,
079611452

Seminţe de
porumb

1 tonă

300 kg

Certan Gheorghe
Glodeni, s.Cajba,
Tel. (249) 52467,
068739758

Certan Gheorghe
Glodeni, s.Cajba,
Tel.: (249) 52467,
068739758

2 tone

Varzari Vasile Orhei,
s.Peresecina,
Tel.: (235) 47552, (235)
47267, 079642201

500 kg

Batîr Demian Cantemir,
s.Chioselia,
Tel.: (273) 23066

100 kg

10 tone

Arhir Constantin
Cantemir, s. Acui,
Tel.: (273) 46135

7 tone

1 tonă

Orz

10 tone

Busuioc Galina Orhei,
s.Peresecina, Tel. (235)
47230, (235) 47920,
069157573

Seminţe de floarea-soarelui

Sîrghi Gheorghe Orhei,
s. Peresecina, Tel.: (235) 47
582, 47381, 069167482

2 tone

100 tone

Crist-Valg SRL Hâncești,
s.Logănești, Tel. (269)
57491, 57818, 068083841

14 tone

5 tone

Orz

10 tone

Adam Valentin Nisporeni,
s.Bălănești,
Tel.: (264) 53 5 98,
068233316

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

10 tone

Guzun Ștefan Orhei,
s.Peresecina, Tel.: (235)
47301, 47377, 079535275

5 tone

Porumb

Valic Natalia Cantemir,
s.Toceni,
Tel.: (273) 51207

500 tone

Companie

0,3 tone

Porumb

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

Cantitate

Seminţe de porumb zaharat

BADICIAN ADIC
Dondușeni, s. Tirnova,
Tel.: (252) 27032

CAP Glia Cantemir,
s. Pleseni, Tel.: (273) 74230

Produs

SC Amburan grup
Ungheni,
Tel. : 069223789

Isac Liudmila Râșcani,
s.Ramazani, Tel.: (256)
24584, 41281, 067193924

1 500
tone

Companie

200 tone

Companie
Morcov

Brânză de oi

Cantitate

Leuca Vasile Nisporeni, s.
Boldurești,
Tel.: (264) 64387

Seminţe de
mazăre

Seminţe de
porumb
Seminţe de
floarea- soarelui
Seminţe de pătrunjel

Ţurcanu Vasile Drochia,
s. Antoneuca, Tel.: (252)
27032, Tel. : 068385313

1tonă

Pasarica Nisporeni,
Tel. (264) 22144,
068565853

600 kg

Combinutret Râșcani,
Tel.: (256) 24584,
067193924, 069119922

20 kg

Florea Evdochia Cahul,
s. Crihana Veche, Tel. (299)
23411, 079502847

Ulei de floareasoarelui

*PREȚ NEGOCIABIL

Mai multe oferte şi cereri
găsiţi pe

Nr. 7 (70) 22 aprilie 2010
RASAD DE ARDEI DULCI,
SOI “ATLANT” 70 000 PLANTE
TOMATE , SOI “NASCO 2000” PENTRU 50 ARI
IONEL PETRU TELEFON: 264 48 249 699 26 550

*OFERTE
Produs

Cantitate

Combină pentru
recoltarea cerealelor 1 Unitate
Dromngborg-1250
SAY-3507 sau
schimb pe 14 tone 1 unitate
de grâu alimentar

Puieţi de măr, portal- 15 000
toi paradisca
bucăţi

Puieţi de nuc, omologaţi în Moldova

Puieţi de prune,
Stanley, Anașpet

42 000
bucăţi

6 000
bucăţi

Companie
Farîma Ion, Nisporeni,
Tel.: (264) 22324
Farîma Ion, Nisporeni,
Tel.: (264) 22324
Gospodarul Rediu, Fălești, s.
Rediul de sus, Director: Kiktenko Nicolai, Tel.: (259) 70192,
079544222, 067253017, Fax:
(259) 70192, www.gospodarulrediu.com, gospodarul.
kiktenko@gmail.com
Gospodarul Rediu, Fălești, s.
Rediul de sus, Director: Kiktenko Nicolai, Tel.: (259) 70192,
079544222, 067253017, Fax:
(259) 70192, www.gospodarulrediu.com, gospodarul.
kiktenko@gmail.com
Gospodarul Rediu, Fălești, s.
Rediul de sus, Director: Kiktenko Nicolai, Tel.: (259) 70192,
079544222, 067253017, Fax:
(259) 70192, www.gospodarulrediu.com, gospodarul.
kiktenko@gmail.com

*CERERI
Produs

Cantitate

16

COMERCIALIZĂM:
Companie

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

Grâu alimentar

1 000 kg

Chiosa Gheorghe
Cantemir, s.Vilcele,
Tel. (273) 93033

Grâu furajer

300 tone

Orehov Nicolae
Hâncești, Tel. 068083841

Seminţe
de Floarea-soarelui

300 kg

Ciobalaccia Cantemir,
s Ciobalaccia,
Tel. (273) 23066

Seminţe
de Floarea-soarelui

250 kg

Stratev Ion
Cantemir, s. Visenesti,
Tel. 79690471

Seminţe de porumb

50 kg

Savciuc Ion
Cantemir, s.Nirtop,
Tel. (273) 23066

Seminţe
de floarea-soarelui

250 kg

Stihari Ion
Cantemir, s.Samalia,
Tel. (273) 2-28-53

Orz

500 tone

Orehov Nicolae
Hâncești, Tel. 068083841

Porumb

400 tone

Orehov Nicolae
Hâncești, Tel. 068083841

Soia

500 tone

Gherman Dinu
Râșcani, s. Zaicani,
Tel. (256) 24584

Rasad de tomate și
ardei dulci

2 500
bucata

Chiba Tudor
Nisporeni, s.Bacseni,
Tel. (264) 23857

Rasad de tomate si
castraveţi

1 500
bucata

Enache Valeriu
Nisporeni, s.Marinici,
Tel. 069709029

Rasad de tomate

1 000
bucata

Eftode Ion
Nisporeni,
Tel. (264) 2-38-57

Răsad de ardei
dulci

1 000 fire

Postolachi Vasile
Nisporeni,
Tel. (264) 22163

Răsad de tomate

1 000 fire

Guidia Grigorii
Nisporeni,
Tel. 079060359

Puieţi de măr

1 200
bucăţi

Doina Gheorge
Nisporeni,
Tel. (264) 40294

Puieţi de prun

1 000
bucăţi

Farima Ion
Nisporeni,
Tel. (264) 22324

Puieţi de prun

1 000
bucăţi

Terna Maria Nisporeni,
s.Ciutești, Tel. 069376208

Puieţi de prun

1 000
bucăţi

Buga Cornelia
Nisporeni,
Tel. (264) 23522

Pueţi de coacază
neagră

1 000
bucăţi

Gaburici Elena
Hâncești, s.Logănești,
Tel. (269) 23408, 57522,
068083841

Miez de nuci

1 tonă

Fasnuc Nisporeni,
Tel. (264) 2 24 77,
079420449

Purcei de prăsilă

3 animale

Botez Alexandru
Cantemir, s. Pleseni,
Tel. (273) 74232

Viţei de rasă

10 animale

Munteanu Elena Hâncești,
s.Bobeica, Tel. (269) 56483,
23408, 068083841

Făină de caltate
superioară

10 tone

NISCOOP Nisporeni,
str. Chișinăului nr. 10,
Tel. (264) 23286

Incubator

1 unitate

Sacalî Valerii
Cantemir, s. Baimaclia,
Tel. (273) 43357

Pui de găină

500 păsări

Prepeliţa Larisa
Cantemir, or. Leova,
Tel. (273) 23066,
079867947

Ouă pentru
incubaţie

3 000
bucăţi

Cabac Ion
Cantemir, s.Tataraseni,
Tel. (273) 23066

Seminţe
de Porumb

2 tone

Seminţe
de porumb

1000 kg

Seminţe
de porumb

Seminţe
de porumb

Stihari Ion
Cantemir, s.Samalia,
Tel. (273) 2-28-53
NIV-Impex Nisporeni,
s. Siscani, Tel. (264) 42400,
Tel. 069138294

500 kg

Enachi Mihai
Nisporeni, S.Bacseni,
Tel. (264) 64059

100 kg

Tiron Dumitru
Cantemir,
s. Visinesti,
Tel. 79599735

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

Cantitate

Companie

*PREȚ NEGOCIABIL

Mai multe oferte şi cereri
găsiţi pe

