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Moldova a ieșit din criza economică

Pentru susținerea economiilor 
convalescente, FMI recomandă 
consolidarea bugetelor naționale, 
eliminarea diferențelor de bilanț 
la bănci și demararea unor noi 
“locomotive” de creștere. Pentru 
Moldova, acestea ar fi  exporturile 
și reformele structurale: ameliora-
rea mediului de afaceri și efi cienti-
zarea sectorului public.

Potrivit prognozelor FMI, în 
2010, PIB-ul Moldovei va crește 
cu 3,2%, iar în 2011 - 3,5%. Pen-
tru dezvoltarea economică stabilă, 

Moldova trebuie să asigure creș-
terea PIB din contul creșterii pro-
ductivității și a exportului.

Mirzoev a menționat că urmă-
rile inundațiilor din această vară 
din Moldova și limitarea expor-
tului producției vinicole în Rusia 
nu s-au dovedit a fi  atît de serioase 
după cum se presupunea, de ace-
ea creșterea PIB, prognozată de 
Fond, poate fi  și mai mare.

El a recunoscut că, spre deose-
bire de țările Europei de Est, creș-
terea PIB-ului Moldovei în 2010 

este asigurată, în general, din 
contul creșterii cererii interne, în 
timp ce în alte țări această creștere 
a fost asigurată de export.

FMI prognozează că în anul 
2011, Moldova va înregistra o scă-
dere a ritmului de creștere a cererii 
interne de la 4,9% (în 2010) la 3,6%.

Notă: La începutul anu-
lui curent, FMI susținea că 
în 2010, creșterea economică 
a Moldovei va constitui 2,5%, 
infl ația - 7,7%, defi citul con-
tului curent - 9,7% din PIB. 
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Bani pentru tinerii 
antreprenori

Fondul Internațional pentru Dez-
voltare în Agricultură acordă Repu-
blicii Moldova 20 mln de dolari, bani 
destinați pentru susținerea tinerilor 
antreprenori și creditarea afacerilor în 
agricultură.

Autoritățile moldovene vor intra 
în posesia banilor începînd cu 1 ianu-
arie 2011. O parte din banii Fondului 
respectiv sunt preconizați pentru dez-
voltarea infrastructurii din localitățile 
rurale și dezvoltarea businessului agri-
col. Cea mai mare parte a împrumu-
tului – aproape 13 milioane de dolari 
– va fi  utilizată pentru creditarea a 120 
de întreprinderi ale tinerilor antrepre-
nori.

Banii vor fi  distribuiți de cîteva 
bănci acreditate. Tinerii vor întoarce 
băncilor 60 la sută din valoarea cre-
ditului. Proprietarii întreprinderilor 
mici și mijlocii vor achita o dobîndă de 
pînă la 10 la sută. Potrivit reprezentan-
ților FIDA, Moldova ar putea primi în 
viitorul apropiat mai mulți bani pen-
tru dezvoltarea agriculturii în formă 
de credit nerambursabil. 

Unde suntem
în ratingul prosperității 
naționale?

Moldova a ocupat locul 86 
din 110 țări ale lumii în ratingul 
prosperității naționale a țărilor 
(Legatum Prosperity Index), rea-
lizat anual de Institutul Legatum 
împreună cu Oxford Analytica și 
Gallup World Poll Service.

Indicele evaluează factorii de 
prosperitate din punctul de vedere al 
infl uenței lor asupra creșterii econo-
mice și bunăstarea pe termen lung a 
populației.

Pe pozițiile celor mai prospere țări 
se afl ă, pentru al doilea an consecutiv, 
cele din Europa de Nord. Însă dacă 
anul trecut pe primul loc se afl a Fin-
landa, acum ea se afl ă pe locul trei, ce-
dînd Norvegiei și Danemarcei.

În top 10 au mai intrat Suedia (6), 
Elveția (8) și Olanda (9). Locurile pa-
tru și cinci au revenit Australiei și Noii 
Zeelande. Canada a ocupat locul șapte, 
iar SUA - locul zece.

Dintre țările CSI cel mai bun loc 
după nivelul prosperității i-a revenit 
Kazahstanului (50). Belarusul a ocu-
pat locul 54, Rusia - 63, Ucraina - 69, 
Uzbekistan - 76.

Clasamentul este încheiat de Re-
publica Central Africană, Pakistan și 
Zimbabwe. 
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Moldova a ieșit din criza economică în 2010, după un an de severă recesiune 
economică, care a afectat majoritatea țărilor. Despre aceasta arată datele Rapor-
tului privind perspectivele dezvoltării economice regionale în Europa, prezentat 
în cadrul unei conferințe de presă de reprezentantul permanent al FMI la Chiși-
nău, Tokhir Mirzoev.
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MEDICAMENTELE 
ŞI CITRICELE NU MAI 
SUNT MĂRFURI 
SOCIALIMPORTANTE

Guvernul a decis să excludă 
medicamentele și citricele din lista 
mărfurilor de importanță socială, 
ale căror prețuri sînt reglementate 
de stat. 

Pînă acum, adaosul comercial la 
aceste produse nu trebuia să depășească 
20%. În cazul medicamentelor, decizia a 
fost condiționată de intrarea în vigoare 
a unui nou mecanism de reglementare a 
prețurilor la produsele farmaceutice. În 
ceea ce privește citricele, Guvernul con-
sideră că introducerea acestora în lista 
produselor social-importante în aprilie 
2010 nu a fost justifi cată. 

Veaceslav Negruță, ministrul fi nan-
țelor, crede că decizia în cauză nu va de-
termina o creștere a prețurilor la aceste 
produse. “Doar raportul dintre cerere și 
ofertă este în măsură să infl uențeze pia-
ța”, consideră ministrul. 

USTUROIUL ESTE MAI 
SCUMP ÎN ANUL CURENT

La piețele angro din țară usturoiul se 
comercializează la prețul mediu de 35 lei 
pentru un kilogram. Prețul este de două 
ori mai mare, comparativ cu cel înregis-
trat în perioada similară a anului 2009, 
cînd usturoiul se vindea la 18-20 lei/kg. 

BANI DE LA UE PENTRU 
MACROECONOMIA 
MOLDOVEI

Uniunea Europeană preconi-
zează să acorde în timpul apropiat 
Moldovei 50 mil. euro drept prima 
tranșă a asistenței macroeconomi-
ce. O declarație în acest sens a fă-
cut Stefan Fule, comisarul pentru 
Extindere și Politică Europeană de 
Vecinătate, în discursul său în șe-
dința plenară a Parlamentului Eu-
ropean de la Strasbourg. 

“Noi sprijinim realizarea reformelor 
structurale în Moldova. Uniunea Euro-
peană și Republica Moldova au atins un 
progres serios în relațiile dintre ele într-
un termen record”, a spus Stefan Fule.

Comisarul european și-a exprimat 
regretul că referendumul privind modifi -
carea procedurii de alegere a președinte-
lui țării, care a avut loc recent, a eșuat.

“Alegerile parlamentare anticipate 
din 28 noiembrie sînt extrem de impor-
tante pentru consolidarea democrației în 
țară”, a menționat Fule.

Ofi cialul a îndemnat toate forțele po-
litice din țară “să lucreze în bază de dialog, 
pentru a alege un președinte și un guvern 
capabil să conducă țara printr-o perioadă 
de reforme extrem de importantă”. 

PE SCURT...
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Anul curent a fost un an bun pen-
tru agricultură. Recolta a fost bună. 
Prețurile, de asemenea au fost și sînt 
acceptabile pentru agricultori. 

Acum apare întrebarea: ce tre-
buie de făcut ca această situație să fi e 
durabilă? Anul curent, a fost adopta-
tă o nouă concepție de subvenționare 
a agriculturii. Este ea reușită sau nu 
– trebuie să o spună agricultorii. Noi 
doar vom menționa că, spre regret, și 
în anul curent se subvenționează în 
continuare procesul de producere și nu 
produsul fi nit. Înțeleg că e prematură 
o nouă abordare a procesului de pro-
ducere în agricultură, dar mai devreme 
sau mai tîrziu, va trebui să o facem, iar 
discuțiile trebuie inițiate acum. Altfel, 
riscăm să avem în continuare o agri-
cultură subdezvoltată.  

O altă problemă majoră rămîne și 
în continuare limitarea accesului pro-
ducătorilor la piața de desfacere – atît 
internă, cît și externă. Dacă la nivel 
legislativ, accesarea piețelor externe a 
devenit mai accesibilă, la restul capi-
tolelor, situația este destul de compli-
cată. În continuare, prima vioară sînt 
intermediarii, iar proiectele de dez-
voltare a infrastructurii și logistici de 
piață propuse în ultimul timp (atît de 
autoritățile centrale, cît și locale) sînt 
afectate de „sindromul gigantomaniei” 
și nu prea au nimic comun cu realități-
le din Moldova. 

Nu pot înțelege un lucru: de ce 
în Moldova se încearcă mereu să se 
realizeze proiecte „mărețe”, pe cînd 
în realitate deseori nu avem nevoie 
de „megaconstrucții”, „megapiețe”, 
„megaîntreprinderi” etc.? Majoritatea 
lucrurilor utile sînt simple în esență. 
Păcat că nu realizăm aceasta. 

Bucură mult faptul că, anul aces-
ta, în Moldova, au început să vină mai 
multe fonduri de susținere și dezvolta-
re a agriculturii. Contează mult însă ca 
acești bani să fi e utilizați rațional. Or, 
am avut posibilitatea să studiez niște 
proiecte, care mi-au lăsat un gust amar 
și mi-au trezit mari dubii vizavi de efi -
ciența lor. 

În general, putem considera anul 
2010 ca unul reușit. Și depinde doar de 
noi dacă vom putea îmbunătăți perfor-
manțele obținute și înlătura carențele 
depistate. Nu există lucruri perfecte – 
orice poate fi  îmbunătățit, dacă dorești 
și ești perseverent în această dorință. 

P.S. Acum are loc campania 
de abonare 2011. Dacă doriți ca 
și la anul, „Agromediainform” 
să vă fi e alături, și la bine și la 
rele, cu sfaturi, analize și infor-
mații utile, trebuie să faceți un 
singur lucru – să vă abonați. O 
puteți face la orice ofi ciu poștal.

Eduard ROBU

Avem un an bun, 
dar trebuie 
să perseverăm 
în continuare

 EDITORIAL 

     
            V  propune o gam  larg  de echipament agricol

       
       

 

   

   

UE va semna Acordul de asociere cu RM doar 
după negocierea Acordului de liber schimb

Uniunea Europeană va semna Acordul de asoci-
ere cu R. Moldova doar după fi nalizarea negocieri-
lor asupra Acordului de liber schimb, pentru că ele 
sînt interdependente, a declarat șeful Delegației UE 
în Moldova, Dirk Schuebel, în cadrul unei lecții pu-
blice în fața studenților Universității Libere Inter-
naționale (ULIM).

“Acum sîntem în faza de negociere a celor mai complica-
te aspecte, și anume, a textului preambulului Acordului de 
asociere. R. Moldova își dorește ca în preambul să fi e indi-
cată perspectiva de aderare la UE, lucru care nu este simplu, 
deoarece este nevoie de acordul a 27 de state UE în această 

privință”, a spus Schuebel, menționînd că negocierile privind 
Acordul de liber schimb ar putea începe în primul trimestru 
din 2011.

Ofi cialul a promis că UE “va face tot posibilul ca RM să 
obțină un regim fără de vize cu Europa într-un timp decent”, 
iar între timp Moldova benefi ciază de un Centru comun de 
vize, care este unic în lume.

“Dialogul pe vize cu Rusia a fost demarat de mai bine de 
trei ani, însă ea încă nu a obținut un plan de acțiuni în acest 
sens. Pe cînd Consiliul UE a îndemnat Comisia Europeană să 
elaboreze un astfel de plan pentru Moldova, care a început 
dialogul abia în iunie curent. Sigur că planul de acțiuni nu 
este o garanție că veți benefi cia de un regim liberalizat de 
vize, dar acesta este foarte important pentru punerea lui în 
practică”, a explicat Schuebel.

El a menționat că relațiile UE-RM s-au intensifi cat 
enorm în ultimul an, fapt dovedit prin șirul celor 16 întruniri 
de nivel înalt la Chișinău cu reprezentanți de la Bruxelles în 
numai două luni sau vizitele a cinci comisari europeni într-
un singur an.

Potrivit ofi cialului, UE va mări resursele alocate pentru 
implementarea proiectelor de sporire a încrederii între cele 
două maluri ale Nistrului. El a menționat că, recent, au fost 
deschise două școli de business la Bender și Tiraspol. Schu-
ebel a amintit că UE a sporit volumul asistenței fi nanciare 
pentru Moldova care va benefi cia, în perioada 2011-2013, 
de cîte 19 milioane de euro anual. El a specifi cat că tranșa 
pentru 2011 va fi  folosită la implementarea proiectelor de 
efi cientizare energetică.

“Anul viitor, Moldova va deține președinția Tratatului 
Comunității Energetice, o șansă prin care RM trebuie să 
demonstreze că este responsabilă, că poate să-și reducă de-
pendența energetică de Rusia și să-și interconecteze rețelele 
energetice cu România”, a spus șeful Delegației UE.

UE nu se teme de o „invazie a moldovenilor”
Uniunea Europeană nu se 

teme de o “invazie a cetățenilor 
moldoveni” în căutare de lucru, 
precum nu se teme de o invazie a 
cetățenilor români, susține șeful 
Delegației UE în Moldova, Dirk 
Schuebel. El a subliniat că “orice 
stat ce devine membru UE îmbo-
gățește Uniunea”.

“De exemplu, România are tradi-
ții culturale, dar și economice bogate, 
iar UE a benefi ciat de pe urma aderării 
ei. Nu înseamnă că Moldova trebuie să 
fi e neapărat bogată ca să adere la UE, 
căci avem state membre cu economii 
modeste. Noi obișnuim să ne ajutăm 
reciproc. Important pentru voi este să 

corespundeți criteriilor de la Copenha-
ga, care reprezintă condițiile de adera-
re a unui stat la Uniune, și să obțineți 
acceptul tuturor statelor membre”, a 
spus Schuebel.

Șeful Delegației UE a subliniat că, 
în pofi da campaniei electorale, UE este 
într-o relație activă cu Moldova prin în-
truniri la nivel înalt.

El și-a exprimat regretul că cea 
de-a treia Reuniune a Acțiunii Europe-
ne pentru Moldova, numită și Grupul 
de prieteni ai R. Moldova, a fost inter-
pretată ca o susținere a Alianței pentru 
Integrarea Europeană în contextul ale-
gerilor parlamentare anticipate.

“Reuniunea de la fi nele lui sep-
tembrie curent a semnifi cat, de fapt, o 

susținere pentru cetățenii moldoveni. 
Fiind diplomat, nu mă pot pronunța 
cine ar trebui să cîștige alegerile din 28 
noiembrie, însă, indiferent de forțele ce 
vor veni la guvernare, sper că acestea 
vor continua politicile de dezvoltare 
democratică a R. Moldova”, a mențio-
nat Schuebel.

Notă: Cîteva cotidiane infl uente 
din Marea Britanie au publicat materi-
ale prin care susțin că UE nu ar trebui 
să ofere un regim fără vize cetățenilor 
moldoveni, pentru că aceștia vor in-
vada Europa în căutare de lucru, ca și 
cetățenii români. Alături de alte zece 
state UE, Anglia a impus restricții pen-
tru lucrătorii români în ceea ce privește 
accesul pe piețele lor de muncă.
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ABM consideră că băncile și-au restabilit reputația
Băncile comerciale și-au restabilit 

reputația și încrederea populației, con-
sideră Dumitru Ursu, președintele Aso-
ciației Băncilor din Moldova (ABM).

În cadrul unei conferințe de presă, el a 
amintit că, spre deosebire de alte țări, în Mol-
dova criza nu a venit din sistemul bancar, ci 
din sectorul real al economiei, care nu a putut 
achita datoriile la creditele anterioare.

“Cu toate acestea, dobînda în descreștere 
la credite arată tendințele pozitive din sistem. 
Dacă la 1 octombrie 2009 dobînda medie la 
creditele în lei constituia 24%, la 1 octombrie 

curent aceasta este de 16%”, a precizat Ursu.
El a mai spus că, în ultimul an, au început 

să se restabilească activ liniile de credite din 
străinătate, a crescut volumul creditelor de 
consum și ipotecare. Totodată, resursele de 
credite ipotecare au început să fi e acordate pe 
termen lung.

“Doar 30% din creditele de consum repre-
zintă creditele nefavorabile”, a specifi cat Du-
mitru Ursu, deși a recunoscut că, în general, 
problema acestor credite în portofoliul băncilor 
continuă să persiste. Cota lor s-a redus nesemni-
fi cativ și echivalează cu 15,7% din portofoliu, în 
timp ce în Europa acest indice este de 5,5%.

El consideră că factorul principal care 
influențează calitatea portofoliului de cre-
dite și dobînzile este costul resurselor ban-
care.

În opinia sa, un semnal pozitiv, mai ales 
pentru acționari, este creșterea lichidității 
și a veniturilor nete ale băncilor, care, potri-
vit rezultatelor primelor nouă luni ale anului 
curent, au crescut cu aproape 380 mil. lei. În 
aceeași perioadă a anului trecut, acest indice 
constituia 40 mil. lei.

Președintele ABM susține că, odată cu 
creșterea economică, va continua și tendința 
de creștere a volumelor de creditare.

Băncile 
sunt dispuse 
să crediteze 
întreprinderile 
vinicole

Băncile comerciale sunt dispuse 
să crediteze în continuare întreprin-
derile vinicole, dar nu să se ocupe 
de acțiuni de caritate, a declarat Du-
mitru Ursu, președintele Asociației 
Băncilor din Moldova (ABM), speci-
fi cînd că băncile întotdeauna au sus-
ținut producătorii de vin.

“În 2006, noi le-am acordat vinifi ca-
torilor credite în valoare de 1,2 mlrd. lei, 
cu condiția ca în decurs de 2-3 ani ei vor 
diversifi ca piața de desfacere și vor scăpa 
de producția de la depozite. Spre regret, 
pînă în prezent, exportul se efectuează, 
în general, doar pe o direcție”, a spus 
Ursu, care se întreabă “dacă acest sector 
a meritat oare un asemenea sprijin, dacă 
într-adevăr el este atît de important în 
structura PIB și cel mai important sector 
al economiei?”.

Președintele ABM a amintit că “în-
treprinderile vinicole au destul de multe 
datorii la bănci, care, la rîndul lor, trebuie 
să-și îndeplinească obligațiunile pentru 
deservirea depozitelor populației”.

Ursu a spus că, cu toate acestea, 
băncile oricum sunt dispuse să crediteze 
companiile vinicole, însă cu condiția ca 
acestea să aibă planuri realiste, acorduri 
concrete pentru vînzarea producției și 
atingerea într-un fi nal a unor circuite de 
mărfuri și monetare serioase.

El presupune că statul ar putea să-și 
aducă contribuția în acest sens. “Am des-
fășurat nenumărate ședințe la Ministerul 
Agriculturii și Industriei Alimentare, am 
creat grupuri de lucru și am discutat pro-
blema participării statului cu capitalul și 
garanțiile sale la restructurarea datoriilor 
și a creditării întreprinderilor vinicole. 
Dar nu a făcut așa”, a menționat Ursu.

El înțelege această reacție a statului, 
căci “organizațiile fi nanciare internați-
onale nu vor să audă de garanții de stat 
acordate sectorului privat”.

Potrivit datelor Uniunii Oenologilor, 
rezervele producției vinicole la depozite 
constituie 23 mil. lei, datoriile la credite 
- 1,1 mlrd. lei, iar datoriile față de furni-
zorii de materie primă - 80 mil. lei. Anul 
trecut, Moldova a exportat vinuri în sumă 
de $163,9 mil., dintre care aproape o tre-
ime – în Federația Rusă. UE a promis 
autorităților moldovene să majoreze cota 
de export a vinului moldovenesc în țările 
Uniunii Europene de la 1 milion de deca-
litri pe an cum este în prezent pînă la 1,5 
milioane în 2011 și 2 milioane în 2012. 

Circulația mărfurilor la portul Giurgiulești 
a crescut de 10 ori

În ianuarie-septembrie 
curent, portul internațional 
liber Giurgiulești a prelucrat 
circa 264,3 mii tone de măr-
furi - de 10 ori mai mult decît 
în aceeași perioadă a anului 
2009.

Surse din cadrul administra-
ției investitorului general și ope-
ratorului portului, compania “Da-
nube Logistics”, au relatat pentru 
INFOTAG că 61,3% din volumul 
transporturilor au constituit cul-
turile cerealiere, 23,8% - pietriș, 
14,6% - produse petroliere.

Potrivit directorului Consiliu-

lui de Administrație al companiei, 
Thomas Moser, în acest an, circu-
lația mărfurilor va fi  de peste 300 
mii tone, în timp ce în anul 2009, 
aceasta a constituit 79 mii tone.

Directorul a menționat că, deși 
inundațiile din această vară de pe 
rîurile Prut și Nistru au stopat lu-
crările de construcție a terminalu-
lui de containere și mărfuri gene-
rale pentru o perioadă de aproape 
o lună, “Danube Logistics” intenți-
onează să încheie lucrările pînă la 
sfîrșitul anului, pentru ca termina-
lul să fi e dat în exploatare în mar-
tie-aprilie 2011.

Notă: Proiectul de construc-

ție pe malul Dunării al portului 
Giurgiulești este realizat de hol-
dingul olandez “EаsEur Holding 
BV”. Programul investițional al 
companiilor fiice în Moldova - 
“Danube Logistics”, “Bemol Re-
tail”, “Bemol Refinery” și “Bemol 
Trading” - cuprinde construcția 
unui terminal petrolier, a por-
tului de pasageri și de mărfuri, 
a primei fabrici din Moldova de 
producere a bio-etanolului și 
construcția a 50 de stații peco. 
Realizarea proiectelor a început 
în 2005, cu finisarea construcției 
terminalului petrolier. Investiți-
ile în proiectul holdingului sînt 

estimate la $250-270 mil. Portul 
se întinde pe o lungime de 700 m, 
fapt ce permite prelucrarea anu-
ală a 1 mil. t. de mărfuri și des-
fășurarea curselor internaționale 
maritime și fluviale de pasageri. 
“EаsEur Holding” deține 80% 
din acțiunile “Danube Logistics”, 
iar BERD - 20%.

Potrivit datelor Biroului Nați-
onal de Statistică, în primele nouă 
luni ale anului curent, în Moldova, 
volumul transporturilor de mărfuri 
pe cale fl uvială a constituie 96,1 
mii tone sau 68,4% din volumul de 
anul trecut, circulația mărfurilor a 
constituit 260 tone (55,9%).

Fabrica de zahăr de la Cupcini va fi  evaluată
Conducerea companiei 

poloneze “Krajowa Spolka 
Cukrowa”, care examinea-
ză posibilitatea cumpără-
rii Fabricii de zahăr de la 
Cupcini, va veni la sfîrși-
tul săptămînii în Moldova 
într-o vizită de documen-
tare.

Surse din cadrul Ministeru-
lui Agriculturii și Industriei Ali-
mentare au relatat că reprezen-
tanții companiei intenționează 

să ia cunoștință de starea fabri-
cii, de capacitățile și procesul 
tehnologic al ei și, posibil, vor 
lua o hotărîre privind cumpăra-
rea întreprinderii.

În cazul în care va fi  luată o 
hotărîre pozitivă, procesul de 
producere a zahărului va fi  lan-
sat deja în sezonul 2011. Potenți-
alul investitor mai intenționează 
să studieze rezultatele contro-
lului de audit la întreprindere, 
efectuat la comanda sa.

Anterior, viceministrul agri-

culturii și industriei alimenta-
re, Dumitru Godoroja, a spus 
că noua companie va deveni cel 
de-al treilea jucător mare pe pia-
ța zahărului din Moldova, după 
compania moldo-germană “Sud-
zucker Moldova”, care produce 
zahăr la fabricile din Fălești și 
Drochia, și compania moldove-
nească “MAGTVest”, care deține 
fabricile de zahăr din Dondușeni 
și Glodeni.

Fabrica de zahăr de la Cup-
cini și-a suspendat activitatea în 

septembrie 2009, după ce pro-
prietarul său - compania rusă 
“Marr Sugar” - a falimentat. În 
2008, în ultimul an de activita-
te deplină, fabrica a produs 21 
mii tone de zahăr și a obținut un 
profi t de 5 mil. lei.

În compania “Krajowa Spol-
ka Cukrowa”, guvernul polonez 
deține peste 81% din acțiuni. 
Compania este inclusă în planul 
de privatizare pînă în anul 2011, 
aprobat de Ministerul Finanțe-
lor și Instituțiilor al Poloniei. 

Sectorul vinicol, presat de cel bancar 
„Sectorul vinicol se confrun-

tă cu o criză profundă. Timp de 
4 ani, circa 40% din toate între-
prinderile vinicole au dispărut 
sau sunt pe cale să dispară din 
arealul producătorilor și/sau 
exportatorilor de vinuri”, a afi r-
mat Viorel Chivriga, directorul 
departamentului Economie de 
piață funcțională al IDIS „Viito-
rul”, cu prilejul lansării studiu-
lui „Industria vinicolă pe piața 
gajurilor”, relatează Arena. 

În condițiile în care efectele crizei 
economice și ale embargoului rusesc 
la exportul de vinuri împing din ce în 
ce mai mulți vinifi catori spre limita 
falimentului, băncile nu se grăbesc să 
le ofere condiții adecvate de restructu-
rare a datoriilor. Mai mult, exeperții 

au constatat că au înăsprit substanțial 
condițiile de acordare a creditelor.

În ultimul timp, se atestă tot mai 
multe cazuri când băncile recurg la 
executarea silită în instanță, pentru 
a-și recupera datoriile. Astfel, pagini-
le web ale băncilor abundă de oferte 
la rubricile de genul „comercializarea 
gajului”, unde se propun spre vânza-
re fabrici de vin în întregime, sau pa-
trimoniul acestora ca loturi separate, 
cote de participare în capitalul social 
al unor companii vinicole, apartamen-
te și case de locuit, utilaje și echipa-
mente, unități de transport și tehnică 
agricolă.

“Până în prezent, nu se cunosc ca-
zuri reușite de lichidare a întreprinde-
rilor insolvabile. Absoluta majoritate a 
acestora sunt conservate în așteptarea 
unor cumpărători sau investitori”, a 

menționat expertul asociat al IDIS, 
Ion Tornea.

În acest context, studiul recoman-
dă aplicarea principiilor Acordului Ba-
sel II de reglementare și supraveghere 
bancară. ,,Asta înseamnă că riscurile 
creditelor vor fi  evaluate mai obiectiv, 

iar, ca rezultat, băncile nu vor mai fi  
tentate să-și creeze portofolii de credi-
te de calitate mai redusă”, spun exper-
ții. Totodată, se impune interzicerea 
cesiunii creanțelor de către creditori, 
odată cu inițierea procedurii de insol-
vabilitate.
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BNM își schimbă prognozele 
macroeconomice

Banca Națională a Moldovei a 
îmbunătățit prognozele macroe-
conomice ale Moldovei. Spre de-
osebire de prognozele din luna 
august, acum BNM prognozează 
pentru anul 2010 o creștere eco-
nomică de 5% (+1,6 puncte pro-
centuale), iar în 2011 - de 3,4%, 
deși anterior aceasta era planifi -
cată la nivelul de 3,3%.

După cum relatează INFOTAG cu 
referire la comunicatul BNM, potrivit 
prognozelor, la sfîrșitul anului 2010 
nivelul infl ației va constitui 7,8%. Ban-
ca Națională a micșorat acest indice cu 
0,4 p.p. datorită reducerii gradului de 
presiune infl aționistă.

BNM consideră că în 2011, pre-
siunea infl aționistă va fi  determinată 
de creșterea prețurilor la produsele 
alimentare și a tarifelor reglementate 
și prognozează pentru sfîrșitul anului 
2011 o infl ație de 7,5%. În 2012, infl a-

ția anuală va ajunge la nivelul stabil de 
5%. La sfîrșitul anului 2010, infl ația de 
bază va atinge nivelul de 4%, iar spre 
sfîrșitul anului 2012 - 3,9%.

“Această evoluție va fi  provocată 
de depășirea efectelor celei de-a doua 
etape a șocului de prețuri, precum și 
de menținerea defi citului la cererea de 
agregat”, explică specialiștii BNM.

La ultima sa ședință, Consiliul de 
Administrație al BNM a menținut rata 
de bază la 7%, precum și ratele rezer-
velor obligatorii din mijloacele atrase 
în lei moldovenești și în valută necon-
vertibilă.

“BNM va gestiona dur excesul de 
lichiditate prin operațiunile de ste-
rilizare pe piața monetară”, afirmă 
experții. În același timp, BNM aver-
tizează că riscurile și instabilitatea 
referitoare la dezvoltarea economii-
lor țărilor cu probleme de buget în 
zona euro ar putea crea perturbări 
inflaționiste. 

Bani de la BERD pentru 
drumurile moldovenești

Banca Europeană pentru Dez-
voltare și Reconstrucție (BERD) 
a oferit R.Moldova 75 mil. euro 
pentru reabilitarea infrastruc-
turii drumurilor. Acordul de îm-
prumut a fost semnat de premi-
erul Vladimir Filat și Sue Barret, 
directorul BERD pentru Trans-
port.

Premierul a menționat că împru-
mutul este acordat pentru un termen 
de 15 ani, cu o perioadă de grație de 3 
ani și cu o rată a dobînzii de 1%.

Împrumut este divizat în trei tran-
șe. Prima tranșă în valoare 27 mil. euro 
va fi nanța reconstrucția a două porți-
uni de pe traseul Chișinău-Giurghiu-
lești, între orașele Comrat și Ciumai, 
cu o lungime totală de circa 55 km. Po-
trivit premierului, reconstrucția va de-
mara la începutul anului viitor, imediat 
ce condițiile meteorologice vor permite 
acest lucru.

Filat a precizat că celelalte două 
tranșe de 25 și respectiv 23 mil. euro, 
de asemenea vor fi  utilizate pentru re-
abilitarea altor porțiuni de drum, care 
urmează să fi e stabilite de către Minis-
terul Transporturilor și Infrastructurii 
Drumurilor.

Filat a mai spus că acest proiect 
de reabilitare a drumurilor va fi  co-fi -
nanțat și de Banca Europeană pentru 
Investiții cu alte 75 mi. Euro.

“Implementarea acestor proiec-
te va asigura o creștere economică în 
R.Moldova, care va permite restitui-
rea împrumutului. Scopul nostru este 
să asigurăm un tranzit efi cient prin 
R.Moldova, fapt care, la rîndul său, 
va aduce noi venituri la buget”, a spus 
premierul.

La rîndul său, Sue Barret a men-
ționat că acest împrumut este cea mai 
mare investiție a BERD în R.Moldova 
de pînă acum, precizînd că reconstruc-
ția drumurilor este una din prioritățile 
de bază ale R.Moldova și BERD.

Ea a mai precizat că investiția 
BERD este completată cu granturi 
nerambursabile în valoare de 1,5 mil. 
euro, care vor fi  utilizate pentru susți-
nerea reformei de întreținere a drumu-
rilor. Potrivit ei, BERD este în căutarea 
acestor surse adiționale de fi nanțare 
din partea altor donatori internațio-
nali.

Notă: Din anul 1992 și pînă în 
prezent, BERD a fi nanțat în R.Moldova 
proiecte în valoare de peste 720 mil. 
euro. 

Chișinăul negociază dublarea cotei 
de vinuri pe piața UE 

Chișinăul negociază cu Uniu-
nea Europeană  majorarea cotelor 
tarifare la exportul preferențial de 
vinuri pe piața comunitară de la 1 
milion decalitri, prevăzut pentru 
anul 2010,  la 1,5 milioane decalitri 
în anul 2011 și, ulterior, la 2 milioa-
ne decalitri în anul 2012, relatează 
Arena.

Anunțul a fost făcut de Octavian 
Calmâc, ministru-adjunct al Economiei, 
la o întrevedere  cu reprezentanți ai 18 
companii antrenate activ în exportul de 
vinuri pe piața Uniunii Europene. Ofi -
cialul a spus că autoritățile R. Moldova 
sunt antrenate activ în procesul de pregă-
tire pentru negocierea Acordului de liber 

schimb aprofundat și cuprinzător cu UE, 
ceea ce presupune abolirea taxelor vama-
le, inclusiv și la vinuri, se arată într-un 
comunicat al Ministerul Economiei.

Octavian Calmâc i-a informat pe re-
prezentanții companiilor vinicole că, din 
1 noiembrie 2010, autorizațiile de export 
pentru vinurile destinate UE vor fi  eli-
berate de Camera de Licențiere. Până în 
prezent, potrivit legislației în vigoare, Mi-
nisterul Economiei era instituția respon-
sabilă pentru autorizațiile  eliberate, dar 
și pentru ținerea registrului de evidență 
a solicitărilor recepționate, în ordinea în 
care acestea au fost depuse.

Eliberarea autorizațiilor la exportul 
mărfurilor în Uniunea Europeană are loc 
în ordinea recepționării cererilor, în baza 

principiului general „primul sosit – pri-
mul servit”. Autorizația privind mărimea 
cotei repartizate se eliberează fără plată, 
pentru fi ecare partidă de marfă.

Arena precizează că, potrivit da-
telor Organizației Internaționale a Viei și 
Vinului, Republica Moldova se numără 
printre primii zece cei mai mari exporta-
tori de vinuri din lume, băuturile alcooli-
ce constituind anul trecut 13 la sută din 
valoarea totală a exporturilor.  Republica 
Moldova produce anual câte 15-16 mili-
oane decalitri de vin. Pieței europene îi 
revin în prezent 13-14 la sută din canti-
tatea de vinuri exportată de Republica 
Moldova, principalii consumatori fi ind 
Polonia, Germania, Cehia și România.

Exportul Transnistriei a crescut
În ianuarie-septembrie curent, 

agenții economici din Transnistria 
au exportat mărfuri în valoare de 
$301,43 mil. sau cu 16% mai mult 
decît în aceeași perioadă a anului 
2009, dar cu 57% mai puțin decît în 
2008.

Surse din cadrul Biroului pentru Re-
integrare au relatat pentru INFOTAG că 
44% din exportul verifi cat și perfectat de 
Serviciul Vamal al Republicii Moldova re-
prezintă producția metalurgică. Exportul 
acesteia a crescut cu 13% față de perioada 
similară a anului trecut. Pe locul doi în 
exportul transnistrean se situează pro-
ducția din industria ușoară - $102,3 mil. 
(+30%), pe trei - producția din industria 

constructoare de mașini și electrotehnică 
- $28,6 mil. (de două ori).

Exportul energiei electrice a consti-
tuit circa $12 mil. sau mai puțin de jumă-
tate din nivelul anului trecut și a revenit 
Uniunii Europene. În total, 44,1% din 
exportul transnistrean au revenit țărilor 
UE, iar 35,9% țărilor CSI, pe cînd anul 
trecut acești indici constituiau 48,2% și, 
respectiv, 32,7%.

Importul în regiunea transnistreană, 
declarat Serviciului Vamal al RM, a con-
stituit circa $72,9 mil. (+40%). Cea mai 
mare cotă de import revine țărilor Uniu-
nii Europene (65%). Din cei 66 de agenți 
economici, care au declarat importul de 
producție în regiune, 51 au importat ma-
terie primă și materialele destinate pen-

tru fabricarea producției de export. Prin-
cipalul fl ux de mărfuri care intră în regiu-
ne este introdus prin punctele de trecere 
amplasate pe segmentul transnistrean al 
frontierei de stat moldo-ucrainene, fără 
controlul Moldovei.

Notă: Din martie 2006, la frontiera 
moldo-ucraineană, activează noul regim 
de acces pentru mărfurile transnistrene - 
doar la înregistrarea și perfectarea vama-
lă de către Moldova. De atunci în Moldo-
va au fost înregistrați 638 de agenți eco-
nomici din regiune, care benefi ciază de 
regimul preferențial oferit RM în comer-
țul cu UE. Autoritățile autoproclamatei 
RMN consideră că acest lucru reprezintă 
o blocadă economică și cer activitate co-
mercială externă de sine stătătoare.

BERD: 
Economia va crește cu 4,5% în 2011

Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) – 
unul din cei mai mari investitori și creditori pentru Republica Mol-
dova, și-a îmbunătățit estimările privind evoluția PIB pentru anul 
curent, de la o creștere de 3,5 la sută prognozată în iulie, ajungând la 
4,5 la sută în ultimul său raport, relatează Arena.

Chiar și așa, creșterea va fi  sub media statelor din spațiul CSI, dar mai mare 
decât media pentru Europa de Est și Asia Centrală.

Pentru 2011, BERD a menținut prognoza din iulie 2010 – o creștere cu 
3,5%, ceea ce denotă că experții băncii rămân încă sceptici în privința unei creș-
teri mai semnifi cative a PIB.

De altfel, BERD notează în prognoză sa că, deși economia își revine fi ind 
susținută de exporturi, asistența fi nanciară externă și remitențe, „perspectivele 
imediate de creștere sunt limitate prin persistența incertitudinii politicii.

Acum o lună, FMI a prognozat că PIB va crește în 2010 cu 3,5 la sută.
În prima jumătate a anului 2010, economia Republicii Moldova a înregis-

trat o creștere de 5,6 la sută.
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Fondul 
de subvenționare
majorat 
cu 100 milioane lei

Statul va aloca suplimentar 100 
milioane de lei pentru subvenționa-
rea producătorilor agricoli în anul 
2010. Astfel, Fondul de subvenționa-
re a agriculturii pentru anul curent 
va constitui 400 mln de lei, față de 
300 mln de lei, cît s-a prevăzut an-
terior. O hotărîre în acest sens a fost 
aprobată de Cabinetul de Miniștri.

Vasile Bumacov, viceministru al 
Agriculturii și Industriei Alimentare, a 
specifi cat că această sumă va suplimen-
ta fondul de creditare a producătorilor 
agricoli de către băncile comerciale, cel 
de asigurare a riscurilor în agricultură, 
înfi ințarea plantațiilor multianuale, 
producerea legumelor pe teren protejat, 
procurarea tehnicii și a utilajului agri-
col, dezvoltarea agriculturii ecologice și 
alte domenii prioritare.

Potrivit lui Bumacov, această deci-
zie este condiționată de faptul că, pînă 
la 1 octombrie 2010, din partea pro-
ducătorilor agricoli, au parvenit cereri 
de acordare a sprijinului fi nanciar, în 
valoare de 78 mln de lei, iar pe parcur-
sul lunilor octombrie-decembrie 2010, 
urmează să fi e recepționate și alte cereri 
de acest gen.

Alocarea suplimentară a mijloace-
lor fi nanciare respective a fost posibilă 
în baza rectifi cării anterioare a Legii bu-
getului de stat pentru 2010. 

Procedura de schimbare a destinației terenurilor agricole 
ar putea fi  simplifi cată

Propuneri în acest sens, elaborate 
de Agenția pentru Relații Funciare și 
Cadastru, au fost aprobate recent de 
Guvern și urmează să fi e transmise 
spre adoptare noului Parlament.

Vasile Grama, director general al 
Agenției Relații Funciare și Cadastru, 
a menționat că în prezent decizia fi nală 
asupra unui dosar privind schimbarea 

destinației terenurilor agricole este lu-
ată, după anexarea multiplelor acte, de 
către Guvern indiferent de suprafața 
lotului solicitat.

În conformitate cu noile modifi cări, 
se prevede că pentru terenurile agricole 
cu nota de bonitate naturală de pînă la 
60 de grade și o suprafață de pînă la 5 
hectare, decizia să fi e luată de consiliile 

raionale, în baza cererii proprietarului. 
În același timp, prin decizie de Guvern 
urmează să fi e aprobate doar solicitările 
ce țin de schimbarea destinației terenu-
rilor agricole cu nota de bonitate mai 
mare de 60 de grade și o suprafață mai 
mare de 5 hectare, a precizat Grama.

Pe parcursul anilor, la Agenția 
pentru Relații Funciare și Cadastru, 

s-au acumulat peste 300 de dosare cu 
solicitări de schimbare a destinației te-
renurilor agricole, parvenite din partea 
agenților economici. Dintre acestea, 
257 de dosare conțin solicitări pentru 
obiecte de construcție, 22 de dosare - 
pentru exploatarea zăcămintelor și 22 
de dosare pentru schimbul terenurilor 
din fondul silvic. 

Producătorii moldoveni au depus peste 2000 de cereri pentru subvenții
Agenția pentru Plăți și Intervenții în Agricultură 

a recepționat peste două mii de cereri de obținere a 
subvențiilor de la fermierii din Moldova.

Anul acesta, statul acordă tuturor fermierilor cîte 
40 de lei pentru un hectar de pămînt. Pentru compara-

ție, media subvențiilor în agricultură pentru țările Uni-
unii Europene este de cel puțin 90 de euro la hectar.

În total, după rectifi cările din septembrie, Gu-
vernul a alocat pentru subvenționarea fermierilor 
430 de milioane de lei. Dar din acest fond sunt aju-

tate doar anumite categorii de fermieri. De exemplu, 
cei care produc legume ecologice, cumpără sisteme 
de irigare sau creează ferme de animale. Agricultorii 
primesc subvențiile în termen de două luni, după ac-
ceptarea dosarului. 

De 3 ori mai multă sfeclă de zahăr
În acest an, de pe un hectar s-au strîns, în medie, 

cîte 34-36 de tone de sfeclă de zahăr, iar recolta glo-
bală se ridică la 800 de mii de tone.

Producătorii anunță că în acest an, recolta de 

sfeclă de zahăr este triplă față de anul trecut, iar vo-
lumul mare de materie primă va genera reduceri im-
portante la prețul produsului fi nit.

Potrivit afi rmațiilor lui Alexander Koss, președinte 

al Uniunii Producătorilor de Zahăr, cantitatea de sfeclă 
de zahăr recoltată în acest an acoperă de 2 ori cererea de 
pe piața Moldovei. Koss precizează că, în aceste condiții, 
prețurile actuale la zahăr nu se vor menține mult timp. 

Mai multe tractoare Bielarus pentru Moldova
În 8 luni ale acestui an, Bielarus a 

livrat în Moldova 241 tractoare în va-
loare de 3,5 mln. dolari SUA, față de 
56 tractoare în valoare de 815,1 mii do-
lari SUA în aceeași perioadă a anului 
trecut, a declarat Dmitri Samusevici, 
consilierul pe probleme comerciale și 

economice al Ambasadei Bielarusului 
în Moldova.

73 tractoare “Belarus” în valoare 
totală de 1 mil. dolari SUA au fost 
achiziționate de către Moldova în 
trimestrul I al anului 2010 din mij-
loacele grantului primit de la gu-

vernul japonez în cadrul proiectului 
2KR.

Celelalte tractoare au fost achiziți-
onate de către agricultorii din Moldo-
va de la Casa de Comerț MTZ-Lider. Se 
așteaptă că, ținând cont de dinamica 
livrărilor, în Moldova, în 2010, vor fi  

livrate 300-350 tractoare “Belarus”.
În prezent, parcul de tractoare de 

producție belorusă în Moldova numă-
ră peste 26 mii unități. Doar în ultimii 
doi ani – 2008-2009, în Moldova au 
fost livrate peste 700 tractoare de pro-
ducție belorusă. 
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Pentru informații suplimentare 
apelați Federația Națională 
a Agricultorilor din Moldova 
„AGROinform” și 
organizațiile regionale.

FNAM „AGROinform” 
Chișinău, Ștefan cel Mare 123 V, 
Tel: 373-22-23-77-30 
Fax: 373-22-23-78-30

SERVICIILE OFERITE DE REŢEAUA FEDERAŢIEI NAŢIONALE A AGRICULTORILOR „AGROINFORM”
Asistență gratuită la elaborarea pachetului necesar de documente pentru obținerea subvențiilor pentru 2010

Dezvoltarea afacerilor
 Elaborarea planurilor de afa-
ceri pentru investiții în tehni-
că, echipamente și unități de 
procesare a producției agri-
cole;

 Asistență la elaborarea pa-
chetului de documente pen-
tru obținerea creditelor;

 Asistență la efectuarea studi-
ilor de fezabilitate a investiți-
ilor și identifi care furnizori-
lor de echipamente;

 Organizarea vizitelor și misi-
unilor de afaceri.

Dezvoltarea cooperativelor 
de marketing

 Asistență la crearea și dezvoltarea cooperati-
velor de marketing;

 Asistență la crearea și dezvoltarea asociațiilor 
profesionale pe produs;

 Instruiri în dezvoltarea afacerilor și cooperati-
velor de marketing.

Servicii de marketing
 Servicii de intermediere a producției 
agricole;

 Oferirea informației despre prețuri și 
piețe;

 Cereri și oferte de comercializare;

 Elaborarea studiilor și cercetărilor de 
piață pentru diferite produse pe diferite 
pieți.

STATISTICĂ AGRICOLĂ

Producția globală agricolă în gospodăriile de 
toate categoriile în ianuarie-septembrie 2010, 
conform estimărilor Biroul Național de Statisti-
că, a crescut cu 8,7% față de perioada respectivă 
a anului 2009. Majorarea producției globale agri-
cole a fost determinată de creșterea atît a produc-
ției animale (cu 15,5%), cît și a producției vegetale 
(cu 4,4%).

Ritmurile producției globale agricole în ianu-
arie-septembrie, față de aceiași perioadă a anului 
precedent, se prezintă astfel (în %):

Au fost colectate datele referitor la roada medie la hectar a culturilor agricole, re-
ieșind din suprafețele recoltate în întreprinderile agricole și gospodăriile țărănești (de 
fermier) cu o suprafață a terenurilor prelucrate de peste 50 ha în perioada de recoltare 
pînă la 1 octombrie 2010, care se prezintă astfel: 

Roada medie la hectar, chintale
2010 în % faţă de 2009

Porumb pentru boabe 31,4 131
Floarea soarelui 16,2 117
Cartofi 130,9 118
Legume de cîmp 60,0 117
Porumb pentru siloz și nutreţ verde 158,9 145
Fructe - total 49,8 116

din care:
sămînţoase 58,7 102
sîmburoase 39,1 150

Struguri - total 28,6 74

Producția agricolă în ianuarie-
septembrie a crescut

2006 2007 2008 2009 2010

Total producţia globală agricolă 96,0 79,1 127,3 89,8 108,7

din care:

producţia vegetală 91,1 67,6 176,9 83,0 104,4

producţia animalieră 105,2 99,5 79,6 108,6 115,5

Total
În % faţă de 

ianuarie-
septembrie 2009

Ponderea (în % 
faţă de total)

Producţia (creșterea) vitelor și 
păsărilor – total, mii tone 117,0 124,7 100,0

din care:

întreprinderile agricole 28,9 132,4 24,7

gospodăriile populaţiei 88,1 122,4 75,3

Lapte – total, mii tone 442,8 102,6 100,0

din care:

întreprinderile agricole 11,6 92,8 2,6

gospodăriile populaţiei 431,2 102,9 97,4

Ouă – total, mil. buc 519,0 112,4 100.0

din care:

întreprinderile agricole 206,3 109,6 39,8

gospodăriile populaţiei 312,7 114,3 60,2

O influență pozitivă semnificativă asupra 
ritmului volumului fizic al producției agricole a 
avut creșterea producției animaliere. Astfel, de 
la începutul anului curent s-a observat tendin-
ța de majorare a indicilor volumului producției 
animaliere față de perioada respectivă a anu-
lui trecut – de la 111,0% în ianuarie – martie, 
112,7% în ianuarie-iunie, pînă la 115,5% în ia-
nuarie-septembrie.

Producția animalieră în ianuarie-septembrie 
se caracterizează prin următoarele date:

Creșterea producției de carne a fost generată 
în special de ritmuri mai înalte de creștere a pro-
ducției în întreprinderile agricole – cu 32% față de 
ianuarie-septembrie 2009. Majorarea esențială a 
producției (creșterii) vitelor și păsărilor (în special 
a porcinelor – cu 58%, păsărilor – cu 25%) a fost 
generată atît de creșterea efectivului mediu, cît și 
a productivității porcinelor și păsărilor. Majorarea 
producției de lapte a avut loc în exclusivitate da-
torită creșterii producției în gospodăriile popula-
ției cu 2,9%, producția de lapte în întreprinderile 

agricole fi ind în descreștere cu 7,2%. Gospodăriile 
populației se caracterizează de asemenea prin rit-
muri mai înalte, în comparație cu întreprinderile 
agricole, a sporirii producției de ouă – cu circa 14% 
față de ianuarie– septembrie 2009.

Roada medie a culturilor 
agricole a crescut

Mersul recoltării în întreprinderile agricole și 
gospodăriile țărănești (de fermier) indică majora-
rea recoltei medii pe principalele culturi agricole, 
cu excepția strugurilor. 

Astfel, recolta medie a porumbului pentru 
boabe în perioada de referință a constituit 31,4 
chintale la hectar sau cu 31% mai mult în compa-
rație cu perioada respectivă a anului 2009, iar re-
colta medie de fl oarea soarelui a fost de 16,2 chin-
tale la hectar sau cu 17% mai mult. Este în creștere 
recolta medie a porumbului pentru siloz și masă 
verde - cu 45%, a cartofi lor - cu 18% și a legumelor 
de cîmp - cu 17%. Recolta medie a fructelor sîm-
buroase s-a majorat cu 50%, iar a fructelor sămîn-

țoase - cu 2%. Roada medie a strugurilor, conform 
datelor preliminare, față de perioada respectivă a 
anului 2009 este în descreștere cu circa 26%.

Analiza roadei medii a culturilor agricole 
la un hectar în profil teritorial arată, că în re-
giunea de dezvoltare Nord au fost înregistrate 
cele mai înalte recolte la hectar, față de nivelul 
mediu pe țară, de porumb pentru boabe – cu 
28%, de porumb pentru siloz și masă verde - cu 
25%, de fructe sămînțoase - cu 12%, de floarea 
soarelui - cu 9% și de cartofi - cu 3%, iar în regi-
unea de dezvoltare Sud - de fructe sîmburoase, 
de struguri și de legume – respectiv cu 23%, cu 
20% și cu 12%. 
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Federaţia Naţională a Agricultorilor din Moldova 
   AGROinform oferă FINANŢAREFINANŢARE  FERMIERILORFERMIERILOR

Federaţia Naţională a Agricultorilor 
din Moldova AGROinform oferă fi nanţare 
fermierilor din linia de creditare AGROinform/
Microinvest pentru următoarele activităţi:
1. Dezvoltarea activităţilor de marketing; depozitarea/

păstrarea producţiei; procesarea producţiei; sortarea/
calibrarea/ambalarea producţiei şi etichetarea; marca-
rea producţiei agricole.

2. Dezvoltarea agriculturii de valoare înaltă prin crearea 
capacităţilor de producere a producţiei agricole cu va-
loare adăugată şi anume:

a. Dezvoltarea legumiculturii şi altor activităţi bazate pe 
creştere în spaţii protejate (investiţii pentru crearea şi 
modernizarea serelor, solariilor şi tunelelor şi infrastruc-
tura de asigurare a lor);

b. Dezvoltarea sectorului de fructe (inclusiv struguri de 
masă) şi pomuşoarelor bazate pe tehnologii intensive şi 
super-intensive (investiţii în mijloace fi xe capitale şi o 
parte mijloace circulante).

3. Dezvoltarea capacităţilor la producerea ciupercilor şi 
plantelor medicinale (investiţii în mijloace fi xe capitale 
şi o parte mijloace circulante).

4. Dezvoltarea sectorului zootehnic prin crearea capaci-
tăţilor de producere a producţiei animaliere cu valoare 
adăugată (inclusiv mini-ferme situate în extravilan).

CREDITAREA PENTRU FERMIERI VA INCLUDE URMĂTOARELE SUME:
1. Cooperative de marketing - credite în mărime de până la 50,000 EURO.
2. Antreprenori membri ai cooperativelor de întreprinzători - credite în mărime de până la 25,000 EURO.
3. Antreprenori - credite în mărime de până la 10,000 EURO (excepţii poate fi  suma de până la 20,000 EURO când 

afacerea are un impact economico-social avansat şi este preponderent orientat în dezvoltarea activităţilor de post-re-
coltare).

4. Clienţii ce vor contracta creditul poartă deplină răspundere pentru rambursare acestuia (astfel, ei trebuie să ofere 
gajul ori să-l contracteze din fondul de garantare).

CONDIŢIILE DE CREDITARE PENTRU ÎMPRUMUTURILE ACORDATE SUNT URMĂTOARELE:
• Cooperative de marketing - rata dobânzii 15% anual la care se adaugă comisioane: 1% pentru împrumuturile pe termen 

scurt (< 12 luni) şi 2% pentru împrumuturile pe termen lung (> 12 luni)
• Antreprenori eligibili şi membri ai cooperativelor de marketing - rata dobânzii 17% anual la care se adaugă comisioa-

ne: 1% pentru împrumuturile pe termen scurt (< 12 luni) şi 2% pentru împrumuturile pe termen lung (> 12 luni)
• Rata dobânzii este fl otantă.

PROCEDURA DE ACCESARE A FINANŢĂRILOR VA FI EFECTUATĂ 
PRIN INTERMEDIUL S.R.L. MICROINVEST ŞI ESTE URMĂTOAREA:

1. Potenţialii benefi ciari trebuie să se adreseze la organizaţiile Regionale AGROinform sau la ofi ciul naţional de coordonare.
2. Specialiştii AGROinform selectează clienţii şi îi asistă în perfectarea Planului de Afaceri.
3. Specialiştii AGROinform vor acorda asistenţă benefi ciarilor la conlucrarea cu ofi ţerii de creditare ai „Microinvest” S.R.L. pentru 

pregătirea documentelor necesare Dosarului de Creditare.
4. Creditele vor fi  aprobate şi eliberate într-o lună din momentul depunerii Dosarului la Comisia de Creditare.

Informaţii suplimentare pot fi  obţinute la numărul de telefon (22) 23 77 30 
sau la reţeaua AGROinform.

Indicii volumului producției industriale pe principalele tipuri de activități a întreprinderilor 
industriale cuprinse în cercetare statistică lunară în ianuarie-septembrie 2010
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Industria – total 18666,62 106,3 100,0 +6,3 75,7

Industria extractivă 248,5 97,7 1,5 -0,0 67,6

Industria prelucrătoare 12190,1 107,5 85,7 +6,3 73,7

Industria alimentară și a băuturilor 6413,4 107,7 38,6 +2,9 81,0
producţia, prelucrarea și conserva-
rea cărnii și a produselor din carne 850,8 104,8 5,3 +0,3 78,3

prelucrarea și conservarea fructelor 
și legumelor 519,0 105,1 3,1 +0,2 59,8

fabricarea uleiurilor si grăsimilor 
vegetale si animale 614,8 86,2 3,2 -0,5 97,1

fabricarea produselor lactate 986,0 108,8 5,5 +0,5 91,0
fabricarea produselor de morărit 65,4 86,4 0,4 -0,1 82,8
fabricarea nutreţurilor gata pentru 
animale 22,0 109,9 0,2 +0,0 168,1

fabricarea pîinii și a produselor de 
patiserie proaspete 595,8 101,5 3,7 +0,1 93,1

fabricarea de cacao, ciocolată și 
produse zaharoase de cofetărie 301,3 101,0 1,7 +0,0 91,4

fabricarea macaroanelor, tăieţeilor 
și produselor făinoase analoage 10,7 93,1 0,1 -0,0 104,4

fabricarea băuturilor alcoolice distilate 335,4 115,3 2,7 +0,4 69,5
fabricarea vinului 1001,2 115,0 6,9 +1,0 71,0
fabricarea apei minerale și 
băuturilor răcoritoare 172,9 100,3 1,1 +0,0 91,0

Fabricarea produselor de tutun 401,5 141,4 2,6 +0,8 102,6

Fabricarea produselor textile 350,1 99,7 2,2 -0,0 66,2
Fabricarea de articole de 
îmbrăcăminte; prepararea și 
vopsirea blănurilor

547,7 109,8 10,4 +1,0 85,4

Producţia de piei, de articole din 
piele și fabricarea încălţămintei 210,8 120,2 3,1 +0,5 50,0

Îîn ianuarie-septembrie 2010 între-
prinderile industriale de toate formele 
de proprietate au fabricat producție în 
valoare de 18666,6 mil. lei în prețuri 
curente. Indicele volumului producției 
industriale față de ianuarie-septembrie 
2009 a constituit 106,3% în prețuri com-
parabile. În luna septembrie curent în 
raport cu septembrie 2009 acest indice a 
marcat 113,9%.

Creșterea volumului producției in-
dustriale, comparativ cu ianuarie-sep-
tembrie 2009, a fost determinată de 
majorarea producției în industria pre-
lucrătoare – cu 7,5%, ceea ce a motivat 
majorarea volumului total de producție 
cu 6,3%.

Creșteri substanțiale s-au înregis-
trat la întreprinderile cu următoarele 
activități: fabricarea articolelor de îm-
brăcăminte – cu 9,8% (deținînd ponde-
rea de 10,4% a motivat creșterea pe total 
industrie cu 1,0%); fabricarea vinului 
– cu 15,0% (deținînd ponderea de 6,9% 
a motivat creșterea cu 1,0%); fabricarea 
produselor de tutun – cu 41,4% (deținînd 
ponderea de 2,6% a motivat creșterea 
cu 0,8%); fabricarea produselor lactate 
– cu 8,8% (deținînd ponderea de 5,5% 
a motivat creșterea cu 0,5%); fabricarea 
băuturilor alcoolice distilate – cu 15,3% 
(deținînd ponderea de 2,7% a motivat 
creșterea cu 0,4%); fabricarea încălță-
mintei – cu 21,8% (deținînd ponderea de 

2,2% a motivat creșterea cu 0,4%); pro-
ducția, prelucrarea și conservarea căr-
nii și a produselor din carne – cu 4,8% 
(deținînd ponderea de 5,3% a motivat 
creșterea cu 0,3%); fabricarea de mașini 
și echipamente – cu 25,5% (deținînd 
ponderea de 1,4% a motivat creșterea cu 
0,3%); prelucrarea și conservarea fruc-
telor și legumelor – cu 5,1% (deținînd 
ponderea de 3,1% a motivat creșterea cu 
0,2%); fabricarea lacurilor și vopselelor 
– cu 16,8% (deținînd ponderea de 1,3% 
a motivat creșterea cu 0,2%); fabricarea 
articolelor de voiaj și de marochinărie – 
cu 25,1% (deținînd ponderea de 0,9% a 
motivat creșterea cu 0,2%); fabricarea de 
medicamente și produse farmaceutice – 

cu 28,0% (deținînd ponderea de 0,7% a 
motivat creșterea cu 0,2%) etc.

Creșteri ale volumului de producție 
s-au înregistrat și la întreprinderile cu ur-
mătoarele genuri de activitate: industria 
metalurgică (cu 11,5%); fabricarea nu-
trețurilor gata pentru animale (cu 9,9%); 
edituri, poligrafi e și reproducerea mate-
rialelor informative (cu 7,0%); fabricarea 
hîrtiei și cartonului (cu 2,3%) etc.

În același timp, a avut loc reducerea 
volumului de producție la întreprinde-
rile cu următoarele activități: fabricarea 
uleiurilor și grăsimilor vegetale și ani-
male – cu 13,8% (cauzînd reducerea pe 
total industrie cu 0,5%); producția al-
tor produse din minerale nemetalifere 

(fabricarea sticlei, cimentului, varului 
și ipsosului, elementelor din beton, ip-
sos și ciment etc.) – cu 4,6% (cauzînd 
reducerea cu 0,4%); fabricarea produ-
selor finite din metal, exclusiv produc-
ția de mașini și utilaje – cu 22,7% (ca-
uzînd reducerea cu 0,4%); fabricarea 
de articole din cauciuc și din material 
plastic – cu 8,7% (cauzînd reducerea cu 
0,3%); producția de mașini și aparate 
electrice – cu 4,2% (cauzînd reducerea 
cu 0,2%); prelucrarea lemnului și fabri-
carea articolelor din lemn – cu 19,9% 
(cauzînd reducerea cu 0,1%); producția 
de aparatură și instrumente medicale, 
de precizie, optice – cu 13,9% (cauzînd 
reducerea cu 0,1%) etc.

Activitatea industriei Republicii Moldova 
în ianuarie-septembrie 2010

fabricarea articolelor de voiaj și de 
marochinărie 51,2 125,1 0,9 +0,2 64,9

fabricarea încălţămintei 159,5 121,8 2,2 +0,4 47,5
Prelucrarea lemnului și fabricarea 
articolelor din lemn 31,7 80,1 0,3 -0,1 60,2

Fabricarea hîrtiei și cartonului 203,1 102,3 1,5 +0,0 61,5
Edituri, poligrafi e și reproducerea 
materialelor informative 203,7 107,0 1,4 +0,1 78,3

Industria chimică 402,5 124,8 2,4 +0,5 90,3
fabricarea lacurilor și vopselelor 210,9 116,8 1,3 +0,2 94,9
fabricarea de medicamente și 
produse farmaceutice 121,1 128,0 0,7 +0,2 71,8

Producţia de articole din cauciuc și 
din material plastic 429,6 91,3 2,5 -0,3 64,8

Producţia altor produse din 
minerale nemetalifere 1342,8 95,4 8,2 -0,4 58,0

fabricarea sticlei și a articolelor din 
sticlă 404,6 90,0 2,4 -0,3 77,3

fabricarea cărămizilor și ţiglelor din 
lut ars 84,6 86,4 0,5 -0,1 76,6

fabricarea elementelor din beton, 
ipsos și ciment 248,7 98,7 1,6 -0,0 54,3

Industria metalurgică 121,4 111,5 0,7 +0,1 81,7
Fabricarea produselor fi nite din 
metal, exclusiv producţia de 
mașini și utilaje

207,3 77,3 1,2 -0,4 67,5

Fabricarea de mașini și 
echipamente 251,0 125,5 1,4 +0,3 54,1
fabricarea de pompe, compresoare 
și sisteme hidraulice 73,2 184,6 0,4 +0,2 44,0

fabricarea de mașini agricole 60,2 97,8 0,4 -0,0 60,2

fabricarea aparatelor de uz casnic 18,9 133,4 0,1 +0,0 46,5
Producţia de mașini și aparate 
electrice 141,5 95,8 4,3 -0,2 112,5

Producţia de aparatură și 
instrumente medicale, de precizie, 
optice

95,8 86,1 0,6 -0,1 43,1

Producţia de mobilier și alte 
activităţi industriale 286,3 102,1 1,9 +0,0 75,7

producţia de mobilier 264,2 100,9 1,8 +0,0 75,7
Producţia și distribuţia de 
energie electrică și termică 2232,2 100,0 12,8 +0,0 95,5

Producţia și distribuţia energiei 
electrice 1744,3 100,2 10,6 +0,0 95,2

Aprovizionarea cu aburi și apă 
caldă 488,0 99,1 2,2 -0,0 96,7

Pagini realizate de Tatiana ROȘCA
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Export
Exporturile de mărfuri realizate în luna au-

gust 2010, conform datelor Biroului Național de 
Statistică, s-au cifrat la 122,6 mil. dolari SUA, 
cu 3,4% mai mult față de luna precedentă și cu 
25,3% - comparativ cu luna august 2009. 

În ianuarie-august 2010 exporturile au tota-
lizat 862,2 mil. dolari  SUA, volum superior ce-
lui realizat în perioada corespunzătoare din anul 
2009 cu 9,2%.

Exporturile de mărfuri destinate țărilor Uni-
unii Europene (UE–27) au însumat 418,1 mil. 
dolari SUA (cu 1,3% mai puțin față de ianuarie-
august 2009), deținînd o cotă de 48,5% în total 
exporturi (53,6% în ianuarie-august 2009).

Țările CSI au fost prezente în exporturile 
Moldovei cu o pondere de 38,2% (în ianuarie-au-

gust 2009 – 36,2%), ce corespunde unei valori de 
329,3 mil. dolari SUA. Exporturile de mărfuri că-
tre aceste țări  s-au majorat cu 15,3%, comparativ 
cu ianuarie-august 2009.

Analiza evoluției exporturilor pe țări rele-
vă, că majorarea livrărilor către Federația Rusă 
(+26,4%), Turcia (de 2,6 ori), Regatul Unit al Ma-
rii Britanii și Irlandei de Nord (+45,5%), Grecia 
(+82,3%), Statele Unite ale Americii (+96,1%), 
Ucraina (+7,8%), Italia (+3,5%), Georgia 
(+63,5%), Libia (de 15,7 ori), Polonia (+11,8%), 
Irak (+73,9%), Republica Cehă (+65,0%) și Siria 
(+72,8%) a contribuit la creșterea pe total expor-
turi cu 16,0%. Totodată, s-au diminuat exporturile 
către România (-11,8%), Germania (-14,9%), El-
veția (-38,4%), Belarus (-6,7%), Franța (-22,4%), 
Uzbekistan (-37,2%), Olanda (-11,5%) și Slova-
cia (-10,6%), atenuînd astfel creșterea pe total 
exporturi cu 5,2%.
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9 ianuarie-august ianuarie-august

2009 2010 2009 2010

EXPORT - total 862,2 109,2 100,0 100,0 -24,3 9,2
       din care:
Produse alimentare și 
animale vii 174,5 95,5 23,1 20,2 4,4 -1,0

Animale vii 4,7 de 12,6 
ori 0,0 0,6 0,0 0,6

Carne și preparate din carne 3,8 de 5,4 
ori 0,1 0,4 -0,1 0,4

Produse lactate și ouă de păsări 5,6 134,2 0,5 0,7 -0,4 0,2
Cereale și preparate pe bază de 
cereale 44,6 89,3 6,3 5,2 2,3 -0,7

Legume și fructe 100,3 116,1 10,9 11,6 1,5 1,8
Zahăr, preparate pe bază de 
zahăr; miere 6,7 20,0 4,2 0,8 2,0 -3,4

Cafea, ceai, cacao, condimente 
și înlocuitori ai acestora 1,6 121,7 0,2 0,2 0,0 0,0

Hrană destinată animalelor 
(exclusiv cereale nemăcinate) 5,9 116,8 0,6 0,7 -0,9 0,1

Băuturi și tutun 125,1 120,0 13,2 14,5 -4,0 2,6
Băuturi 103,0 111,8 11,7 11,9 -3,7 1,4
Tutun brut și prelucrat 22,1 183,0 1,5 2,6 -0,3 1,2
Materiale brute 
necomestibile, exclusiv 
combustibili

84,3 138,6 7,7 9,8 -3,8 3,0

Piei crude, piei tăbăcite și 
blănuri brute 2,6 de 2,4 

ori 0,1 0,3 -0,2 0,2

Seminţe și fructe oleaginoase 56,1 121,1 5,9 6,5 1,6 1,2
Cauciuc brut (inclusiv cauciuc 
sintetic și regenerat) 1,4 165,2 0,1 0,2 0,0 0,1

Îngrășăminte naturale și 
minerale naturale (exclusiv 
cărbune, petrol și pietre 
preţioase)

6,6 96,3 0,9 0,8 -4,0 0,0

Minereuri metalifere și deșeuri 
de metale 13,6 de 3,9 

ori 0,4 1,6 -1,1 1,3

Alte materii brute de origine 
animală sau vegetală 2,0 de 2,5 

ori 0,1 0,2 -0,1 0,2

Combustibili minerali, 
lubrifi anţi și materiale 
derivate

3,5 141,8 0,3 0,4 0,0 0,1

Petrol, produse petroliere și 
produse înrudite 2,7 113,3 0,3 0,3 0,0 0,0

Uleiuri, grăsimi și ceruri de 
origine animală sau vegetală 20,9 69,9 3,8 2,4 -0,7 -1,1

Grăsimi și uleiuri vegetale 
fi xate, brute, rafi nate sau 
fracţionate

20,8 69,9 3,8 2,4 -0,7 -1,1

Produse chimice și produse 
derivate nespecifi cate în altă 
parte

47,1 129,2 4,6 5,5 1,0 1,3

Produse chimice organice 0,9 85,9 0,1 0,1 0,1 0,0
Produse medicinale și 
farmaceutice 36,2 142,2 3,2 4,2 1,5 1,3

Activitatea de comerț  exterior 

EXPORTURILE DE MĂRFURI STRUCTURATE, CONFORM CLASIFICĂRII 
STANDARD DE COMERȚ INTERNAȚIONAL:

Uleiuri esenţiale, rezinoide și 
substanţe parfumate, preparate 
pentru toaletă, produse pentru 
înfrumuseţare

5,3 99,4 0,7 0,6 -0,3 0,0

Materiale plastice sub forme 
primare 0,9 60,2 0,2 0,1 -0,1 -0,1

Materiale plastice prelucrate 2,3 130,9 0,2 0,3 -0,1 0,1
Mărfuri manufacturate, 
clasifi cate mai ales după 
materia prima

69,2 114,9 7,6 8,0 -10,5 1,1

Piele, altă piele și blană 
prelucrate 0,5 12,2 0,6 0,1 -0,1 -0,5

Cauciuc prelucrat 4,1 128,2 0,4 0,5 -0,6 0,1
Articole din lemn (exclusiv 
mobilă) 2,7 147,0 0,2 0,3 0,0 0,1

Hîrtie, carton și articole din 
pastă de celuloză, din hîrtie sau 
din carton

4,8 de 3,0 
ori 0,2 0,5 -0,9 0,3

Fire, ţesături, articole textile 
necuprinse în altă parte și 
produse conexe

21,7 114,9 2,4 2,5 -1,4 0,4

Articole din minerale 
nemetalice 20,8 130,2 2,0 2,4 -2,0 0,6

Fier și oţel 1,6 94,7 0,2 0,2 -4,0 0,0
Articole prelucrate din metal 12,7 105,7 1,5 1,5 -1,4 0,1
Mașini și echipamente pentru 
transport 111,9 118,2 12,0 13,0 -2,2 2,2

Mașini  generatoare de putere 
și echipamentele lor 4,5 de 2,4 

ori 0,2 0,5 -0,1 0,3

Mașini și aparate specializate 
pentru industriile specifi ce 8,5 de 2,1 

ori 0,5 1,0 -0,6 0,6

Mașini și aparate pentru 
prelucrarea metalelor 1,7 89,3 0,2 0,2 0,0 0,0

Mașini și aparate industriale cu 
aplicaţii generale; părţi și piese 
detașate ale acestor mașini

13,9 117,1 1,5 1,6 -0,3 0,3

Aparate și echipamente de 
telecomunicaţii și pentru 
înregistrarea și reproducerea 
sunetului și imaginii

1,8 118,6 0,2 0,2 0,0 0,0

Mașini și aparate electrice și 
părţi ale acestora (inclusiv 
echivalente neelectrice ale 
mașinilor și aparatelor de uz 
casnic)

67,3 104,0 8,2 7,8 -0,9 0,3

Vehicule rutiere (inclusiv 
vehicule cu pernă de aer) 10,1 159,9 0,8 1,2 -0,3 0,5

Alte echipamente de transport 3,7 196,3 0,2 0,4 0,1 0,2
Articole manufacturate 
diverse 225,5 103,3 27,6 26,2 -8,6 0,9

Construcţii prefabricate; alte 
instalaţii și accesorii pentru 
instalaţii sanitare, de încălzire și 
de iluminat

1,3 72,4 0,2 0,1 -0,2 -0,1

Mobilă și părţile ei 19,2 128,4 1,9 2,2 -1,2 0,5
Articole de voiaj; sacoșe și 
similare 9,5 109,5 1,1 1,1 -0,6 0,1

Îmbrăcăminte și accesorii 151,9 102,1 18,8 17,6 -3,5 0,4
Încălţăminte 19,3 106,8 2,3 2,2 -1,6 0,2
Instrumente și aparate 
profesionale, știinţifi ce și de 
control

7,0 98,3 0,9 0,8 -1,1 0,0

Alte articole diverse 17,0 91,2 2,4 2,0 -0,3 -0,2

Structura exporturilor de mărfuri, conform 
Clasifi cării Standard de Comerț Internațional, in-
dică o continuă creștere a activităților tradiționale 
pentru economia țării noastre.

Exporturile de articole manufacturate diver-
se s-au situat pe primul loc, reprezentînd 26,2% 
din total exporturi. În cadrul acestei secțiuni de 
mărfuri ponderi însemnate au deținut exporturile 
de îmbrăcăminte și accesorii (67,4% din total sec-
țiune și 17,6% din total exporturi), încălțăminte 
(8,6% din total secțiune și 2,2% din total expor-
turi) și mobilă (8,5% din total secțiune și 2,2% din 
total exporturi).

Exporturile de produse alimentare și animale 
vii s-au clasat pe locul doi, cu o pondere de 20,2% 
în totalul valoric al exporturilor. În cadrul acestei 
secțiuni de mărfuri ponderi importante au avut 
exporturile de legume și fructe (57,5% din total 
secțiune și 11,6% din total exporturi), cereale și 
preparate pe bază de cereale (25,6% din total sec-
țiune și 5,2% din total exporturi).

Exporturile de băuturi și tutun s-au situat pe 
locul trei, deținînd o cotă de 14,5% în total expor-

turi. În cadrul acestei secțiuni de mărfuri prepon-
derente rămîn a fi  exporturile de băuturi alcoolice 
și nealcoolice (82,4% din total secțiune și 11,9% 
din total exporturi).

Exporturile de mașini și echipamente pentru 
transport s-au clasat pe locul patru, reprezentînd 
13,0% din total exporturi. În cadrul acestei secți-
uni de mărfuri mașinile și aparatele electrice au 
deținut o pondere de 60,1% din total secțiune și 
7,8% din total exporturi.

Exporturile de materiale brute necomestibile, 
exclusiv combustibili s-au situat pe locul cinci, cu 
o pondere de 9,8% în total exporturi. În cadrul 
acestei secțiuni de mărfuri semințelor și fructelor 
oleaginoase  le-au revenit 66,6% din total secțiune 
și 6,5% din total exporturi.

Exporturile de mărfuri manufacturate, cla-
sifi cate mai ales după materia primă s-au clasat 
pe locul șase, cu o pondere de 8,0% în totalul va-
loric al exporturilor. În cadrul acestei secțiuni de 
mărfuri ponderi importante au avut exporturile 
de fi re, țesături și articole textile (31,4% din total 
secțiune și 2,5% din total exporturi), articole din 
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9 ianuarie-august ianuarie-august

2009 2010 2009 2010

IMPORT - total       2291,6 114,8 100,0 100,0 -38,3 14,8
    din care:
Produse alimentare și 
animale vii 250,4 122,8 10,2 10,9 -2,3 2,3

Animale vii 4,1 68,4 0,3 0,2 0,1 -0,1
Carne și preparate din carne 15,5 137,7 0,6 0,7 -0,3 0,2
Produse lactate și ouă de păsări 16,1 125,4 0,6 0,7 -0,1 0,2
Pește, crustacee, moluște 22,8 124,0 0,9 1,0 -0,3 0,2
Cereale și preparate pe bază de 
cereale 34,5 100,9 1,7 1,5 -0,9 0,0

Legume și fructe 79,1 141,4 2,8 3,4 -0,1 1,2
Zahăr, preparate pe bază de 
zahăr; miere 9,0 de 2,2 

ori 0,2 0,4 -0,3 0,2

Cafea, ceai, cacao, condimente 
și înlocuitori ai acestora 23,8 119,0 1,0 1,0 -0,1 0,2

Hrană destinată animalelor 
(exclusiv cereale nemăcinate) 10,7 112,7 0,5 0,5 -0,2 0,1

Produse și preparate alimentare 
diverse 34,8 110,0 1,6 1,5 -0,1 0,2

Băuturi și tutun 82,0 107,0 3,8 3,6 -0,9 0,3
Băuturi 28,6 90,0 1,6 1,3 -0,8 -0,1
Tutun brut și prelucrat 53,4 119,1 2,2 2,3 -0,1 0,4
Materiale brute 
necomestibile, exclusiv 
combustibili

57,4 137,3 2,1 2,5 -0,8 0,8

Seminţe și fructe oleaginoase 18,5 de 3,5 ori 0,3 0,8 -0,1 0,7
Cauciuc brut (inclusiv cauciuc 
sintetic și regenerat) 1,6 127,9 0,1 0,1 0,0 0,0

Lemn și plută 12,5 87,1 0,7 0,5 -0,1 -0,1
Fibre textile (cu excepţia lînii 
în fuior și a lînii pieptănate) și 
deșeurile lor (neprelucrate în 
fi re sau ţesături)

5,0 105,9 0,2 0,2 -0,1 0,0

minerale nemetalice (30,1% din total secțiune și 
2,4% din total exporturi).

Exporturile de produse chimice și produse de-
rivate s-au clasat pe locul șapte, deținînd o cotă de 
5,5% în total exporturi. În cadrul acestei secțiuni 
de mărfuri produsele medicinale și farmaceutice 
reprezintă 76,8% din total secțiune și 4,2% din 
total exporturi. Cea mai mare parte din produsele 
medicinale și farmaceutice exportate au constituit 
reexporturile (81,8%).

În continuare urmează secțiunea „Uleiuri, 
grăsimi și ceruri de origine animală sau vegetală”, 
cu o pondere de 2,4% în total exporturi.

Pe grupe de mărfuri creșteri substanțiale s-au 
marcat la exporturile de materiale brute necomes-
tibile, exclusiv combustibili (+38,6%), băuturi și 
tutun (+20,0%), mașini și echipamente pentru 
transport (+18,2%), produse chimice și produse 
derivate (+29,2%), îndeosebi produse medicinale 
și farmaceutice (+42,2%), mărfuri manufacturate, 
clasifi cate mai ales după materia primă (+14,9%), 
articole manufacturate diverse (+3,3%), contribu-
ind astfel la creșterea pe total exporturi cu 11,1%.

Totodată s-au redus exporturile de zahăr și 
preparate pe bază de zahăr (-80,0%), grăsimi și 
uleiuri vegetale fi xate, brute, rafi nate sau fracționa-
te  (-30,1%), construcții prefabricate; alte instalații 
și accesorii pentru instalații sanitare, de încălzire și 
de iluminat (-27,6%), mașini și aparate pentru pre-
lucrarea metalelor (-10,7%), cereale și preparate 
pe bază de cereale (-10,7%), fi er și oțel (-5,3%), în-
grășăminte naturale și minerale naturale (-3,7%), 
instrumente și aparate profesionale, științifi ce și de 
control (-1,7%), uleiuri esențiale, rezinoide și sub-
stanțe parfumate, preparate pentru toaletă, produ-
se pentru înfrumusețare (-0,6%). 

Import
Importurile de mărfuri realizate în luna 

august 2010 au însumat 301,5 mil. dolari 
SUA, cu 4,0% mai puțin față de luna anteri-
oară și cu 28,9% mai mult comparativ cu luna 
august 2009.

În ianuarie-august 2010 importurile au tota-
lizat 2291,6 mil. dolari SUA, volum superior ce-
lui realizat în perioada similară din anul 2009 cu 
14,8%.

Importurile din țările Uniunii Europene (UE-
27) s-au cifrat la 1028,8 mil. dolari SUA (cu 18,9% 
mai mult decît în ianuarie-august 2009), deținînd 
o pondere de 44,9% în total importuri (43,3% în 
ianuarie-august 2009).

Importurile de mărfuri provenite din țările 
CSI au avut o valoare de 722,3 mil. dolari SUA 
(cu 0,1% mai mult decît în ianuarie-august 2009), 
care echivalează cu o cotă de 31,5% în total impor-
turi (36,2% în ianuarie-august 2009).

Analiza evoluției importurilor pe țări rele-
vă, că majorarea livrărilor din China (+36,5%), 
România (+22,8%), Ucraina (+13,7%), Gre-
cia (de 2,1 ori), Brazilia (de 4,2 ori), Italia 
(+16,5%), Germania (+12,0%), Statele Unite 
ale Americii (+66,5%), Turcia (+13,8%) și Po-
lonia (+21,9%) a contribuit la creșterea pe total 
importuri cu 14,1%. Sporirea importurilor din 
Federația Rusă (+68,5%) a fost condiționată, 
în principal, de reluarea din luna aprilie 2009 
a livrărilor de gaze naturale de origine ruseas-
că (în ianuarie-martie 2009 țara de origine a 
gazelor naturale importate a fost declarat Ka-
zahstanul).

IMPORTURILE DE MĂRFURI STRUCTURATE, CONFORM CLASIFICĂRII 
STANDARD DE COMERȚ INTERNAȚIONAL:

Îngrășăminte naturale și 
minerale naturale (exclusiv 
cărbune, petrol și pietre 
preţioase)

5,5 119,1 0,2 0,2 -0,2 0,0

Minereuri metalifere și deșeuri 
de metale 1,7 de 4,0 

ori 0,0 0,1 0,0 0,1

Alte materii brute de origine 
animală sau vegetală 12,5 112,9 0,6 0,5 -0,3 0,1

Combustibili minerali, 
lubrifi anţi și materiale 
derivate

462,0 102,9 22,5 20,2 -8,2 0,6

Cărbune, cocs și brichete 10,9 153,0 0,4 0,5 -0,2 0,2
Petrol, produse petroliere și 
produse înrudite 249,7 116,6 10,7 10,9 -6,7 1,8

Gaz și produse industriale 
obţinute din gaz 200,5 88,1 11,4 8,7 1,2 -1,4

Energie electrică 0,8 de 3,6 
ori 0,0 0,0 -2,5 0,0

Uleiuri, grăsimi și ceruri de 
origine animală sau vegetală 5,1 111,2 0,2 0,2 -0,1 0,0

Uleiuri şi grăsimi de origine 
animală 0,8 de 2,3 

ori 0,0 0,0 0,0 0,0

Grăsimi şi uleiuri vegetale fi xate, 
brute, rafi nate sau fracţionate 3,0 92,5 0,1 0,1 0,0 0,0

Alte uleiuri și grăsimi animale 
sau vegetale prelucrate; 
ceară de origine animală sau 
vegetală, amestecuri sau 
preparate necomestibile din 
uleiuri animale sau vegetale

1,3 128,7 0,1 0,1 -0,1 0,0

Produse chimice și produse 
derivate nespecifi cate în altă 
parte

318,9 116,8 13,7 13,9 -3,2 2,3

Produse chimice organice 5,7 111,1 0,3 0,2 -0,1 0,0
Produse chimice anorganice 6,9 94,1 0,4 0,3 -0,1 0,0
Produse tanante și colorante 15,5 109,8 0,7 0,7 -0,2 0,1
Produse medicinale și 
farmaceutice 105,3 118,1 4,5 4,6 0,0 0,8

Uleiuri esenţiale, rezinoide și 
substanţe parfumate, preparate 
pentru toaletă, produse pentru 
înfrumuseţare

54,2 109,1 2,5 2,4 -0,4 0,2

Îngrășăminte minerale sau 
chimice 11,4 145,4 0,4 0,5 -0,4 0,2

Materiale plastice sub forme 
primare 28,0 119,0 1,2 1,2 -0,6 0,2

Materiale plastice prelucrate 44,2 119,4 1,8 1,9 -0,7 0,4

Alte materiale și produse 
chimice 47,6 121,9 1,9 2,1 -0,7 0,4

Mărfuri manufacturate, 
clasifi cate mai ales după 
materia primă

435,3 118,5 18,4 19,0 -8,3 3,4

Piele, altă piele și blană 
prelucrate 12,8 100,6 0,6 0,6 -0,1 0,0

Cauciuc prelucrat 28,3 127,1 1,1 1,2 -0,5 0,3
Articole din lemn (exclusiv 
mobilă) 28,6 123,2 1,2 1,2 -0,5 0,3

Hîrtie, carton și articole din 
pastă de celuloză, din hîrtie sau 
din carton

50,0 127,3 2,0 2,2 -0,7 0,5
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Federaţia AGROinform oferă asistenţă 

LA ACCESAREA CREDITELOR DIN PROGRAMELE FIDA
Federaţia AGROinform oferă asistenţă gratuită 

LA ELABORAREA PLANURILOR DE AFACERE 
ŞI ACCESAREA SUBVENŢIILORFederaţia Naţională a Agricultorilor din Moldova AGROinform este acceptată în calitate de prestator 

de servicii la elaborarea planurilor de afacere pentru creditarea directă din sursele programelor 
FIDA. Accesarea creditelor pentru antreprenori este efectuată din următoarele Proiecte:

1. Proiectul de Revitalizare a Agriculturii (FIDA II)
2. Programul de Servicii Financiare Rurale şi Marketing (FIDA IV)
Serviciile de suport şi asistenţă a reţelei AGROinform benefi ciarilor participanţi la Progra-

mele FIDA se concentrează asupra următoarelor activităţi:
 Acordarea asistenţei tehnice şi consultaţii privind dezvoltarea unei afaceri;
 Asistarea şi identifi carea întreprinzătorilor cu interes potenţial de a participa la Program;
 Ajutarea antreprenorii să-şi defi nească activităţile în care doresc să investească şi efectuarea aran-
jamentelor necesare pentru pregătirea proiectelor şi planurilor de afaceri;

 Acordarea serviciilor de consultanţă necesare pe parcursul pregătirii, evaluării planului de afaceri şi 
a proiectului investiţional până la aprobarea la Instituţia Financiară Participantă;

 Evaluarea în ofi ciu şi în teren a intenţiilor de participare prezentate de către benefi ciari;
 Asistarea potenţialilor benefi ciari la dezvoltarea activităţilor care sunt parte a lanţului valoric (furni-
zarea de resurse, producere, prelucrare, comercializarea);

 Asistenţă fi nalizată completă la prezentarea documentelor de credit la Instituţiile Financiare Par-
ticipante.

Creditarea antreprenorilor din Programele FIDA este efectuată la condiţii avantajoase şi 
asistenţă oferită de reţeaua AGROinform este complexă şi de calitate. Cei care sunt interesaţi 
în dezvoltarea afacerilor proprii prin accesarea fi nanţărilor la condiţii avantajoase sunt rugaţi 
să apeleze la serviciile reţelei AGROinform.

Informaţii suplimentare pot fi  obţinute la numărul de telefon (22) 23 77 30 
sau la reţeaua AGROinform.

Federaţia Naţională a Agricultorilor din Moldova AGROinform este recunoscută de Ministerul 
Agriculturii şi Industriei Alimentare şi Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură ca orga-
nizaţie lider la consultarea fermierilor şi este acceptată în calitate de prestator de servicii la ela-
borarea planurilor de afacere şi oferirea asistenţei la pregătirea dosarelor pentru subvenţionare. 
Accesarea subvenţiilor pentru fermieri este efectuată pentru cele 10 măsuri de subvenţionare:
Măsura 1. Stimularea creditării producătorilor agricoli
Măsura 2. Stimularea mecanismului de asigurare a riscurilor în agricultură
Măsura 3. Subvenţionarea investiţiilor pentru înfi inţarea plantaţiilor multianuale
Măsura 4. Subvenţionarea investiţiilor pentru producerea legumelor pe teren protejat
Măsura 5. Stimularea investiţiilor pentru procurarea tehnicii şi utilajului agricol, 
  precum şi a echipamentului de irigare
Măsura 6. Susţinerea promovării şi dezvoltării agriculturii ecologice
Măsura 7. Stimularea investiţiilor în utilarea şi renovarea tehnologică a fermelor
Măsura 8. Stimularea procurării animalelor de prăsilă şi menţinerii fondului lor genetic
Măsura 9. Stimularea investiţiilor în dezvoltarea infrastructurii post-recoltare şi procesare
Măsura 10. Subvenţionarea producătorilor agricoli pentru compensarea cheltuielilor 
    energetice la irigare

Federaţia AGROinform este acceptată ca organizaţie profesională şi în cazul dat este eligibilă la elibe-
rarea certifi catului de apartenenţă. Un aspect important la oferirea asistenţei la accesarea subvenţiilor este 
faptul, că fermierii sunt consultaţi gratis. Fermierii care au investit în dezvoltarea afacerilor proprii şi doresc 
să benefi cieze de subvenţii sunt rugaţi să apeleze la serviciile reţelei AGROinform.

Informaţii suplimentare pot fi  obţinute la numărul de telefon (22) 23 77 30 
sau la reţeaua AGROinform.

COMERŢ EXTERIOR

Activitatea de comerț  exterior 
a Republicii Moldova

ianuarie-
august 2010 

Fire, ţesături, articole textile 
necuprinse în altă parte și 
produse conexe

122,0 122,0 5,0 5,3 -1,1 1,1

Articole din minerale 
nemetalice 60,8 103,0 3,0 2,7 -1,1 0,1

Fier și oţel 56,6 116,2 2,4 2,5 -2,5 0,4

Metale neferoase 10,2 99,0 0,5 0,4 -0,2 0,0

Articole prelucrate din metal 66,0 127,1 2,6 2,9 -1,6 0,7

Mașini și echipamente pentru 
transport 470,4 124,4 18,9 20,5 -11,8 4,6

Mașini generatoare de putere și 
echipamentele lor 7,2 156,3 0,2 0,3 -0,3 0,1

Mașini și aparate specializate 
pentru industriile specifi ce 60,6 129,9 2,3 2,6 -2,0 0,7

Mașini și aparate pentru 
prelucrarea metalelor 2,4 53,6 0,2 0,1 0,0 -0,1

Mașini și aparate industriale cu 
aplicaţii generale; părţi și piese 
detașate ale acestor mașini

66,6 130,5 2,6 2,9 -2,4 0,8

Mașini și aparate de birou sau 
pentru prelucrarea automată a 
datelor

16,4 122,9 0,7 0,7 -0,3 0,2

Aparate și echipamente de 
telecomunicaţii și pentru 
înregistrarea și reproducerea 
sunetului și imaginii

59,1 126,6 2,3 2,6 -0,4 0,6

Mașini și aparate electrice și 
părţi ale acestora (inclusiv 
echivalente neelectrice ale 
mașinilor și aparatelor de uz 
casnic)

122,9 103,3 6,0 5,4 -1,4 0,2

Vehicule rutiere (inclusiv 
vehicule cu pernă de aer) 98,0 111,5 4,4 4,3 -4,7 0,5

Alte echipamente de transport 37,1 de 8,6 
ori 0,2 1,6 -0,1 1,6

Articole manufacturate 
diverse 209,9 104,0 10,1 9,2 -2,7 0,4

Construcţii prefabricate; alte 
instalaţii și accesorii pentru 
instalaţii sanitare, de încălzire și 
de iluminat

18,3 123,2 0,8 0,8 -0,5 0,2

Mobilă și părţile ei 28,6 107,7 1,3 1,2 -0,6 0,1

Articole de voiaj; sacoșe și 
similare 2,0 83,4 0,1 0,1 0,0 0,0

Îmbrăcăminte și accesorii 48,6 101,7 2,4 2,1 -0,2 0,1

Încălţăminte 12,9 92,1 0,7 0,6 -0,1 -0,1

Structura importurilor de mărfuri, conform 
Clasifi cării Standard de Comerț Internațional, 
indică dominarea în continuare a produselor ne-
cesare pentru funcționarea economiei, precum și 
celor destinate consumului populației.

Importurile de mașini și echipamente pentru 
transport au avut o cotă de 20,5% în total impor-
turi. În cadrul acestei secțiuni de mărfuri ponderi 
importante au deținut importurile de mașini și 
aparate electrice (26,1% din total secțiune și 5,4% 
din total importuri), vehicule rutiere (20,8% din 
total secțiune și 4,3% din total importuri),  mașini 
și aparate industriale cu aplicații generale (14,2% 
din total secțiune și 2,9% din total importuri), 
mașini și aparate specializate pentru industriile 
specifi ce (12,9% din total secțiune și 2,6% din to-
tal importuri), aparate și echipamente de teleco-
municații și pentru înregistrarea și reproducerea 
sunetului și imaginii (12,6% din total secțiune și 
2,6% din total importuri).

Importurile de combustibili minerali, lubrifi -
anți și materiale derivate au deținut 20,2% din to-
tal importuri. În cadrul acestei secțiuni de mărfuri 
petrolul și produsele petroliere reprezintă 54,1% 
din total secțiune și 10,9%, din total importuri, iar 
gazul și produsele industriale obținute din gaz re-
spectiv 43,4% și 8,7%.

Importurile de mărfuri manufacturate, clasifi ca-
te mai ales după materia primă au deținut o ponde-
re de 19,0% în total importuri, preponderente fi ind 
fi rele, țesăturile și articolele textile (28,0% din total 
secțiune și 5,3% din total importuri), articolele prelu-
crate din metal (15,2% din total secțiune și 2,9% din 
total importuri), articolele din minerale nemetalice 
(14,0% din total secțiune și 2,7% din total importuri), 
fi erul și oțelul (13,0% din total secțiune și 2,5% din 
total importuri), hîrtia, cartonul și articolele din pastă 
de celuloză, din hîrtie sau din carton (11,5% din total 
secțiune și 2,2% din total importuri).

Importurile de produse chimice și produse 
derivate au reprezentat 13,9% din total importuri. 
În cadrul acestei secțiuni de mărfuri ponderi în-
semnate au deținut produsele medicinale și far-
maceutice (33,0% din total secțiune și 4,6% din 
total importuri), uleiurile esențiale, rezinoidele 
și substanțele parfumate, preparatele pentru to-
aletă, produsele pentru înfrumusețare (17,0% din 
total secțiune și 2,4% din total importuri).

Importurile de produse alimentare și animale 
vii au înregistrat o pondere de 10,9% în total im-
porturi. În cadrul acestei secțiuni de mărfuri legu-
mele și fructele reprezintă 31,6% din total secțiune 
și 3,5% din total importuri, iar cerealele și prepara-
tele pe bază de cereale, respectiv 13,8% și 1,5%.

Instrumente și aparate, 
profesionale, știinţifi ce și de 
control

22,0 93,7 1,2 1,0 -0,4 -0,1

Aparate fotografi ce, 
echipamente și furnituri de 
optică; ceasuri și orologii

4,3 106,3 0,2 0,2 -0,1 0,0

Alte articole diverse 73,2 106,6 3,4 3,2 -0,8 0,2
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ORGANIZAŢIILE REGIONALE A FEDERAŢIEI NAŢIONALE 
A AGRICULTORILOR DIN MOLDOVA „AGROINFORM”

Regiunea Organizaţia Adresa Telefon/Fax

Cantemir AO „Fermer-AGROinform” str. Trandafi rilor 2, et. IV, of. 403, 408, 409, 411 tel.: /0 273/ 2 28 53; fax: /0 273/ 2 30 66

Căușeni OO „CBCIM” str. A. Mateevici 9, of. 37 tel: /0 243/ 2 37 63

Drochia OO „AGRO-CONS” bd. Independenţei 60 tel.: /0 252/ 2 70 32; fax: /0 252/ 2 70 32

Edineţ AO „AGROinform” șos. Bucovinei 37 tel.: /0 246/ 2 43 84; fax: /0 246/ 2 34 87

Fălești AO „Cutezătorul” str. Ștefan cel Mare 50, et. 1, of. 126 tel.: /0 259/ 2 29 51; fax: /0 259/ 2 29 51,  2 25 20

Glodeni OO „Farm-Prosper” str. Suveranităţii 4, bir. 23, et.2, MD 4929 tel.: /0 249/ 2 40 69; fax: /0 249/ 2 40 69

Gura Bîcului (r. Anenii Noi) OO „Agroext” str. Canaș Camzin 15 tel.:/0 265/ 41 2 32, 41 2 36

Hîncești OO „Centrul de ex-tensiune în agri-cultură Hînceşti” str. Mihalcea Hîncu 123, et. 4, bir. 62 tel.: /0 269/ 2 34 08; fax: /0 269/ 2 53 55

Nisporeni AO „Nis-AGROinform” str. Suveranităţii 2, et. 3, of. 307 tel.: /0 264/ 2 38 57; fax: /0 264/ 2 38 57

Orhei AO „OrhConsInfo” str. Vasile Mahu 141 tel.: /0 235/ 2 49 55; fax: /0 235/ 2 77 68

Peresecina (r. Orhei) AO „Agroinstruire” str. Ștefan cel Mare 59 tel.: /0 235/ 47 2 67; fax: /0 235/ 47 2 67

Rîșcani OO „AFASR” str. Independenţei 44, et. 4, bir. 57 tel.: /0 256/ 2 45 84

Ungheni OO „Centrul pentru Iniţiativă Privată” str. Naţională 7, et. 5, of. 507 tel.: /0 236/ 2 34 55, 2 74 15

Cahul OO „Centrul de Business şi Consultanţă Cahul” Piaţa Independenţei 6, of. 105 Tel/fax.:/0299/ 21413

MACROECONOMIE

Ianuarie-august
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BALANŢA COMERCIALĂ – total, mil. dolari SUA -1206,9 -1429,4 118,4
  din care:
Produse alimentare și animale vii -21,3 -75,9 de 3,6 ori
Animale vii -5,7 0,6 x
Carne și preparate din carne -10,5 -11,7 110,8
Produse lactate și ouă de păsări -8,7 -10,5 121,2
Pește, crustacee, moluște -18,2 -22,8 125,2
Cereale și preparate pe bază de cereale 15,7 10,1 64,2
Legume și fructe 30,5 21,2 69,7
Zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere 29,2 -2,3 x
Cafea, ceai, cacao, condimente și înlocuitori ai acestora -18,6 -22,2 118,8
Hrană destinată animalelor (exclusiv cereale nemăcinate) -4,4 -4,8 107,9
Produse și preparate alimentare diverse -30,6 -33,7 110,1
Băuturi și tutun 27,6 43,1 156,1
Băuturi 60,4 74,4 123,3
Tutun brut și prelucrat -32,7 -31,3 95,6
Materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili 19,0 26,9 141,7
Piei crude, piei tăbăcite și blănuri brute 1,0 2,6 de 2,5 ori
Seminţe și fructe oleaginoase 41,0 37,6 91,6
Cauciuc brut (inclusiv cauciuc sintetic și regenerat) -0,4 -0,2 46,7
Lemn și plută -13,5 -11,6 85,7
Fibre textile (cu excepţia lînii în fuior și a lînii pieptănate) 
și deșeurile lor (neprelucrate în fi re sau ţesături) -4,6 -5,0 105,8

Îngrășăminte naturale și minerale naturale (exclusiv 
cărbune, petrol și pietre preţioase) 2,2 1,1 49,4

Minereuri metalifere și deșeuri de metale 3,1 11,9 de 3,8 ori
Alte materii brute de origine animală sau vegetală -10,2 -10,5 102,2
Combustibili minerali, lubrifi anti și materiale 
derivate -446,7 -458,5 102,6

Cărbune, cocs și brichete -7,1 -10,8 151,2
Petrol, produse petroliere și produse înrudite -211,9 -247,0 116,6
Gaz și produse industriale obţinute din gaz -227,5 -199,8 87,8
Energie electrică -0,2 -0,8 de 3,7 ori
Uleiuri, grăsimi și ceruri de origine animală sau 
vegetală 25,3 15,8 62,4

Uleiuri și grăsimi de origine animală -0,3 -0,8 de 2,3 ori
Grăsimi și uleiuri vegetale fi xate, brute, rafi nate sau 
fracţionate 26,5 17,8 67,1

BALANȚA COMERCIALĂ PE PRINCIPALELE GRUPE DE MĂRFURI, 
CONFORM CLASIFICĂRII STANDARD DE COMERȚ INTERNAȚIONAL:

Alte uleiuri și grăsimi animale sau vegetale prelucrate; 
ceară de origine animală sau vegetală, amestecuri sau 
preparate necomestibile din uleiuri animale sau vegetale

-0,9 -1,2 134,5

Produse chimice și produse derivate nespecifi cate în 
altă parte -236,5 -271,8 114,9

Produse chimice organice -4,1 -4,8 117,9
Produse chimice anorganice -7,3 -6,8 94,0
Produse tanante și colorante -13,7 -15,0 109,6
Produse medicinale și farmaceutice -63,7 -69,1 108,6
Uleiuri esenţiale, rezinoide și substanţe parfumate, 
preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare -44,4 -48,9 110,3

Îngrășăminte minerale sau chimice -7,9 -11,4 145,4
Materiale plastice sub forme primare -22,0 -27,1 123,0
Materiale plastice prelucrate -35,2 -41,9 118,8
Alte materiale și produse chimice -38,3 -46,8 122,1
Mărfuri manufacturate, clasifi cate mai ales după 
materia primă -307,2 -366,1 119,2

Piele, altă piele și blană prelucrate -8,3 -12,3 147,8
Cauciuc prelucrat -19,0 -24,2 126,9
Articole din lemn (exclusiv mobilă) -21,4 -25,9 121,2
Hîrtie, carton și articole din pastă de celuloză, din hîrtie 
sau din carton -37,6 -45,2 120,0

Fire, ţesături, articole textile necuprinse în altă parte și 
produse conexe -81,1 -100,3 123,7

Articole din minerale nemetalice -43,0 -40,0 92,9
Fier și oţel -47,0 -55,0 117,0
Metale neferoase -9,8 -10,1 102,7
Articole prelucrate din metal -39,9 -53,3 133,5
Mașini și echipamente pentru transport -283,3 -358,5 126,5
Mașini  generatoare de putere și echipamentele lor -2,7 -2,7 99,8
Mașini și aparate specializate pentru industriile specifi ce -42,6 -52,1 122,3
Mașini și aparate pentru prelucrarea metalelor -2,6 -0,7 27,2
Mașini și aparate industriale cu aplicaţii generale; părţi și 
piese detașate ale acestor mașini -39,2 -52,7 134,6

Mașini și aparate de birou sau pentru prelucrarea 
automată a datelor -12,8 -15,9 125,0

Aparate și echipamente de telecomunicaţii și pentru 
înregistrarea și reproducerea sunetului și imaginii -45,1 -57,3 126,9

Mașini și aparate electrice și părţi ale acestora (inclusiv 
echivalente neelectrice ale mașinilor și aparatelor de uz casnic) -54,2 -55,6 102,5

Vehicule rutiere (inclusiv vehicule cu pernă de aer) -81,5 -87,9 107,8
Alte echipamente de transport -2,5 -33,4 de 13,5 ori
Articole manufacturate diverse 16,4 15,6 95,1
Construcţii prefabricate; alte instalaţii și accesorii pentru 
instalaţii sanitare, de încălzire și de iluminat -13,1 -17,0 130,0

Mobilă și părţile ei -11,6 -9,4 81,0
Articole de voiaj; sacoșe și similare 6,3 7,5 119,5
Îmbrăcăminte și accesorii 100,9 103,3 102,4
Încălţăminte 4,0 6,4 157,7
Instrumente și aparate, profesionale, știinţifi ce și de control -16,4 -15,0 91,7
Aparate fotografi ce, echipamente și furnituri de optică; 
ceasuri și orologii -3,7 -4,0 105,7

Alte articole diverse -50,0 -56,1 112,3

Gradul de acoperire a importurilor cu exporturi în ianuarie-august 2010 a fost de 37,6% față de 
39,6% în perioada similară din anul 2009.

Pe grupe de mărfuri au sporit importurile de 
materiale brute necomestibile, exclusiv combus-
tibili (+37,3%), produse alimentare și animale vii 
(+22,8%), mașini și echipamente pentru trans-
port (+24,4%), mărfuri manufacturate, clasifi cate 
mai ales după materia primă (+18,5%), produse 
chimice și produse derivate (+16,8%), băuturi și 
tutun (+7,0%), articole manufacturate diverse 
(+4,0%), combustibili minerali, lubrifi anți și ma-
teriale derivate (+2,9%), favorizînd, astfel crește-
rea pe total importuri cu 14,7%.

Decalajul considerabil în evoluția exporturilor 
și importurilor a determinat acumularea în ianua-
rie-august 2010 a unui defi cit al balanței comerciale 
în valoare de 1429,4 mil. dolari SUA, cu 222,5 mil. 
dolari SUA (+18,4%) mai mare față de cel înregis-
trat în perioada corespunzătoare din anul 2009. Cu 
țările Uniunii Europene (UE-27) balanța comercială 
s-a încheiat cu un defi cit de 610,7 mil. dolari SUA (în 
ianuarie-august 2009 – 441,6 mil. dolari SUA), iar 
cu țările CSI - de 393,0 mil. dolari SUA (în ianuarie-
august 2009 – 435,9 mil. dolari SUA).

Pagini realizate de Eduard ROBU
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Ce este
„Banca săracilor”?

Inițiativa Social Business Tour este 
un proiect comun al grupului bancar 
austriac Erste alături de Fundația Er-
ste, Ministerul Muncii din Austria, 
good.bee (companie de microfi nanța-
re) și Grameen Creative Lab. Proiectul 
se desfășoară în șase țări din Europa 
Centrală și de Est (Austria, Slovacia, 
Ungaria, Cehia, România și Serbia), 
unde se vor acorda împrumuturi de 
acest tip în valoare de zece milioane de 
euro. Din această sumă, trei milioane 
de euro sunt pentru români.

Practic, fi nanțarea constă într-un 
împrumut fără dobândă pe care antre-
prenorii îl pot obține dacă elaborează 
un proiect de afacere socială, al cărei 
scop principal trebuie să fi e soluționa-
rea problemelor la nivel de comunitate, 
nu maximizarea profi turilor. Partene-
rul Erste Group în România, cel care 
va acorda banii, este Banca Comercială 
Română (BCR). 

„România alocă fonduri cu mult 
sub media Uniunii Europene pentru 

soluționarea problemelor sociale”, a 
declarat Dominic Bruynseels, preșe-
dintele executiv al BCR. „Ca pondere în 
Produsul Intern Brut, sumele acordate 
de România în acest sens sunt cele mai 
mici din Uniunea Europeană”, a preci-
zat acesta.

Plafonul maxim de creditare este 
de 500.000 de euro per proiect, pe o 
perioadă de până la șapte ani, bani pe 
care antreprenorul îi poate obține dacă 
demonstrează că are un proiect viabil 
atât din punct de vedere comercial, 
cât și social. Una dintre principalele 
probleme spre care este îndreptat pro-
iectul este crearea de locuri de muncă, 
aceasta fi ind și una dintre condițiile 
fi nanțatorului pentru acordarea îm-
prumutului. Profi tul obținut trebuie 
reinvestit tot pentru soluționarea re-
spectivei probleme.

Monitorizare 
strictă

În cadrul acestui proiect, condiții-
le de creditare pentru benefi ciari sunt 
mai avantajoase, însă urmărirea evolu-
ției lor va fi  mult mai dură decât cea din 
practica obișnuită a băncilor comercia-
le. Monitorizarea va fi  efectuată foarte 
atent. „Este fi resc să aibă condiții foarte 
stricte, dacă fi nanțarea nu prevede do-
bândă sau garanții”, a declarat analis-
tul economic Ilie Șerbănescu.

Debitorul poate benefi cia și de o pe-
rioadă de grație de „până la câțiva ani”, 
a declarat pentru „Adevărul” Jenni-
fer Rowe, director executiv al good.bee 
- unul dintre inițiatorii programului. 
Mai mult, Rowe a adăugat că ratele de 
rambursare nu vor fi  fi xe, ci pot varia în 
funcție de profi lul afacerii și de timpul 
în care aceasta devine profi tabilă. Cu 
toate acestea, pentru împrumuturile 
mari se vor cere drept garanții active 
fi xe, aceasta fi ind și o condiție pentru 
acordarea perioadei de grație.

„Noi suntem pregătiți să acordăm 
bani imediat după ce Social Business 
Tour se încheie (n.r. - ultima oprire 
are loc la 30 octombrie, la Belgrad). Cu 
toate acestea, nu cred că aplicanții ro-
mâni vor fi  pregătiți chiar din prima zi”, 
a mai spus Rowe.

Avantaje 
pentru 
antreprenori

De regulă, dobânzile 
aplicate de băncile comer-
ciale din România credi-
telor pentru înfi ințarea 
întreprinderilor mici și 
mijlocii pornesc, în medie, 
de la 15%. În cadrul pro-
gramului de antreprenori-
at social, dobânda aplicată 
pentru creditele acordate 
este zero.

În general, creditorii 
cer garanții pentru acorda-
rea unui astfel de împru-
mut sau vor ca împrumu-
tatul să dispună deja de o 
parte din bani. Proiectul 
patronat de Yunus pre-
vede că antreprenorul nu 
trebuie să aibă deja o parte 
din bani, iar garanțiile se 
cer numai pentru sumele 
mari și pentru acordarea 
perioadei de grație.

Motivation, 
o afacere 
socială 
din România

Unul dintre puținele 
exemple de afacere socială 
care funcționează acum în 
România este cea creată 
pe lângă Fundația Motivation Româ-
nia (FMR). Când s-a înfi ințat, în 1995, 
această ONG a donat 176 de scaune ru-
lante, obținute doar din sponsorizări și 
din munca oamenilor săi. În 2001, s-a 
înfi ințat SC Motivation SRL, ca să pro-
ducă venituri care să susțină serviciile 
sociale ale fundației cu același nume.

Societatea a ajuns să aibă 14 an-
gajați, dintre care cinci sunt cu diza-
bilități. Aceștia produc fotolii rulante 
personalizate după handicapul fi ecărui 
solicitant, îi învață pe cei cu dizabilități 
cum să devină cât mai independenți în 
mișcări, oferă consultanță fi rmelor care 

doresc să-și adapteze spații-
le pentru astfel de persoane. 
De la 110 scaune produse în 
2001, întreprinderea a ajuns 
acum la 1.000 pe an. În anul 
2009, societatea a avut o ci-
fră de afaceri de 1.350.879 
lei și un profi t de 135.904 
lei.

Afaceri 
marca Yunus

La mijlocul anilor ‘70, 
prof. Muhammad Yunus 
a constatat că studiile sale 
sunt inaplicabile săracilor 
din Bangladesh. El a împru-
mutat atunci cu 27 de dolari 
42 de împletitori de coșuri 
din satul Jobra și astfel i-a 
scăpat de cămătarii locali și 
i-a ajutat să fi e independenți. 
Mai târziu, prin Banca Gra-
meen, înfi ințată pentru ca 
oamenii și comunitățile săra-
ce din Bangladesh să se ajute 
singuri, a pus pe picioare mai 
multe proiecte: a adus apă 
curată în satele neracordate, 
a ajutat producătorii locali 
de fasole să-și poată vinde 
recolta și să devină indepen-
denți și a creat o fi rmă care 
produce iaurt cu 6 eurocenți 
paharul, pentru copiii săr-
mani ai țării sale.

(După presa 
internațională) 

Asociată, de mulți, doar cu dro-
gurile - dintr-o ignoranță născută din 
dezinformarea condusă cu pricepere 
de anumite grupuri de interese - câ-
nepa este, în realitate, una dintre cele 
mai valoroase plante cultivate vreoda-
tă de om. Victimă, timp de decenii, a 
unor erori politice sau, posibil, a unor 
războaie economice, cânepa revine azi 
printre resursele vegetale prețioase ale 
civilizației umane.

Crește cu repeziciune, producând 
o cantitate impresionantă de biomasă - 
până la 25 de tone de substanță uscată 
la hectar, în fi ecare an. Se descurcă sin-
gură cu buruienile, neavând nevoie de 
erbicide, și nici cu dăunătorii nu prea 
are probleme.

Are numeroase întrebuințări, în 
multe ramuri industriale și, în ultimii 
câțiva ani, “e pe val”: oamenii și-au dat 
seama cât de importantă este și și-au 
reconsiderat părerile față de ea.

E adevărat, din aceeași plantă, câ-
nepa - din anumite varietăți ale așa-
numitei cânepe indiene - se extrage 
marijuana. Însă varietățile cultivate 
în acest scop conțin o cantitate mare 
din substanța psihoactivă numită te-
trahidrocanabinol (THC), în vreme ce 
cânepa de uz industrial e reprezentată 
de varietăți cu conținut foarte mic din 
substanța cu pricina: sub 0,3% - mult 
prea puțin pentru a fi  interesantă din 
punctul de vedere al producătorilor de 
marijuană.

Și totuși, din cauza acestei confuzii 
- poate voite – cânepa a fost, multă vre-
me, aproape exclusă din galeria plante-
lor cultivate ca utile, deși însușirile ei 
o fac deosebit de prețioasă economiei 
moderne.

Există și opinii conform cărora 
cânepa ar fi fost victima unei “con-
spirații”: fabricantul de produse 
chimice DuPont (care inventase 
procedee de fabricare a materiale-
lor plastice și de obținere a hârtiei 
din lemn și care vedea în cânepă o 
concurentă nedorită) și magnatul 
de presă William Randolph Hearst 
(care avea interese în sfera indus-
triei de prelucrare a lemnului, care 
îi furniza hârtia pentru publicațiile 

sale) ar fi reușit să-l influențeze pe 
Harry J. Anslinger, șeful Biroului 
Federal pentru Narcotice al SUA, în 
așa fel încât acesta să pornească, în 
anii 1930, o campanie vehementă 
împotriva marijuanei și a cânepei, 

campanie care a dus, în cele din 
urmă, la condamnarea plantei.

Azi, însă, cânepa a fost reabi-
litată și își recapătă, treptat, locul 
de onoare printre plantele cultivate 
de om. 

Modelul „Băncii săracilor” 
va fi  aplicat și în România

Antreprenorii din România vor avea la dispoziție trei milioane de 

euro pentru credite cu dobândă zero, cu scopul de a înfi ința întreprin-

deri sociale. Acest lucru este posibil datorită unui proiect de fi nanțare 

a micilor afaceri cu profi l social, lansat recent la București, de către 

Muhammad Yunus, laureat al Premiului Nobel pentru Pace.

Cânepa – dincolo de marijuană 

Dominic Bruynseels (BCR) 
arată un scaun rulant pro-
dus într-o afacere socială 

* Înfi ințarea Grameen 
Bank („Banca săracilor”) 
în Bangladesh i-a adus lui 
Muhammad Yunus Premiul 
Nobel pentru Pace în 2006. 
Ideea sa a fost să ofere spri-
jin și fi nanțare persoanelor 
sărace, care nu aveau acces 
la credite de la instituțiile 
bancare. Acum, Yunus a ve-
nit și în România, unde are 
un scop precis: rezolvarea 
problemelor sociale. Soluția 
sa presupune fi nanțarea 
fără dobândă a micilor an-
treprenori, cu condiția ca 
proiectul de afaceri al aces-
tora să fi e îndreptat către 
ridicarea nivelului de trai al 
comunității. 

* „Nu suntem mașini de 
făcut bani, suntem fi ințe 
umane. Nu vrem să obținem 
profi t, ci să rezolvăm o pro-
blemă. Aceasta este un alt tip 
de afacere, unde nu faci nu-
mai bani, ci schimbi și vieți. 
Fericirea nu se măsoară me-
reu în bani, ci și în schimba-
rea vieții oamenilor”, a spus 
Yunus la București.
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Povestea insulei pe PET-uri
Britanicul Richard Sowa, zis și “Rishi”, a proiectat, în 1998, 

prima insulă pe sticle de plastic, intitulată “Insula Spirală”. “Rishi” 
a adunat circa 300.000 de PET-uri aruncate de alții și a construit 
insula plutitoare în apropiere de Puerto Aventuras, Mexic. Insula 
din materiale reciclate a fost distrusă în anul 2005, în urma trecerii 
uraganului Emily prin regiune.

Cea mai mare parte a construcției britanicului a fost distrusă, 
astfel că Sowa s-a hotărât să o ia de la capăt și să construiască o nouă 
insulă, într-o zonă mai sigură.

Astfel, a luat formă “Insula Spirală II”. Cu ajutorul unor volun-
tari, Rishi a adunat aproximativ 100.000 de PET-uri, pe care a con-
struit, apoi, manual, a doua insulă de acest fel. Bărbatul a umplut 
mulți saci cu sticlele de plastic și i-a legat apoi pe niște scânduri. 
De data aceasta, locul ales de britanic a fost o lagună de pe coasta 
mexicană a Caraibelor (Insula Femeilor), un loc ferit de dezastre 
naturale, tocmai pentru a o proteja.

Pe insulă se afl ă, în prezent, o casă, plajă, două iazuri, dar și o 
cascadă alimentată cu energie solară. Are un diametru de 20 de me-
tri, fi ind mai mică decât cea anterioară. Britanicul susține că micul 
său paradis, situat în apropierea celebrei stațiuni turistice mexicane 

Cancun, este un proiect ecologist în formare.
- Nu sunt un cercetător, dar cred în puterea naturii. Noi avem o 

mare problemă cu deșeurile. Dacă am începe să construim mai mul-
te insule din sticle de plastic, nu ar trebui să mai căutăm locuri în 
care să le aruncăm. Acestea se pot transforma în adevărate comori, 
în pământ, a declarat ecologistul britanic.

Britanicul spune că sticlele, deși create de om, se integrează 
foarte bine în mediul înconjurător, iar coralii se leagă de partea de 
dedesubt a insulei sale, născându-se astfel colonii întregi.

Casa “cupolă” în stil japonez
Realizată din polistiren expandat, “casa cupolă” are un acoperiș 

impermeabil, izolat termic și rezistent la cutremure și taifunuri. O 

astfel de locuință standard măsoară 7,7 metri lățime și 3,85 metri 
înălțime, având o podea spațioasă de 44,2 metri pătrați. Se poate 
construi și în dimensiuni mai mari prin alungirea cupolelor, cu adă-
ugarea de mai multe piese, conectate într-o singură structură. Seg-
mentele prefabricate cântăresc aproximativ 80 kilograme fi ecare și 
pot fi  transportate și asamblate de câțiva oameni, în doar câteva ore. 
Astfel de locuințe se regăsesc mai ales în Japonia.

Locuința americană 
din lemn
Modelul de locuință canadian, cu pereți din ghips-carton, a 

început să fi e adoptat și în Europa de Est. Majoritatea caselor de 
acest gen sunt de dimensiuni reduse, fără subsol, iar structura de 
rezistență din lemn se poate amplasa direct pe o platformă de beton 
armat. Ideea acestui tip de locuință realizată din materiale necon-
venționale este una atractivă din punct de vedere al prețului (până 
la jumătatea celui pentru o casă din materiale tradiționale) și al gra-
dului suplimentar de confort termic.

Circa 90% dintre locuințele din nordul Americii au structura de 
rezistență din lemn. În SUA și Canada, alegerea acestui stil se bazea-
ză pe foarte multe cercetări efectuate asupra rezistenței, confortului 
termic, sănătății și protecției mediului. Printre avantajele acestui tip 
de construcție se numără: rezistența la seisme de peste 8,5 grade 
pe scara Richter, cheltuieli energetice reduse, umiditate interioară 
optimă, timp de execuție redus.  

Cum să construiești o seră
din sticle de plastic

* Adună aproximativ 1.500 de sticle de plastic de doi litri. 
* Spală sticlele și îndepărtează etichetele. Acest lucru poate fi  

realizat mai ușor într-o găleată de apă și săpun. Scoate dopul și taie 
partea de jos a sticlei cu o foarfecă.

* Fixează patru stâlpi în poziție verticală în pământ.
* Faceți un cadru din lemn pentru fi ecare parte, acoperiș, ușă etc.
* Puneți sticlele una într-alta pe un suport de lemn.
* Folosiți cuie pentru a fi xa fi ecare suport de lemn pe cadru.
* Fixați fi ecare cadru pe stâlpii verticali, folosind șuruburi. Aco-

perișul poate fi  plat sau în formă triunghiulară.

(După „Adevărul”)

Cum să construiești altfel: casă pe PET-uri, 
iglu japonez și sere din sticle de plastic

Prima insulă artifi cială plutea pe aproximativ 300.000 de sticle de plastic, în 1998, lângă Puerto Aventuras. O a doua astfel de insulă s-a 
conturat în 2005, într-o lagună pe Insula Femeilor. Astăzi, locuințele “cupolă” în stil japonez, casele americane, pe structură din lemn sau 
serele din PET-uri sunt o opțiune ieftină, ecologică și rapidă 

Noul concept se vrea o soluție adaptată atât 
lipsei de spațiu din marile aglomerări urbane, cât 
și un răspuns față de așteptata criză a alimentelor 
care va lovi puternic în viitorul apropiat întregul 
mapamond. Ideea zgârie-norilor unde se practică 
agricultura aparține profesorului Dickson Des-
pommier de la Columbia University.

Conceptul de bloc de mari înălțimi în cadrul 
căruia se va practica agricultura între etajele și 
acoperișul acestuia, prinde tot mai mult teren pe 
fondul creșterii accelerate a prețului alimentelor 
de bază pe plan mondial. ProfesorulDespommier 
afi rmă că o astfel de fermă de pe un zgârie-nori 
construit după conceptele sale, va putea produce 

circa 12 milioane de salate verzi în decursul unui 
an de zile.

Ideea profesorului Despommier a venit în anul 
1999, în timpul unei discuții cu studenții săi referi-
toare la ecologia viitorului. Ținând cont că până în 
anul 2050, populația Terrei va mai crește cu încă 
3 miliarde de oameni, în timp ce 80% din terenul 
cultivabil este deja dat în folosință agriculturii, 
proiectul fermelor zgârie-nori primește din ce în ce 
mai multă susținere din partea specialiștilor.

Fermele verticale pot apare nu doar în cadrul 
zgârie-norilor, ci și în formă de piramidă, susține 
același Dickson Despommier.

Fermele zgârie-nori, soluția viitoarei crize a alimentelor Potopul a favorizat răspândirea agriculturii
În fuga lor din calea apelor, supraviețuitorii celei 

mai faimoase inundații din antichitate au împărtășit 
locuitorilor din Europa de astăzi secretele agriculturii.

Inundația afl ată cel mai probabil la baza poveștii 
biblice a lui Noe ar fi  putut sta și la originea răspândirii 
agriculturii în Europa: este ceea ce afi rmă un studiu 
publicat în prestigioasa publicație Quaternary Scien-
ce ReviewsStudiul s-a concentrat asupra impactului 
ambiental și social al acestei catastrofe întâmplate cu 
circa 8.000 de ani în urmă, din cauza topirii ghețarului 
continental Laurentide, ce acoperea o parte din ceea ce 
astăzi sunt Canada și America de Nord. Potrivit acestui 
studiu, progresiva disoluție a acestei enorme mase de 

apă înghețată ce acoperea aceste pământuri ar fi  pro-
vocat ridicarea nivelului mării. 

Cercetătorii de la Universitatea din Exeter (Ma-
rea Britanie) și de la cea din Wollongong (Australia) 
au descoperit probe arheologice care indică un vârf de 
expansiune agricolă survenit în Europa tocmai acum 
8.000 de ani, concomitent cu inundația. O coinciden-
ță? Oamenii de știință consideră că unele săpături 
făcute în zona afectată de potop ar demonstra ca și 
înainte de această catastrofă naturală aici se practică 
agricultura. După inundație, populația rămasă fără pă-
mânturi s-ar fi  deplasat către vest, unde la acea vreme 
activitatea de bază era vânătoarea.
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Produs Cantitate Descrierea companiei

OFERTE
Seminţe și material săditor

Pomi altoiţi 
de cais, soiuri 
diferite

1500 bucăţi
Bobeico Vasile, Căuşeni, s. Zaim, 
Telefon: (243) 72263, Telefon 
mobil: 069384519

Pomi altoiţi de 
migdal

4000
bucăţi

Bobeico Vasile, Căuşeni, s. Zaim, 
Telefon: (243) 72263, Telefon 
mobil: 069384519

Pomi altoiţi de 
piersic, diferite 
soiuri

10600 
bucăţi

Bobeico Vasile, Căuşeni, s. Zaim, 
Telefon: (243) 72263, Telefon 
mobil: 069384519

Pomi altoiţi de 
prun, diferite 
soiuri

2150 bucăţi
Bobeico Vasile, Căuşeni, s. Zaim, 
Telefon: (243) 72263, Telefon 
mobil: 069384519

Pomi altoiţi de 
zizifus 100 bucăţi

Bobeico Vasile, Căuşeni, s. Zaim, 
Telefon: (243) 72263, Telefon 
mobil: 069384519

Portaltoi de 
cireș Nelimitat Nicolenco Alexei, Edineţ, s. 

Rotunda, Telefon: (246) 67409

Puieţi de măr, 
cais, piersic, 
prun

20000 
bucăţi

Stăvilă Zinaida, Orhei, s. Jora 
de Mijloc, Proprietar: Stăvilă 
Zinaida, Telefon: (235) 55415, 
(235) 55915

Răsad de 
căpşune 
“Gigantela”

1000 
unităţi

Bercaru Dumitru, Cantemir, s. 
Vadul lui Isac, Telefon: (293) 
75294

Răsad de 
căpşune de 
soiul Aroma

200000 
unităţi

Josanu Ion, Nisporeni, s. 
Cioreşti, Telefon: (264) 45286, 
Telefon mobil: 067185286

Produse agricole

Ardei dulce 2000 kg

Balanici Ion, Glodeni, str. 
Constantin Stamati, 25, Telefon: 
(249) 26478, Telefon mobil: 
068574905

Ardei dulce 5 tone

Stoica Iurie, Ungheni, s. 
Chirileni, Manager: Stoica Iurie, 
Telefon: (236) 75221, Telefon 
mobil: 067267947

Ardei dulce, 
săptămânal 
300 kg

300 kg

Bobirca Gheorghe, Orhei, s. 
Pohărniceni, Manager: Bobirca 
Gheorghe, Telefon mobil: 
069143148

Arpagic 2 tone

Ojog Valentina, Ungheni, s. 
Buzduganii de Jos, Manager: 
Ojog Constantin, Telefon: (236) 
50275, (236) 93762, Telefon 
mobil: 069784220

Baloturi de 
lucernă 200 bucăţi

Croitoru Petru, Nisporeni, str. V. 
Micle 10, Telefon: (264) 23355, 
Telefon mobil: 079545586

Baloturi de 
lucernă 2000 bucăţi

Sava Petru, Cahul, s. Cucoara, 
Telefon: (299) 51415, Telefon 
mobil: 079474080

Bostan, sort 
dulce 20 tone

Vinocurov Andrei, Cahul, s. 
Baurci Moldoveni, Director: 
Vinocurov Andrei, Telefon 
mobil: 079890796

Bostani de 
casă 1 tonă

Onica Vasile, Cantemir, s. 
Cociulia, Telefon: (273) 65272, 
(273) 23233, Telefon mobil: 
069333573

Castraveţi de 
seră 2 tone

Turtureanu Iurie, Ungheni, s. 
Buşila, Manager: Turtureanu 
Ecaterina, Telefon: (236) 75400, 
(236) 75335, Telefon mobil: 
079959625

Castraveţi, 
săptămânal 1,2 
tone

1,2 tone

Bobirca Gheorghe, Orhei, s. 
Pohărniceni, Manager: Bobirca 
Gheorghe, Telefon mobil: 
069143148

Ceapă din anul 
curent 400 tone Ciobalaccia, Cantemir, s. 

Ciobalaccia, Telefon: (273) 23066

Fasole uscată 500 kg
Botez Constantin, Cantemir, s. 
Pleşeni, Telefon: (273) 74737, 
Telefon mobil: 069099125

Fasole uscată 
în cantităţi 1 tonă

Tabureanu Vasile, Cantemir, 
s. Cania, Telefon: (273) 41809, 
Telefon mobil: 079084484

Floarea 
soarelui pentru 
ulei

150 tone

Liversina, Ungheni, s. Chirileni, 
Manager: Borta Ecaterina, 
Telefon: (236) 75230, Telefon 
mobil: 069132625

DEZMINŢIRE
În legătură cu faptul că în numărul precedent al 

ziarului Agromediainform (nr. 16) au fost publicate 
cereri și oferte eronate, republicăm informaţia cu 
datele corecte. 

Cerem scuze pentru prejudiciile cauzate.

Floarea 
soarelui pentru 
ulei

180 tone

Nisteriuc Serghei, Ungheni, s. 
Petreşti, Manager: Nisteriuc 
Serghei, Telefon: (236) 42276, 
Telefon mobil: 079041155

Floarea 
soarelui pentru 
ulei

1 tonă
Frunze Vladimir, Ungheni, s. 
Alexeevca, Manager: Frunze 
Vladimir, Telefon: (236) 71324

Floarea 
soarelui pentru 
ulei

100 tone
Bantea Ion, Ungheni, s. Petreşti, 
Manager: Bantea Ion, Telefon: 
(236) 42324

Floarea 
soarelui soiul 
“Armony”

15 tone
Negura Oleg, Rezina, s. 
Echimăuţi, Proprietar: Negura 
Oleg, Telefon mobil: 079595515

Floarea 
soarelui, 
calitate buna

300 tone

Itera Agro, Făleşti, s. Işcalău, 
Director: Procopciuc Zina, 
Telefon: (259) 77362, Telefon 
mobil: 079044357

Floarea 
soarelui, 
calitate buna

50 tone
Amonti Agro, Făleşti, s. 
Năvârneţ, Director: Semeniuc 
Lidia, Telefon mobil: 069194851

Floarea 
soarelui, 
calitate bună

15 tone

Dolvis Mecagro, Făleşti, s. 
Doltu, Director: Popuşoi Anton, 
Telefon: (259) 58418, Telefon 
mobil: 069319420

Floarea 
soarelui 100 tone

Scutelnic Ion, Cantemir, s. 
Cania, Telefon: (273) 41726, 
Telefon mobil: 079408255

Floarea soarelui 
din anul curent 400 tone Ciobalaccia, Cantemir, s. Cioba-

laccia, Telefon: (273) 23066

Grâu alimentar 10 tone Gandrabur Petru, Cantemir, s. 
Ţiganca, Telefon: (273) 53236

Grâu alimentar 
de calitate 300 tone

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

Grâu alimentar 
din anul curent 100 tone Stihari Ion, Cantemir, s. Şamalia, 

Telefon: (273) 22853

Grâu alimentar 
din roada 2010 50 tone

Tiron Dumitru, Cantemir, 
s. Vişineşti, Telefon mobil: 
079599735

Grâu alimentar 
din roada 
anului curent

50 tone
Ciubaciuc Alexandru, Cantemir, 
s. Vişineovca, Telefon: (273) 4225, 
Telefon mobil: 0799366191

Grâu alimentar 
gluten 22%, 
IDG 80%

300 tone

Brânzeni Agro, Teleneşti, s. 
Brânzeni, Director: Cotlău 
Nicolae, Telefon: (258) 70349, 
(258) 70292

Grâu alimentar, 
conţinutul de 
gluten 20,5%

500 tone

Itera Agro, Făleşti, s. Işcalău, 
Director: Procopciuc Zina, 
Telefon: (259) 77362, Telefon 
mobil: 079044357

Grâu alimentar, 
conţinutul de 
gluten 21%

100 tone

Agrofermplus, Făleşti, s. 
Glingeni, Director: Grecu Ion, 
Telefon: (259) 71379, Telefon 
mobil: 079566639

Mazăre din 
acest an 130 tone Stihari Ion, Cantemir, s. Şamalia, 

Telefon: (273) 22853
Mere 
Simirenco, 
Idared, Florina

20 tone
Cucu Timofei, Ungheni, s. 
Cetireni, Telefon: (236) 41382, 
Telefon mobil: 079171730

Morcov, soiul 
“Crasavca” 10 tone

Veşca Sergiu, Teleneşti, s. 
Budăi, Proprietar: Veşca Sergiu, 
Telefon: (258) 63225, Telefon 
mobil: 069260378, Email: 
svesca@rambler.ru 

Orz din anul 
curent 150 tone

Scutelnic Ion, Cantemir, s. 
Cania, Telefon: (273) 41726, 
Telefon mobil: 079408255

Orz din roada 
2010 60 tone

Tiron Dumitru, Cantemir, 
s. Vişineşti, Telefon mobil: 
079599735

Orz din roada 
2010 10 tone Gandrabur Petru, Cantemir, s. 

Ţiganca, Telefon: (273) 53236

Orz pentru 
furaj 150 tone

Agro-Pompa Prim, Făleşti, s. 
Pompa, Director: Goreacioc 
Victor, Telefon mobil: 
079559232

Porumb 500 tone Ciobalaccia, Cantemir, s. 
Ciobalaccia, Telefon: (273) 23066

Porumb din 
roada 2009 50 tone Sibov Ion, Cantemir, s. 

Baimaclia, Telefon: (273) 43214

Prune uscate 40 tone
Drumea Mihai, Nisporeni, 
Nisporeni, Telefon mobil: 
069207296

Prune uscate 300 kg Dobrin Zina, Cantemir, s. 
Chioselia, Telefon: (273) 54384

Prune uscate 
Anaspet, 
Stenley, 
Vengherka

30 tone
Crudu Ion, Nisporeni, s. 
Şendreni, Telefon: (264) 63170, 
Telefon mobil: 069189212

Roşii crescute 
în spaţiu 
protejat

700 kg

Bobirca Gheorghe, Orhei, s. 
Pohărniceni, Manager: Bobirca 
Gheorghe, Telefon mobil: 
069143148

Roşii de seră 
de calitate 
înaltă

5 tone

Turtureanu Iurie, Ungheni, s. 
Buşila, Manager: Turtureanu 
Ecaterina, Telefon: (236) 75400, 
(236) 75335, Telefon mobil: 
079959625

Roşii din câmp 
deschis 1 tonă

Tiron Ion, Cantemir, s. Vişineşti, 
Telefon: (273) 42344, (273) 
222853

Roşii din roada 
a doua 1 tonă Nasulea Vasile, Cantemir, s. Vadul 

lui Isac, Telefon: (273) 75018

Seminţe de 
bostan, roada 
anului 2010

12 tone

Savilenco Nicolae, Cahul, 
s. Roşu, Director: Savilenco 
Nicolae, Telefon: (299) 71380, 
Telefon mobil: 069201354

Sfeclă roşie de 
soi Cilindrica 1000 kg

Rusu Vera, Donduşeni, s. Plop, 
Conducător: Rusu Vera, Telefon: 
(252) 27032

Soia 10 tone

Brânzeni Agro, Teleneşti, s. 
Brânzeni, Director: Cotlău 
Nicolae, Telefon: (258) 70349, 
(258) 70292

Struguri 50 tone
Fanari Ion, Comrat, s. Sadâc, , 
Telefon: (298) 75230, Telefon 
mobil: 079454620

Struguri de 
masă 10 tone

Negru Ştefan, Cantemir, s. 
Cârpeşti, Telefon: (273) 78273, 
Telefon mobil: 079383145

Struguri de 
masă Moldova 5 tone

Josanu Ion, Nisporeni, s. 
Cioreşti, Telefon: (264) 45286, 
Telefon mobil: 067185286

Struguri de 
masa soiul 
Moldova

150 tone
Ciobalaccia, Cantemir, s. 
Ciobalaccia, Telefon: (273) 
23066

Struguri de 
Sauvignon 10 tone Raicu Tudor, Cantemir, s. 

Lărguţa, Telefon: (273) 76263

Struguri 
Sauvignon 10 tone

Tronciu Nicolae, Hânceşti, s. 
Pereni, Telefon: (269) 23408, 
(269) 40213, Telefon mobil: 
068083841

Struguri soiul 
Moldova 30 tone

Ciobanu Vitalie Victor, Cantemir, 
s. Chioselia, Telefon: (273) 
54458, (273) 54387, Telefon 
mobil: 079762501

Tufe de 
trandafi ri nelimitat

Condrea Gherman, Drochia, s. 
Pelenia, Telefon: (252) 41251, 
Telefon mobil: 069041579

Varză de 
toamnă de 
calitate buna

5 tone
Buza Valeriu, Nisporeni, s. 
Bălăureşti, Telefon mobil: 
068470671

Varză de 
toamnă, de 
calitate bună

5 tone Mămăliga Grigore, Nisporeni, s. 
Bălăureşti, Telefon: (264) 48249

Varză soiul 
“Bravo” 40 tone

Elinin Mihai, Orhei, s. Furceni, 
Telefon: (235) 56442, Telefon 
mobil: 079611616

Varză tardivă 10 tone

Stoica Iurie,Ungheni, s. 
Chirileni, Manager: Stoica Iurie, 
Telefon: (236) 75221, Telefon 
mobil: 067267947

Varză tardivă 50 tone

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

Varză, soiul 
“Slava” 20 tone

Veşca Sergiu, Teleneşti, s. 
Budăi, Proprietar: Veşca Sergiu, 
Telefon: (258) 63225, Telefon 
mobil: 069260378, Email: 
svesca@rambler.ru 

Varză 2 tone Nasulea Vasile, Cantemir, s. Vadul 
lui Isac, Telefon: (273) 75018

Vinete 2 tone

Stoica Iurie,Ungheni, s. 
Chirileni, Manager: Stoica Iurie, 
Telefon: (236) 75221, Telefon 
mobil: 067267947

Avicole și zootehnie
Carne de 
tineret ovin 100 kg

Botez Constantin, Cantemir, s. 
Pleşeni, Telefon: (273) 74737, 
Telefon mobil: 069099125

Miere de 
albine 500 kg Leuca Vasile, Nisporeni, s. 

Boldureşti, Telefon: (264) 64387
Miere de 
albine, calitate 
buna

1 tonă
Marcu Victor, Făleşti, s. Călineşti, 
Director: Marcu Victor, Telefon: 
(259) 51161

Miere polifl oră 1 tonă Curos Nicolai, Glodeni, s. 
Ciuciulea, Telefon: (249) 92118

Păsări de casă 100 unităţi Postu Mihail, Cantemir, s. 
Capaclia, Telefon: (273) 22853

Porci mari 
pentru carne 4 unităţi Stingu Vasile, Cantemir, s. 

Baimaclia, Telefon: (273) 43351

Mai multe oferte și cereri găsiți pe 

www.agravista.md
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Denumirea produsului
Piaţa agricolă Edineţ Piaţa angro Bălţi Piaţa angro Chişinău (Albişoara) Piaţa agricolă Ungheni Piaţa agricolă Cahul

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

Ardei dulce 3,50 5,00 4,00 8,00 11,00 10,00 7,00 9,00 8,50 8,00 12,00 8,00 6,00 6,00 6,00
Cartofi 3,50 4,00 3,50 3,30 6,00 4,00 3,80 4,80 4,00 4,50 6,00 5,00 3,80 5,00 4,00
Cartofi  timpurii  -  -  - - - - - - - - - -  -  -  - 
Castraveţi  -  -  - 22,00 23,00 22,00 16,00 20,00 18,00 25,00 25,00 25,00  -  -  -
Ceapă albă  -  -  - - - - 10,00 10,00 10,00 - - -  -  -  - 
Ceapă galbenă 4,00 5,50 5,00 4,00 5,00 4,50 4,00 5,00 4,80 3,50 6,00 5,00 5,00 5,00 5,00
Ceapă roşie  -  -  - 5,00 5,00 5,00 10,00 10,00 10,00 - - -  -  -   -
Ceapă verde (cozi)  -  -  - - - - 25,00 35,00 35,00 - - -  -  -  - 
Ciuperci Păstrăv/Veşenca  -  -  - - - - 24,00 28,00 26,00 - - -  -  -  - 
Ciuperci Shampinion  -  -  - 32,00 32,00 32,00 28,00 35,00 32,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00
Dovlecei  -  -  - - - - 25,00 25,00 25,00 10,00 10,00 10,00  -  -  - 
Gogoşari 3,00 8,00 5,00 5,00 7,00 5,00 13,00 35,00 14,00 - - - 13,00 13,00 13,00
Morcov 3,50 5,00 3,50 4,50 6,50 6,50 5,00 6,00 5,50 5,00 8,00 7,00 5,00 5,50 5,50
Pătrunjel  -  -  - - - - 25,00 25,00 25,00 - - -  -  -  - 
Praz  -  -  - - - - 15,00 15,00 15,00 - - -  -  -  - 
Ridiche neagră  -  -  - 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,50 3,50 3,50
Ridiche de lună  -  -  - - - - 20,00 20,00 20,00 - - -  -  -   -
Roşii de seră 22,00 22,00 22,00 20,00 24,00 22,00 20,00 21,00 20,00 16,00 25,00 25,00 23,00 23,00 23,00
Roşii de câmp  -  -  - - - - 18,00 20,00 18,50 - - -  -  -  - 
Salată  -  -  - - - - 70,00 70,00 70,00 - - -  -  -  - 
Sfeclă de masă 3,00 3,00 3,00 2,50 3,50 3,00 3,00 4,00 3,50 4,00 6,00 5,00 2,50 3,00 3,00
Usturoi  -  -  - 35,00 40,00 40,00 32,00 38,00 35,00 40,00 45,00 40,00 30,00 30,00 30,00
Varză 3,00 3,50 3,50 3,30 3,80 3,80 3,00 4,00 3,50 3,50 4,50 4,50 3,00 5,00 5,00
Varză brocolli  -  -  - - - - 35,00 45,00 40,00 - - -  -  -  - 
Varză conopidă  -  -  - 15,00 18,00 15,00 15,00 20,00 18,00 - - -  -  -   -
Varză de pechin  -  -  - - - - 10,00 10,00 10,00 - - -  -  -  - 
Varză roşie  -  -  - 4,50 4,50 4,50 - - - - - -  -  -  - 
Vinete  -  -  - - - - 3,00 5,00 4,00 - - -  -  -  -

FRUCTE

Grepfrut  -  -  - 22,00 22,00 22,00 18,00 20,00 19,00 - - - 20,00 20,00 20,00
Lămâi  -  -  - 20,00 21,00 20,00 18,00 18,00 18,00 - - - 17,00 18,00 18,00
Mandarine  -  -  - 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 - - - 17,00 17,00 17,00
Mere 3,00 6,00 4,00 4,00 8,00 6,00 3,00 4,00 3,50 3,50 5,00 5,00 4,00 6,00 5,00
Mere Golden 4,00 6,00 5,00 4,00 6,00 6,00 4,00 5,00 4,50 5,00 6,00 6,00 5,00 5,00 5,00
Mere Idared 4,00 5,00 4,00 - - - 4,50 6,00 5,00 - - -  -  -  - 
Mere Rihard  -  -  - 4,00 6,00 6,00 4,50 4,50 4,50 5,00 7,00 6,00  -  -  - 
Pere  -  -  - 8,00 8,00 8,00 7,00 7,50 7,00 5,00 8,00 8,00 5,00 5,00 5,00
Portocale  -  -  - 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 - - - 17,00 17,00 17,00
Prune uscate 30,00 30,00 30,00 - - - 16,00 20,00 18,00 20,00 20,00 20,00  -  -  - 
Struguri albi de masă 17,00 25,00 17,00 10,00 24,00 18,00 15,00 15,00 15,00 - - -  -  -  - 
Struguri de masă Moldova 16,00 18,00 17,00 17,00 18,00 18,00 7,00 13,00 11,00 - - - 15,00 15,00 15,00
Struguri roşii de masă  -  -  - 16,00 24,00 16,00 13,00 24,00 16,00 20,00 20,00 20,00  -  -  - 

Federaţia Agrigultorilor AGROinform prezintă preţurile săptămânale angro la fructe şi legume (28 octombrie)pe 5 pieţe din Moldova
Informaţia despre preţurile săptămânale o puteţi accesa pe www.agravista.md

Produsul
Rusia (Moscova)

RUR/kg
Polonia (Bronishe)

EUR/kg Ucraina (Copani) UAH/kg Ucraina (Lvov)
UAH/kg

min max med min max med min max med min max med
LEGUME

Cartofi  calitate superioară  -  -  -  -  -  - 4,00 4,00 4,00 3,20 3,40 3,35
Varză albă  -  -  - 0,22 0,32 0,25 2,50 2,80 2,65 3,00 3,50 3,25
Varză brocolli  -  -  - 0,46 0,63 0,51  -  -  - 12,00 18,00 15,00
Conopida  -  -  - 0,89 1,19 1,04  -  -  - 10,00 15,00 12,50
Varză roşie  -  -  - 0,38 0,51 0,44  -  -  -  -  -  - 
Varză de pechin  -  -  - 0,51 0,63 0,59  -  -  - 3,00 5,00 4,00
Ceapă  -  -  - 0,25 0,36 0,30 3,60 4,00 3,80 6,00 7,00 6,50
Ceapă verde  -  -  - 2,03 2,53 2,28  -  -  - 20,00 25,00 22,50
Ceapă timpurie  -  -  - 0,44 0,56 0,51  -  -  -  -  -  - 
Praz  -  -  - 0,63 0,84 0,76  -  -  - 9,00 10,00 9,00
Morcov  -  -  - 0,16 0,25 0,22 2,50 2,50 2,50 2,00 2,50 2,25
Ardei dulci  -  -  - 1,39 1,65 1,52 5,00 5,00 5,00 15,00 22,00 18,50
Ardei dulci (conus)  -  -  -  -  -  - 0,80 0,80 0,80 4,00 6,00 5,00
Roşii de seră  -  -  - 1,27 1,52 1,39 5,00 18,00 11,50 9,00 15,00 12,00
Castraveţi ( 9-12 cm)  -  -  -  -  -  - 12,00 12,00 12,00 16,00 18,00 17,00
Sfeclă de masă (rotundă)  -  -  - 0,20 0,25 0,22 2,50 2,50 2,50 2,00 3,00 2,50
Ridiche  -  -  -  -  -  - 5,00 6,50 5,75  -  -  - 
Usturoi  -  -  - 2,35 7,24 5,43 32,00 37,00 34,50 27,00 35,00 31,00
Pătrunjel  -  -  - 0,56 0,63 0,60 10,00 10,00 10,00 12,00 15,00 13,50
Mărar  -  -  - 0,25 0,34 0,25 10,00 10,00 10,00 15,00 20,00 17,50
Salata Aisberg  -  -  - 0,76 0,89 0,84  -  -  - 10,00 15,00 12,50
Bostănei  -  -  - 1,27 1,39 1,32 15,00 15,00 15,00  -  -  - 
Vinete  -  -  - 1,27 1,52 1,39 2,50 4,00 3,25 4,00 6,00 5,00

FRUCTE

Pepene verde  -  -  - 0,36 0,72 0,63 0,50 0,60 0,55  -  -  - 
Pepene galben  -  -  -  -  -  - 3,50 3,50 3,50 5,00 7,00 6,00
Struguri de masă c/s  -  -  - 0,89 1,39 1,09 7,00 15,00 11,00  -  -  - 
Struguri de masă c.1  -  -  -  -  -  -  -  -  - 15,00 20,00 17,50
Mere  -  -  - 0,47 0,63 0,56 3,00 5,00 4,00 3,00 5,00 4,00
Mere Golden Delicious  -  -  -  -  -  -  -  -  - 6,00 8,00 7,00
Mere Djonagold  -  -  - 0,51 0,63 0,56  -  -  -  -  -  - 
Piersici  -  -  - 0,89 1,20 1,14  -  -  - 12,00 15,00 13,50
Pere  -  -  - 0,89 1,14 1,01 3,00 4,00 8,50 8,00 12,00 10,00
Prune  -  -  - 1,14 2,28 2,03  -  -  - 10,00 16,00 13,00
Banane  -  -  - 0,76 0,93 0,84 10,70 10,70 10,70 10,00 11,00 10,50
Portocale  -  -  - 0,98 1,27 0,84 14,00 14,00 14,00 12,00 15,00 13,50
Mandarine  -  -  - 0,76 1,65 1,14  -  -  - 16,00 20,00 18,00
Lămâi  -  -  - 1,27 1,52 1,39 12,00 14,00 13,00 11,00 15,00 13,00
Ciuperci “Shampinion”  -  -  - 1,01 1,27 1,14  -  -  - 12,00 14,00 13,00

Federaţia Agricultorilor AGROinform prezintă reţurile săptămânale angro pentru fructe şi legume de pe pieţele din Rusia, Polonia şi Ucraina
Informaţia despre preţurile săptămânale o puteţi accesa pe www.agravista.md
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ABONAŢIVĂ LA ZIARUL

 INFORMAŢII DESPRE PREŢURI PE DIFERITE PIEŢE AGRICOLE DIN ŢARĂ;
 CERERI ŞI OFERTE DE PRODUCŢIE AGROALIMENTARĂ;
 RECOMANDĂRI ALE SPECIALIŞTILOR ÎN AGRICULTURĂ DESPRE:

      creşterea legumelor în seră şi cîmp deschis,
      îngrijirea livezilor şi viilor,
      creşterea animalelor,
      idei de afaceri profi tabile argumentate economic. 

Abonamente la ziarul AGROMEDIAINFORM 
pot fi  perfectate în toate ofi ciile poştale.

Preţuri de abonare (lei)

1 lună 3 luni 6 luni 9 luni 12 luni*

11 33 66 99 121
* august vacanţă

SĂ ÎNCEPEŢI O AFACERE
ŞI NU ŞTIŢI ÎN CE DOMENIU SĂ INVESTIŢI?

SĂ LUAŢI PREŢ BUN
PE PRODUCŢIA CRESCUTĂ CU MULTĂ MUNCĂ? 

DORITI

Detalii la tel: (+373 22) 23-55-25 

Index de abonare: PM 21948

Toate acestea la un preţ rezonabil de numai 121 de lei pentru abonament anual.

MEDIA
Publicaţie periodică a Federaţiei Naţionale
a Agricultorilor din Moldova “AGROinform”

ŞI VEŢI PRIMI:
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