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Vinuri sub marca “Moldova” 
vor fi  exportate în Europa

Vinurile moldovenești vor fi  
exportate pe piața europeană sub 
marca „Moldova”. Aceasta este 
propunerea autorităților moldo-
venești, înaintată la Bruxelles în 
cadrul negocierilor pe marginea 
Acordului privind protecția indi-
cațiilor geografi ce pentru produ-
sele agricole și alimentare.

Semnarea acestui acord va 
impune agenții economici mol-
doveni să-și modifi ce denumirile 
produselor fabricate, în depen-
dență de originea materiei prime 
pe care o utilizează în procesul 
produciței. 

„Am rugat reprezentanții eu-

ropeni să ne ofere posibilitatea 
să utilizăm marca „Moldova” la 
exportul vinurilor. Nu putem 
utiliza ca origine satele din Mol-
dova, pentru că nu sunt cunos-
cute”, a explicat viceministrul 
Agriculturii, Vasile Bumacov. 
Dacă Uniunea Europeană va ac-
cepta propunerea autorităților 
moldovenești, companiile vini-
cole trebuie să se înregistreze 
la Agenția de Stat pentru Pro-
prietate Intelectuală sub marca 
„Moldova”.

În același timp, ofi cialul a 
menționat că Republica Mol-
dova ar putea stopa exportul de 

băuturi alcoolice în țările CSI, 
deoarece, conform tratatului de 
la Lisabona, vinifi catorii moldo-
veni nu au dreptul să utilizeze 
denumirile de „coniac” și „șam-
panie”.

„Nu ne permitem să repetăm 
șocul din 2006, adică să stopăm 
exporturile, dar nici nu putem 
să exportăm în Rusia, Ucraina 
sau Belarus coniacul și șampa-
nia sub alte denumiri. Avem ne-
voie de cel puțin 5 ani să trecem 
la spumant și divin”, a spus Bu-
macov, precizând că a cerut la 
Bruxelles o perioadă de tranziție 
de 10 ani.

Bumacov a mai anunțat că 
doi experți europeni vor veni 
în Republica Moldova pentru 
a oferi expertiză în procesul de 
implementare a cerințelor UE, 
în ceea ce ține de denumirile ge-
ografi ce ale produselor pentru 
export.

Recent Comisia Europea-
nă a decis să majoreze cu 80 la 
sută cota de export a vinurilor 
moldovenești. Astfel, în 2011 în 
Uniunea Europeană vor putea fi  
exportate 20 de milioane de sti-
cle de vin din Republica Moldo-
va, iar în anii 2013-2015 - până 
la 33 de milioane de sticle.

8-95

În 2013 UE va acorda 
Moldovei asistență 
fi nanciară 
de 100 mln euro 

Despre aceasta a declarat șeful De-
legației UE în Moldova Dirk Schuebel, 
menționând că UE a majorat anterior 
asistența acordată Moldovei și volumul 
fi nanțării continuă să crească anual. 
Dirk Schuebel a subliniat că adițional, 
este necesară menținerea asistenței ma-
cro-fi nanciare de 90 mil. euro, precum: 
Parteneriatul Estic, Sinergia Mării Ne-
gre, Strategia Dunăreană, Misiunea UE 
de Asistență la Frontieră, etc. 

Dirk Schuebel a menționat că com-
binația de asistență bilaterală, regională 
și transfrontalieră permite de a utiliza o 
varietate semnifi cativă de instrumente 
pentru a sprijini Moldova și de a consoli-
da legăturile cu vecinii săi și cu UE. 

Potrivit lui, UE se concentrează, de 
asemenea, pe sprijinul și facilitățile ofe-
rite serviciilor esențiale, cum ar fi  sectoa-
rele de sănătate, aprovizionare cu apă și 
dezvoltarea rurală - care aduc benefi cii 
directe cetățenilor. Șeful Delegației UE 
la Chișinău a spus de asemenea că Mol-
dova și UE încearcă, de asemenea, să 
aproximeze economiile lor, cu obiectivul 
de a crea un regim profund și extins al 
liberului schimb și această perspectivă 
presupune oportunități uriașe pentru în-
treprinderile moldovenești de a intensi-
fi ca schimburile comerciale cu omologii 
lor din UE. 

Acesta este motivul pentru o parte 
importantă a asistenței UE, care s-a con-
centrat pe indicatori-cheie ai mediului 
de afaceri, cum ar fi  legislația în dome-
niul concurenței, achizițiile publice, etc.

Noi timbre de acciz 
din ianuarie 2011 

Din ianuarie 2011 în Moldova vor 
fi  introduse noi timbre de acciz. O 
decizie în acest sens a fost luată la șe-
dința Inspectoratului Fiscal Principal 
de Stat, la care au participat reprezen-
tanți ai Asociației producătorilor de 
băuturi tari din Moldova. 

Noile timbre de acciz vor avea mai 
multe semne de protecție, pentru a nu 
putea fi  falsifi cate. Acest fapt va per-
mite o mai bună monitorizare a pro-
cesului de circulație și comercializare 
a băuturilor alcoolice. 

Potrivit datelor participanților de 
pe piață, la moment în circulație se 
afl ă 2,6 mln de timbre de acciz, din-
tre care 100 mii nu sunt aplicate. IPFS 
recomandă distribuitorilor și bazelor 
angro să accepte producție cu timbre 
de acciz de tip vechi până la 31 decem-
brie 2010.
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Comanda nr. 1972

Tiparul executat la tipografi a 
«PRAG-3»

PUBLICAȚIE PERIODICĂ 
A FEDERAȚIEI NAȚIONALE 
A AGRICULTORILOR DIN MOLDOVA

PREŢURI

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  -  -  - 9,00 30,00 9,00 10,00 35,00 11,00 15,00 15,00 15,00 10,00 11,00 11,00
Cartofi 3,50 4,00 3,50 3,40 6,00 4,00 4,00 6,00 4,50 3,80 4,00 4,00 3,80 4,50 4,00
Castraveţi  -  -  - 22,00 24,00 22,00 20,00 24,00 22,00 28,00 30,00 30,00 13,00 13,00 13,00
Ceapă galbenă 4,00 5,50 5,00 4,00 5,00 4,50 4,00 5,00 4,50 5,00 5,00 5,00 3,50 5,00 4,00
Ciuperci Shampinion  -  -  - 28,00 28,00 28,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 29,00 30,00 29,00
Dovlecei  -  -  - 25,00 25,00 25,00 20,00 25,00 20,00 - - - - - -
Morcov 3,00 4,00 4,00 2,80 7,00 4,00 4,00 6,00 5,00 5,00 9,00 7,00 4,50 5,00 5,00
Roşii de seră 22,00 22,00 22,00 18,00 22,00 22,00 8,00 28,00 20,00 10,00 25,00 22,00 20,00 20,00 20,00
Sfeclă de masă 2,50 3,00 2,50 3,00 3,50 3,00 2,00 4,00 3,00 4,00 5,00 4,00 2,50 3,00 2,50
Usturoi  -  -  - 40,00 40,00 40,00 35,00 65,00 40,00 55,00 55,00 55,00 - - -
Varză 3,00 3,50 3,50 3,30 4,00 3,50 3,00 4,00 4,00 3,50 4,00 4,00 3,80 4,50 3,00
Vinete  -  -  - 26,00 26,00 26,00 25,00 25,00 25,00 - - - - - -

FRUCTE
Banane  -  -  - 13,15 13,15 13,15 13,51 13,51 13,51  -  -  - 13,00 13,00 13,00
Lămâi  -  -  - 18,50 18,50 18,50 16,00 20,00 18,00 - - - 17,00 17,00 17,00
Mandarine  -  -  - 18,00 18,00 18,00 16,00 20,00 18,00 - - - - - -
Mere 3,00 6,00 4,00 3,00 7,00 5,00 3,00 6,00 5,00 3,50 7,00 5,00 4,00 5,00 3,00
Mere Golden 4,00 6,00 5,00 5,50 6,50 6,00 5,00 6,00 5,00 6,00 7,00 6,00 5,00 5,00 5,00
Mere Idared 4,00 5,00 4,00 4,00 5,00 5,00 4,00 5,00 5,00 6,00 6,00 6,00 - - -
Mere Rihard  -  -  - 5,50 6,50 6,00 5,00 6,00 5,00 7,00 7,00 7,00 - - -
Pere  -  -  - - - - 1,50 8,00 3,00 4,00 7,00 5,00 6,00 8,00 7,00
Portocale  -  -  - 18,00 18,00 18,00 16,00 20,00 18,00 - - - 17,00 17,00 17,00
Prune uscate 30,00 30,00 30,00 - - - 15,00 25,00 20,00 18,00 25,00 20,00 26,00 30,00 26,00
Struguri albi de masă 17,00 25,00 17,00 14,00 26,00 18,00 10,00 27,00 17,00 - - - 18,00 30,00 18,00
Struguri de masă Moldova 16,00 18,00 17,00 16,00 18,00 18,00 16,00 18,00 17,00 - - - - - -
Struguri roşii de masă  -  -  - 18,00 24,00 18,00 16,00 25,00 17,00 - - - - - -

Prețuri stabile 
la cartofi  
la piețele 
autohtone

Operatorii de pe piețele angro din 
țară susțin că, în ciuda problemelor ce 
țin de calitate, prețul cartofi lor rămâne 
stabil în practic toate regiunile țării. 

În prezent, prețul de comercializa-
re a cartofi lor variază în limitele de 3,5 
și 6,0 lei/kg. Cele mai solicitate soiuri, 
la piețele angro sunt Irga, Romana, 
Condor. Oferta este mare, prepon-
derent se comercializează cartofi  de 
producție autohtonă.

Producatorii sunt 
nemulțumiți 
de prețul merelor

Producătorii moldoveni consideră 
că prețul oferit, în acestă perioadă a 
anului, pentru mere este mic. Acesta 
este infl uiențat de pretul de comerci-
alizare a merelor în țările vecine, care 
este mai mic, decât cel de pe piața Mol-
dovei, consideră producătorii.

Cu toate acestea, analiza reali-
zată de expertii AGROinform, atestă 
că comparativ cu perioada similară 
a anului precedent, prețurile la mere 
sunt în creștere: pentru merele Idared 
- cu 43%, Rihard - cu 87%, Golden De-
licous - cu 38%. 

În 2011 vom exporta zahăr, vin și grâu în UE
Comisia Europeană a decis ma-

jorarea cotelor tarifare la pozițiile 
cheie de export pe piața comunitară 
pentru Republica Moldova. Astfel, 
cota pentru vinuri se va majora cu 
80% în anul 2011. 

În cadrul Subcomitetului pentru 
Comerț și Investiții RM-UE, desfășu-
rat pe 11 noiembrie, la Bruxelles, Co-
misia Europeana a informat despre 
decizia CE din 10 noiembrie curent 
privind majorarea cotelor tarifare la 
exportul de vinuri și cereale de ori-
gine moldovenească pe piața comu-
nitară. 

Potrivit serviciului relații publice 

al Ministerului Economiei, decizia 
respectivă include: extinderea apli-
cării Preferințelor Comerciale Auto-
nome pînă în anul 2015 și majorarea 
cotelor tarifare la pozițiile cheie de 
export pe piața comunitară, după 
cum urmează: pentru vinuri - în anul 
2011, cota propusă va fi  de 1,5 mln 
decalitri sau cu 80% mai mare decît 
cea existentă, pentru 2012 - 1,8 mln 
decalitri, iar pentru anii 2013-2015, 
cota de export în UE va fi  de 2,4 mln 
decalitri de vin. 

De asemenea, se propune majo-
rarea cotelor la exportul de cereale, 
orz și porumb, cu 5 mii de tone anu-

al. Către anul 2015, cota de export al 
acestor produse va fi  de pînă la 50 
mii de tone. Decizia data urmează a fi  
confi rmată de Consiliul Uniunii Eu-
ropene și de Parlamentul European. 

Preferințele Comerciale Autono-
me au fost acordate Republicii Mol-
dova, începînd cu 1 martie 2008, în 
scopul liberalizării comerțului cu UE 
și asigurării premiselor pentru crea-
rea unui mediu economic favorabil 
și atragerea investițiilor. Republica 
Moldova a obținut cote la export fără 
achitarea taxelor la o lista de produ-
se, precum ar fi : zahăr alb, vinuri, 
grâu etc. 

Ofertă mare de ceapa 
la piețele angro din țară

Potrivit analiștilor AGROinform, la piețele angro din țară ceapa 
este comercializată în cantități mari și este preponderent de producție 
locală. Cererea este mare, iar calitatea producției este diferită. Cea 
mai solicitată este ceapa galbenă de soiurile Haltedon și Studgarter. 

Cozile verzi de ceapă sunt expuse spre comericalizare în cantități 
mici. Oferta pentru ceapa roșie și alba este de asemenea destul de 
mica, și oferă producătorilor și comercianților posibilitatea de a de-
clara și menține prețurile la un nivel ridicat. 

La data de 11 noiembrie, prețurile la ceapa galbenă au oscilat în-
tre 4 și 5 lei/kg. Prețul maxim pentru ceapa albă și roșie a ajuns la 
10 lei/kg. 

Agenții economici spun că în acest an a 
crescut considerabil cererea pentru export 
a acestui produs. Astfel, pentru piața autoh-
tona nu mai rămâne aproape nimic. De aici 
și scumpirea miezului de nucă. Iar prețurile 
sunt acum duble față de anul trecut. 

Un kilogram de miez de nucă se vin-
de în piețe la prețuri ce oscilează între 
90 și 120 de lei kilogramul, în funcție de 
calitate.

Cauza principală a acestor scumpiri 
este cererea în creștere din partea expor-
tatorilor.

În ultimul an din țară au fost exportate 

11 mii de tone de miez de nucă, volum re-
cord pentru ultimii ani. În plus, au crescut 
simțitor și prețurile la export: de la 4,5 la 
6,2 dolari pentru un kilogram.

 Ramura nucului a fost declarată în ul-
timii ani una de mare perspectivă, în spe-
cial datorită cererii enorme pentru acest 
produs la export. Experții spun că nucul 
s-a dovedit a fi  foarte rezistent la schim-
bările climaterice, iar cei care s-au ocupat 
în ultimii ani cu înfi ințarea plantațiilor de 
nuci au mari șanse să obțină în următorii 
ani câștiguri importante de la vânzarea 
miezului de nucă.

Defi cit de nuci pe piața locală

Potrivit unui raport publicat de 
Biroul Național de Statistică(BNS), ex-
porturile realizate în septembrie 2010, 
practic, au atins cota de circa 150 de 
milioane de dolari, - cu 41 la sută mai 
mult, față de aceeași perioadă a anului 
2009. 

Raportul BNS arată că volumul 
mărfurilor exportate de Republica 
Moldova a crescut cu 12,9 %, în peri-
oada ianuarie-septembrie 2010, față 
de primele nouă luni ale anului 2009, 

înregistrând o valoare de un miliard 
de dolari. Astfel, exporturile destinate 
celor 27 de state ale UE, cu creștere de 
circa două procente, au atins cota de 
aproape 490 de milioane de dolari. 

O majorare semnifi cativă, de 19,4 
%, a fost obținută pentru mărfurile des-
tinate statelor CSI. Valoare acestor pro-
duse este de 390,7 milioane de dolari. 
Exporturile pentru alte state au crescut 
însă și mai mult, cu aproape 50 %. În 
același timp, valoarea importurilor, în 

perioada ianuarie-septembrie, este de 
2,6 miliarde de dolari, sau în creștere 
cu 15,5 %, față de aceeași perioadă a 
anului trecut. 

Primele țări partenere, la acest ca-
pitol sunt Ucraina, Federația Rusă și 
România. Totuși, o creștere semnifi ca-
tivă a importurilor, în această perioa-
dă, a fost din Federația Rusă, Grecia și 
SUA, cu 62,4%, 86,1 % și, respectiv 57,1 
%. BNS anunță că în acest an, a fost 
înregistrat și un decalaj cosiderabil în 

evoluția exporturilor și importurilor, 
care indică o valoare de 1,6 miliarde de 
dolari, sau în creștere cu 17,2 % față de 
2009. Acest indice este însă mai bun, în 
comparație cu perioada ianuarie-sep-
tembrie 2008, când a fost înregistrat 
un defi cit export-import cu 65,7 % mai 
mare decât în acest an. Potrivit rapor-
tului, cifra diferenței dintre export și 
import a fost și mai mică în 2000, însă 
suma comerțului extern a fost atunci 
de doar 866 milioane de dolari. 

Volumul mărfurilor exportate de către Republica Moldova este în continuă creștere

Federaţia Agrigultorilor AGROinform prezintă preţurile săptămânale angro la fructe şi legume pe 5 pieţe din Moldova (11.11.2010)
Informaţia despre preţurile săptămânale o puteţi accesa pe www.agravista.md
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dacă le colectăm împreună – le co-
mercializăm mai ușor. Deținătorul de 
bovine nu-ți poate permite să procure 
tot utilajul necesar, fiind asociat însă 
poate beneficia de servicii la prețuri 
mai mici”, a afirmat președintele co-
operativei Vita-Lact din satul Ignăței, 
raionul Rezina.

Membrul cooperativei „Orhei-
Fruct”, Mihai Savin a afi rmat că decizia 
de cooperare a venit odată cu difi cultă-
țile pe care le întâmpinau producătorii 
la exportul producției. „La încheierea 
unui contract, cumpărătorul poate cere 
cantități de ordinul a mii de tone de 
fructe, de o anumită calitate și care să 
fi e livrate într-o anumită perioadă. Nu 
va reuși un producător de sine stătător 
să respecte aceste condiții”, a spus agri-
cultorul.

Însă, activitatea cooperativelor de 
întreprinzător și a asociațiilor de pro-
ducători a evidențiat o serie de proble-
me care împiedică dezvoltarea coope-
rării fermierilor în Republica Moldova. 
Aceste probleme sunt de ordin fi scal, 
investițional și instituțional. Un impact 
negativ asupra cooperativelor existente 
a avut-o și criza economică.

Vânzările nete ale cooperativelor 
pe parcursul anului 2009 au fost de 
9,8 mln lei, cu aproximativ 4 mln lei 

mai mult decât în anul 2008. În același 
timp, tranzacțiile de export s-au cifrat 
la 1,8 mln lei, față de 138 mii de lei în 
anul precedent. 

Reieșind din cele expuse, partici-
panții conferinței au propus un șir de 
măsuri orientate spre îmbunătățirea 
mediului de dezvoltare a cooperative-
lor. Propunerile sunt destinate, în spe-
cial, instituțiilor statale abilitate, dona-
torilor internaționali și organizațiilor 
de consultanță.  

GUVERNULUI 
REPUBLICII MOLDOVA

1. Consolidarea capacităților in-
stituțiilor statului  de control asupra 
importului, comercializării și utilizării 
substanțelor de uz fi to-sanitar

2. Extinderea ariei de acoperire a 
suprafețelor protejate de serviciul anti-
grindină

3. Elaborarea în comun cu Inspec-
toratul Fiscal a indicațiilor metodice 
privind impozitarea cooperativelor

4. Suport conjugat al membrilor 
cooperativelor, statului și a donatorilor 
la crearea unui fond de mijloace circu-
lante pentru cooperativele orientate la 
export

5. De a acorda subsidii la comer-

cializarea laptelui, sau de a compensa 
pierderile la producerea laptelui în pe-
rioadele când prețul este mic.

DONATORILOR EXTERNI

6. Contribuții din partea statului 
și donatorilor de cel puțin 50% din in-
vestițiile cooperativelor în capacități de 
păstrare și linii de sortare

ORGANIZAŢIILOR 
DE CONSULTANŢĂ,  
UNIUNILOR  DE FERMIERI 
ȘI COOPERATIVELOR

7. Este necesară școlarizarea 
membrilor cooperativelor în aplicarea 
tehnologiilor noi de producere și con-
trol al calității producției agricole

8. Școlarizarea echipelor coopera-
tivelor în diverse aspecte ale activită-
ților: contabilitate, management, mar-
keting

9. Elaborarea cadrului legislativ 
necesar și unui program de susținere 
a grupurilor de producători, inclusiv a 
cooperativelor după modelul care exis-
tă în UE.

Liliana BEREGOI

Asocierea facilitează activitatea 
producătorilor agricoli

Federația Națională a Agricultorilor din Moldova AGROin-
form dispune de o vastă experiență în domeniul creării și asisten-
ței cooperativelor de întreprinzător. Până în prezent, cu supor-
tul AGROinform au fost create și dezvoltate 30 de cooperative: 15 
cooperative de marketing și 15 de întreprinzător, care întrunesc 
peste 1000 de membri. 

În cadrul ediției a IV-a a conferin-
ței naționale „Cooperarea agricultori-
lor în marketing – o soluție în accesa-
rea piețelor”, care s-a desfășurat recent 
la Chișinău membrii cooperativelor de 
producători au împărtășit experiența 
proprie cu fermierii care intenționea-
ză să se coopereze, au relatat despre 
difi cultățile cu care se confruntă în 
activitate și au identifi cat împreună cu 
instituțiile de stat, donatorii, organiza-
țiile de consultanță căi de soluționare a 
problemelor. 

Activitatea de până în prezent a 
cooperativelor de întreprinzător a de-
monstrat că asocierea pe principii de 
marketing este soluția optimă pentru 
comerțul agricol, prin asigurarea ca-
lității și cantității de producție la preț 
competitiv de piață și prin sporirea ca-
pacității de negociere a producătorilor 
agricoli. 

„Avantajele cooperării ar fi: o 
piață de desfacere asigurată, pentru 
că nu poate să meargă fiecare pro-
ducător la piață cu 2-3 litri de lapte, 

Noi metode de promovare a tehnologiilor avansate în agricultură
Fermierii transnistreni vor putea asi-

mila practici agricole avansate prin in-
termediul unei emisiuni specializate ce 
urmează a fi lansată în regiune pe baza 
experienței americane. În acest scop, în 
perioada 8-25 octombrie curent, docto-
rul în științe, Bruce Williams, consultant 
în agronomie și horticultură, a efectuat o 
vizită în Moldova. Expertul a fost selectat 
prin concurs pentru a acorda consultanță 
pe bază de voluntariat în cadrul Programu-
lui De la Fermier la Fermier. 

Bruce Williams este autorul unei emi-
siuni televizate proprii în SUA axată pe ex-
tensiunea agricolă, care se bucură de o mare 

audiență, și în cadrul vizitei sale în Moldova 
a acordat asistență reprezentanților compa-
niei de consultanță Capital Consulting Com-
pany (CCC) din Tiraspol și ai unui post local 
de televiziune în scopul elaborării conceptu-
lui noii emisiuni. Voluntarul a oferit instru-
ire în tehnicile avansate de realizare a în-
registrărilor video și a consultat specialiștii 
autohtoni în ceea ce privește achiziționarea 
echipamentului necesar pentru producerea 
emisiunii. 

Totodată, expertul american a asistat 
benefi ciarii la elaborarea unui plan strate-
gic pe termen lung pentru acest proiect de 
emisiune și întocmirea unei liste cu temele 

agricole relevante. Programul televizat va fi  
difuzat sistematic și va include subiecte pri-
vind problemele comune ale agricultorilor, 
tehnologiile și echipamentele de ultimă oră, 
precum și soluțiile optime pentru îmbunătă-
țirea practicilor agricole existente. 

Doctorul în științe Bruce Williams a efec-
tuat până acum mai multe vizite în Moldo-
va pentru a acorda consultanță fermierilor 
moldoveni, precum și pentru a evalua și for-
tifi ca succesele producătorilor agricoli asis-
tați anterior. În anul curent, expertul a mai 
efectuat o vizită pentru a lucra cu un grup de 
fermieri din raionul Edineț în vederea îmbu-
nătățirii producerii legumelor în sere. 

(ediţia a IV-a a conferinţei naţionale “Cooperarea agricultorilor în marketing - o soluţie în accesarea pieţelor”)
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CREDITE PENTRU DEZVOLTARE / INVESTIŢII
Oikocredit este o instituţie internaţională de dezvoltare cu peste 30 de ani 

de experienţă în domeniul fi nanciar. Oikocredit stimulează dezvoltarea durabilă, 
prin fi nanţarea  afacerilor viabile, care oferă comunităţilor mai puţin avantajate 
şi membrilor lor şansa de a-şi dezvolta activităţile, de a-şi îmbunătăţi rezultatele 
şi nivelul de trai. Sediul central al Oikocredit se afl ă în Amersfoort, Olanda. La 
moment Oikocredit are circa 36 de reprezentanţe în diferite ţări ale lumii. 

OIKOCREDIT OFERĂ: 
-  Împrumuturi (credite) directe in valută (EUR sau US$) sau in Lei Moldove-

neşti pentru investiţii (procurare de tehnică agricolă, utilaje, construcţia depo-
zitelor de păstrare (frigidere), capacităţi de păstrare a cerealelor, instalaţii de 
irigare, utilaj de procesare, modernizarea capacităţilor de producere, construcţia 
de spaţii cu teren protejat (sere), plantare de vii, livezi etc); 

-  Linii de credit; 
AGRICULTURA ŞI PRODUCŢIA DE BUNURI DE CONSUM 

SUNT DOMENIILE PREFERATE PENTRU FINANŢARE. 

AVANTAJELE UNUI ÎMPRUMUT DE LA OIKOCREDIT:     
Valoare mare a împrumutului: − peste 50,000 EUR/US$ sau echivalent 

in Lei;
Rata dobânzii: accesibilă, calculată în funcţie de gradul de risc şi impactul − 

social al proiectului;
Perioada de creditare : medie – lungă, în funcţie de tipul proiectului, de − 

regulă 3-5 ani;
Posibila perioadă de graţie, în funcţie de investiţie şi cashfl owul proiectu-− 

lui: la dobindă – 6 luni, la plata împrumutului  - pină la 18 luni;
Termene de rambursare fl exibile : în funcţie de specifi cul proiectului;− 
Comision unic – − 1% din valoarea împrumutului.

REPREZENTANŢA OIKOCREDIT ÎN REPUBLICA MOLDOVA
Blvd. Ștefan Cel Mare, 202, clădirea KENTFORD, et. 7., Chişinau, 

Republica Moldova
Tel: 022 75 44 33 ; Mobil : 0 794 70795; 0 692 90034
E-mail: elungu@oikocredit.org Web: www.oikocredit.org

Summitul G20 de la Seul s-a înche-
iat, fără ca liderii celor mai importante 
economii avansate să găsească soluții 
care să liniștească lumea în privința 
siguranței economiei globale. Întruni-
rea de la Seul s-a desfășurat pe fondul 
divergențelor dintre SUA și China, a 
problemelor Irlandei cu defi citul și a 
incertitudinilor generale privind reve-
nirea economiei mondiale.

SUA a acuzat în repetate rânduri 
China că își ține artifi cial moneda na-
țională la o valoare mică și face astfel 
concurență neloială exportatorilor 
americani. Însă, președintele SUA 
Barrack Obama a venit la Seul într-
un moment în care toată lumea vede 
America drept un producător de infl a-
ție, după ultimul program de quantita-
tive easing, prin care Fed va tipări 600 
de miliarde de dolari. Astfel, ambele 

puteri au avut argumente în disputa 
monetară.

În ceea ce privește lupta împotri-
va recesiunii globale, liderii G20 spun 
că măsurile luate până acum au adus 
“rezultate puternice”, dar riscurile încă 
există. Acestea sunt localizate în special 
în “creșterea inegală și lărgirea dezechi-
librelor care alimentează tentațiile de a 
(te) desprinde de la soluțiile globale în 
acțiuni necoordonate. Totuși, politicile 
necoordonate vor conduce doar la re-
zultate mai grave pentru toți”. Liderii 
G20 au promis și că dezvolta niște “li-
nii indicative” setate după “o serie de 
indicatori” care să ajute la identifi carea 
marilor dezechilibre comerciale care 
“necesită acțiuni preventive și corecti-
ve”. Primele evaluări ale țărilor după 
noii parametri vor fi  făcute anul viitor.

De asemenea, țările se vor abține 

de la viitoare practici protecționiste, 
sub orice formă ar fi  acestea, și le vor 
elimina pe cele în desfășurare, “inclusiv 
restricțiile la export și măsurile pentru 
stimulare exporturilor care nu respec-
tă regulile Organizației Mondiale a 
Comerțului”. Asta vine în contextul în 
care în SUA existau discuții privind im-
punerea unei taxe pentru importurile 
din China - acuzată  că omoară indus-
tria americană. De asemenea, China a 
sistat la un moment-dat exporturile de 
minereuri rare către Japonia, necesare 
în industria high-tech.

Tim Condon, șeful departamentu-
lui de cercetare la ING Financial Mar-
kets în Singapore, spune pentru Reu-
ters că e greu să nu fi  de acord cu anga-
jamentele liderilor G20, dar că aceștia 
nu au reușit să satisfacă așteptările de 
dinaintea summitului.

Recolta slabă de cereale 
din acest an va duce 
la noi scumpiri 

Summitul G20 a adus doar promisiuni

China va deveni a treia putere în cadrul FMI 
China va deveni a treia putere în 

cadrul FMI, în funcție de drepturile 
de vot, după SUA și Japonia, poziție 
care va permite statului să-și asume 
responsabilități mai mari în ceea ce 
privește economia mondială, a decla-
rat directorul general al instituției fi -
nanciare, Dominique Strauss-Kahn.

“Planul FMI ar putea infl uen-
ța atitudinea autorităților chineze. 
Acestea au dorit să fi e mai bine repre-

zentate în FMI, ceea ce demonstrea-
ză că le pasă de instituție”, a afi rmat 
Strauss-Kahn, citat de Bloomberg.

Boardul FMI a acceptat, după un 
acord convenit în octombrie de mi-
niștrii de Finanțe din G20, să acor-
de o putere de vot mai mare statelor 
cu o dezvoltare dinamică. Totodată, 
țările europene avansate vor ceda 
două locuri în boardul FMI. Deci-
ziile vor crește infl uența unor state 

precum Brazilia sau Coreea de Sud 
în politica instituției fi nanciare in-
ternaționale.

Programul FMI are ca scop adap-
tarea instituției la actualul scenariu 
economic, în care revenirea după 
recesiune este susținută de creșterile 
din statele emergente. Pentru a pu-
tea fi  pus în practică, acesta trebuie 
să primească aprobarea a 85% din 
cei 187 de membri cu drept de vot.

UE cere înapoi de la România 46,3 mln. euro 
cheltuite incorect pentru agricultură

Comisia Europeană va cere înapoi de la o serie de state membre, între 
care și Romaânia, o sumă totală de 578,5 milioane de euro, reprezentând 
fonduri acordate de UE pentru cheltuieli agricole și care au fost cheltuite în 
mod incorect de statele respective. 

Banii revin la bugetul UE deoarece nu au fost respectate reglementările 
UE sau procedurile de control ale cheltuielilor agricole au fost necorespun-
zatoare. Statele membre sunt responsabile de acordarea plăților și de con-
trolarea cheltuielilor efectuate în cadrul politicii agricole comune (PAC), iar 
Comisia are obligația de a se asigura că statele membre au utilizat fondurile 
în mod corect. 

Conform acestei decizii, se vor recupera fonduri de la Bulgaria, Cipru, 
Republica Ceha, Danemarca, Franța, Germania, Grecia, Ungaria, Italia, Ir-
landa, Lituania, Polonia, Portugalia, România, Slovenia, Spania, Suedia, 
Țările de Jos și Regatul Unit.

Dacian Ciolos, comisarul european pentru agricultură și dezvoltare ru-
rală, a declarat referitor la această decizie: “Facem tot ce ne stă în putință 
pentru a realiza un control optim al cheltuielilor agricole în scopul de a ne 
asigura că banii contribuabililor nu sunt cheltuiți în mod necorespunzator”.

Creșterea prețurilor la materiile 
prime va deveni principalul motiv de 
îngrijorare pentru autorități în anul 
viitor. Publicațiile internaționale de 
business scriu că anul 2011, oferta nu 
va reuși să egaleze cererea, iar aceas-
ta va aduce noi tensiuni la bursele 
internaționale.

Recolta slabă a cerealelor din 
acest an a făcut loc speculațiilor la 
bursă, iar analiștii internaționali 
s-au întrecut în prognoze privind de-
clanșarea unei crize mondiale a ali-
mentelor. Toate acestea au făcut ca, 
la bursele internaționale, grâul să se 
scumpească cu 31 la sută, porumbul 

cu 48 la sută, iar soia - cu 27 la sută. 
Bumbacul a înregistrat în acest an 

maxime istorice, după dublarea prețu-
lui față de anul trecut. Aurul s-a scumpit 
cu 29 la sută, iar estimările analiștilor 
arată că metalul galben își va continua 
ascensiunea și în 2011. Lanțul scumpi-
rilor a inclus și alte metale de bază, dar 
și produsele din carne. 

Experții Institutului Nord-ameri-
can de Risc Management din Chica-
go menționează că decizia recentă a 
Statelor Unite de a relaxa în continu-
are politica monetară ar putea duce 
la noi scumpiri a materiilor prime la 
nivel mondial.

Greu de imaginat, dar la jumăta-
tea lui noiembrie pompierii bulgari 
se luptă cu incendiile de vegetație, 
din cauza secetei și temperaturilor 
parcă estivale.

Zeci de focare în diferite zone 
rurale, au izbucnit după ce local-
nicii au dat foc la frunze uscate, iar 
fl acările au scăpat de sub control și 
s-au extins cu repeziciune.

Cel mai grav dintre aceste in-
cendii a pârjolit câteva sute de 
hectare într-o regiune muntoasă și 
greu accesibilă din centru țării.

Peste o mie de pompieri au fost 
mobilizați pentru stingerea incen-
diilor.

Incendiile de vegetație 
au făcut ravagii în Bulgaria
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Produse lactate mai scumpe 
pentru Moldova

Industria 
laptelui
Industria de fabricare a produselor 

lactate este unul din sectoarele priorita-
re ale unei tari, datorită importanței sale 
pentru alimentarea populatiei. Întreprin-
derile industriei dispun de un sortiment 
diversifi cat de produse lactate, principala 
caracteristică a cărora este că sunt produ-
se tradiționale cu un termen de păstrare 
mic. Produsele lactate tradiționale sunt 
orientate mai mult la piața internă și foar-
te puțin la export. Industria de prelucrare 
a laptelui din Moldova este reprezentată 
de cca. 11 companii, majoritatea fondate 
în anii ‘60-’70, dintre care și 2 companii 
fondate după anul 2000, dar și câteva uni-
tăți de procesare a laptelui de talie mică cu 
cotă neînsemnată pe piață. Industria de 
prelucrare a laptelui deține о pondere me-
die  în volumul total de producție al indus-
triei alimentare și a băuturilor a Moldovei, 
constituind 12% din totalul acesteia. Ana-
liza indicatorilor generali ai ramurii ne 
arată că pe parcursul anilor 2000 - 2009 
activitatea industriei lactatelor s-a stabili-
zat, înregistrându-se chiar și unele tendin-
țe pozitive. Cu toate acestea, însă, ea este 
departe de rezultatele înregistrate în anii 
1989 - 1990, care sunt considerați cei mai 
buni în activitatea industriei.

Cele mai mari intreprinderi de proce-
sare a laptelui din Moldova sunt: concer-
nul JLC, format din fabricile de lapte de la 
Bălți și Chișinău, Fabrica de lapte de la Că-
lărași, Concernul format din Fabricile de 
lapte de la Hîncești și Soroca, Fabrica de 
lapte de la Florești, Fabrica de lapte de la 
Cupcini, Fabrica de brânzeturi de la Râș-
cani. Majoritatea dintre fabricile mențio-
nate, în special cele fondate în anii 70, ai 
secolului trecut, nu dispun de materie pri-
mă pentru asigurarea capacităților de pro-
ducere. Majoritatea furnizorilor de lapte, 
dar și a procesatorilor sunt concentrați în 
regiunea de nord a  republicii, unde secto-
rul zootehnic este mai dezvoltat. 

Sectorul de fabricare a produselor lac-

tate este o ramură cu un nivel înalt de con-
curență. Întreprinderile sectorului sunt 
complet privatizate. Actualmente, pache-
tele de control ale majoritatii întreprinde-
rilor din sector sunt controlate de fonduri 
sau investitori străini, dar și de persoane 
fi zice. Investitorii străini au preluat pache-
tul de control a S.A “Inlac”, “Lapte Hân-
cesti”, “Fabrica de unt Floresti”, “Fabrica 
de branzeturi din Soroca”. 

Cea mai importanta piata de desfacere 
a laptelui este Chisinau cu 65% din cota 
de consum. Conform datelor Ministerului 
Agriculturii și Industriei Alimentare, 73% 
din laptele procesat este colectat în partea 
de Nord, și doar 8% în partea de sud a re-
publicii. 

Lista 
întreprinderilor
prelucratoare 
de lapte:

1. S.A –Incomlac Bălți

2. S.A. –Inlac Cupcini

3. Unitatea de procesare a lap-
telui de la Drochia

4. S.A –Lactis Râșcani

5. S.A–Fabrica de brânzeturi 
din Soroca

6. S.A –Fabrica de unt din Flo-
rești

7. S.A –Lapte  Chișinău Centru

8. S.A –Fabrica de produse lac-
tate din Călărași

9. S.A –Fabrica de produse lac-
tate din Hâncești

10. Fabrica de brânzeturi de la 
Brăviceni

11. Unitatea de procesare a lap-
telui de la Maximovca 

Principalii 
importatori 
ai produselor 
lactate
În ultimii ani se poate urmări о majo-

rare a importurilor de lactate, și о dimi-
nuare tot mai semnifi cativă a exportului. 
Diminuarea exportului fi ind cauzată de 
interdicțiile asupra unor întreprinderi de 
a exporta producția pe alte piețe din con-
siderente de neconformitate. Cota parte a 
produselor importate este foarte mică în 
comparație cu consumul. Câteva produ-
se (iaurt, cașcaval) dețin o pondere înaltă 
din importul total. Aceasta se întîmplă din 
cauza că majoritatea întreprinderilor mol-
dovenești, de procesare a laptelui, nu au 
tradiții și tehnologii moderne de produ-
cere a cașcavalului și iaurtului. În același 
timp, laptele colectat, din sectorul privat, 
nu dispune de calitățile necesare pentru 
producerea cașcavalului. Principalii im-
portatori de produse lactate sunt “Green 
Hills Market”, “Olmis”, “Prim-Com”, “Fi-
desco”, “Ungar”, “Maureza”, Frigo”.

Producerea 
laptelui
Circa 92% din lapte este produs de sec-

torul individual și fermele mici. Piața de 
desfacere a laptelui o constituie fabricile 
de procesare a laptelui, prin intermediul 
punctelor de colectare, deschise în sate, 
dar și câteva cooperative de întreprinză-
tor, ce aparțin nemijlocit fermierilor pro-
ducători de lapte. 

Pe parcursul anilor 2009-2010 prețul 
pentru lapte, oferit de fabrici a variat, în 
dependență de localitatea de unde se co-
lectează laptele și de politica de colectare a 
fabricii. Un factor care infl uențează prețul 
oferit fermierilor producători de lapte este 
și modul de comercializare: prin interme-
diul punctelor de colectare, de obicei, la 
un preț mai mic și prin intermediul coope-
rativelor de întreprinzător - la un preț mai 

mare. Astfel, pe parcursul anului 2009 
fermierii au primit pentru lapte un preț 
de 1,8-2,6 lei - în lunile de vară, 2,8-3,5 - 
în lunile de toamnă și cca. 3 lei în lunile 
de iarnă-primăvară. Pe parcursul anului 
2010, prețurile au crescut până la 2,8-3,75 
în ianuarie-iunie, 3,2 - în lunile de vară, 
iar începând cu luna septembrie 2010 pre-
țurile oferite au crescut până la 4 lei/l. 

Intervenția 
statului 
în sectorul 
producerii, 
procesării 
și comercializării
laptelui 
Sectorul laptelui nu s-a bucurat de ca-

reva intervenții majore din partea statului, 
pe parcursul ultimilor ani. Intervenția sa 
limitat la subvenționarea procurării ani-
malelor de prăsilă pe parcursul anului 
2009. Începînd cu anul 2010, satul inter-
vine în acest sector prin: subvenționarea 
procurării animalelor de prăsilă și crearea 
fermelor, dar și prin Hotărârea de guvern 
692, cu privire la aprobarea Reglementă-
rii tehnice la „Lapte și produsele lactate”. 
Această hotărâre care a intrat în vigoare în 
octombrie 2010, impune o anumită limită 
la utilizarea laptelui praf în industria pro-
cesării laptelui. Această restricție va face 
ca procesatorii să nu mai importe lapte 
praf pentru al utiliza în fabricarea produ-
selor lactate. În același timp, procesatorii 
se vor orienta la cantitățile de lapte pro-
duse în interiorul țării, ceea ce va favori-
za creșterea prețului oferit fermierilor. În 
același timp se poate înregistra o creștere 
a prețurilor la comercializarea cu amă-
nuntul a produselor lactate. 

Studiu realizat de 
Grigore DARABAN

Expert Agrobusiness
Federația AGROinform
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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.

SOCIAL

Consiliul Europei va alo-
ca Moldovie circa un mlrd 
dolari pentru asigurarea tu-
turor localităților din repu-
blică cu apă potabilă și rețele 
de canalizare.

Viceministrul sănătății, 
Mihai Magdei, a declarat că 
Consiliul Europei va aloca 
Moldovei acești bani până în 
anul 2013, când va începe re-
alizarea proiectului de apro-
vizionare cu apă potabilă. 

«În prezent, se lucrează la formarea unei 
comisii care va include specialiști de la Minis-
terul Sănătății și de la Ministerul Economiei, 
care urmează să determine cîte localități au 
nevoie urgent să fi e alimentate cu apă potabi-
lă», a specifi cat Magdei. 

Potrivit lui, raioanele Nisporeni și Tele-
nești vor fi  primele care vor fi  aprovizionate 
cu apă potabilă și rețele de canalizare și asta 

deoarece în unele sate din 
aceste raioane aproape că 
nu există fîntîni. 

Potrivit unui raport, 
80% din școlile din țară duc 
lipsă de apă potabilă de ca-
litate. 

«Din acest considerent, 
60 la sută dintre elevii din 
Moldova sunt expuși ris-
cului de a se îmbolnăvi de 
afecțiuni ale sistemului 
imunitar, să aibă rețineri în 

dezvoltarea fi zică, pentru că utilizează apă cu 
conținut sporit de nitrați. Totodată, din cauza 
apei de proastă calitate, elevii riscă să contac-
teze boli diareice acute», se arată în raport. 

Reprezentantul UNICEF în Moldova, Ale-
xandra Yuster, a subliniat că, chiar dacă țara 
noastră a înregistrat progrese în mai multe 
domenii inclusiv al educației «calitatea apei și 
a sanitației lasă de dorit».

Prețurile medicamentelor eliberate 
în farmacii ar putea scădea începînd cu 
luna noiembrie, odată cu aplicarea în 
Moldova a Catalogului național de pre-
țuri, a declarat Maria Cojocaru-Toma, 
directorul Agenției Medicamentului. 

Totodată, sursa citată a evitat să 
precizeze cu cât s-ar putea ieftini pre-
paratele eliberate în farmacii. Potrivit 
Mariei Cojocaru-Toma, Catalogul na-
țional de prețuri a fost elaborat pen-
tru prima dată în Moldova, cu scopul 
de a nu permite majorarea nejustifi-
cată a prețurilor la medicamentele 
de import. Acest catalog urmează a 
fi plasat în curînd pe site-ul Ministe-
rului Sănătății. În cazul în care se va 
descoperi un preț mai mare decît cel 
din catalog, Agenția Medicamentului 
nu va elibera autorizații de import 
firmelor respective, a specificat Cojo-
caru-Toma. 

În același timp, sursa citată a făcut 

un apel către patronii farmaciilor să 
nu majoreze prețurile la medicamen-
tele antivirale și antigripale în sezonul 
rece al anului. Practica altor ani arată 
că medicamentelor contra răcelii, care 
aveau în adaos comercial de 10 la sută 
în luna iunie, în septembrie-noiembrie 
li se aplica un adaos comercial de 25 
la sută, a precizat responsabilul de la 
Agenția Medicamentului. 

Potrivit ofi cialului, circa 90 la sută 
din medicamentele comercializate 
în țară sunt importate. În Republica 
Moldova funcționează, la etapa actual, 
25 de laboratoare de microproducere 
a medicamentelor. Medicamentelor 
achiziționate de la producător li se poa-
te aplica un adaos comercial de maxi-
mum 40 la sută. Între acestea, agenții 
economici care importă preparate 
medicamentoase pot aplica un adaos 
comercial de pînă la 15%, iar farmaciile 
- de pînă la 25%.

Legătura telefonică dintre cele două maluri ale 
Nistrului ar putea fi  simplifi cată. Guvernul a proiec-
tul de hotărîre “Privind restabilirea interconectării 
directe a rețelelor de comunicații electronice de pe 
ambele maluri ale Nistrului”, care prevede înregis-
trarea agenților economici din stînga Nistrului care 
furnizează servicii de comunicații electronice la or-
ganele abilitate ale Republicii Moldova.

Viceministrul tehnologiilor informaționale și 
comunicațiilor, Dorin Recean, a menționat că, în 
conformitate cu legislația R.Moldova, realizarea in-
terconectării între furnizorii de rețele și servicii de 
comunicații electronice se efectuează doar în baza 
unui acord de interconectare.

“Acest tip de acord poate fi  semnat de “Moldte-
lecom” cu agenții economici din stînga Nistrului care 
furnizează servicii de comunicații electronice doar 
în baza unor acte care reglementează activitatea lor. 
Astfel, este necesar ca acești agenți economici să se 
înregistreze Camera Înregistrării de Stat și să obți-
nă licența de utilizare a resurselor de numerotare 

pentru furnizarea rețelelor și serviciilor publice de 
comunicații electronice, emisă de ANRCETI”, a spus 
Recean.

Potrivit lui, discuțiile cu agenții economici din 
stînga Nistrului în acest sens se poartă de mai mult 
timp, aceștia fi ind interesați de conectarea directă a 
telefoniei fi xe și mobile dintre cele două maluri ale 
Nistrului.

“Cu siguranță, acest lucru va duce la îmbunătăți-
rea calității sunetului, dar și prețurile se vor micșora 
de cîteva ori”, a spus Recean după ședința Guvernu-
lui, precizînd că inițiativa prevede integrarea mediu-
lui de afaceri de pe ambele maluri ale Nistrului.

Conexiunea directă dintre rețeaua de telefonie 
fi xă a SA “Moldtelecom” și cea a operatorului de te-
lefonie fi xă din stînga Nistrului a fost sistată din 9 
septembrie 2003. Astfel, apelurile din și spre abona-
ții din stînga Nistrului trec prin rețelele operatorilor 
din alte state pentru a ajunge în rețeaua SA “Moldo-
telecom”, și, respectiv, se taxează ca apeluri interna-
ționale.

Medicamente mai ieftine 

Nu există niciun pericol legat de 
asigurarea țării cu grâu alimentar, a 
declarat viceministrul agriculturii și 
industriei alimentare, Vasile Buma-
cov.

Potrivit ofi cialului, în anul curent 
au fost recoltate 345 de mii de tone de 
grâu alimentar, la care se adaugă can-
titățile afl ate în rezerva de stat, 60 de 

mii de tone. Acest volum este sufi cient 
pentru a asigura consumul intern. 

Întreprinderile de panifi cație și-
au făcut rezerve sufi ciente de făină, 
a mai spus viceministrul. Din cele 15 
mii de tone de grâu alimentar pe care 
Guvernul a decis să-l împrumute bru-
tăriilor au fost solicitate doar 3,4 mii 
tone de Combinatul de panifi cație din 
Bălți și întreprinderile specializate din 
Basarabeasca și Edineț. 

Cu referire la rezervele de grâu 
furajer, Vasile Bumacov a spus că 
Moldova va putea exporta în acest an 
aproape 250 de mii de tone. Deja o 
treime din acest volum a fost vândut 
peste hotare.

Brutăriile nu s-au grăbit 
să împrumute grâu de la stat 

Consiliul Europei alocă surse 
pentru a asigura Moldova 
cu apă potabilă și canalizare

Legătura telefonică 
cu Transnistria 
va fi  restabilită 
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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.

Termenii de însămânțare a culturilor 
de toamnă au expirat

Luna noiembrie, a anului curent, 
ne bucură cu temperaturi înalte. 
Umiditatea acumulată în sol ca rezul-
tat al precipitațiilor căzute anterior 
și temperaturile ridicate sunt foarte 
favorabile pentru creșterea și dezvol-
tarea culturilor cerealiere de toamnă, 
însămânțate în termenii optimali, ba 
chiar, în ultima decadă a lunii octom-
brie. Plantele însămânțate în terme-
nii optimali vor reuși să înfrățească 
până la scăderea temperaturilor și 
începutul sezonului de iarnă. Este 
prea târziu de a însămânța ogorul 
de toamnă la moment, necătând la 
faptul că umiditate în sol este sufi ci-
entă. Astfel de semănături se vor afl a 
sub pericol de îngheț în perioada de 
iarnă sau în perioada de primăvară 
devreme când fl uctuațiile de tempe-
raturi în timpul zilei și nopții sunt 
extremale. 

Toamna anului curent, a confir-
mat odată în plus importanța per-
fecționării structurii suprafețelor 
de însămânțare, în vederea ampla-
sării culturilor cerealiere de toam-
nă după premărgători, cu termen 
de recoltare mai devreme (mazăre, 
fasolea, soia timpurie, lucernă, bor-
ceaguri, rapiță etc.).

Doar după astfel de premărgători 
lucrarea solului poate fi  înfăptuită la 
timp și calitativ în vederea acumulă-
rii rezervelor necesare de umiditate 
în stratul arabil către termenii optimi 
de însămânțare a culturilor cerealie-
re de toamnă.

Amplasarea culturilor de toam-
nă după premărgători târziii lipsește 
agricultorii de acest avantaj. Conco-
mitent se agravează starea fi tosani-
tară a semănăturilor (infestarea cu 
buruieni, atacul cu boli și dăunători) 
ceea ce necesită cheltuieli adăugă-
toare legate de administrarea pesti-
cidelor. Fertilizarea suplimentară a 

AU EXPIRAT TERMENII OPTIMI 
DE ÎNSĂMÂNŢARE A CULTURILOR 
CEREALIERE DE TOAMNĂ 

semănăturilor în termenii optimi de 
însămânțare poate fi  redusă în primă-
vară. Practica agricolă demonstrează 
că sporul de producție de la aplicarea 
fertilizanților și pesticidelor nu com-
pensează cheltuielile suplimentare la 
aplicarea lor. 

De aceea, respectarea amplasă-
rii culturilor cerealiere de toamnă 
după premărgători permite reduce-
rea considerabilă a cheltuielilor de 
producere și majorarea eficacității 
economice la producerea culturilor 
cerealiere de toamnă.

Acum este important să pregătim 
toate terenurile pentru însămânțarea 
culturilor de primăvară. Lucrarea de 
bază a solului se înfăptuiește reieșind 
din mai multe considerente: textura 
solului, gradul de înburuienare, în-
deosebi cu buruieni perene, reacția 
culturii la arătura cu plug cu corma-
nă ș.a.

Cu cât solurile sunt mai grele, iar 
gradul de infestare cu buruieni pe-
rene mai înalt, cu atât necesitatea în 
arătura cu plug cu cormană este mai 

înaltă, adică arătura se va înfăptui 
mai des și invers. Povara acestui pro-
cedeu tehnologic destul de costisitor 
urmează a fi  pusă treptat pe umerii 
fl orei și faunei din sol, îndeosebi a 
râmelor de ploaie. Este bine cunos-
cut că ele necesită surse energetice 
(hrană) în formă de resturi vegetale 
și îngrășăminte organice pentru o 
activitate satisfăcătoare. În condițiile 
când structura suprafețelor de însă-
mânțare este dominată de culturi 
care extrag nutriție și substanță or-
ganică cu mult mai mult decât lasă în 
sol cu resturile vegetale este greu de 
așteptat o funcționalitate înaltă a so-
lului. Cheltuielile de producere legate 
de lucrarea solului la fel pot fi  reduse 
considerabil la optimizarea structurii 
suprafețelor de însămânțare.

Indiferent de metoda folosită la 
lucrarea de bază a solului este im-
portant de a nivela solul din toamnă, 
ceea ce va permite în primăvară de a 
reduce numărul și adâncimea de lu-
crare a solului.

Perioada de iarnă oferă o bună 

oportunitate de a analiza și medita 
asupra rezultatelor obținute pe par-
cursul ultimelor decenii în vederea 
găsirii soluțiilor potrivite pentru asi-
gurarea unei dezvoltări durabile a 
gospodăriei. 

Boris BOINCEAN, 
doctor habilitat

în științe agricole, 
profesor cercetător

Temperaturile înalte 
pot afecta 
culturile agricole

În anul curent, temperaturi-
le din luna noiembrie depășesc 
cu 8-9 grade valorile normale, 
caracteristice pentru această 
perioadă. 

Timpul cald poate fi  ne-
favorabil pentru culturile 
agricole. Tudor Cazac, șef al 
Centrului de Hortiviticultură 
afi rmă că umezeală din sol și 
temperaturile înalte pot pro-
voca demugurirea coacăzu-
lui, cornului, în cazul în care 
pomii vor înfl ori prematur, 
pierderile înregistrate pot fi   
semnifi cative. 

“Temperaturile înalte pot 
afecta și mai multe soiuri de 
viță de vie”, afi rmă specialistul.

Culturile agricole de toam-
nă ca grâul și orzul nu vor 
fi  afectate de temperaturile 
ridicate, din ultimele două 
săptămâni, pentru că ele au 
fost semănate mai târziu, spun 
experții. 

Agricultorii susțin că tem-
peraturile înalte din această 
perioadă ar putea afecta pre-
ponderent rapița, dar nu și 
grâul sau orzul. Dacă vor urma 
înghețuri, recolta de rapiță de 
anul viitor ar putea fi  compro-
misă. Dar există și soluții. Una 
dintre ele ar fi  utilizarea prepa-
rarelor care stopează vegetația. 
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Agricultura ecologică – 
avantaje și cerințe

Informații despre 
agricultura ecologică

Respectul față de mediu și bu-
năstarea solului au constituit întot-
deauna o prioritate pentru fermie-
rii ecologici și este de o importanță 
majo¬ră pentru noi toți. Astfel, 
agricultura ecologică încurajează 
utilizarea resurselor regenerabile 
și reciclarea. Mai mult decât atât, 
în ceea ce pri¬vește creșterea ani-
malelor, agricultura ecologică pune 
un accent deosebit pe sănătatea și 
bunăs¬tarea animalelor, precum și 
pe utilizarea strict reglementată a 
hranei.

Agricultura ecologică respectă 
de asemenea me¬todele naturale 
ale mediului pentru controlarea dă-
unătorilor și a bolilor, la strângerea 
recoltelor și în creșterea animalelor 
prin interzicerea sau utilizarea re-
strictivă a pesticidelor chimice de 
sinteză, a îngrășămintelor chimice, 
a hormoni¬lor de creștere, a anti-
bioticelor și a modifi cărilor gene-
tice. În schimb, fermierii ecologici 
utilizea¬ză o serie de alte tehnici 
care ajută la sprijinirea ecosisteme-
lor și la reducerea poluării.

Avantajele agriculturii 
și producției ecologice 
pentru fermieri

Agricultura este un domeniu 
solicitant, cu pro¬vocări economi-
ce și practice unice care sunt spe-
cifi ce sectorului. Curentele generale 
pozitive din agricultura ecologică, 
mai ales creșterea perma-nentă a 
cererii consumatorilor, oferă fer-
mierilor multe posibilități.

În general, fermele ecologice 
necesită mai multă muncă și per-
sonal cu un nivel înalt de califi care. 
Aceasta nu contribuie doar la ocu-
parea locurilor de muncă în sectorul 
rural, dar sporește totodată nivelul 
de profesionalism și încurajează 
dezvol¬tarea competențelor speci-
alizate a angajaților de la fermă.

Agricultura ecologică presupu-
ne utilizarea practicilor durabile în 
ceea ce privește mediul și respectul 
față de resursele noastre naturale. 

În general, fermierii ar trebui să ia 
în considerare efectul activităților 
lor asupra viitorului și efec¬tul me-
todelor lor asupra mediului.

Prețul de piață pentru produse-
le ecologice este considerabil mai 
mare, deoarece consumato¬rii sunt 
dispuși să plătească pentru calita-
tea alimentelor, pentru bunăstarea 
animalelor și pentru protecția me-
diului. Mulți dintre con¬sumatori, 
în dorința de a cunoaște evoluția ali-
mentelor lor „de la fermă la furculi-
ță”, încep să creeze relații cu ferma 
„lor” ecologică. Prin urmare, multe 
ferme ecologice vând prin sisteme 
de livrare directe, în piețele de pro-
duse agrico¬le și la magazinele de 
la fermă sau chiar oferă programe 
pentru turiști la fermele lor. Astfel 
de măsuri pot ajuta micile ferme să 
reziste pe piață, ferme care altfel nu 
ar fi  capabile să facă față competiți-
ei globale tot mai ridicate.

Avantajele agriculturii, 
producției și distribuției 
ecologice pentru 
procesatori, comercianți 
cu ridicata și cu amănuntul

Fermierii ecologici, precum 
și sectorul de proce¬sare trebu-
ie să îndeplinească cerințe legale 
speci¬fi ce, dacă doresc ca produ-
sele lor să fi e etichetate ca fi ind 
ecologice și trebuie să poarte sigla 
UE ecologică sau sigle private. O 
parte din proce¬dura de certifi care 
este procesul standard de inspecție 
pentru a se asigura că produsele 
eco¬logice au fost produse în mod 
etic, respectând natura. Astfel, con-
sumatorul poate avea încrede¬re în 
etapele prin care produsele au tre-
cut de la „fermă la furculiță”. Eti-
chetarea ecologică bazată pe stan-
darde autorizate oferă o îndrumare 
de în¬credere și permite consuma-
torilor să facă alegeri documentate 
atunci când au de-a face cu o ofertă 
bogată la supermarket. Utilizarea 
obligatorie pe viitor a siglei UE eco-
logice chiar va mări nivelul de recu-
noaștere de către consumatori.

Produsele ecologice se afl ă pe o 
direcție în per¬manentă ascenden-

ță în ceea ce privește cererea consu-
matorilor. Acest fapt în sine susține 
avan¬tajele pentru procesatori, 
pentru comercianți cu ridicata și cu 
amănuntul pentru a include produ-
sele ecologice în gama lor de pro-
duse.

Produsele regionale devin din 
ce în ce mai populare, deoarece 
consumatorii devin tot mai conști-
enți de legătura directă dintre vân-
zările locale în creștere și dezvolta-
rea rurală favorabi¬lă, precum și de 
problemele create de transportul 
alimentelor pe distanțe lungi. Com-
binarea pro¬duselor ecologice, re-
gionale și tradiționale cre¬ează un 
potențial semnifi cativ de vânzări 
care așteaptă încă să fi e exploatat 
la maxim. Pe scurt, tendința gene-
rală către alimentele și produsele 
ecologice reprezintă o șansă pentru 
procesatori, comercianți cu ridicata 
și cu amănuntul de a face parte din-
tr-o piață în dezvoltare.

Agricultura ecologică 
în Europa de astăzi

„Europa deține cea mai mare 
și cea mai sofi sti¬cată piață de 
produse ecologice din lume. Rate-
le ridicate de dezvoltare ale pieței 
determină ca multe sectoare să su-
fere din cauza defi citului de apro-
vizionare, astfel încât importurile 
trebuie să acopere această lipsă de 
produse regionale”, s-a menționat 
într-un raport al companiei Orga-
nic Monitor din 20061. Agricultura 
și producția ecologică au cunoscut 
într-adevăr o dezvoltare remar-
cabilă în ultimul timp, inclusiv un 
număr sporit de operatori ecologici 
- un grup care

include fermieri, producători, 
procesatori și importatori. În 2005, 
s-a înregistrat un număr total de 
182.305 de astfel de operatori în 
UE-25, ceea ce corespunde unei 
creșteri de 13,4% față de anul 2004. 
În ultimii câțiva ani, piața ecologică 
de comerț cu amănuntul a cunoscut 
o dezvoltare puternică - între 5 și 
30% - în majoritatea țărilor euro-
pene.

Comisia Europeană a susținut 
acest curent promițător prin publi-
carea Planului European de Acțiu-
ne pentru Alimentație și Agricultu-
ră Ecologică în iunie 2004. Planul 
stabilește o serie de măsuri politice 
pentru a sprijini dezvoltarea secto-
rului ecologic pentru a îndeplini ce-
rințele consumatorilor într-un mod 
care se orientează către piață și pen-
tru a asigura bunurile publice cum 
ar fi  protecția mediului și bunăsta-
rea ani¬malelor. Măsurile au inclus 
o revizuire a regle¬mentărilor eco-
logice de defi nire a alimentelor eco-
logice, de sprijin pentru agricultura 
ecologică prin intermediul progra-
mului de dezvoltare ru¬rală, dar și 
o campanie promoțională orientată 
către consumatori.

În iulie 2007, Comisia Europea-
nă a aprobat o nouă reglementare 

ecologică pentru a clarifi ca stan-
dardele pentru producția și etiche-
tarea eco¬logică, inclusiv utilizarea 
obligatorie a siglei UE ecologice 
pentru producătorii europeni, care 
sunt aplicate începând cu 1 iulie 
2010. Această siglă poate fi  însoțită 
de sigle naționale sau private. Înce-
pând cu data de 1 iulie 2010, locul 
de prove¬niență al produselor este 
de asemenea indicat pentru a infor-
ma consumatorii.

Cum să vă autorizați

Producția și etichetarea pro-
duselor ecologice de pe piețele UE 
respectă un proces strict de autori-
zare.

Fermierii trebuie să se înregis-
treze în primul rând la un organism 
sau o autoritate de inspecție recu-
noscută din țara lor și, conform 
unui plan de conversie convenit, 
sunt supuși unei perioade de con-
versie de minim doi ani înainte să 
înceapă realizarea de recolte agri-
cole de câmp care pot fi  comerci-
alizate ca fi ind ecologice. În acest 
timp, ferma este numită „în curs de 
conversie”.

Dacă fermierii doresc să produ-
că atât produse convenționale, cât 
și produse ecologice, trebuie să se-
pare în mod clar aceste două opera-
țiuni pe parcursul fi ecărei etape de 
producție.

Fermierii și procesatorii trebuie 
să respecte întotdeauna standarde-
le și normele stabilite în regula-
mentul UE. Aceștia trebuie să fi e 
supuși unor verifi cări efectuate de 
organele sau auto¬ritățile autori-
zate de inspecție pentru a asigura 
conformitatea lor cu legislația eco-
logică.

Operatorii care prosperă pri-
mesc o autorizare ecologică și li se 
permite să-și eticheteze produ¬sele 
ca fi ind ecologice.

Sprijin fi nanciar

Multe state membre au pus în 
aplicare diferite măsuri pentru a 
încuraja fermierii să treacă la agri-
cultura ecologică. Majoritatea din-
tre ei sunt co-fi nanțați de Comisia 
UE ca măsuri de dezvol¬tare rura-
lă, de exemplu măsurile agro-eco-
logice introduse pe perioada refor-
mei PAC din 1992.

Unele măsuri pot oferi o despă-
gubire fi nanciară fermierilor pen-
tru pierderile suferite în perioada 
de conversie, iar alții pot fi  despă-
gubiți pentru recoltele mai slabe în 
sectorul ecologic.

Fermierii ecologici pot avea de 
asemenea dreptul la premii agro-
ecologice, deoarece agricultura 
ecologică este recunoscută ca un 
sistem special de agricultură de 
care benefi ciază mediul.

În plus, agricultura ecologică 
poate fi  sprijinită cu ajutorul inves-
tițiilor în sectorul producți¬ei pri-
mare, al procesării și al comercia-
lizării. Dezvoltarea noilor produse, 
a tehnicilor de producție și a mași-
nilor agricole; noi forme de coope-
rare cu cercetători, consumatori, 
instituții, companii, procesatori și 
distribuitori; noi piețe (naționale 
și internaționale), strategii de ex-
port și campanii de informare pot 
fi  toate sprijinite în contextul pla-
nurilor de dezvoltare naționale la 
nivel rural.

Pentru promovarea agricultu-
rii ecologice, orga¬nizațiile profe-
sionale pot de asemenea să aplice 
pentru cofi nanțarea măsurilor de 
promovare pe piața internă și în ță-
rile terțe în contextul dome¬niului 
de aplicare al Regulamentului UE 
3/2008 și 501/2008.

(sursa www.organic-farming.
europa.eu)
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Bolile și dăunătorii. Ace-
iași doi factori de bază determină 
succesul în managementul bolilor 
și dăunătorilor-rotația culturilor 
și managementul calității (sănă-
tății) solului.

În agricultura convențională 
cu tehnologii industriale metoda 
predominantă de combatere a bo-
lilor și dăunătorilor sunt fungici-
dele și insecticidele. Aplicarea lor 
este cu atât mai intensă cu cât mai 
imperfect este asolamentul. De 
fapt prin aplicarea pesticidelor noi 
compensăm greșelile admise în 
rotația culturilor. Cu alte cuvinte, 
„luptăm” cu consecințele, dar nu 
cu pricinile reale, care au dus la 
apariția bolilor și dăunătorilor.

Cauzele lipsei efectului scon-
tat la aplicarea pesticidelor în 
combaterea bolilor și dăunători-
lor este determinat de:

distrugerea antagoniștilor • 
naturali a dăunătorilor și bolilor, 
cea ce contribuie la o invazie ul-
terioară mai periculoasă în lipsa 
antagoniștilor;

intervenția cu pesticide face • 
ca o serie de insecte și cleștari, 
fungi, bacterii etc., care nu erau 
dăunătoare să devină dăunătoare 
ca rezultat al dispariției antago-
niștilor. Astfel, dăunătorii secun-
dari devin problematici la aplica-
rea pesticidelor;

apariția rezistenței dăună-• 
torilor și bolilor la aplicarea unui 
sau altui preparat chimic. Aceas-
ta obligă necesitatea schimbării 
preparatului, care de obicei este 
cu mult mai scump decât prede-
cesorul său;

infl uența negativă a rezidu-• 
urilor de pesticide în sol, plante, 
apă asupra sănătății oamenilor și 
animalelor;

sporirea gradului de atac a • 
plantelor cu boli și dăunători la 
aplicarea pesticidelor. Problema 
este cauzată de faptul că pestici-
dele inhibează procesele de sinte-

ză în plante. Conform savantului 
francez Francis Chaboussou toate 
insectele, ciupercile, virușii, ne-
matodele, cleștarii, bacteriile etc. 
supraviețuiesc doar pe plantele 
cu un conținut mai înalt în celule 
a nutrienților solubili, inclusiv a 
aminoacizilor, nucleotizilor, sub-
stanțelor zaharoase și minerale. 
În plantele sănătoase conținu-
tul acestor substanțe este redus. 
Plantele cu un metabolism slab, 
în care descompunerea compu-
șilor organici predomină asupra 
proceselor de sinteză a lor sunt 
mai atractive pentru dăunători. 
Condițiile de nutriție a plantelor 
în mare măsură determină sta-
rea metabolică a lor și corespun-
zător atacul cu boli și dăunători. 
Managementul corect al solului 
este condiția de bază în reduce-
rea atacului cu boli și dăunători. 
Nutriția excesivă cu azot solubil 
din îngrășăminte minerale este 
un exemplu, convingător în cea ce 
privește un grad mai înalt de atac 
a plantelor cu boli și dăunători.

Metoda biologică de comba-
tere a dăunătorilor și bolilor a 
apărut ca răspuns, ca alternativă 
la metodele chimice în anii 1970. 
Metoda biologică poate fi  reali-
zată sau prin introducerea unui 
dăunător natural pentru domi-
nare permanentă (metoda biolo-
gică clasică) sau prin modifi carea 
mediului (habitatului) în vede-
rea creării condițiilor optimale și 
conservării populațiilor de dău-
nători naturali (metoda biologică 
de conservare).

Strategia de conservare a po-
pulațiilor de dăunători naturali 
este mai progresistă și de durată 
lungă. Metoda biologică clasică 
de combatere a dăunătorilor este 
de scurtă durată asemănătoare 
preparatelor chimice, dar fără în-
doială cu un impact benefi c asu-
pra mediului ambiant. Este bine 
stabilit că odată cu majorarea bi-

Combaterea bolilor și a dăunătorilor 
în agricultura ecologică

odiversității plantelor crește po-
pulația de erbivore și dăunătorii 
lor naturali.

La moment și pe viitor atenția 
noastră  necesită orientată spre 
studierea metodei biologice de 
conservare, care va permite redu-
cerea esențială sau excluderea fo-
losirii substanțelor chimice. Aici 
la fel există două strategii:

conservarea dăunătorilor • 
naturali;

crearea condițiilor pentru • 
dezvoltarea lor.

Reducerea folosirii pestici-
delor contribuie considerabil la 
conservarea dăunătorilor natu-
rali. Crearea condițiilor (habi-
tatului) pentru dezvoltarea lor 
poate fi  asigurată prin  mai multe 
căi: respectarea asolamentului, 

practicarea semănăturilor mixte 
și intercalate, plantarea în fășii a 
culturilor, managementul corect 
a resturilor vegetale, crearea unui 
sol cu capacitate supresivă dezvol-
tată, plantarea fășiilor de păduri, 
fășiilor de-a lungul câmpurilor cu 
plante atrăgătoare de insecte be-
nefi ce ș.a. 

Excluderea folosirii pestici-
delor este posibilă doar în cazul 
restructurării sistemului existent 
de agricultură, prin implantarea  
unui mecanism lăuntric  de preve-
nire a dezvoltării organismelor dă-
unătoare. Ca exemplu poate servi 
experiența acumulată de gospodă-
riile agricole din Elvenția. 

Fiecare fermier este obligat să 
ocupe nu mai puțin de 10% din 
suprafața gospodăriei sale sub 
vegetație naturală (pădure, teren 
înțelenit ș.a.), care este exclus din 
circuitul arabil. Aceste terenuri 
servesc ca adăpost pentru diferite 
animale și, în deosebi pentru en-
tomofauna benefi că. Prin stabili-
rea unui echilibru dintre entomo-
fauna benefi că și cea dăunătoare 
este cu mult mai rațional și efectiv 
de a preveni pierderile de produc-
ție, decât prin combaterea (exclu-
derea) entomofaunei dăunătoare.  

În procesul ameliorării cultu-
rilor direcționată preponderent la 
majorarea nivelului de producție 
deseori sunt pierdute niște ca-
ractere importante a formelor 
anterioare mai puțin productive. 
Spre exemplu, capacitatea plan-
telor atacate de a produce fi toto-
xine, care combat dăunătorii sau 
capacitatea infl orescențelor de a 
produce nectar, care servește ca 
hrană pentru insectele benefi ce 
care la rândul său asigură com-

baterea dăunătorilor. Agricultura 
convențională în locul aprofundă-
rii cunoștințelor despre condițiile 
ecologice de dezvoltare a diferitor 
grupe de entomofagi la nivel de 
landșaft tot mai insistent promo-
vează soiurile și hibrizii genetic 
modifi cați. În mare măsură plan-
tele care elimină toxine contra 
bolilor și dăunătorilor acționează 
asemănător pesticidelor. Organis-
mele genetic modifi cate nu sunt o 
soluție viabilă pentru dezvoltarea 
durabilă a agriculturii. Sunt cu-
noscute deja „superdăunători” și 
„superburuieni”, care au rezisten-
ță la fi totoxine sau la erbicidele 
aplicate. Majoritatea rezultatelor 
obținute nu confi rmă o creștere 
esențială a potențialului de pro-
ducție la aplicarea organismelor 
genetic modifi cate.

În cazul bolilor și dăunători-
lor, la fel ca și în cazul buruienilor, 
necesită a aplica un sistem întreg 
de măsuri, care asigură condi-
ții favorabile pentru o creștere și 
dezvoltare a plantelor sănătoase. 
Printre ele menționăm:

folosirea asolamentelor, care • 
includ culturi furajere și legumi-
noase;

folosirea semințelor neinfec-• 
tate de patogeni și dăunători;

respectarea termenilor și • 
normelor de însămânțare;

reducerea stresului de nutri-• 
ție a plantelor;

folosirea soiurilor rezistente • 
(tolerante) la boli;

folosirea la maxim a benefi -• 
ciilor aduse de organismele folo-
sitoare ș.a.

Ghidul agricultorului ecologic, 
Boris BOINCEAN
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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.

ZOOTEHNIE

Marcarea ouălor se amână
Deși din această lună pe toate ouale vândute pe piața 

moldovenească urma să fi e indicată data producerii, Guver-
nul a decis să extindă acest termen până în 2012. Fabricile 
avicole încă nu sunt pregătite să pună ștampile pe fi ecare ou, 
spun autoritățile.

Unii oameni spun că așteaptă să vadă în vânzare ouă 
marcate. Alții însă, nu dau nicio importanță acestui detaliu.

Guvernul a decis anterior că din 7 noiembrie 2010 fi ecare 
ou pus în vânzare să fi e marcat. Acum cateva zile insa terme-
nul a fost extins pana in 2012.

Comercianții spun că nu au fost  informați că vor avea în 
vânzare oua marcate, alții însă afi rmă că fabricile i-au anun-
țat că măsura va fi  introdusă din 7 noiembrie.

Conform standardelor europene, ștampila de pe ouă tre-
buie să conțină informația despre data ouării, termenul de 
valabilitate și numele producătorului.

Deputații europeni sunt preocu-
pați de criza din sectorul zootehnic 
în UE 

În ultimii doi ani, prețul cereale-
lor a crescut constant datorită vremii 
nefavorabile și speculațiilor fi nancia-
re. Ca urmare, fermierii au probleme 
în hrănirea animalelor, riscul pentru 
consumatori fi ind reducerea produc-
ției de carne. 

Recent, deputații europeni au 
discutat cu Dacian Cioloș, comisarul 
european pentru agricultură, despre 
acțiunile viitoare ale UE în acest do-
meniu. Aceștia au mai cerut Comisiei 
să se asigure că impactul speculații-
lor asupra agriculturii este limitat.

„Sectorul zootehnic trece prin-
tr-o situație difi cilă datorită mai 
multor factori: creșterea costurilor 
de producție, competiția generată 
de importuri și creșterea prețurilor 
hranei“, a spus eurodeputatul James 
Nicholson în cadrul dezbaterilor.

Conform socialistei spaniole Ira-
txe García Pérez, costurile de pro-
ducție ale cerealelor au crescut cu 
50% în ultimele două luni, datorită 
speculaiților fi nanciare. „Creșterea 
prețurilor cerealelor a durat mulți 
ani; statisticile arată că o parte din 
ferme au fost abandonate“, a adău-
gat Esther Herranz García (Spania).

Speculațiile 
vor fi  limitate

Mulți deputații europeni au sa-
lutat recenta decizie a Comisiei Eu-
ropene de a elibera cereale din stoc 
pentru a ține sub control prețurile 
alimentelor, ca măsură de ajutorare 
a fermierilor. 

„Piața nu mai este sub tensiune“ 
după anunarea intervenției asupra 
cerealelor, a spus comisarul Dacian 
Cioloș. Conform lui, problema nu a 
apărut din cauza unei crize a cereale-
lor, ci din cauza speculaiților. Cioloș 
a mai spus că instituția sa va face o 

propunere privind abordarea specu-
lațiilor și că reforma politicii agricole 
comune va include un mecanism nou 
pentru volatilitatea veniturilor. 

Dependența 
de țările terțe 
și competiția necinstită

Mai mulți eurodeputați au criti-
cat dezechilibrul creat de standarde-
le înalte aplicate fermelor UE și cele 
reduse aplicate produselor importa-
te. Aceștia au cerut ca standardele 
legate de mediu să fi e aplicate și ali-
mentelor importate și ca cele legate 
de bunăstarea animalelor să fi e ceru-
te pentru produsele ce vin din afară 
pe piața UE.

Distribuitorii 
câștigă prea mult

Comisia trebuie să pună în prac-
tică măsuri de eliminare a diferenței 
dintre prețurile plătite de consuma-
tori și cele primite de producători, 
a arătat irlandezul Liam Aylward. 
Rareș-Lucian Niculescu a criticat 
sumele mari care „rămân în mâinile 
distribuitorilor“.

„Fermierii supraviețuiesc cu 
700-800 de euro pe lună. Consuma-
torii plătesc 17 euro pe kilogramul 
de carne în supermarket, dar pentru 
același produs producătorii primesc 
doar 3 euro pe kilogram. Este cinstit? 
Criza va distruge fermierii europeni“, 
a spus eurodeputatul José Bové.

De la începutul anului curent, 
conform hotărârii Guvernului, Mi-
nisterul Agriculturii și Industriei Ali-
mentare a anulat 55% din datoriile 
întreprinderilor zootehnice în valoare 
de 37,2 mln. lei. Afară de aceasta, șase 
întreprinderi de producere a cărnii 
de porc și 13 întreprinderi avicole au 
benefi ciat de anularea dobânzilor și 
penalităților la datoriile istorice.

Printre măsurile de susținere 
a sectorului zootehnic se numără 
subvenționarea a circa 100 de între-
prinderi de profi l, inclusiv pentru 
reconstrucția fermelor și procurarea 
animalelor de prăsilă. De la începutul 
anului din contul subvențiilor au fost 

create 15 ferme de creștere a bovine-
lor și au fost reutilate alte opt ferme și 
cinci abatoare.

În nouă luni ale anului curent au 
fost aduse în țară 176 bovine de prăsi-
lă, 39 mii de hibrizi de purcei înalt pro-
ductivi au fost procurați pentru crește-
re și îngrășare din Danemarca, Germa-
nia, Olanda, Lituania și Ungaria. 

Un volum impunător de lucrări de 
revitalizare și reconstrucție s-au făcut 
la întreprinderile “Porco Bello” din 
Cimișeni, r-nul Criuleni, “Funny Rig” 
din Chirca, r-nul Anenii Noi, “Mi-
carnes” din Cimișlia, întreprinderea 
pentru producerea cărnii de porc din 
Soltănești, r-nul Nisporeni. 

Potrivit datelor ministerului, în 
nouă luni ale anului curent, produc-
ția de carne de porc s-a majorat cu 
45% comparativ cu aceeași perioadă 
a anului trecut și a constituit 78 mii 
tone. Volumul cărnii de pasăre a con-
stituit 50 mii tone. Ministerul susține 
că la moment “majoritatea absolută 
a consumatorilor moldoveni procură 
produse autohtone”.

În opinia reprezentanților mi-
nisterului, în Moldova “s-au creat 
premise sigure pentru revigorarea 
sectorului animalier” grație, în pri-
mul rînd, extinderii accesului produ-
cătorilor de carne la întreprinderile 
de prelucrare.

Criză în sectorul 
zootehnic al UE

Mai mult de jumătate din datoriile 
întreprinderilor zootehnice au fost anulate 
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te informează la timp, 
oferindu-ţi cele mai bune 
argumente în orice negociere!

Mulţi producători s-au convins 

că este mult mai greu că este mult mai greu 
să vinzi produsul să vinzi produsul 

la un preţ convenabil, la un preţ convenabil, 

decât să produci 

Cum să facem 
alegerea corectă?
NOI VĂ PROPUNEM:

 Abonamente AgraVista on-line 
www.agravista.md este unicul portal infor-

maţional din Moldova ce oferă informaţie operativă 
şi analitică specializată pentru toţi operatorii pieţei 
de fructe, legume şi cereale şi permite informarea 
rapidă a tuturor abonaţilor portalului.
înregistraţi-vă pe www.agravista.md, selectaţi 
unul din Abonamentele A, B, C! – şi la ora 6 diminea-
ţa primiţi direct pe e-mail ultimele preţuri pentru 
fructe, legume şi cereale, ştiri recente din domeniul 
economic, politica agrară, legislaţie, studii de piaţă, 
tehnologii, idei de afaceri, cereri şi oferte de pro-
duse agricole.
abonaţii portalului au posibilitatea să-şi găsească 
parteneri comerciali, realizând contracte de lungă 
durată, să acceseze ofertele comerciale din Moldo-
va, CSI, Europa, cât şi să-şi plaseze ofertele comer-
ciale proprii.
cu ajutorul nostru sunt efectuate peste 500 tran-
zacţii anual, zilnic portalul este accesat de peste 
500 utilizatori.

 Publicitate AgraVista buletin
plasarea în buletinul AgraVista a unui articol 

promoţional despre companie/produsele sale, ofer-
telor companiei sau a publicităţii.

 Publicitate banner
promovarea companiilor şi produselor/servi-

ciilor acestora prin plasarea bannerelor promoţio-
nale pe site-tul www.agravista.md.
Pentru detalii privind oferta de abonamente Agra-
Vista sau publicitatea pe site-ul nostru,Vă rugăm 
să vizitaţi secţiunea de înregistrare, urmând: 
www.agravista.md sau să ne contactaţi la: 
info@agravista.md; +373 (22) 23 56 96.

Sperăm că veţi deveni 
ABONATUL NOSTRU FIDEL!

 Abonamente AgraVista A, B, C
Abonamente AgraVista

A
bo

na
m

en
t A

Preţuri săptămânale angro pentru ▪ 
58 fructe şi legume (Moldova, 
Rusia, Polonia, Ucraina)

Preţuri producători pentru fructe, le-▪ 
gume şi cereale

Preţuri mondiale cereale▪ 
Monitorizare lunară a pieţei legume-▪ 

lor şi fructelor
Studii lunare pe produse▪ 
Analize statistice trimestriale export-▪ 

import (legume, fructe, cereale)
Analize anuale ale sectorului cere-▪ 

alier
Buletin fi nanciar-legislativ▪ 
Idei de afaceri▪ 
Ştiri zilnice▪ 
Cea mai recentă apariţie a ziarului ▪ 

Agromediainform în format elec-
tronic

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

3 luni – 60
6 luni – 96

12 luni – 144

A
bo

na
m

en
t B

Plasarea cererilor şi ofertelor proprii ▪ 
pe www.agravista.md 

Valabilitate a ofertelor timp de 12 ▪ 
luni

Promovarea ofertelor în ziarul Agro-▪ 
mediainform

Promovarea ofertelor pentru export. ▪ 
Traducerea cererilor şi ofertelor 
în limbile engleză şi rusă şi pla-
sarea lor pe site-uri străine

Cele mai recente oferte comerciale ▪ 
Ştiri zilnice▪ 
Cea mai recentă apariţie a ziarului ▪ 

Agromediainform în format elec-
tronic

Plasarea lunară a unui articol pro-▪ 
moţional despre companie şi 
produsele sale

3 luni – 45
6 luni – 72

12 luni – 99

Ab
on

am
en

t C

Abonamentul C cuprinde accesul la ▪ 
informaţiile şi serviciile incluse în 
Abonamentele A şi B

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

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

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

Publicitate AgraVista buletin 
1 pagină

210x297 mm

1/2 pagină
210x148,5 

mm

1/4 pagină
105x148,5 mm

Articol 
promoţional

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

Publicitate
color 30 20 15
alb-negru 20 15 10

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

3 luni 6 luni 12 luni

Plasarea ofertelor in buletin (listelor de 
preţuri) 15 25 50

Preţurile sunt indicate în dolari SUA.▪ 

 Publicitate banner 
Apariţii

25% 50% 100%
Pagina de start, dimensiunea, pixeli: 120x60 20 30 50
Pagini interioare, dimensiunea, pixeli:120x60 10 20 35

Preţurile, includ TVA şi sunt specifi cate pentru plasarea bannerului pe o ▪ 
perioadă de o lună.
Periodicitatea apariţiei bannerelor e indicată în procente de la numărul total ▪ 
de rulări.
Astfel, 25% din rulări înseamnă că bannerul va fi  afi şat la fi ecare a patra ▪ 
accesare a paginii.
Publicitatea pe paginile interioare sunt rezervate în categoriile: Companii şi ▪ 
Produse. 
Sistemul admite amplasarea publicităţii banner GIF, JPEG şi Flash. ▪ 
Macheta (bannerul) pentru reclama vă aparţine sau poate fi  realizată de ▪ 
către noi, la indicaţiile Dumneavoastră.
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MERE 

În luna octombrie merele au fost 
comercializate stabil în toate piețe-
le angro din țară. Sortimentul a fost 
bogat: Gloster, Renet Simerenco, Ida 
Red, Golden Delicious, Rihard, Flori-
na, Mantuaner și alte soiuri. Atât ofer-
ta, cât și cererea a fost mare. Mult mai 
activ a decurs comercializarea merelor 
la export pe piața rusă. Prețul la mere-
le destinate exportului au oscilat între 
3,00 – 5,50 lei/kg. 

Pe piața internă merele au fost co-
mercializate, atât intermediar,i cât și 
producători autohtoni. Prețurile la mere 
au oscilat între 3,50 – 6,00 lei/kg.

Comparativ cu perioada preceden-
tă prețurile s-au micșorat doar la Chi-
șinău cu 9,09%, iar pe celelalte piețe a 
fost înregistrată o creștere între 10,00 
– 66,67%. 

Comparativ cu perioada analogi-
că a anului trecut prețurile au crescut 
considerabil cu 125,00% la Edineț și 
100,00% la Bălți, pe când la celelal-
te piețe creșterea a fost între 48,15 – 
83,33%.

Potrivit fresh-market, în luna oc-
tombrie la piețele angro din Polonia, 
merele se comercializau la un preț de 
1,85 – 3,00 zl/kg (7,58 – 12,3 lei/kg).

Pe piața din Moscova merele po-
loneze se comercializau la un preț de 
27,00 – 32,00 RUR/kg (10,53 – 12,48 
lei/kg). 

STRUGURI

În perioada de referință, la comer-
cializarea strugurilor de masă s-au 
înregistrat schimbări semnifi cative, 
comparativ cu luna precedentă. Can-
titățile de producție comercializate au 
fost mici, sortimentul fi ind sărac. Cea 
mai mare parte a producției expuse 
spre comercializare a fost de origine 
autohtonă, dar s-a observat și prezența 
producției de import.

În luna octombrie, strugurii albi 
de masă au fost comercializați stabil 
pe toate piețele monitorizate. Cantită-
țile de struguri comercializați au fost 
în descreștere, datorită condițiilor cli-
materice nefavorabile pentru creșterea 
strugurilor din anul curent.

Prețul minim (6,00 lei/kg, produs 

autohton) a fost înregistrat la Cahul la 
începutul perioadei de referință, iar cel 
maxim (26,00 lei/kg) a fost înregistrat 
la piața din Chișinău, în a doua jumă-
tate a lunii. 

În comparație cu luna precedentă, 
prețul mediu a înregistrat o majora-
re semnifi cativă (aproape de 2 ori) la 
piața din Cahul, ca urmare a apariției 
pe piață a producției de import, care 
se comercializează de obicei la prețuri 
ridicate. 

În comparație cu perioada prece-
dentă a anului 2009, prețul a înregis-
trat o creștere semnifi cativă de circa 1,5 
– 2 ori pe toate piețele monitorizate, 
datorită faptului că recolta de struguri 
din anul curent a fost mai mică.

În perioada analizată, cantitățile de 
struguri roșii de masă au lipsit periodic 
de pe piețele din Bălți, Chișinău și Cahul. 

Cel mai mic preț a fost înregistrat 
la piața din Ungheni (8,00 lei/kg) la 
începutul lunii, iar cel mai mare preț 
(24,00 lei/kg) a fost înregistrat lla pie-
țele din Bălți și Chișinău. 

Comparativ cu luna precedentă, 
prețul mediu la strugurii roșii de masă 
a înregistrat o creștere esențială de 
aproximativ 4 ori. Motivul care a stat la 
baza creșterii prețului, constă în canti-
tățile mici de producție autohtonă din 
anul curent.

În comparație cu luna octombrie 
2009, prețurile la strugurii roșii de 
masă s-au majorat substanțial (de pes-
te 5 ori).

În luna octombrie, comparativ cu 
luna septembrie a anului curent, pre-
cum și comparativ cu luna octombrie 
2009, prețurile au suferit o majorare 
vizibilă pe toate piețele monitorizate. 
Aceasta se datorează în mare parte 
micșorării volumului de producție în 
ansamblu pe țară, datorită condițiilor 
climaterice nefavorabile pentru crește-
rea strugurilor.

Strugurii roșii de masă, importați 
din Italia, pe piața din Rusia au fost co-
mercializați la prețul de 72,17 RUR/kg 
(27,96 lei/kg), iar strugurii importați 
din Turcia au fost comercializați la pre-
țul de 62,50 RUR/kg (24,22 lei/kg).

Pentru perioada următoare se 
preconizează o micșorare a ofertei și o 
creștere a prețului la acest produs, da-
torită micșorării cantității producției 
autohtone și apariției producției de im-
port la piețele angro din Moldova. 

CASTRAVEŢI 
ŞI ROŞII 

În luna octombrie, comercializarea 
roșiilor și castraveților a fost în declin. 
Cantitățile de produse s-au redus, fapt 
ce a generat creșterea prețurilor. La pie-
țele angro cea mai mare parte a produc-
ției este de import, iar cantitățile mici de 
producție locală nu infl uențează forma-
rea prețului. Producția autohtonă este 
comercializată la un preț mai mic. 

Roșiile și castraveții au fost co-
mercializați stabil doar la piețele din 
Chișinău și Ungheni. Experții AGRO-
inform afi rmă că producția locală va 

fi  substituită, în scurt timp, de cea de 
import din cauză că prima lipsește, sau 
este produsă în cantități mici. Pe piață 
se vând roșii și castraveți de origine ro-
mânească, dar și roșii turcești. Produc-
ția autohtonă este cel mai des de seră, o 
mare parte din producția de câmp fi ind 
comercializată în stare verde. Roșiile și 
castraveții sunt cel mai des comerciali-
zați de către intermediari. 

În luna curentă, prețul la castraveți 
a crescut, dar cu un tempo mai redus 
comparativ cu perioada precedentă. 

Prețurile castraveților de la produ-
cători au fost mai mici, decât la piață, 
pe întreg parcursul lunii. Dacă în prima 
decadă a lui octombrie, producătorii 
dețineau cantități medii de producție, 
atunci la sfârșitul lunii cantitățile au 
scăzut considerabil, iar prețurile s-au 
majorat.

La piețele din Rusia (Moscova) 
castraveții au fost comercializați în 
mediu cu 45,00 RUR/kg (17,10 lei/kg), 
în Ucraina (Copani) la prețul de 10,87 
UAH/kg (16,08 lei/kg) și cu 13,00 
UAH/kg (19,24 lei/kg) în Lvov. 

Roșiile au fost comercializate în 

cantități medii. Producția autohtonă 
a fost comercializată în cantități mici, 
numărul producătorilor de roșii de seră 
în perioada de referință a s-a redus con-
siderabil. Cererea mare și oferta autoh-
tonă mică a  favorizat importul. 

Conform experților AGROinform, 
roșiile de seră nu s-au comercializat 
doar pe piețele din Bălți. Cel mai mic 
și cel mai mare preț fi ind înregistrat la 
piața agricolă din Ungheni, de 6,00 lei/
kg, și respectiv de 25,00 lei/kg. 

La piețele internaționale s-a înre-
gistrat o majorare de preț pe segmentul 
roșiilor. Prețul mediu de comercializare 
a roșiilor la piața din Rusia (Moscova) a 
fost de 36,25 RUR/kg (13,75lei/kg). În 
Polonia (Bronishe), roșiile de seră au 
fost comercializate cu circa 1,17 EUR/
kg (19,10 lei/kg). La piețele din Lvov 
și Copani (Ucraina), roșiile au fost co-
mercializate cu 10,00 UAH/kg (14,80 
lei/kg) și respectiv 7,18 UAH/kg (10,62 
lei/kg).

În luna octombrie, prețul tomate-
lor pe piețele din Turcia s-a majorat de 
circa trei ori, comparativ cu luna prece-
dentă. Creșterea se datorează recoltei 
mici de roșii care a fost afectată în anul 
curent de molia tomatelor. În cazul dat 
Turcia va fi  nevoită să importe roșii 
pentru a suplini cererea în caz de nece-
sitate, informează lol.org.ua. 

În perioada următoare cantitățile 
de castraveți și roșii de import, expuse 
la piețele angro din țară, vor crește. 

Monitorizarea pieței angro de fructe și legume din Moldova în luna octombrie 2010

MERE

Piaţa

Preţ mediu angro, lei/kg

J.
07.10.10

J.
14.10.10

J.
21.10.10

J.
28.10.10

Sep.
2010

Oct.
2010

Abatere, %

Oct.2010/
Sep.2010

Oct.2010/
Oct.2009

Bălţi 6,00 n/a 6,00 n/a 4,60 6,00 30,43 100,00
Cahul n/a 5,00 5,00 n/a 3,00 5,00 66,67 66,67
Chişinău Albişoara 4,00 4,00 4,50 3,50 4,40 4,00 -9,09 48,15
Edineţ 5,00 5,00 4,00 4,00 3,80 4,50 18,42 125,00
Ungheni 6,00 5,00 6,00 5,00 5,00 5,50 10,00 83,33

Sursa: www.agravista.md
* n/a - nu există valori

Tabelul 1. Evoluţia preţurilor medii la mere în luna octombrie 2010

STRUGURI ALBI DE MASĂ

Piaţa

Preţ mediu angro, lei/kg

J.
07.10.10

J.
14.10.10

J.
21.10.10

J.
28.10.10

Sep.
2010

Oct.
2010

Abatere, %

Oct.2010/
Sep.2010

Oct.2010/
Oct.2009

Bălţi 11,00 11,00 15,00 18,00 12,60 13,75 9,27 63,69
Cahul 6,00 n/a 18,00 n/a 6,33 12,00 89,57 118,18
Chişinău Albişoara 12,00 13,00 14,00 15,00 11,20 13,50 20,53 90,14
Edineţ 12,00 14,00 17,00 17,00 12,00 15,00 25,00 100,00
Ungheni 10,00 23,00 n/a n/a 13,40 16,50 23,13 76,84

Sursa: www.agravista.md
* n/a - nu există valori

Tabelul 2. Evoluţia preţurilor medii la strugurii albi de masă
în luna octombrie 2010 

STRUGURI ROŞII DE MASĂ

Piaţa

Preţ mediu angro, lei/kg

J.
07.10.10

J.
14.10.10

J.
21.10.10

J.
28.10.10

Sep.
2010

Oct.
2010

Abatere, %

Oct.2010/
Sep.2010

Oct.2010/
Oct.2009

Bălţi n/a n/a 16,00 16,00 10,00 16,00 60,00 135,29
Cahul n/a n/a 25,00 n/a 6,00 25,00 316,66 525,00
Chişinău Albişoara 12,00 13,00 14,00 16,00 9,60 13,75 43,23 139,13
Edineţ 12,00 14,00 n/a n/a 12,50 13,00 4,00 73,33
Ungheni 8,00 20,00 20,00 20,00 12,40 17,00 37,10 n/a

Sursa: www.agravista.md
* n/a - nu există valori

Tabelul 3. Evoluţia preţurilor medii la strugurii roşii de masă 
în luna octombrie 2010 

CASTRAVEŢI

Piaţa

Preţ mediu angro, lei/kg

J.
07.10.10

J.
14.10.10

J.
21.10.10

J.
28.10.10

Sep.
2010

Oct.
2010

Abatere, %

Oct.2010/
Sep.2010

Oct.2010/
Oct.2009

Bălţi n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Cahul 12 n/a n/a n/a n/a 12 n/a n/a
Chişinău Albişoara 4,00 18,00 21,00 18,00 10,00 15,25 52,50 22,00
Edineţ n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Ungheni 10,00 15,00 22,00 25,00 9,40 18,00 91,49 42,86

Sursa: www.agravista.md
* n/a - nu există valori

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

ROŞII DE SERĂ

Piaţa

Preţ mediu angro, lei/kg

J.
07.10.10

J.
14.10.10

J.
21.10.10

J.
28.10.10

Sep.
2010

Oct.
2010

Abatere, %

Oct.2010/
Sep.2010

Oct.2010/
Oct.2009

Bălţi n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Cahul 12,00 n/a 23,00 n/a 7,27 17,50 140,72 n/a
Chişinău Albişoara 13,00 18,00 20,00 20,00 9,00 17,75 97,22 127,56
Edineţ n/a n/a 22,00 22,00 n/a 22,00 n/a 120,00
Ungheni 6,00 14,00 23,00 25,00 7,60 17,00 123,68 96,07

Sursa: www.agravista.md
* n/a - nu există valori

Tabelul 2. Evoluţia preţurilor medii la roşiile de seră 
în luna octombrie 2010

ROŞII DE CÎMP

Piaţa

Preţ mediu angro, lei/kg

J.
07.10.10

J.
14.10.10

J.
21.10.10

J.
28.10.10

Sep.
2010

Oct.
2010

Abatere, %

Oct.2010/
Sep.2010

Oct.2010/
Oct.2009

Bălţi 10,00 8,00 12,00 n/a 7,10 10,00 40,85 138,10
Cahul 10,00 6,00 7,00 n/a 6,40 7,67 19,79 82,53
Chişinău Albişoara 8,00 8,00 9,00 18,50 8,10 10,88 34,26 171,87
Edineţ 6,00 6,00 n/a n/a 4,50 6,00 33,33 87,40
Ungheni 6,00 6,00 n/a n/a 5,80 6,00 3,45 50,00

Sursa: www.agravista.md
* n/a - nu există valori

Tabelul 3. Evoluţia preţurilor medii la roşiile de câmp
în luna septembrie 2010

Piaţă moldovenească nu este asigurată cu fructe şi legume de producţie autohtonă
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ARDEI DULCI 
ŞI VÂNĂTĂ

Luna octombrie se caracterizează 
printr-un volum stabil de ardei dulce și 
vinete expus pe piețele angro din țară. 
S-au comercializat, în special, ardei 
dulce și vinete de origine autohtonă, 
dar a fost propusă și producție de im-
port. Calitatea producției a fost înaltă, 
ardeii și vinetele fi ind ambalați în saci 
de plasă. Cele mai mari cantități de ar-
dei și vinete s-au comercializat la piețe-
le din Chișinău și Bălți. 

În perioada analizată prețul maxim 
de comercializare a ardeiului dulce fost 
înregistrat la piața din Bălți (11,00 lei/
kg) în ultimele zile a lunii octombrie, 
iar prețul minim 2,00 lei/kg a fost în-
registrat în prima jumătate a lunii pe 
piețele din Bălți și Chișinău. 

În comparație cu aceiași perioadă 
a anului 2009, prețurile au fost în des-
creștere, abaterea variind între 18,59% 
și 34,88%, excepție fi ind piața din Băl-
ți unde prețurile au fost în creștere cu 
15,00%. 

În luna octombrie vinetele au fost 
comercializate stabil pe toate piețele 
monitorizate. A predominat producția 
autohtonă, de calitate înaltă, ambalată 
în saci de plasă a câte 20 - 25 kg.

În perioada de referință, vinetele 
s-au comercializat la un preț mediu de 
1,50 – 5,00 lei/kg. 

Cel mai mic preț de comercializare 
a vinetei în octombrie a fost înregis-
trat la Edineț (1,00 lei/kg), iar cel mai 

mare - la piața din Chișinău (6,00 lei/
kg). Comparativ cu luna septembrie, pe 
toate piețele a fost înregistrată o creș-
tere a prețului. Această creștere se da-
torează micșorării cantității de vinete 
cauzată de sfârșitul sezonului de recol-
tare pentru acest produs. 

Comparativ cu luna octombrie a 
anului precedent prețurile la vinete au 
înregistrat o scădere de până la 19,14%. 
Producătorii locali în anul curent au 
expus în comercializare o cantitate de 
vânătă mai mare față de aceeași peri-
oadă a anului trecut. 

Potrivit sursei de informație www.
fresh-market.pl, în luna octombrie, pe 
piețele angro din Polonia ardeiul dulce, 
produs local, s-a comercializat la prețul 
mediu de 1,07 EUR/kg (17,59 lei/kg), 
iar ardeiul dulce de import din Spania 
a fost comercializat la prețul de 1,29 
EUR/kg (21,10 lei/kg).

În aceiași perioadă, la piața din 
Rusia s-a comercializat ardei dulce de 
culoare roșie, importat din Olanda, la 
prețul mediu de 96,67 RUR/kg (37,46 
lei/kg), ardeiul dulce de culoare verde 
a fost comercializat la prețul de 95,00 
RUR/kg (36,81 lei/kg). 

Vinetele importate din Spania au 
fost comercializate la prețul de 85,89 
RUR/kg (33,28 lei/kg), iar producția 
locală a fost comercializată la prețul me-
diu de 40,00 RUR/kg (15,50 lei/kg). 

În perioada următoare, cantitățile 
de ardei dulce și vinete se vor micșora, 
iar prețurile vor crește. Intermediarii 
vor prelua treptat importurile la aceste 
produse.

VARZĂ
Potrivit experților AGROinform, 

cantitățile de varză comercializată în 
luna curentă, pe piețele monitoriza-
te, au înregistrat o creștere esențială, 
comparativ cu luna precedentă. Majo-
ritatea producătorilor agricoli au înce-
put, în această perioadă, recoltarea în 
masă. Producția recoltată a fost expusă 
spre comercializare în a doua jumătate 
a lunii octombrie. Producătorii au co-
mercializat mai bine de 80 % din pro-
ducția totală. 

În perioada de referință au cres-
cut cantitățile de varză conopidă, care 
preponderent a fost comercializată la 
Chișinău și Bălți, exclusiv producție de 
origine autohtonă. Varza de pechin și 
varza brocolli a fost vândută numai la 
piața din Chișinău, la prețul mediu de 
10,50 lei/kg și corespunzător 42,50 lei/
kg. Varza roșie, în octombrie a fost co-
mercializată în cantități mici, de către 
producători, numai la piețele din Chiși-
nău și Bălți (4,50 lei/kg).

Oferta și cererea mare de varză 
albă pe piețele agricole a influențat la 
stabilirea prețului de comercializare a 
producției. În perioada de referință la 
toate piețele monitorizate prețul me-
diu a înregistrat o tendință de creș-
tere. Cel mai mic preț (2,00 lei/kg) a 
fost înregistrat pe data 7 octombrie la 
Ungheni și Chișinău, iar cel mai mare 
(5,00 lei/kg) la piața din Cahul. Cele 
mai mari cantități de varză albă s-au 
comercializat la prețul de 2,50 – 3,00 
lei/kg 

Comparativ cu aceiași perioadă a 
anului 2009, prețul a înregistrat o creș-
tere la toate piețele monitorizate.

Potrivit sursei Fresh market, în luna 
curentă pe piețele angro din Rusia, var-
za albă s-a comercializat la prețul mediu 
de 5,89 lei/kg, cu 2,73 lei/kg mai scump 
decât în Moldova, datorită secetei ce a 
afectat Rusia. Pe piețele angro din Polo-

nia varza albă s-a comercializat la prețul 
mediu de 0,25 EUR/kg (4,08 lei/kg).

Pentru perioada următoare, schim-
bări esențiale pe segmentul de varză nu 
se așteaptă. 

CARTOFI 

În luna octombrie, cartoful autoh-
ton, comercializat pe piața internă, l-a 
dominat pe cel de import (Polonia). 
Cantitățile au fost destul de mari, asi-
gurând cererea. Cele mai mari canti-
tăți de cartofi  au fost comercializate la 
piețele din Chișinău și Bălți de către 
producători, cât și intermediarii din ra-
ioanele Briceni, Edineț, Drochia. S-au 
comercializat cartofi  de calitate înaltă. 
Sortimentul a fost bogat, cel mai des fi -
ind întâlnite soiurile Irga, Lord, Aladin, 
Condor, Romano, Laura, Irga, Dezire.

În perioada de referință, oscilațiile 
prețului au fost destul de mari și s-au 
încadrat între 3,50 – 5,00 lei/kg. Cel 
mai mic preț la cartofi  s-a înregistrat la 
Edineț (3,50 lei/kg), iar cel mai mare la 
Ungheni (5,00 lei/kg).

Comparativ cu luna septembrie, o 
mică descreștere a prețului s-a înregis-
trat doar pe piața din Cahul. Prețurile 
au crescut considerabil pe toate piețele 
monitorizate,  comparativ cu perioada 
analogică din anul trecut.

Comparativ cu luna septembrie 
prețurile la cartof pe piața din Moscova 
s-au majorat de la 15,00 – 16,00 RUR/
kg (5,85 – 6,24 lei/kg) la 16,00 – 18,00 
RUR/kg (6,08 – 6,84 lei/kg). Creșterea 
se datorează secetei din anul curent, ce 
sa stabilit în zonele agricole din Rusia. 

În Polonia prețul la cartofi  a oscilat 

între 0,15 – 0,20 EUR/kg.
Pentru perioada următoare, pe pia-

ța internă, prețul la cartofi  va fi  stabil. 
Un factor ce ar putea infl uența ridica-
rea prețului în continuare este, defi ci-
tul de cartofi  din Rusia, care va provoca 
majorarea cererii și a prețului la carto-
fi i din Polonia, Belarus și Ucraina. 

CEAPĂ
În luna oc-

tombrie, a fost 
înregistrată o 
creștere a can-
tității de ceapa 
expusă pe pie-
țele angro din țară. Produsul a fost de 
calitate înaltă, bine calibrat, ambalat 
în saci de plasă. Ceapa a fost de origine 
autohtonă, excepție fi ind ceapa roșie și 
albă, care a fost de import. Cererea la 
ceapă este în creștere. 

La piețele din Bălți și Chișinău co-
mercializau ceapa atât producătorii, 
cât și intermediari, în proporții egale. 
La piețele regionale comercializează 
preponderent producătorii.

Pe parcursul perioadei de referință 
prețurile au fost relativ constante. Cel 
mai mic preț a fost înregistrat la piața 
din Cahul și Chișinău (4,00 lei/kg), iar 
cel mai mare la Ungheni (6,00 lei/kg).

Comparativ cu luna octombrie 
2009, prețurile la ceapă au înregistrat o 
majorare considerabilă la toate piețele 
monitorizate din țară. 

În pofi da volumului mare de ceapă, 
la piețele monitorizate prețul este în 
creștere. La moment, pe piață predo-
mină ceapa de origine autohtonă, însă 
in următoarea perioadă va apărea cea-
pa de import și prețul se va majora.

La piețele externe (Moscova, Po-
lonia, Ucraina), conform www.fresh-
market.ru, prețul la ceapă nu a suferit 
mari schimbări. La piața din Polonia 
(Bronishe) prețul la ceapă a fost de 
0,33 – 0,30 EUR/kg (5,39 – 4,96 lei/
kg). Pe piețele din Ucraina (Lvov și Co-
pani) prețul s-a menținut stabil între 
3,6 – 3,9 UAH/kg (5,25 – 5,81 lei/kg), 
numai pe piața din Lvov a fost înregis-
trată o creștere a prețului - 6,5 UAH/kg 
(9,68 lei/kg). Pe piețele din Moscova, 
prețul la ceapă a fost de 11,50 – 12,00 
RUB/kg (4,37 – 4.56 lei/kg). 

MORCOV 
Luna curentă 

s-a caracterizat 
printr-o inten-
sifi care bruscă a 
ofertei și a cererii 
la acest produs. 
Potrivit monitorizărilor efectuate de 
experții AGROinform, producătorii 
autohtoni dețin cantități sufi ciente de 
morcov pentru a îndestula și în con-
tinuare piețele agricole cu producție. 
Cele mai mari cantități de morcov dețin 
producătorii din raioanele Briceni, Edi-
neț, Ungheni, Florești, Criuleni, Anenii 
Noi. În perioada de referință, s-a co-
mercializat preponderent producție de 
origine autohtonă, care a constituit mai 
mult de 80 % din producția totală. 

Comparativ cu luna septembrie 
curent, la piețele din Cahul și Ungheni 
a fost înregistrată o mică descreștere 
a prețului la morcov, datorită creșterii 
ofertei. 

Pe piața din Rusia, morcovul de 
import a fost comercializat la prețul 
mediu de 4,56 lei/kg, aproximativ cu 
0,42 lei/kg mai mic decât prețul mediu 
în Moldova. La piața din Polonia mor-
covul a fost vândut la prețul mediu de 
0,21 EUR/kg (3,48 lei/kg).

Pentru perioada următoarea, pe 
piețele angro din țară cantitățile de 
producție de import vor crește. E posi-
bilă o mică creștere a prețului. 

ARDEI DULCI

Piaţa

Preţ mediu angro, lei/kg

J.
07.10.10

J.
14.10.10

J.
21.10.10

J.
28.10.10

Sep.
2010

Oct.
2010

Abatere, %

Oct.2010/
Sep.2010

Oct.2010/
Oct.2009

Bălţi 3,50 5,00 4,50 10,00 5,70 5,75 0,89 15,00
Cahul 3,50 5,00 5,00 6,00 6,76 4,88 -27,81 -24,92
Chişinău Albişoara 3,00 5,00 5,50 8,50 7,00 5,50 -21,43 -33,73
Edineţ 5,00 4,50 4,00 4,00 4,88 4,38 -10,24 -18,59
Ungheni 7,00 5,00 8,00 8,00 7,40 7,00 -5,41 -34,88

Sursa: www.agravista.md
* n/a - nu există valori

Tabelul 4. Evoluţia preţurilor medii la ardeii dulci 
în luna octombrie 2010 

VARZA ALBĂ

Piaţa

Preţ mediu angro, lei/kg

J.
07.10.10

J.
14.10.10

J.
21.10.10

J.
28.10.10

Sep.
2010

Oct.
2010

Abatere, %

Oct.2010/
Sep.2010

Oct.2010/
Oct.2009

Bălţi 2,50 3,30 3,50 3,00 2,42 3,08 27,27 12,41
Cahul 2,50 3,00 2,80 5,00 2,82 3,33 18,08 8,82
Chişinău Albişoara 2,50 3,00 3,00 3,50 2,74 3,00 9,48 14,50
Edineţ 2,50 3,00 3,50 3,50 2,40 3,13 31,42 30,41
Ungheni 3,00 3,00 3,00 4,00 3,40 3,25 -4,41 4,84

Sursa: www.agravista.md
* n/a - nu există valori

Tabelul 6. Evoluţia preţurilor medii la varză albă în luna octombrie 2010

CARTOFI

Piaţa

Preţ mediu angro, lei/kg

J.
07.10.10

J.
14.10.10

J.
21.10.10

J.
28.10.10

Sep.
2010

Oct.
2010

Abatere, %

Oct.2010/
Sep.2010

Oct.2010/
Oct.2009

Bălţi 4,00 4,00 3,80 4,00 3,80 3,95 3,95 27,42
Cahul 4,50 4,50 4,00 4,00 4,30 4,25 -1,16 25,74
Chişinău Albişoara 4,00 3,80 4,00 4,00 3,36 3,95 17,56 25,00
Edineţ 3,50 3,50 3,50 3,50 3,36 3,50 4,17 40,00
Ungheni 5,00 5,00 5,00 5,00 4,60 5,00 8,70 38,89

Sursa: www.agravista.md
* n/a - nu există valori

Tabelul 7. Evoluţia preţurilor medii la cartofi  în luna octombrie 2010

CEAPĂ GALBENĂ

Piaţa

Preţ mediu angro, lei/kg

J.
07.10.10

J.
14.10.10

J.
21.10.10

J.
28.10.10

Sep.
2010

Oct.
2010

Abatere, %

Oct.2010/
Sep.2010

Oct.2010/
Oct.2009

Bălţi 4,50 4,50 4,50 4,50 3,90 4,50 15,38 28,57
Cahul 4,00 4,00 4,00 5,00 3,90 4,25 8,97 30,37
Chişinău Albişoara 4,00 4,50 4,50 4,80 3,50 4,45 27,14 30,88
Edineţ 5,00 4,50 5,00 5,00 3,50 4,87 39,14 39,14
Ungheni 5,00 5,00 6,00 5,00 4,30 5,25 22,09 45,83

Sursa: www.agravista.md
* n/a - nu există valori

Tabelul 8. Evoluţia preţurilor medii la ceapa galbenă 
în luna octombrie 2010

MORCOV

Piaţa

Preţ mediu angro, lei/kg

J.
07.10.10

J.
14.10.10

J.
21.10.10

J.
28.10.10

Sep.
2010

Oct.
2010

Abatere, %

Oct.2010/
Sep.2010

Oct.2010/
Oct.2009

Bălţi 4,00 4,50 4,50 6,00 4,20 4,75 13,09 -4,23
Cahul 4,00 4,00 5,00 5,50 5,00 4,63 -7,40 10,23
Chişinău Albişoara 5,00 4,50 5,00 5,50 3,50 5,00 42,85 2,04
Edineţ 5,00 4,50 3,50 3,50 3,70 4,13 11,62 -17,40
Ungheni 6,00 6,00 7,00 7,00 7,00 6,50 -7,14 -1,96

Sursa: www.agravista.md
* n/a - nu există valori

Tabelul 9. Evoluţia preţurilor medii la morcov în luna octombrie 2010

Sursa: www.agravista.md
* n/a - nu există valori

Tabelul 5. Evoluţia preţurilor medii la vinete în luna octombrie 2010 
VĂNĂTĂ

Piaţa

Preţ mediu angro, lei/kg

J.
07.10.10

J.
14.10.10

J.
21.10.10

J.
28.10.10

Sep.
2010

Oct.
2010

Abatere, %

Oct.2010/
Sep.2010

Oct.2010/
Oct.2009

Bălţi 2,50 3,00 3,50 n/a 2,50 3,00 20,00 -6,25
Cahul 2,50 3,00 3,00 n/a 2,74 2,83 3,28 -19,14
Chişinău Albişoara 2,50 3,50 4,00 4,00 2,50 3,50 40,00 -16,66
Edineţ 1,50 1,50 1,50 n/a 1,50 1,50 - -14,28
Ungheni 5,00 4,00 5,00 n/a 4,20 4,66 10,95 7,62
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Produs Cantitate Descrierea companiei

OFERTE
Seminţe și material săditor

Pomi altoiţi de cais, 
persic, prune, migdal 
(diferite soiuri)

nelimitat

CBCIM” Causeni, 
Causeni, str. Mateevici 9, 
of.37, Director executiv: 
Rusu Sergiu, Telefon: 
(243) 23763, Telefon 
mobil: 067269111, 
Email: causeni@
agroinform.md 

Sfecla roşie
Pomi altoiţi persic, 
Colinz
Pomi altoiţi persic, 
Cardinal (10 lei/pom)
Pomi altoiţi persic, 
Retheven (10 lei/
pom)

5 tone
1000 bucăţi
1000 bucăţi
1000 bucăţi

Rusu Igor, Causeni, s. 
Ursoaia, Telefon: (243) 
42210, Telefon mobil: 
060062695

Pomi altoiţi de persic 2000 bucăţi
Spataru Olga, Causeni, 
s Zaim, Telefon mobil: 
069400995

Puieţi de mar Idared 
şi Golden (16 lei/
pom)

10400 bucăţi

Green NF group, 
Chisinau, Telefon: (22) 
068398777, Email: 
greengroup47@yahoo.
com 

Pomi altoit de mar: 
portaltoi M-26 
Generos, Corelita, 
Florina, Redfree, 
Coredar

10000 bucăţi
Mecgrato, Edinet, 
Cupcini, Telefon mobil: 
69149114

Butaşi de copaci 
fructiferi: - Cirese 
(soiuri: Bingo, Valerii 
Cikalov, Jambule); - 
Visine (soiuri: Ardinka 
krupnoplodnaiai, 
Oblacinskaia); - Mere 
(soiuri: Idared, Renet-
Semerenco, Florina, 
Djonagold)

Nelimitat

Agravita-Comert, Orhei, 
satul Step-Soci, Telefon 
mobil: 0691 15 987, 
0691 95 873, Tricolici Ion 
(mob. tel. 0691 15 987) 
si Barbarosie Anatol 
(mob. tel. 0691 95 873). 

Puieţi de piersic 15000 bucăţi

Stavila Zinaida, Orhei, 
s. Jora de Mijloc, rn. 
Orhei, proprietar: Stavila 
Zinaida, Telefon: (235) 
55415, (235) 55915

Mere soiurile Idared, 
Simirenco
Puieţi de nuci 
omologaţi in 
Moldova
Puieţi de mere 
(portaltoi paradisca)
soiuriel Simirenco, 
Florina, Idared, Muto
Butaşi de vita de vie 
soiul Izabela

50 tone
60000 pomi

20000 pomi
50000 butaşi

Gospodarul Rediu, 
Falesti, s. Rediu de 
Sus, Telefon: (259) 
70192, Telefon mobil: 
067253017, Fax: (259) 
70192, Email: kiktenko-
nats@mail.ru 

S.R.L. “Viva-Igna” 
comercializează 
puieţi de mar altoiţi 
devirozati, liber de 
boli si dăunători, 
autorizat fi to-sanitar 
cu soiurile: 

Melrose:M-26. • 
Discovery:M-26,MM-• 

106.
Slava Pobediteliu:M-• 

26,MM-106. 
Florina:M-26,MM-• 

106. 
Idared:MM-106. • 
Champion:M-26. • 

Nelimitat

Viva-Igna, Briceni, s. 
Grimancauti, Telefon 
mobil: 069125817, Fax: 
(247) 23108, Website: 
www.viva-igna.com, 
Email: offi  ce@viva-igna.
com 

Produse agricole

Grâu alimentar, 
gluten 23%, IDG-75% 300 tone

Andrei Girlea, Rezina, or. 
Rezina, fermier: Andrei 
Girlea, Telefon: (254) 
025421291, Telefon 
mobil: 69148537

Grâu alimentar 70 tone

Badan, Orhei, 
s.Chiperceni, Director: 
Nadejda Badan, Telefon: 
(235) 21319, Telefon 
mobil: (794)26003,, 
Email: nadejda@badan.
ro 
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Grâu alimentar 25 tone

Hacina Igor, Orhei, rn. 
Orhei, s. Susleni, Telefon: 
(235) 46244, Telefon 
mobil: 079234844

Grâu alimentar 23%, 
IDG-82% 30 tone

Rusu Vasile, Orhei, 
rn. Orhei, s. Zahoreni, 
director: Rusu Vasile, 
Telefon: (235) 50569, 
Telefon mobil: 
068715199

Grâu alimentar, 
gluten - 22% 300 tone

Taras-Scop- Agro, 
Falesti, satul Natalevca, 
Director Executiv: 
Podrea Vasile, Telefon 
mobil: 691 55 600

Grâu alimentar 60 tone

Colegiul Agroindusrtial 
Riscani, Rascani, or. 
Riscani, Director: Gutu 
Vasilii, Telefon: (256) 
256-287-41, Telefon 
mobil: 69269080

Grâu furajer 250 tone

Logofat Prim, Falesti, 
s. Logofteni, Director: 
Cires Vasile, Telefon: 
(259) 25960138, Telefon 
mobil: 069640708

Floarea soarelui 25 tone

Paladii Andrei, Falesti, s. 
Sarata Veche, Director: 
Paladii Andrei, Telefon 
mobil: 060096191

Porumb furaj 250 tone

Borivas Agro, Falesti, s. 
Glingeni, Director: Bujag 
Boris, Telefon: (259) 
025971319, Telefon 
mobil: 079591851

Porumb furaj 100 tone

Panvas-Service, Drochia, 
s. Antoneuca, Telefon 
mobil: 060006888, Fax: 
(252) 27032, Email: 
vasturvas@yahoo.com 

Grâu alimentar 
gluten 20% 15 tone

Capatina Vasile, Orhei, 
s. Podgoreni, Telefon: 
(235) 50280, (235) 
67181037, Telefon 
mobil: 67181142

Grâu alimentar 
gluten 23%, IDG-80 23 tone

Railean Boris, Orhei, 
s. Zorile, rn. Orhei, 
proprietar: Railean Boris, 
Telefon mobil: (691) 
12272

Grâu alimentar 
gluten 23%, IDG-80%
Orz soiul “Slava”
Floarea soarelui soiul 
“LG”
Porumb soiul “M455”

50 tone
45 tone
60 tone
60 tone

Tehnoif - Agro, Orhei, 
s.Pohrebeni, Telefon: 
(235) 65231, Telefon 
mobil: 69266532, Fax: 
(235) 65260

Porumb 70 tone

Beiu Filip, Orhei, 
s.Susleni,, Telefon: 
(235) 46346, (235) 
46968, Telefon mobil: 
(795)46392, Fax: (235) 
24955, 27768

Porumb soiul “M455” 70 tone

Ciubotaru Maria, 
Orhei, s. Teleseu, rn. 
Orhei, Telefon: (235) 
54288, Telefon mobil: 
079569855

Floarea soarelui 
pentru ulei (5500 
lei/t)

8 tone

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

Rapiţă, roada anului 
2010 (4000 lei/t) 3 tone

Pascaneanu Maria, 
Hincesti, Obileni, 
Telefon: (269) 23408

Orz, roada anului 
2010 10 tone

Pascaneanu Maria, 
Hincesti, Obileni, 
Telefon: (269) 23408

Grâu furajer
Ceapă
Cartof

5 tone
5 tone
Nelimitat

Ciobanu Tudor, Causeni, 
s.Saiti, str.D.Solomitchii, 
Telefon: (243) 52255, 
Telefon mobil: 
079101162, Email: www.
ciubison@mail.ru 

Grâu alimentar 
gluten 20%, IDG 80%
Orz soiul “Slava” 
(1900 lei/t)
Floarea soarelui soiul 
“LG”

60 tone
40 tone
25 tone

Gasper Mihail, Orhei, 
s. Furceni, conducător: 
Mihai Gaєper, Telefon: 
(235) 56225, (235) 
26262, Telefon mobil: 
69209141

Floarea soarelui 
(5500 lei/t) 40 tone

Dolvis Mecagro, Falesti, 
s. Doltu, Director: 
Popusoi Anton, Telefon: 
(259) 25958418, Telefon 
mobil: 069319420

Porumb furajer (2400 
lei/t) 400 tone

Abilitate-Agro, 
Falesti, s. Calugar, 
Director: Antonciuc 
Vasile, Telefon: (259) 
025967700, Telefon 
mobil: 069323320

Ovăs din roada 
anului curent (5000 
lei/t)

20 tone

Vastadum, Falesti, s. 
Marandeni, Director: 
Girstega Vasile, Telefon: 
(259) 25972337, Telefon 
mobil: 69212681

Porumb (2200 lei/t) 30 tone

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

Soia
Porumb

60 tone
40 tone

Bosvelia, Glodeni, 
str. Suveranitptii, 95, 
director: Veronica 
Boubatrin, Telefon: 
(249) 26172, Telefon 
mobil: 069524999, Fax: 
(249) 26541, Email: 
boubatrinveronica@
mail.ru 

Orz furajer
Grâu alimentar, 
gluten - 21%

100 tone
200 tone

Gruprijor-Agro, Falesti, s. 
Chetris, Director: Jornea 
Andei, Telefon mobil: 
069553653

Floarea soarelui 10 tone

Goncearuc Tudor, 
Glodeni, s.Petrunea, 
Telefon mobil: 
069279529

Porumb boabe
Soia

50 tone
50 tone

Liminal Agro, Glodeni, 
Limbenii Noi, Telefon: 
(249) 70230, (249) 
70297

Porumb boabe 80 tone

Cajbianca, Glodeni, 
s. Cajba, director: 
Vasilos Ion, Telefon: 
(249) 52359, (249) 
52205, Telefon mobil: 
069023716

Prune uscate de 
calitate 20 tone

Botez Tudor, Nisporeni, 
Telefon: (264) 
067123050, Email: 
tbotez@mail.ru 

Floarea soarelui de 
sortul Performer 20 tone

Ignat Zinaida, 
Orhei, s.Peresecina, 
conducător: Ignat 
Zinaida, Telefon: 
(235) 47267, (235) 
47360, Telefon mobil: 
069346320 

Floarea soarelui 
de soiul Lacomca, 
calibrata (8000 lei/t)

Nelimitat

Busuioc Vasile, 
Orhei, s.Peresecina, 
conducător: Busuioc 
Vasile, Telefon: (235) 
47920, (235) 47230, 
Telefon mobil: 
69157573

Grâu alimentar 
gluten 23% 25 tone

Bernevec Alexandra, 
Orhei, s. Podgoreni, 
rn.Orhei, conducător: 
Alexandra Bernevec, 
Telefon: (235) 50288

Floarea-soarelui, 
hibrid “LG56” si “LG63 7 tone

Lupascu Mihail, Drochia, 
s. Mindic, Telefon: (252) 
27032, Telefon mobil: 
069404661

Floarea-soarelui soi 
“Lakomka” 3 tone

Gandrabura Mircea, 
Donduseni, s. Baraboi, 
Telefon: (251) 70642

Soia “Aura” (6000 
lei/t)
Floare-soarelui, 
soiuri “Lakomka” si 
“Donskoi” (8000 lei/t)

100 tone
60

Bicu Efi m, Donduseni, s. 
Criscauti, Telefon mobil: 
067264961

Orz furajer
Porumb furajer

60 tone
100 tone

Cedru, Falesti, s. Rautel, 
Director: Ivanov 
Mihail, Telefon: (259) 
025954232, Telefon 
mobil: 079531814
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Porumb furajer 250 tone

Izurcani Agro, Falesti, 
stul Glingeni, Director: 
Ilascu Constantin, 
Telefon: (259) 25971331, 
Telefon mobil: 
079670425

Floarea soarelui 
(5700 lei/t) 130 tone

Unvin agro, Ungheni, s. 
Boghenii Noi, Manager: 
Gherman Ion, Telefon: 
(236) 48230, Telefon 
mobil: 079501481

Mere soiul 
“Semerenko”
Grâu alimentar 
gluten 23%
Orz soiul “Slava”
Porumb soiul «M456»
Floarea soarelui soiul 
«LG»

40 tone
40 tone
25 tone
60 tone
40 tone

Palaiciuc Constantin, 
Orhei, s.Bulaiesti, 
Telefon: (235) 24955, 
Fax: (235) 27768, Email: 
cicorhei@mtc-or.md 

Tutun uscat soiul 
“Moldavschi” 20 tone

AGRODENISIMUS, Orhei, 
s.Cucuruzeni,, director: 
Teorsa Serghei, Telefon: 
(235) 66-2-44, Telefon 
mobil: 79682104

Muştar 6 tone

Panvas-Service, Drochia, 
s. Antoneuca, Telefon 
mobil: 060006888, Fax: 
(252) 27032, Email: 
vasturvas@yahoo.com 

Flori Crizanteme (50 
lei) 1000 tufe

Chirilov Aliona, 
Cantemir, s. Antonesti, 
Telefon: (273) 22853

Fructe şi legume

Varza tardiva 10 tone

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

Morcov 25 tone

Vrabie Ion, Ungheni, 
s. Costuleni, Manager: 
Vrabie Ion, Telefon: (236) 
40313, (236) 079506817

Varza tardiva (3000 
lei/t)
Roşii de sera

40 tone
5 tone

Glodeanu Anatolie, 
Ungheni, s. Manoilesti, 
Director: Anatolie 
Glodeanu, Telefon: (236) 
73253, Telefon mobil: 
0795 50647

Ceapă galbenă 100 tone

Duval SRL, Edinet, 
s.Criva, raionul 
Briceni, Telefon: (246) 
024747330, (246) 
024747381, Telefon 
mobil: 069025601

Varza de toamna,de 
calitate buna (3500 
lei/t)

10 tone
Capăstru Vasilii, 
Nisporeni, s.Balauresti, 
Telefon: (264) 48518

Bostan alimentar 1,5 tone
Stratan Liuba, Orhei, 
s.Peresecina, Telefon: 
(235) 47473

Pătrunjel 5 tone

Vladei Ion, Ungheni, 
s.Chirileni, Manager: 
Vladei Ion, Telefon: 
(236) 23923, (236) 
75341, Telefon mobil: 
079207222

Mere de iarna, soiuri: 
“Idared” si “Renet 
Simirenko”

50 tone
Onea Ion, Donduseni, s. 
Baraboi, Telefon mobil: 
0252 27032

Mere Simirenco, 
Idared 100 tone

Rentier Agro, Ungheni, 
s. Manoilesti, Director: 
Diaconu Mihai, Telefon: 
(236) 73230, (236) 
73203, Telefon mobil: 
069283303, Fax: (236) 
73230

Mere de iarna “Renet 
Simirenko”si “Idared” 20 tone

Cebotari Ion, 
Donduseni, s. Baraboi, 
Telefon: (251) 70351

Prune uscate
Lucernă uscată şi 
balotată

2 tone
1000 balote

Marian Vasile, Nisporeni, 
Nisporeni, Telefon 
mobil: 069092617

Prune uscate 10 tone
Buga Cornelia, 
Nisporeni, Telefon: (264) 
2-35-22

Prune uscate Stanley 
si Ana-spet 25 tone

Ulinici Tamara, 
Nisporeni, rl. 
Nisporeni, s. Varzaresti, 
conducător: Ulinici 
Tamara, Telefon: (264) 
65269, (264) 23857, 
Email: ulinici_nicolae@
yahoo.com 

Prune uscate 50 tone

PRUDOL, Nisporeni, str.
Viilor -144, Director: 
Botez Tudor, Telefon: 
(264) 2-30-50, Telefon 
mobil: 067123050

Avicole şi zootehnie

Ovine 100 capete
Bezvolev Alexandru, 
Cantemir, s. Baimaclia, 
Telefon: (273) 43-2-52

Tineret porcin 100 capete

Burlescu Simion, Orhei, 
s. Isacova, rl Orhei, 
proprietar: Burlescu 
Semion, Telefon: (235) 
40671, Telefon mobil: 
(692) 39 631

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

Miere de albine 1 tonă

Susu Tudor, Falesti, s. 
Bocani, Conducător: 
Susu Tudor, Telefon: 
(259) 25992214

Ouă de găină
Iepuri tineri

Nelimitat
10 capete

Popov Vitalie, Causeni, 
s.Cirnateni, Telefon 
mobil: 069904980

Alte mărfuri

Combina CPS-5G 1 unitate
Panuta Petru, Causeni, 
s. Zaim, Telefon: (243) 
72441

Vând cote de pamint 
arabil cu suprafata 
de 1.32 ha, 1.20ha şi 
0,12 ha

Vartic Valentin, 
Donduseni, s. Sudarca, 
Telefon mobil: 
068562155

Tractor T-70C, 
semănătoare SPC 1 unitate

Sterocos, Nisporeni, c. 
Balanesti, Telefon: (264) 
53598, Telefon mobil: 
68233316

Vând remorcă din 
inox 1 unitate

Vasilos Vasile, Glodeni, 
s. Cajba, Telefon: (249) 
52331, Telefon mobil: 
069419718

Tractor T-70S 1 unitate

Bodrug Ion, Nisporeni, 
s. Balanesti, Telefon: 
(264) 53-4-30, (264) 
53-2-36, Telefon mobil: 
067265606

CERERI
Seminţe şi material săditor

Usturoi de elita 
pentru sămânţă 1 tonă

Ciumac Andrei, Orhei, s. 
Peresecina, Conducător: 
Ciumac Andrei, Telefon: 
(235) 47267, Telefon 
mobil: 069202052

Butaşi vita de vie 
“Moldova” 17000 butaşi

GreenNFgroup, 
Chisinau, Telefon: (22) 
068398777, Email: 
greengroup47@yahoo.
com 

Producţie agricolă
Orz, roada 2010 
(2100 lei/t transfer)
Floarea soarelui 
(5300 lei/t transfer)
Porumb (2000 lei/t 
transfer)
Grâu frurajer (1900 
lei/t transfer)

500 tone
500 tone
500 tone
1000 tone

Maria Rotaru, Hincesti, 
Telefon mobil: 
068083841

Grâu furajer, porumb, 
orz, fl oarea soarelui

Nelimitat

SC “Railean-Plus”, 
Ialoveni, s. Bardar, 
Telefon mobil: 
079552082, Email: 
iulianrai@mail.ru 

Orz (1600 lei/t) 1000 tone

Mindra, Hincesti, 
Telefon: (269) 61462, 
Telefon mobil: 
068083841

Făină de grâu 50 tone
Marian Vasile, Nisporeni, 
Nisporeni, Telefon 
mobil: 069092617

Floarea soarelui 1 tone

Danova Prim, Ungheni, 
Ungheni,str.Stefan cel 
Mare,54, Manager: 
Danileico Ion, Telefon: 
(236) 34330, Telefon 
mobil: 069126213, Fax: 
(236) 34330

Familii de albine
Plante medicinale în 
cantităţi mari
Porumb boabe
Miere de albine
Ceară

1000 familii
Nelimitat
200 tone
20 tone
5 tone

Crudu Ion, Nisporeni, s. 
Sendreni, rl Nisporeni, 
Telefon: (264) 63 1 70, 
Telefon mobil: (691) 
89212

Porumb de dorit 393, 
348, 397, si furager 500 tone

SRL AGROMALAES, 
Chisinau, Chişinău, 
Telefon: (22) 069163841, 
Email: sirgheojel1@
mail.ru 

Seminţe de bostan 
(9000 lei/t)
Rapiţă (250 USD)

Nelimitat
Nelimitat

Panvas-Service, Drochia, 
s. Antoneuca, Telefon 
mobil: 060006888, Fax: 
(252) 27032, Email: 
vasturvas@yahoo.com 

Rapiţa cantitate. Preţ 
300 euro/tona FOB 
Tandarei -Ialomita-
Romania

5000 tone/
lună

Agros impex, 
Romania, slobozia-
ialomita, Telefon: (40) 
040722292607, Email: 
stelica_agro@yahoo.
com 

Varză
Morcov
Sfeclă roşie
Ceapă
Cartof alimentar

5 tone
3 tone
3 tone
5tone
5 tone

Vasilos Vasile, Glodeni, 
s. Cajba, Telefon: (249) 
52331, Telefon mobil: 
069419718

Struguri de masă 
Moldova (10 lei/kg) 5 tone Martin Viorel, Hincesti, 

Telefon: (269) 202277

Miez de nuca 2 tone

Iacuseva Raia, Glodeni, 
s. Hijdieni, Telefon: 
(249) 56693, Telefon 
mobil: 68135394, Email: 
raimold@gmail.com 

Cartof de consum 
(3000 lei/t)
Ceapă Halcedona

250 tone
Nelimitat

Veaceslav Stejar, 
Chisinau, Telefon mobil: 
079300230, Email: 
stejar_v@yahoo.com 

Cartofi  (saci a câte 
10 kg)
Ulei rafi nat de fl oarea 
soarelui (ambalaj 1 
l şi 2 l)

Nelimitat
44 mii litri

JENY HOLDING 
SRL, Telefon: (40) 
0040720136763, Email: 
sc_jeny_calarasi@
yahoo.com 

Mere de iarnă 
(indiferent de sort)
Cartof
Ceapă

10 tone
10 tone
10 tone

Chirilov Aliona, 
Cantemir, s. Antonesti, 
Telefon: (273) 22853

Miez de nucă 20 tone

BorVitImEx, Orhei, 
str.Calarasi.3, or. 
Orhei, Telefon: (235) 
24638, Telefon mobil: 
69168973

Fasole in cantităţi 
mari 140 tone

Veaceslav Stejar, 
Chisinau, Telefon mobil: 
079300230, Email: 
stejar_v@yahoo.com 

Măcieş Nelimitat

“Mercurii”, Floresti, str. 
31 August, Telefon: 
(250) 93903, Telefon 
mobil: 069143403

Alte mărfuri

Tractor MTZ-80 1 unitate

Cozma Gheorghe, 
Cantemir, Haragis, 
Presedinte: Cozma G., 
Telefon: (273) 23066

Mai multe oferte și cereri găsiți 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

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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