Federația Națională
„AGROinform”
oferă asistență gratuită
la elaborarea pachetului necesar
de documente pentru obținerea
subvențiilor
6-7, 10
în anul 2010

MEDIA

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

nr. 19 (82), 30 noiembrie 2010

Agricultorii moldoveni și-au sărbătorit
ziua profesională
Anul acesta, sectorul agricol a
devenit mai modern și mai performant. Și fermierilor le merge bine,
fiindcă își pot vinde marfa la prețuri
bune. Cel puțin așa a declarat viceministrul Agriculturii, Vasile Bumacov, la forumul agricultorilor care
s-a desfășurat la 20 noiembrie, curent în incinta Palatului Național.
La sărbătoare au participat circa 500 de producători agricoli care
au venit să-și împărtășească experiența cu colegii de breaslă.
A mai trecut un an, iar țăranii
noștri pun pe cântar rezultatele pe
care le-au obținut și speră că anul
care va veni să fie unul mai bun, cu
timp favorabil pentru agricultură.
Vasile Bumacov, viceministru al

Agriculturii și Industriei Alimentare, a mulțumit agricultorilor pentru
munca depusă și a făcut un bilanț al
activității ministerului pe parcursul
unui an de zile.
Bumacov a menționat că, grație
eforturilor depuse, Republica Moldova a avut un an bun în domeniul
agrar, în pofida unor condiții meteo
nefavorabile. Au fost făcute un șir de
schimbări în sectorul dat, fiind oferite prețuri bune pentru recolta țăranilor. A fost lichidat monopolul la comercializarea unor produse agricole
și deschise noi piețe de desfacere.
Drept rezultat, volumul exportului
de produse agricole a constituit în
anul curent 470 mln USD, cu 12%
mai mult decât în aceeași perioadă a
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anului trecut. A fost obținută o recoltă înaltă la produsele grăunțoase, leguminoase și sfecla de zahăr. Au fost
acordate subvenții tuturor agricultorilor, indiferent de suprafața agricolă
pe care o dețin, circa 10 mii de fermieri beneficiind de suport financiar
din partea statului.
Reprezentantul MAIA a subli-

niat că în anul curent au fost făcute
eforturi pentru reanimarea sectorului zootehnic. În consecință, a
sporit cantitatea de carne și ouă.
Au fost deschise 15 ferme de bovine, iar alte opt au fost reutilate.
Vasile Bumacov a precizat că a fost
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Prețul la floarea-soarelui
și la ulei s-a majorat

Producția industrială a Moldovei
a crescut cu 7,6%

Producătorii autohtoni ai uleiului de floarea-soarelui susțin că
prețurile la ulei s-au majorat cu 25-27% după ce s-au scumpit cu
30-33% semințele de floarea-soarelui din recolta anului 2010.

În ianuarie-octombrie întreprinderile industriale din
Moldova au fabricat producție în valoare de 21,45 mlrd.
lei sau cu 7,6% mai mult față de perioada similară a anului trecut.

Surse din cadrul Asociației
Producătorilor de Grăsimi și
Uleiuri Vegetale din Moldova,
au precizat că producătorii au
majorat prețurile de achiziție a
semințelor de floarea-soarelui,
deoarece sunt nevoiți să concureze cu exportatorii de materie
primă.
“Din cauza secetei în regiunea Mării Negre, recolta de
floarea-soarelui în țările vecine a
fost destul de mică, fapt ce a provocat creșterea cererii și prețurilor la aceasta. Producătorii din
Moldova au adunat o recolta de
peste 400 mii tone de floarea-soarelui în anul curent. Prin urmare,
exportatorii de materie prima șiau intensificat activitatea pe piata

Surse din cadrul Biroului
Național de Statistică au relatat
că majorarea este provocată de
creșterea volumelor de producție în industria de prelucrare cu 8,2%.
Cea mai mare creștere a fost
înregistrată în producția de zahăr - de 4,5 ori, până la 505,6

mil. lei, de pompe, compresoare
și sisteme hidraulice - de 2,2 ori,
pînă la 92,5 mil. lei, de articole de tutun - cu 40,7%, pînă la
468,7 mil. lei.
În 10 luni ale anului a fost fabricată producție vinicolă în valoare de aproape 1,277 mlrd. lei,
băuturi tari - de 386,5 mil. lei.
În același timp, o serie de
grupuri de mărfuri continuă să
demonstreze o scădere. Acest lucru se referă la producția de uleiuri și grăsimi vegetale - 87,6%
din nivelul anului trecut, produsele de morărit - 84,2%, industria de prelucrare a lemnului 77,5%, fabricarea produselor din
metal - 79,6%.

interna”, susține Asociația. În ultima perioadă prețurile la floareasoarelui, la burse și în porturile
ucrainene s-au stabilizat și chiar
s-au diminuat puțin. În portul
Constanța floarea soarelui se tranzacționa pe 23 noiembrie cu 580
de dolari pe tonă (condiții CPT),
față de 515 dolari pe tonă la sfârșitul lunii octombrie.

Industria vinului și a băuturilor
alcoolice este în creștere
Industria vinului și a băuturilor alcoolice este în creștere. Despre aceasta arată datele Biroului
național de statistică (BNS).
Potrivit BNS, producția de
vin în ianuarie-octombrie 2010 a
fost de 1,276 miliarde de lei, ceea
ce este cu 9,2% mai mult decât în
aceeași perioadă a anului 2009.

A crescut și volumul producției de băuturi alcoolice. Acesta s-a
cifrat la 386,5 milioane de lei, cu
11,7% mai mult față de perioada
similară a anului trecut.
Potrivit datelor BNS, anul trecut producția de vin a fost în descreștere cu 21%, iar cea de băuturi
alcoolice distilate – cu 17%.

Costrul cartofilor
va crește dublu
pe piața rusă
Potrivit datelor oficiale ale Ministerului Agriculturii din Rusia,
producătorii de cartofi au obținut
în anul curent o recoltă mai joasă cu
44% decât cea prognozată, din cauza
condițiilor climaterice nefavorabile.
Recolta joasă va duce la creșterea
prețului, iar importurile vor crește,
a scris Rossiiskaia Gazeta.
Conform datelor preliminare,
deficitul de cartofi va alcătui 5 milioane de tone, dar achizițiile în jur
de 4 milioane de tone.
Comparativ cu anul trecut,
prețul pentru un kilogram de cartofi
de la producători a crescut cu aproape 50%. Deși acum pretul la cartofi
pe piața internă este de 25-30 de
ruble per kilogram (10-12 lei), potrivit experților, în a doua jumătate a
anului de marketing (ianuarie-iunie
2011) prețul la cartofi va crește până
la 50-60 de ruble (20-24 lei).

Prețurile la castraveți
se majorează
La piețele angro din Moldova,
pe parcursul lunii noiembrie s-a
înregistrat o tendință de creștere a
prețurilor la castraveți.
Dacă la începutul lunii prețul
varia între 18-22 lei/kg, în saptamâna precedentă pe piața din Ungheni a fost înregistrată maxima de
28 lei/kg.
Pe piețele din Polonia, din cauza ofertei limitate, se observă o
creștere a prețurilor la castraveții
autohtoni (2,27 euro/kg), pe când
nivelul prețurilor la produsele
importate, din cauza ofertei în
creștere, a scăzut.

Federaţia Agrigultorilor AGROinform prezintă preţurile săptămânale angro la fructe şi legume pe 5 pieţe din Moldova
Informaţia despre preţurile săptămânale o puteţi accesa pe www.agravista.md (25.11.2010)
Denumirea produsului

Piaţa agricolă Edineţ
minim

maxim

mediu

Piaţa angro Bălţi
minim

maxim

Ardei dulce
Cartofi
Castraveţi
Ceapă galbenă
Ciuperci Shampinion
Gogoşari
Morcov
Ridiche neagră
Ridiche de lună
Roşii de seră
Sfeclă de masă
Usturoi
Varză
Vinete

3,50
4,50
3,00
22,00
3,00
2,00
-

3,80
5,00
4,00
22,00
4,00
4,00
-

3,50
4,50
3,50
22,00
3,00
3,50
-

3,30
4,00
28,00
3,00
2,00
10,00
22,00
2,00
40,00
3,00
-

6,50
5,00
28,00
7,50
3,00
10,00
28,00
3,00
40,00
3,70
-

Banane
Grepfrut
Lămâi
Mandarine
Mere
Mere Golden
Mere Idared
Mere Rihard
Portocale
Prune uscate
Struguri albi de masă
Struguri de masă Moldova
Struguri roşii de masă

3,00
4,00
4,00
23,00
19,00
18,00
-

6,00
7,00
6,00
23,00
19,00
20,00
-

5,00
6,00
5,00
23,00
19,00
18,00
-

13,15
18,00
17,00
15,00
3,00
4,00
4,00
4,00
15,00
16,00
18,00
18,00

13,15
19,00
17,00
15,00
8,00
7,50
6,00
8,00
15,00
22,00
22,00
22,00

Piaţa angro Chişinău
(Albişoara)
minim
maxim
mediu

mediu
LEGUME
17,00
4,00
3,50
16,00
4,50
4,00
28,00
32,00
42,00
4,00
5,00
2,50
2,50
10,00
8,00
22,00
18,00
2,50
3,50
40,00
39,00
3,50
3,50
28,00
FRUCTE
13,15
15,13
18,00
17,00
17,00
17,00
15,00
15,00
6,00
4,00
6,00
5,00
6,00
4,00
6,00
5,00
15,00
17,00
15,00
20,00
10,00
20,00
19,00
22,00
10,00

Piaţa agricolă Ungheni
minim

maxim

mediu

Piaţa agricolă Cahul
minim

maxim

mediu

42,00
5,00
18,00
5,00
32,00
42,00
7,00
3,50
8,00
22,00
4,50
65,00
3,70
28,00

32,00
4,50
17,00
4,50
32,00
42,00
5,50
3,00
8,00
20,00
4,00
42,00
3,60
28,00

2,50
23,00
4,50
30,00
5,00
5,00
22,00
5,00
45,00
4,00
-

6,00
28,00
5,00
30,00
7,00
5,00
28,00
7,00
50,00
4,00
-

5,00
28,00
5,00
30,00
7,00
5,00
25,00
5,00
50,00
4,00
-

18,00
3,80
3,80
35,00
5,50
2,50
26,00
3,00
39,00
3,70
-

18,00
5,20
4,50
35,00
6,00
2,50
26,00
3,00
39,00
4,00
-

18,00
4,00
4,50
35,00
5,50
2,50
26,00
3,00
39,00
4,00
-

15,13
18,00
18,00
20,00
7,00
7,00
6,00
7,00
19,00
25,00
33,00
20,00
33,00

15,13
18,00
17,00
17,00
5,00
6,00
5,00
6,00
18,00
17,00
20,00
19,00
17,00

3,50
6,00
6,00
7,00
16,00
20,00
20,00
-

5,00
6,00
7,00
7,00
25,00
20,00
20,00
-

5,00
6,00
6,00
7,00
23,00
20,00
20,00
-

17,00
20,00
16,00
5,00
5,00
5,00
5,00
17,00
25,00
26,00
26,00

17,00
20,00
16,00
6,00
6,00
5,00
5,00
17,00
30,00
26,00
26,00

17,00
20,00
16,00
5,00
5,00
5,00
5,00
17,00
25,00
26,00
26,00
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Agricultorii moldoveni și-au sărbătorit
ziua profesională
(Continuare din pag. 1)

Liliana BEREGOI

Las drumurile
mele în grija
ploilor de toamnă
Îmi plac toamnele, toamnele
care vin devreme și toamnele care
vin mai târziu…îmi plac toamnele
pentru că nu întârzie niciodată să
vină.
Am aflat că ele vin la noi să ne
învețe ce înseamnă prioritate și cum
se descifrează „timpul” în frunze căzute pe poteci pustii.
Îmi place toamna pentru că e indulgentă cu florile de măr și salcâm
care se mai încăpăținează să apară
pe pomii triști și pustiiți de așteptare.
Toamna aceasta a fost frumoasă
și darnică pe alocuri, cred cu fiecare
din voi. Poate că acum, când puneți
pe cântar rezultatele obținute cu mult
greu sunteți dezamăgiți, sau din contra mulțumiți. Totuși, sper ca sfârșitul acesta de noiembrie să vă ofere un
pic de răgaz pentru a privi la ploaia
care vine să spele tot ce e vechi și să
aducă belșug în anul următor.
Dedicăm acest număr de ziar
zilei producătorului agricol – sărbătoarea voastră, a celor care ne aduceți pâinea pe masă, cei pe care i-am
găsit în câmp atunci când ploaia de
toamnă cernea rușinată parcă peste
creștetul vostru îmbătrânit de griji
și așteptări, cei care sunteți legați de
pământ, și chiar de nevoile vă mână
pe alte meleaguri, glasul pământului
vă cheamă înapoi acasă.
Vă dorim ani buni și plini de roade, timp frumos și realizări. Să aveți
parte de zile care să vă găsească acasă, lângă cei dragi. Iar grijile voastre
lăsați-le pentru o clipă pe seama ploilor de toamnă.
Sperăm ca și în continuare ziarul Agromediainform să vă aducă la
timp informația de care aveți nevoie
și să rămână sursa voastră sigură și
credibilă de informare.
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rezolvată și problema viticultorilor,
aceștia primind plățile odată cu livrarea produselor. Vice ministrul a
anunțat că exportul de vin în Rusia
va fi relansat, iar Banca Europeană
de Investiții oferă Moldovei un credit de 75 milioane de euro pentru
modernizarea sectorului vitivinicol.
În același timp, țăranii afirmă
că muncesc din greu și se confruntă cu o multitudine de probleme, în
special la capitolul accesării creditelor.
“Anul 2010 a fost un an agricol
bun. Am întâmpinat dificultăți în
perioada când Rusia a refuzat să
accepte fructele și legumele moldovenești, dar până la urmă s-a
rezolvat și această problemă. Probleme sunt multe, dar nu vrem să
ne plângem. Chiar dacă apar situații dificile, se găsesc căi de soluționare. Ne confruntăm cu probleme
la comercializarea și procesarea
producției”, spune Nadejda Badan,
producător din raionul Orhei.
Producătorii se orientează la
obținerea producției calitative care

să fie competitivă la export.
“Nu-mi place să stau la piață
sau la marginea drumului să-mi
vând producția obținută cu greu.
Mă deranjează și atitudinea intermediarilor, poate ar trebui să producă și ei ca să poată aprecia cât
ar costa în muncă un kilogram de
roșii, prune sau cartofi. Vrem să
obținem produse calitative care să
fie solicitate și pe care să le putem
comercializa direct din câmp”, afirmă Nadejda Badan.
Mă bucură mult faptul că producătorii tind să capete cunoștințe
noi, caută căi de obținere a subvențiilor, granturilor, și găsesc soluții
pentru comercializarea producției, într-un cuvânt sunt luptători și
nu cedează în fața dificultăților de
orice gen. Un alt lucru îmbucurător este generația de tineri care se
implică în agricultură, cu noi idei
poate că ei sunt cei care vor obține
rezultate, iar agricultura moldovenească va deveni un sector profitabil.
În mesajul de felicitare adresat
angajaților din ramură, Prim-mi-

nistrul Vlad Filat a adus mulțumiri
agricultorilor și colaboratorilor
MAIA pentru munca depusă timp
de un an.
“Deși nu a fost un an ușor, și
aceasta nu doar din cauza condițiilor meteorologice, am reușit să
realizăm un format prielnic de comunicare și să găsim soluții pentru
multiple probleme. Noi am demonstrat că avem capacitatea de a
făuri împreună viitorul Republicii
Moldova”, a spus premierul.
Vlad Filat a subliniat că obiectivele trasate în domeniul agrar, modernizarea sectorului și subvenționarea în continuare a agricultorilor
sînt realizabile, pentru că există
capacitatea necesară și personal
apt pentru implementare a acestor
decizii.

Cu toate reușitele și nereușitele,
în sectorul agricol din Moldova se
plătesc, la moment, cele mai mici
salarii, deși în anul curent acesta
s-a majorat de la 1298,7 lei în luna
ianuarie, la 1839 lei - în luna septembrie, nu cred că producătorul
nostru își poate asigura un trai decent având un asemenea venit. De
menționat că în sectorul agricol din
Republica Moldova activează circa
400 mii de persoane.
Ziua agricultorului se sărbătorește tradițional, în țara noastră,
în ultima duminică a lunii noiembrie, în anul curent din cauza
alegerilor a fost luată decizia ca
evenimentul să fie inaugurat mai
devreme.
Liliana BEREGOI

Veșnicia s-a născut la sat
și s-a vândut la oraș
Spunea un poet că “veșnicia
s-a născut la sat”. Și l-am crezut,
sau poate doar am vrut să-l cred,
până mai ieri, când mi-am dat
seama că veșnicia se rupe parcă
din peisajul de altă dată și aleargă
spre zgomotul de la oraș. Și e păcat pentru că satul rămâne - locul
de refugiu al liniștii, curățenie,
gândurilor ce curg mai lin, verde și mult mai frumos în inimă.
Satul cu oameni chinuiți și veseli,
frumoși la suflet. Aici până și inima bate mai încet.
Ceea ce te face să crezi că veșnicia s-a născut la sat este însăși
diferența de oraș. Sătul de gălăgia
traficului rutier, de tot genul de
zgomote politice, îți găsești refugiu
doar la sat. Nimic nu poate fi mai
frumos decât o dimineață însorită
în pragul casei părintești.
Sunt mândră că m-am născut
la țară, iar copilăria mea a fost una
frumoasă cu parfum de gutui. Da,
de gutui coapte pe soba de teracotă. În fiecare toamnă când mă întorceam de la școală, zgribulită de
frig, găseam pe sobă 3 gutui puse
de bunica mea. Nu le mâncam întotdeauna pentru că de cele mai
multe ori erau tari și mă dureau
dinții dacă încercam să mușc din
vreuna, însă mirosul lor era cel mai
liniștitor. E mirosul pe care îl sim-

țeam când rămâneam cu mânuțele
lipite de geam și priveam ploaia,
mirosul pe care îl simțeam când
îmi scriam temele, când desenam.
O aromă pe care o s-o port mereu
în suflet.
A ce sună copilăria voastră? A
mea sună a clopoței. Știți planta aia
care crește în zona de câmpie, are
o tulpină tare și niște zorzoane cu
petale mici verzi agățate de ea? Și
dacă le desprinzi așa ușor, fără să
le rupi de tot, și apoi o zdrăngăni la
ureche se aude așa, ca un clinchet?
Probabil se numește altfel. Dar noi
așa îi spuneam: clopoței. Și acum

când o mai găsesc crescută prin
iarbă, rup una și o fac să sune. Cred
că nicio melodie nu îmi amintește
mai mult de anii de demult ca sunetul clopoțelului.
Acum îmi găsesc satul tot mai
pustiu, iar potecile pe care alergam în grabă îmi par străine, m-a
cucerit orașul. Mai merg acasă rareori dusă de dorul de părinți, de
liniște. Dar satul meu din vale nu
mai e același, e trist și îngândurat,
e bătrân și fără vlagă… E trist, dar
la sat moare veșnicia. Satul moare.
Moare încet, dar sigur. Case prin
care bate vântul, câini care urlă în

gol, copii hoinărind aiurea pe străzile pustii. Bătrâni și copii. Case
bătrânești, ziduri noi, ici-colo câteva grămezi de pietriș, nisip, lăsat
pentru a finaliza construcția unei
case începute acum 10 ani. La ușa
casei de cultură e pus lacăt, cultura
nu mai are loc acolo unde munca
nu se mai sfârșește niciodată. Tot
ce mai este viu e biserica, clopotul
ei cheamă duminica și în zilele de
sărbătoare pe toți localnicii pentru
a se ruga de sănătate, ploaie și pâine pe masă.
Privesc la satul meu din vale și îi
promit în gând “Am să mai vin”…

4

ISTORII DE SUCCES

z nr. 19 (82) 30 noiembrie 2010

Când toți distrugeau noi am construit
Cooperativa Aspiag Service a
fost creată, inițial, cu scopul de a
presta servicii mecanizate membrilor. În anul 2006, în cadrul adunării generale s-a stabilit că serviciile
prestate nu sunt rentabile și ar fi
binevenită diversificarea lor.
„Am decis să mergem pe calea colectării laptelui, pentru că în
zona noastră, în raza de 30 km nu
activează nicio întreprindere colectoare sau de prelucrare a laptelui.
La moment, colectarea laptelui
este un serviciu prioritar, dar mai
prestăm și servicii de cultivat, semănat și arat”, spune directorul
Aspiag Service, Andrei Braga.
Din anul 2006 până în prezent
numărul membrilor a crescut de la
20 la 320, la fel s-a majorat și cota
deținută de fiecare membru. Dacă
la fondare cota a fost de 100 lei –
acum ea depășește 7000 lei.
„Cooperativa a cunoscut o dezvoltare vertiginoasă pentru că în
perioada în care toți distrugeau,
noi am construit. Astăzi colectăm
lapte în 4 localități învecinate și îl
comercializăm la fabrica de lactate
din Bender. Avantajul în conlucrarea cu Benderul constă în faptul că
transferul de bani se face în avans.
Lucrăm cu ei din august 2009,
până la moment nu am avut divergențe și, datorită colaborării reușite, nu avem datorii față de fermieri.
Nu întâmpinăm dificultăți nici la
transportarea laptelui, pentru că
transportul este asigurat de partea
transnistreană”, spune directorul
cooperativei.
Începând cu anul 2007, cooperativa a început construcția punctelor moderne de colectare a laptelui,
iar în anul 2008 au fost colectate
primele cantități de lapte.
„Începutul a fost destul de greu,
pentru că nu reușeam să încheiem
contracte de livrare, deși aveam
un punct de colectare model, creat
conform standardelor europene.
Nu am avut nici o obiecție de la serviciul de medicina preventivă sau
veterinară, iar actul de dare în ex-

ploatare a fost semnat din prima zi,
totuși am fost nevoiți să staționam
pentru o perioadă de un an. Problema era că ceream de la fabrici
să ne transfere banii în avans, cu
greu, dar am obținut acest lucru. În
prima lună de conlucrare cu fabrica de la Bender am fost vizitați de

inspectorul principal al serviciului
veterinar din Transnistria. Domnul
a intrat pe o ușă a punctului de colectare a ieșit pe alta menționând că
nu are întrebări”, relatează Braga.
Conform informațiilor prezentate de contabila cooperativei, în
anul 2006 veniturile cooperativei
erau de 5 mii lei lunar, în prezent
acestea constituie 150 mii lei.
„Credem că în anul curent vom
avea un profit de 450 mii lei. Este
un profit mare, comparativ cu anul
trecut când am înregistrat pierderi
de 25 mii lei, deoarece cheltuielile
de producere au fost mai mari, decât veniturile din comercializare”,
spune contabila Lidia Voronco.
Membrii cooperativei primesc
pentru laptele livrat, în dependență
de grăsime 3 - 3,30 lei pentru litru,
iar cooperativa îl comercializează
la prețul de 4 lei/l.
Unul din obiectivele principale

ale cooperativei, pentru viitor, este
crearea unei linii de procesare a laptelui. În acest scop Aspiag Service a
beneficiat de un grant japonez.
Directorul cooperativei spune că împreună cu membrii Apiag
Service intenționează să pasteurizeze și să ambaleze lapte, să producă frișcă și brânzeturi.
„Sperăm ca din primăvara viitoare să avem produse proprii și
să intrăm într-o rețea de comercializare. Realizăm că sunt necesare eforturi, dar nu ne este frică de
provocări și încercări”, mai spune
Braga.
„Pe parcursul anilor, am primit suport semnificativ din partea
Federației Naționale a Agricultorilor din Moldova AGROinform. De
fapt, ei au fost cei care ne-au îndrumat să colectăm lapte și ne-au oferit un suport de 4 mii euro la construcția punctului de colectare. În
afară de contribuția bănească, am
beneficiat de suport informațional
și instruiri. În cadrul seminarelor
și instruirilor am obținut cunoștințe prețioase pe care le aplicăm zi de
zi în activitate. Specialiștii Federației sunt persoane competente și ne
ajută foarte mult”, a ținut să menționeze Lidia Voronco.
Pe lângă activitățile desfășurate
în calitate de cooperativă de întreprinzător, Aspiag Service a implementat mai multe proiecte în ceea
ce privește dezvoltarea comunității
rurale.
În colaborare cu alte asociații și autoritatea publică locală au
contribuit la lărgirea și întinerirea
parcului din localitate.
Cu suportul Aspiag Service a
fost deschisă și o frizerie în localitate.
Pentru viitor, membrii cooperativei intenționează să contribuie
la crearea sistemului de canalizare
și salubrizarea localității: crearea
unei gunoiști autorizate. Proiectul
ar costa aproximativ 2 mln lei și la
moment, cooperativa este în căutarea surselor financiare.

Recensământul General Agricol
va fi realizat în primul trimestru al 2011
Acordul între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Regatului Suediei prevede acordarea
de către Suedia, prin intermediul
Agenției Suedeze pentru Dezvoltare Internațională, SIDA a suportului financiar nerambursabil
pentru efectuarea recensământului general agricol (RGA) în Republica Moldova.
Conform Acordului, Guvernul Regatului Suediei va aloca un
grant în sumă de 20,4 milioane
Coroane suedeze, echivalent a 34
mil lei (sau 2,9 mln dolari SUA)
din bugetul total de 67 mln lei preconizat pentru desfășurarea recensământului general agricol în
Republica Moldova. Astfel, Suedia

va finanța circa 52 % din costurile
operaționale totale ale Recensământului. La realizarea RGA din
Republica Moldova va contribui,
de asemenea, Uniunea Europeană cu o sumă de circa 1 mln Euro.
De la bugetul de stat al Republicii
Moldova pentru realizarea recensământului vor fi alocate circa 17
mln lei.
Scopul RGA este de a asigura autoritățile publice centrale și
locale, cercul academic, agenții
economici, publicul larg cu informație complexă și detaliată privind situația în sectorul agrar, în
special:
- structura producătorilor
agricoli;

- potențialul resurselor umane, funciare și tehnice în agricultură:
- suprafețele terenurilor agricole după modul de folosință;
- numărul pomilor fructiferi și
a butașilor de viță de vie ;
- efectivul de animale și păsări
pe specii, grupe de vârstă și sex;
- existentul de tractoare, mașini agricole și potențialul energetic;
- populația ocupată în agricultură , inclusiv sub aspect gender
etc.
Conform recomandărilor FAO,
recensământul general agricol este
o măsură absolut necesară pentru
evaluarea situației în agricultură,

care permite obținerea datelor relevante atât la nivel național, cât și
regional, neavând la moment altă
alternativă.
Datele obținute în rezultatul
RGA vor constitui o sursă informațională importantă pentru
asigurarea dezvoltării sectorului
agrar și cel rural în ansamblu, asigurarea securității alimentare a
populației, vor servi autorităților
publice locale la luarea deciziilor
importante pentru dezvoltarea localităților sătești, atragerea investițiilor etc.
E necesar de remarcat că în
țara noastră o astfel de activitate
de importanță națională ca recensământul general agricol va

fi realizată pentru prima dată.
Până în prezent, în Republica
Moldova au fost efectuate doar
recensăminte specializate în
agricultură cum ar fi: a suprafețelor însămânțate, al animalelor,
plantațiilor multianuale. Recensământul General Agricol în țara
noastră va fi realizat în primul
trimestru 2011.
Efectuarea RGA în Republica
Moldova se încadrează în Programul Organizației Națiunilor
Unite pentru Agricultură pentru
Recensământul Mondial Agricol
– runda 2010, și va fi realizat în
corespundere cu standardele UE
privind efectuarea recensămintelor agricole.
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Guvernul vrea să aducă
banii emigranților acasă
Guvernul a lansat programul-pilot de atragere a remitențelor în economie, numit PARE 1+1. Acesta presupune atragerea transferurilor din străinătate în economia națională prin
crearea întreprinderilor mici și mijlocii, în special în mediul
rural. Autoritățile de la Chișinău anunță că programul respectiv a fost inspirat din practicile internaționale și ajustat
la realitatea Republicii Moldova.
Reprezentantul Organizației
internaționale pentru migrație din
Moldova Ghenadie Crețu dă asigurări că acest program pilot nu
este un truc electoral. Prezent la
conferința de lansare a proiectului,
viceministrul Economiei, Octavian
Calmâc, a subliniat că Guvernul a
elaborat patru etape ale programului: informare și comunicare,
instruire și suport antreprenorial,
co-finanțare a afacerilor și monitorizarea post-finanțare. Statul își
asumă responsabilitatea de a achita 50% din taxa pentru cursurile
antreprenoriale.
Programul are drept scop dezvoltarea afacerilor durabile, cu
impact economico-social. Astfel,
un leu investit din remitențe va fi
suplinit cu un alt leu în formă de
grant din cadrul programului, cu

o valoare totală de până la 200 de
mii de lei. Pentru anul 2011 sunt
pregătite 100 de milioane de lei.
Reprezentantul ODIM, Tudor
Lupașcu, a comunicat că deja 50 de
persoane s-au adresat cu proiecte
serioase de afaceri pentru a aplica
imediat după lansarea programului, 30% din care sunt interesate de
afaceri în domeniul agricol, iar 70%
- de sfera serviciilor și producție.
Potrivit statisticilor, 400.000
de moldoveni sunt plecați la muncă peste hotare, iar studiile internaționale dau o cifră de 800.000
de cetățeni, 70% din care doresc
să revină în țară, iar 10% își doresc să lanseze afaceri împreună
cu familia.
Programul Pare 1 + 1 lansat la
22 noiembrie va fi valabil în perioada 2010-2012.

Renunțarea la euro
ar conduce la insolvența
sistemului bancar european
Renunțarea la euro ar conduce la insolvența
sistemului bancar din Europa, astfel că moneda uniunii monetare europene nu poate să dispară, potrivit unei analize a companiei britanice de servicii financiare Evolution Securities,
citată de Bloomberg.
“Dacă se renunță la euro și revenim la peseta, liră,
escudo, drahmă și altele, vor urma imediat deprecieri.
Acestea ar conduce imediat la reevaluări în scădere ale
activelor de o amploare care ar împinge tot sistemul
bancar european în insolvență totală”, a afirmat Arturo
de Frias, șeful diviziei de cercetare pe domeniul bancar
la Evolution.
Băncile din Franța, Germania și Marea Britanie ar
putea pierde 360 de miliarde de euro dacă moneda europeană s-ar prăbuși, presupunând o devalorizare de
numai 30% odată cu restabilirea monedelor naționale.
Pagubele cauzate de retragerea euro ar avea o asemenea anvergură, încât un astfel de rezultat este imposibil, iar singura cale pentru Europa este uniunea fiscală,
a adăugat el.
“Este pur și simplu prea târziu. Există prea multe
investiții transfrontaliere în Europa pentru a reveni la
monede naționale”, a spus de Frias.
În cazul în care Spania, Italia, Grecia, Portugalia și
Irlanda ar adopta monede proprii pe care le-ar deprecia
cu 30%, pierderile totale numai în cazul băncilor germane ar atinge 120 de miliarde de euro. Suma este aproape
jumătate din capitalizarea acestora.
Pe lângă impactul din sectorul bancar, marile multinaționale europene ar avea pierderi de miliarde și profituri ratate în vitor, consideră analistul.
Posibilitatea destrămării zonei euro a fost luată în
calcul tot mai des de analiști în ultima perioadă din cauza agravării crizei datoriilor suverane în mai multe țări
de la periferia uniunii monetare, dar și a diferențelor de
competitivitate dintre statele din Nordul și cele din Sudul zonei euro.

Până la finele anului Chișinăul
va avea un spital de talie internațională
Un spital de talie internațională va fi deschis la Chișinău până
la finele anului curent. Costurile
totale ale proiectului depășesc 20
de milioane de dolari, iar o bună
parte din bani va fi oferită de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare.
Potrivit investitorilor, noua
instituție medicală va fi cel mai
mare spital privat din Moldova,
care va oferi cea mai vastă gamă
de servicii medicale. Acesta se va
întinde pe o suprafață de peste 12
mii metri pătrați, va avea 75 de
paturi, patru săli de operație, o

maternitate și o sală pentru angioplastie cu două unități de terapie
intensivă și reanimare. Personalul
medical va fi format din aproximativ 300 de specialiști din țară,
dar și de peste hotare.
Saloanele în care vor fi cazați
pacienții vor fi dotate cu grup sanitar individual, alimentația se va
face la preferință, iar la solicitarea
bolnavilor, vor fi acordate și alte
servicii exclusive. Chiar dacă tarifele aplicate spital vor fi comparabile cu cele existente acum pe piață, din cauza unicității anumitor
servicii, anumite costul acestora

ar putea fi însă destul de mare.
Noutatea că vor avea în oraș
un spital modern, dotat corespunzător, îi bucură pe chișinăuieni. Chiar dacă spun că apreciază mai mult experiența medicilor
de la spitalele de stat, majoritatea
recunoște că ar opta totuși pentru
serviciile unui spital particular
modern. Problema care îi deranjează sunt costurile.
Anual, spitalul MedPARK va
putea asigura internarea a circa 9
mii de pacienți, iar în condiții de
ambulatoriu va putea trata în jur
de 25 de mii de bolnavi.

Lumea este la un pas de criza alimentară
Organizația pentru Alimentație și Agricultură a Națiunilor
Unite a emis un raport prin care
avertizează că există riscul apropierii lumii de o criză alimentară,
cauzată de scumpirea produselor
de consum. Recoltele sub așteptări din 2010 au dus la majorarea
prețurilor alimentelor, iar inflația continuă să crească în tot mai
multe state.
“Prețurile sunt periculos de
apropiate de nivelurile atinse în
2007-2008”, a declarat Abdolreza Abbassian, economist în cadrul Organizației pentru Alimente și Agricultură,
informeaza Financial Times. Mai mult,
costul importurilor de mâncare la nivel
mondial va depăși, anul acesta, pragul
de 1 000 de miliarde de dolari, cu 15%
mai mare decât cea din 2009.

Este pentru a doua oară în istorie
când se întâmplă acest lucru, precedentul fiind stabilit în timpul crizei
alimentare din 2008, când valoarea importurilor de alimente la nivel mondial
a fost de 1 031 miliarde de dolari, reprezenând cel mai ridicat nivel înregistrat
vreodată.

Hafez Ghanem, director general adjunct al OAA,
respinge sugestiile cum că în
spatele creșterilor de prețuri
s-ar afla speculatorii, arătând că scăderea ofertei este
de vină pentru aceasta creștere. Prețurile la mărfurile
agricole au crescut ca urmare a unor recolte eșuate din
cauza condițiilor meteo.
Situația a fost agravată când producători de top
precum Rusia și Ucraina au
impus restricții pe exporturi, forțând
importatorii din Orientul Mijlociu și din
America de Nord să reducă oferta. Slăbirea dolarului american, moneda în care
sunt denominate mărfurile agricole, a
contribuit de asemenea la majorarea
prețurilor.

UE va oferi Moldovei 79 mln euro
Republica Moldova va beneficia de
un grant nerambursabil în valoare totală
de 79 milioane de euro din partea Uniunii Europene pentru 5 programe prioritare de asistență.
Prim-ministrul Vlad Filat, a menționat, în cadrul ceremoniei de semnare
a acordurilor de finanțare, că 45 mln de
euro din acest grant vor fi direcționate
pentru programul de stimulare a activităților economice în sate, în cadrul căruia
se prevede inclusiv deschiderea a 620 de
afaceri și crearea a 2000 locuri de muncă. Banii vor fi transferați anual, în bugetul de stat, timp de 3 ani, prima tranșă de
15 mln de euro urmînd să fie transferată
pînă la sfîrșitul anului curent.
Alte 14 mln de euro vor fi alocate
pentru un proiect energetic și de utilizare a resurselor regenerabile, precum

deșeurile obținute din sectorul agricol,
urmînd să fie instalate în jur de 130 de
sisteme de încălzire în școli, grădinițe și
spitale.
Cel de-al treilea program, de aprovizionare cu apă și canalizare, în mărime
de 10 mln de euro, va suplimenta fondurile de finanțare ale Băncii Europene
pentru Reconstrucție și Dezvoltare /
BERD/ și ale Băncii Europene de Investiții /BEI/, și vor fi utilizate pentru modernizarea și extinderea sistemelor de
aprovizionare cu apă și de canalizare în
șase raioane din țară.
Al patrulea acord, semnat astăzi, în
valoare de 3 mln de euro, prevede cofinanțarea din partea Guvernului a proiectului BERD și BEI de îmbunătățire a
infrastructurii de transport public din
capitală, care prevede achiziționarea a

circa 100 de troleibuze, precum și implementarea unui sistem nou de achitare și
de control în transport.
Restul 7 mln de euro vor fi acordate pentru implementarea acțiunilor
prioritare, convenite între Republica
Moldova și UE, privind programe de
tip Twinning de asistență tehnică, care
presupun întărirea capacității instituțiilor administrative, transfer de experți
și expertiză din partea instituțiilor UE
și racordarea legislației naționale la cea
comunitară.
Ambasadorul Dirk Shuebel, șeful
Misiunii UE la Chișinău, a specificat, că
semnarea celor 5 acorduri de finanțare
exprimă angajamentele Uniunii Europene asumate față de Republica Moldova și
vin în susținerea eforturilor de integrare
europeană și de dezvoltare a țării.
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Cunoștințele vin prin ceea ce nu știm
Conceptul cercului de studiu
(CS), este o metodologie de mare
popularitate care se datorează caracterului inovator și aplicării acesteia.
Fiind, prin esența sa, opus instruirii
tradiționale, bazate pe modelul ierarhic, în care profesorul răspândește
cunoștințe de sus în jos, instruirea în
cerc presupune interacțiunea, în care
fiecare membrul își aduce aportul
personal prin cunoștințe, informație
și experiențe proprii. Activitatea în
cerc are la bază principiul egalității
membrilor. Democrația și valorile
democratice au un rol esențial pentru activitatea în cerc. Aici trebuie să
existe mereu o atmosferă informală,
creată de membri și liderul CS, care
are sarcina să gestioneze dialogul,
schimbul de opinii și informații într-o atmosferă colegială și reciprocă.
Metoda de studiu, prin intermediul cercurilor de studiu, a fost
aplicată de Federația Națională
AGROinform pentru prima dată în
Republica Moldova în anul 2005, și
a adus în cadrul comunităților rurale
un element absolut nou în formarea
cadrului de transfer de cunoștințe și
abilități pentru adulți.
După o perioadă de testare și implementare a metodei de studiu pentru perioada 2005-2009, putem face
unele concluzii substanțiale, care
rezultă din activitățile realizate și impactul programului. În cadrul cercurilor de studiu de fermieri, activitățile
realizate de către membri și lideri, cu
asistența a 13 organizații regionale
AGROinform si oficiului național de
coordonare, au contribuit la atingerea unor succese cu impact preponderent pentru beneficiari.
Care sunt acestea ? Au fost lansate 15 de inițiative în direcția dezvoltării afacerilor agricole, printre care:
plantarea livezilor de pomi intensivi
(5,5 ha livadă de mere); plantarea noilor soiuri de struguri de masă (12,6
ha soiuri noi europene); extinderea
și construcția a 8 sere pentru producerea legumelor (de la 0,14-1,65

ha), darea în exploatare a 3 frigidere
pentru păstrarea fructelor și strugurilor de masă. Majoritatea membrilor
CS, eligibili pentru condițiile de subvenționare 2010, au primit asistență
complexă din partea consultanților
regionali AGROinform la elaborarea aplicațiilor de finanțare. Este de
menționat faptul că din an se mărește
numărul tinerilor fermieri care devin
membri activi ai CS. Aportul lor se
realizează prin livrarea promptă a informaților actuale și inovative pentru
producători, ei la rândul lor preiau
experiența și abilitățile practice ale
producătorilor agricoli din diferite
domenii și etape de producere. Au
fost accesate și obținute de către 5 tineri producători credite preferențiale
pentru tineri fermieri, finanțate din

cadrul Guvernului Republicii Moldova, din care 40% sunt catalogate ca
grant nerambursabil
Colaborarea între CS și instituțiile științifice, pe parcursul implementării metodei s-a produs în ascensiune. Dacă pentru început asistența a
fost mai mult de ordin informațional
în cadrul ședințelor de studiu, pe parcurs abordarea a fost modificată, fiind preponderent orientată la aspecte practice, direct în teren, pe loturile
fermierilor. Mai mulți fermieri din
cadrul CS au trecut la relații directe
pentru a primi asistență și a testa noi
metode de producere. În anul 2008 a
fost lansată în premieră ideea de organizare a mini loturilor demonstrative ale cazurilor de succes, realizate
de către membrii CS. 15 fermieri au

venit cu inițiativa de a realiza aceste
activități pe terenuri proprii, primind
asistență din partea organizațiilor
regionale și specialiștilor în domeniu. În paralel, aceste „terenuri” au
fost utilizate și în cadrul „sesiunilor
practice” pentru ședințele de studiu
organizate în perioada de vară.
Pentru CS de femei impactul
programului s-a manifestat prin acumularea și utilizarea cunoștințelor
în activitatea de zi de zi, precum și
prin aplicarea în cadrul instituțiilor
în care activează femeile lider, contribuind astfel la diseminarea experienței și atragerea noilor membri. în
cadrul rețelei AGROinform. Femeile,
pornind de la dezvoltarea abilităților
de lider și cele antreprenoriale, au
contribuit la integrarea în planurile

de studiu a subiectelor ce țin de aspectele socio-economice ale comunității, relațiile în familie, educația
copiilor, sănătate.
Pentru CS de femei accentul de
bază a fost pus atât pe dezvoltarea
abilităților de lider ale femeilor, cât și
a celor de antreprenor. Ca rezultat al
asistenței complexe, femeile - membre ale CS au lansat diverse afaceri
comunitare non-agricole: brutării;
magazine alimentare; frizerie; atelier
pentru confecționarea și repararea
hainelor; producerea obiectelor de
artizanat. Impactul economic și social al inițiativelor enunțate a constat:
în crearea de noi locuri de muncă în
localitățile rurale; sporirea veniturilor populației; defalcări fiscale adiționale în bugetele locale; contribuția

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

Dezvoltarea afacerilor
z Elaborarea planurilor de afaceri pentru investiții în tehnică, echipamente și unități de
procesare a producției agricole;
z Asistență la elaborarea pachetului de documente pentru obținerea creditelor;
z Asistență la efectuarea studiilor de fezabilitate a investițiilor și identificare furnizorilor de echipamente;
z Organizarea vizitelor și misiunilor de afaceri.

Dezvoltarea cooperativelor
de marketing
z Asistență la crearea și dezvoltarea cooperativelor de marketing;
z Asistență la crearea și dezvoltarea asociațiilor
profesionale pe produs;
z Instruiri în dezvoltarea afacerilor și cooperativelor de marketing.

Pentru informații suplimentare
apelați Federația Națională
a Agricultorilor din Moldova
„AGROinform” și
organizațiile regionale.

Servicii de marketing
z Servicii de intermediere a producției
agricole;
z Oferirea informației despre prețuri și
piețe;
z Cereri și oferte de comercializare;
z Elaborarea studiilor și cercetărilor de
piață pentru diferite produse pe diferite
pieți.

FNAM „AGROinform”
Chișinău, Ștefan cel Mare 123 V,
Tel: 373-22-23-77-30
Fax: 373-22-23-78-30
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financiară pentru activități sociale de
caritate.
Participarea femeilor în cadrul
sesiunilor de studiu a lansat un proces lent dar durabil de transformări
personale cu o marea parte din participantele CS de femei. Ca rezultat
femeile au devenit mai abile în comunicare. Relațiile stabilite și atmosfera
informală le-a readus sentimentul de
autoapreciere reală, încredere în forțele proprii și valori spirituale.
CS de femei din majoritatea regiunilor au devenit un nucleu pe care
se bazează în activitatea sa consiliile
locale și regionale. Mai multe femeilider au venit cu propuneri concrete,
pentru a fi luate ulterior decizii importante și adesea stringente pentru
localități, familii, persoane. Mini
proiectele comunitare, lansate de CS
de femei au avut ca scop stabilirea
relațiilor de colaborare între CS și
Administrația Publică Locală (APL)
pentru a realiza în comun activități
socio-economice pentru comunitate și promovarea rolului și imaginii
femeilor. Inițiativele lansate în mai
multe regiuni din Cantemir, Râșcani, Ungheni, Edineț, Drochia în
parteneriat cu APL, elevii, liceenii,
părinții copiilor din grădinițe, populația din comunitate au avut ca
obiective amenajarea terenurilor de
joc în grădinițele de copii; mobilizarea comunității pentru suplinirea
stocurilor de cărți din bibliotecile
locale (contribuții personale și procurări de noi cărți), reparația și amenajarea unor clădiri devastate, care
ulterior servesc drept cămine culturale; amenajarea stațiilor publice
de autobuze, unde a fost instaurată
o placă cu indicarea contribuției din
partea FN AGROinform și SCC, aducerea în ordine a locurilor de înmormântare pentru cetățenii căzuți în
cele două războaie (1918; 1941), etc.
În cadrul cercurilor de studiu(CS)
de fermieri și femei, activitățile realizate de către membri și lideri, cu
asistența organizațiilor regionale si
oficiului național de coordonare, au
contribuit la atingerea unor rezultate
reale și în special:
În perioada 2005-2010 au fost
selectate și asistate 49 de cercuri de

studiu pentru fermieri și 10 CS pentru femei din 14 organizații regionale,
membre ale FNAM
Pentru participanții procesului
de studiu au fost elaborate 20 materiale de studiu în baza planurilor de
asistență, conform necesităților și sugestiilor din partea fermierilor
În cadrul a 10 CS, pe lângă subiectele de studiu, care au fost inițiate în
2007-2008, au fost propuse subiecte
noi, de ordin juridic, fiscal, social
Au fost elaborate 8 publicații
pentru fermieri – beneficiari ai cercurilor de studiu
Circa 750 producători agricoli au
fost încadrați activ în cadrul a celor
552 ședințe de studiu
Au fost organizate activități practice în baza subiectelor de studiu pe
15 loturi demonstrative
190 de fermierii din 10 regiuni au
întreprins 11 vizite de studiu la beneficiarii CS din țară și 5 schimburi
de experiență la Instituțiile științifice
specializate (viticultură, pomicultură, protecția plantelor), cu acoperirea
costurilor de către beneficiari în proporție de 50%
15 femei au participat în cadrul
instruirilor, organizate și realizate de
oficiul național
3 reportaje radio și 2 la posturile
TV regionale au relatat despre activitățile economice și sociale ale femeilor din localitățile rurale, realizate
prin intermediul CS.
Beneficiarii programului, în
decursul perioadei 2005-2010 au
apreciat înalt metoda respectivă care
le-a permis beneficierea de asistență
complexă pentru înregistrarea indicatorilor veritabili în aspecte economici și de productivitate. CS le-au
permis femeilor și fermierilor să
atingă un înalt grad de credibilitate
a celor studiate prin combinarea reușită a aspectelor teoretice și practice.
Cunoștințele vin prin ceea ce nu știm,
deci ar trebui să fim încurajați de tot
ceea ce nu cunoaștem.
Rodica GARȘTEA
Specialist principal
extensiune Federația
Națională a Agricultorilor
din Moldova

În UE, cele mai solicitate legume
sunt tomatele
Republica Moldova este situată într-o zona geografică cu
condiții climaterice favorabile
și soluri fertile, care permit obținerea unei recolte bogate de o
înaltă calitate fără necesitatea
aplicării intense a diferitor chimicale și îngrășăminte neorganice sau cu aplicarea chimicalelor, este una din concluziile la
care au ajuns producătorii de
legume din raionul Orhei.
În cadrul conferinței pe
produs cu genericul: „Tehnologii moderne de cultivare a legumelor în câmp deschis și în
câmp protejat”, agricultorii au
fost interesați să afle care sunt
particularitățile de păstrare și
prelucrare a producției legumicole, tendințele privind producerea și comercializarea legumelor pe piața internațională și
Bunele Practici Agricole.

Federaţia Naţională a Agricultorilor din Moldova

Maria Cervatiuc, specialist
marketing al Federației Naționale AGROinform a menționat
că Rusia are cel mai mare potențial de asimilare a fructelor
și legumelor. În prezent, Rusia
consumă anual cca. 20 mln.
tone de legume și fructe în stare proaspăta (cartofii nu sunt
incluși), din care aproximativ
20% sunt importate.
Specialistul a afirmă că pe
piața UE, cele mai solicitate legume din punctul de vedere al
producției proaspete sunt tomatele.
Producătorii locali au subliniat că se confruntă cu anumite
probleme ce țin de procesare și
comercializare la prețuri avantajoase. În adresarea elaborată
și adresată Ministerului Agriculturii producătorii au menționat probleme ca:

AGROinform oferă FINANŢARE

Federaţia Naţională a Agricultorilor
din Moldova AGROinform oferă finanţare
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; marcarea producţiei agricole.
2. Dezvoltarea agriculturii de valoare înaltă prin crearea
capacităţilor de producere a producţiei agricole cu valoare 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 infrastructura 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 fixe capitale şi o
parte mijloace circulante).

3. Dezvoltarea capacităţilor la producerea ciupercilor şi
plantelor medicinale (investiţii în mijloace fixe capitale
şi o parte mijloace circulante).
4. Dezvoltarea sectorului zootehnic prin crearea capacităţilor de producere a producţiei animaliere cu valoare
adăugată (inclusiv mini-ferme situate în extravilan).
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Q Creditarea scumpă pentru afacerile dezvoltate în agricultură;
Q Comercializarea anevoioasă din cauza imposibilității
livrării cantităților mari.
Producătorii au elaborat un
set de propuneri care urmează a fi înaintate către organele
abilitate:
 Asigurarea accesului producătorilor de legume la credite preferențiale cu dobândă
mică.
 Stimularea exportului
prin oferirea de facilități exportatorilor.
 Crearea condițiilor avantajoase pentru atragerea investițiilor în domeniul păstrării legumelor în stare proaspătă.
 Protejarea pieței locale și
a producătorilor autohtoni.

FERMIERILOR

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-recoltare).
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 comisioane: 1% pentru împrumuturile pe termen scurt (< 12 luni) şi 2% pentru împrumuturile pe termen lung (> 12 luni)
• Rata dobânzii este flotantă.

PROCEDURA DE ACCESARE A FINANŢĂRILOR VA FI EFECTUATĂ
PRIN INTERMEDIUL S.R.L. MICROINVEST ŞI ESTE URMĂTOAREA:
1. Potenţialii beneficiari trebuie să se adreseze la organizaţiile Regionale AGROinform sau la oficiul naţional de coordonare.
2. Specialiştii AGROinform selectează clienţii şi îi asistă în perfectarea Planului de Afaceri.
3. Specialiştii AGROinform vor acorda asistenţă beneficiarilor la conlucrarea cu ofiţerii 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.

8

AGRICULTURA ECOLOGICĂ

z nr. 19 (82) 30 noiembrie 2010

Cultivarea plantelor medicinale
Tehnologia cadru de cultivare a plantelor medicinale și
aromatice în sistemul de agricultură ecologic presupune următoarele aspecte:
• Zonarea ecologică;
• Rotația culturilor și asolamentul;
• Fertilizarea;
• Lucrările solului;
• Sămânța și semănatul sau
plantatul materialului săditor;
• Lucrările
de
îngrijire
(combaterea buruienilor, bolilor și dăunătorilor și irigarea);
• Recoltarea, condiționarea,
producția.
Zonarea ecologică. Așa
cum sunt specificate anumite
areale de favorabilitate pentru plantele din cultura mare,
așa sunt prezentate zonele și
pentru plantele medicinale și
aromatice. Astfel, există zone
foarte favorabile unei anumite plante, zone favorabile,
zone mai puțin favorabile sau
zone nefavorabile.
Amplasarea culturilor.
Rotația reprezintă ordinea
(succesiunea) de cultivare a
plantelor în timp pe aceeași solă
(suprafață de teren). Pe o anumită solă, plantele alternează.
Ordinea de rotire (de cultivare)
a plantelor se face după anumite criterii, astfel încât fiecare cultură să întâlnească în sol
cele mai favorabile condiții de
creștere și dezvoltare. Rotația
culturilor se prezintă indicând
prin numere ordinea în care se
cultivă. Numărul total de culturi ne indică durata rotației
sau perioada rotației. Durata
rotației poate fi de 2-6 ani. Asolamentul reprezintă una dintre
cele mai importante măsuri
agrofitotehnice pentru sporirea
producției.
În orice fermă, dar mai ales
în cele în care se practică agricultura ecologică, se recomandă să se cultive mai multe plante, pentru ca activitatea acelei
ferme să devină cât mai echilibrată. Asolamentul reprezintă
una dintre cele mai importante
măsuri agrofitotehnice pentru
sporirea producției. De fapt,
asolamentul reprezintă rotația
culturilor în timp, pe o anumită
perioadă, dar și în spațiu, adică amplasamentul în care se va
cultiva planta respectivă. Nu
același în fiecare an.
În cadrul fermei poate exista
un asolament special numai de
plante medicinale și aromatice
sau un asolament mixt, care să
cuprindă pe lângă aceste specii
și plante din cultura mare, ca de
exemplu: cereale, leguminoase
pentru boabe sau alte plante.
Culturile agricole sunt alese în

funcție de anumite criterii, care
privesc, condițiile din zonă, tipul de sol, clima. Alte criterii
se referă la cerințele plantelor
medicinale, la disponibilul de
forță de muncă din zonă. De
asemenea, se va ține cont de
existența unor dotări pentru
condiționarea recoltei sau echipamente pentru distilarea uleiurilor volatile, precum și spații
sau instalații pentru uscare, dar
și de bolile și dăunătorii specifici fiecărei culturi în parte.
Pot fi organizate ferme spe-

prășit, compostare și mulcire.
Prin folosirea îngrășămintelor organice în agricultura ecologică, se mărește și se menține
procentul de materie organică a
solului. De asemenea, prin cultivarea de plante leguminoase
care fixează azotul atmosferic și
lasă terenul curat de buruieni,
prin plante care pot constitui
îngrășăminte verzi sau alte
plante cu înrădăcinare adâncă,
se pot crea condiții optime în
nutriția plantelor, prin punerea la dispoziția acestora a unor

potasiu (6 kg/gunoi) și calciu
(5 kg/t gunoi).
Calitatea și cantitea gunoiului depind de mai mulți factori:
specia și vârsta animalelor de la
care provine gunoiul, furajele
folosite și felul așternutului din
grajduri, metoda și perioada de
păstrare a gunoiului.
Gunoiul de grajd utilizat
pentru fertilizare trebuie să
provină de la exploatații care
practică sistemul de agricultură ecologică. Acest tip de îngrășământ se aplică de obicei

cializate sau ferme mixte care
au în asolament doar plante
medicinale. Una dintre dificultățile cu care se confruntă
ferma de plante medicinale o
constituie necesarul mare de
forță de muncă. De aceea, este
de dorit ca, în zonele în care
este posibil și există un sistem
de mașini agricole adecvat, să
se cultive plante care au o tehnologie mecanizată integral, ca
de exemplu: coriandru, muștar,
chimen, anason sau fenicul.
Administrarea îngrășămintelor. Fertilitatea solului
în cadrul sistemului de agricultură ecologică trebuie să fie
menținută și ameliorată printr-un sistem de măsuri care să
favorizeze activitatea biologică
maximă a solului, precum și
conservarea resurselor acestuia. Astfel, fertilitatea și sănătatea solului sunt menținute prin
practici biologice precum: rotația culturilor, lucrări manuale,

substațe utilizate direct (azotul)
sau de către microorganismele
prezente în sol (bacterii, ciuperici), care descompun materia
organică și au efecte pozitive
asupra sistemului radicular sau
asupra fotositezei.
Însă în agricultura ecologică, baza fertilizării o constituie
îngrășămintele organice naturale, pregătite după o tehnică
specială, certificate și îngrășămintele minerale naturale.
Pentru reușita agriculturii ecologice, materiile organice necesare pregătirii composturilor
ecologice ar trebui să fie provenite din exploatațiile agricole ce
practică agricultura ecologică.
Astfel, gunoiul de grajd,
este considerat un îngrășământ
complex în cadrul sistemului de agricultură ecologică, și
poate fi constituit din amestec
de bălegar și materii vegetale. Acesta conține azot (5 kg/t
gunoi), fosfor (2,5 kg/t gunoi),

toamna, încorporat fiind apoi
prin arătură, având un efect
complex asupra solului, influențând însușirile acestuia.
Astfel, solurile care conțin
argilă în cantitate mai mare
devin mai permeabile, mai afânate, cele nisipoase devin mai
structurate, mai legate, iar conținutul în humus, component
important al fertilității, crește.
De asemenea, este îmbunătățită activitatea biologică a microorganismelor și a microfaunei
din sol.
Pregătirea și păstrarea gunoiului se fac la platforma de
gunoi. Aceasta se prezintă sub
forma unui loc special amenajat, departe de grajduri și
fântâni, pentru a nu răspândi
mirosul sau diferite boli. Înălțimea stratului de gunoi în platformă poate fi de 2,5-3 m și se
acoperă cu resturi vegetale sau
cu pământ până în momentul
administrării, pentru a fi evi-

tate pierderile de amoniac, respectiv de azot.
Transportul în câmp și împrăștierea trebuiesc corelate
cu lucrările solului, iar efectul
gunoiului se poate constata și
la 2-3 ani de la aplicare. Dozele
în care se aplică se încadrează
între 10 și 30 de tone/ha, în
funcție de specia cultivată, condițiile climatice și fertilitatea
naturală a terenului.
În zonele umede și răcoroase și pe soluri grele se recomandă doze cuprinse între 25 și 35
t/ha, iar gunoiul poate fi folosit
și mai puțin fermentat decât
în zonele călduroase în care se
manifestă seceta.
Un alt tip de îngrășământ
organic mult utilizat în cadrul
sistemului de agricultură ecologică este compostul. Acesta
poate fi considerat un îngrășământ rezultat al fermentării aerobe (în prezența oxigenului din
aer), a unui amestec de deșeuri
vegetale și animale (frunze, coceni, paie, alte ierburi, mustul
și gunoiul de grajd), resturi
menajere, nămoluri orășenești
sau zootehnice rezultate din
epurarea apelor reziduale.
În practica obișnuită, compostul se obține prin așezarea
în straturi succesive a materiilor vegetale și a gunoiului de
grajd, pe un sol afânat la suprafață și permeabil. Descompunerea acestor componente
durează de la câteva săptămâni
până la câteva luni, în funcție
de natura materiei organice și
de condițiile climatice.
De asemenea, este necesară udarea grămezii periodic și
acoperirea cu un strat de pământ sau de paie. Pentru a fi
evitate unele pierderi de nutrienți, compostul trebuie folosit
imediat ce s-a încheiat procesul
de fermentare, iar doza de aplicare va fi de 10-12 t/ha, datorită faptului că, este mai sărac în
azot, dar mai bogat în elemente
precum fosfor, potasiu și calciu.
Compostul trebuie aplicat prin
împrăștiere pe teren și poate fi
încorporat în sol fie prin arătură, fie cu grapa cu discuri.
Mranița, reprezintă un gunoi de grajd foarte bine descompus, fiind mai bogată în
elemente nutritive decât acesta, iar cantitățile utilizate pentru diverse culturi sunt de 6-10
t/ha. Se poate aplica direct pe
sol, sau doar la plantatul răsadurilor, putând fi utilizată și
în vegetație, deoarece se descompune repede, punând la
dispoziția plantelor elementele nutritive necesare. Poate fi
utilizată și în răsadnițe pentru
obținerea de răsaduri pentru
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și aromatice – o afacere “sănătoasă”
specii precum: menta, busuiocul, cimbrul de cultură.
Turba, este, de asemenea,
un îngrășământ organic recomandat a fi folosit pentru fertilizarea plantelor medicinale și
aromatice cultivate în sistemul
de agricultură ecologică. Înainte de a fi utilizată, turba este extrasă din turbării, respectiv din
zonele umede unde se formează, și se păstrează în grămezi
circa 6 luni, după care se utilizează drept îngrășământ asemănător gunoiului de grajd.
Îngrășămintele verzi provin
de la plante cultivate, ce se încorporează prin arătură în sol,
în momentul în care ajung la
maximum de cantitate de masă
verde. Ele se descompun în sol
și reprezintă o sursă deosebită de elemente nutritive. Bine
reprezentate de plante precum
leguminoasele (lupinul, sulfina,
măzărichea, trifoiul) sau altele
precum rapița și muștarul, care
lasă în sol o mare cantitate de
azot și alte elemente nutritive.
De asemenea, sunt recomandate pe solurile nisipoase,
sărace în humus, și unde nu
există alte posibilități de fertilizare organică, pentru a crea
o structură stabilă solului, a
reduce eroziunea solului prin
vânt și apă, a preveni levigarea
elementelor nutritve, în special
a nitraților.
Pe lângă îngrășămintele
organice naturale în agricultura ecologică sunt acceptate și
îngrășămintele de origine minerală. Conform legislației în
domeniu în cadrul sistemului
de agricultură ecologică sunt
acceptate următoarele îngrășăminte minerale:
Îngrășăminte minerale cu
azot: azotatul de Chile (16%
N);
Îngrășăminte minerale cu
fosfor: fosfat natural cu conținut în cadmiu – inferior sau
egal cu 90 mg/kg de P2O5;
fosfat aluminocalcic conținut
în cadmiu – inferior sau egal
cu 90 mg/kg de P2O5, (utilizare limitată pe solurile bazice
(pH>7,5); zguri de fosfați (zgura lui Thomas), făina de oase;
Îngrășăminte minerale cu
potasiu: sare brută de potasiu
(kainit, silvinit), sulfat de potasiu care conține sare de magneziu (derivat al sării brute de potasiu), cenușile din lemne fără
amestec de cărbune de mină,
cenușa obținută din arderea
resturilor vegetale, gunoiului
păios;
Îngrășăminte minerale cu
calciu și magneziu: carbonat de
calciu de origine naturală (calcar, piatră de var, roci calcice,

cretă, cretă fosfatată), soluție
de clorură de calciu, carbonat
de calciu și magneziu de origine
naturală (cretă magnezică, roci
calcice și magnezice măcinate),
sulfat de calciu (ghips) numai
de origine naturală, sulfat de
magneziu (kieserit) numai de
origine naturală;
Îngrășăminte minerale cu
siliciu: silicați fin măcinați
(cuarț, feldspat, bazalt, ortoclas);
Alte îngrășăminte minerale:
sulf elementar, clorură de sodiu
numai sare din mină, pudră de
roci, produse reziduale de la fabricarea zahărului, drojdii de la
distilare exclus distilatele amoniacale, oligoelemente (bor, cupru, fier, magneziu molibden,
zinc).
Lucrările solului. Acestea cuprind operațiunile ce se

de creștere și dezvoltare și se va
obține în final o recoltă bună și
de calitate superioară.
În cadrul unei tehnologii de
cultură, lucrările solului reprezintă o verigă importantă și de
aceea este necesar să fie efectuate în cele mai bune condiții. Astfel, fermierul trebuie să
cunoască unele particularități
ale terenului, tipul de sol, prezența buruienilor problemă,
unele carateristici ale speciei cultivate pentru punerea la
punct a metodelor de lucru, a
utilajelor necesare și a indicilor de execuție. Pe terenurile în
pantă, lucrările se vor efectua
de-a curmezișul pantei pentru
a nu apărea erodarea odată cu
apa a stratului fertil de sol. De
asemenea, resturile vegetale,
trebuiesc mărunțite foarte bine
înainte de aratură cu o grapă

tru unele specii trebuie executată mai adânc la 20-30 cm.
Lucrările solului trebuie să
cuprindă obligatoriu un dezmiriștit, imediat după recoltarea
plantei premergătoare, executat cu grapa cu discuri, pentru
mărunțirea resturilor vegetale
și a buruienilor.
Arătura de bază, efectuată
vara sau toamna, este obligatorie, iar cele din timpul anului, necesare pentru inființarea
unor culturi succesive, pot fi
înlocuite cu trecerea cu cultivatorul sau cu plugul fără cormană pentru a mobiliza solul pe o
adâncime de 18-22 cm. Atunci
când solul este prea uscat după
recoltarea plantei premergătoare, în toamnă, se poate înlocui arătura cu lucrări cu grapa
cu discuri grea.
Întreținerea arăturii și nive-

glabili. În practica curentă este
recomandat combinatorul.
Tăvălugitul se poate executa
atunci când terenul este prea
afânat înainte de semănat sau
atunci când semințele speciei
cultivate sunt prea mici și trebuie să se creeze condiții optime de umiditate pentru germinație.
Sămânța și semănatul sau
plantatul materialului săditor.
Materialul de înmulțire, trebuie să provină conform legii, din
culturi semincere sau răsaduri
obținute prin metode de producție ecologică și să nu provină din organisme modificate
genetic sau orice produse derivate din astfel de organisme.
Aceste semințe sau materialul
săditor, trebuie să corespundă
unor standarde sub aspectul
germinației, purității, compo-

execută cu diferite mașini și
utilaje asupra solului și sunt
practicate cu scopul de a afâna, mărunți, nivela solul, de
a încorpora îngrășămintele și
amendamentele și de a combate prin metode preventive
buruienile, bolile și dăunătorii
din culturile de plante medicinale și aromatice.
O altă contribuție semnificativă a acestor lucrări ale solului
o reprezintă, faptul că, semănatul sau respectiv plantatul se
vor face în condiții optime, iar
plantele vor avea condiții bune

cu discuri, pentru nu îngreuna
efectuarea arăturii și a celorlate
lucrări. Lucrările solului trebuie să fie efectuate pe cât posibil
în intervalul de umiditate optim, pentru a avea un minim de
consumuri energetice.
În funcție de specia cultivată, se execută mai multe lucrări
ale solului. Numărul de lucrări
și ordinea de executare a acestora reprezintă sistemul de lucrări ale solului. Cea mai importantă lucrare este arătura,
care se poate efectua, de obicei
la 15-20 cm adâncime, iar pen-

larea terenului se pot executa,
imediat după arătură sau primăvara concomitent cu pregătirea patului germinativ.
Pregătirea patului germinativ se realizează chair înainte de
semănat, pentru a nu crea condiții de pierdere a apei din sol.
Acestă lucrare se poate face cu
un combinator, pentru mărunțirea terenului foarte bine, mai
ales pentru speciile care au semințe foarte mici (muștar alb,
măghiran, salvie, negrilică),
precum și cu o grapă cu discuri
în agregat cu o grapă cu colți re-

nenței botanice, stării sanitare.
De asemenea, trebuie să provină din recolta anului precedent, deoarece se pierde foarte
repede facultatea germinativă.
Metodele de producție ecologică pentru răsaduri, trebuie să
respecte următoarele condiții:
să nu fie tratate la însămânțare
decât cu produse admise pentru producția ecologică și să
provină de la un productor care
a practicat tehnicile de producție ecologică.
Sursa: recolta.eu
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Sectorul agricol moldovenesc va primi
suport financiar și tehnic din partea României
Pe 18 noiembrie 2010, la Chișinău
au fost semnate un acord de colaborare moldo-român și un memorandum
cu USAID, menite să acorde suportul
tehnic și financiar sectorului agroalimentar din Republica Moldova.
Acordul a fost încheiat între Agențiile
de Intervenție și Plăți în Agricultură
(AIPA) din Moldova și România și
Agenția română de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit (APDRP).
“Este un act istoric pentru noi”, a ținut
să aprecieze Octavian Ciprian Alic, directorul general adjunct al APDRP.
“Este un acord de colaborare pe
termenul lung, care va dura 3 ani și va
presupune realizarea unui schimb de
experiență. Vor fi organizate traininguri, va fi acordată asistență financiară
și tehnică, fermierii moldoveni vor
merge în România pentru a vedea
cum se implementează proiectele și
cum se face business-ul agro-alimentar”, a declarat Petru Maleru, director
general AIPA din Moldova.
Maleru s-a referit și la Memorandumul încheiat cu USAID, menționând că acesta va fi implementat

începând cu 1 ianuarie 2011 și va presupune alocarea a cel puțin jumătate
de milion de euro pentru proiecte
concrete în domeniul agricol. “Vor fi
susținuți tinerii antreprenori care își
vor deschide o afacere în domeniul
rural. De asemenea, va fi realizat registrul electronic al terenurilor și cel
al plantațiilor multianuale”, a spus
Pentru Maleru. Acesta susține că banii vor fi acordați atât de USAID, cât
și de Banca Mondială, PNUD și Ministerul Agriculturii din România.
“Prezența noastră aici este un act

istoric și un mesaj de susținere”, a
menționat directorul general al Agenției române de Plăți pentru Dezvoltare
Rurală și Pescuit, Octavian Ciprian
Alic. “Fermierii, țăranii și întreprinzătorii agricoli vor fi instruiți nu doar teoretic, ei vor putea să vadă cum au fost
implementate proiectele noastre de
succes de la anul 2000 încoace”, a ținut să mai adauge directorul Agenției.
“Văzut și făcut”, aceasta este strategia
de parteneriat propusă de Octavian
Ciprian Alic, în contextul colaborării
moldo-române în sectorul agricol.

BEI oferă bani pentru drumuri
și industria vitivinicolă
Banca Europeană pentru
Investiții (BEI) va sprijini Republica Moldova cu un împrumut de 150 milioane de euro,
pentru finanțarea a două programe: de reabilitare a drumurilor și de dezvoltare a sectorului vitivinicol.
Primul credit, în valoare de
75 mln de euro, va fi direcționat pentru realizarea proiectelor prioritare ce țin de infrastructura drumurilor, printre
care traseele Chișinău-Soroca,
la frontiera cu Ucraina, BălțiSărăteni și Chișinău-UngheniSculeni, la hotarul cu România. În total, urmează să fie reabilitate 93,6 km de drumuri.

Lucrările de reconstrucție vor
începe în 2011 și vor dura până
în 2014.
Potrivit lui Vasile Bumacov,
viceministru al Agriculturii și
Industriei Alimentare, cel deal doilea împrumut, în valoare
de 75 mln euro, acordat în sectorul vitivinicol, va fi utilizat
pentru reabilitarea și echiparea laboratoarelor de testare a
calității vinurilor, pentru centre de instruire a personalului,
pentru procurarea și acordarea
în leasing a echipamentului de
producere pentru vinificatori,
recreditarea de către băncile
comerciale a companiilor din
sector și pentru alte priorități.

Calitatea produselor de origine
animală este asigurată

Georgia și Republica Moldova
se confruntă cu probleme similare
Georgia se regăsește în lista partenerilor comerciali ai țării noastre,
însă comerțul extern cu această țară
este destul de modest. Totuși, de la
începutul acestui an, exporturile
moldovenești în Georgia au crescut
semnificativ. Datele statistice arată
că în această țară au fost exportate
mărfuri în valoare de 9,3 milioane de
dolari, în creștere cu 30 la sută față
de aceeași perioadă a anului trecut.
Georgia este doar al 16-lea partener al Republicii Moldova la export,
iar mărfurile moldovenești care
ajung în această țară reprezintă doar
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1 procent din totalul exporturilor.
Importurile de mărfuri georgiene în
Moldova sunt și mai mici.
De la începutul anului și până în
prezent din această țară au fost importate mărfuri în valoare de doar
258 de mii de dolari, deși au fost în
creștere dublă față de aceeași perioadă a anului trecut.
Evenimente marcante în relațiile
comerciale dintre Georgia și Republica Moldova nu prea există, decât
faptul că ambele țări au fost în ultimii ani pe aceeași parte a baricadei
în problema exporturilor proble-

matice de vinuri în Federația Rusă.
Conflictul a început în anul 2006,
când “Rospotrebnadzor”-ul rus a
dispus lichidarea divinurilor, vinurilor și vinului brut importate din
Moldova și Georgia.
Pierderile totale ale participanților pieței au ajuns atunci la 70 de
milioane de dolari. De-a lungul timpului atât conducerea Georgiei, cât și
a Republicii Moldova au recunoscut
că se confruntă cu probleme similare,
începând cu integritatea teritorială și
până la realizarea obiectivului comun
- integrarea în Uniunea Europeană.

Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii
Moldova și Autoritatea Națională
Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor din România
au semnat acordul tehnic pentru
asistența de specialitate privind
aplicarea principiului trasabilității
produselor alimentare de origine
animală și implicit a siguranței
alimentelor.
Cu prilejul discuțiilor purtate în cadrul întâlnirii s-a stabilit
componența Comitetului Director, data primei reuniunii tehnice
de lucru și au fost detaliate câteva
aspecte privind componența echipelor de specialiști români, care
vor asigura consultanță pentru
crearea și implementarea în Republica Moldova a unui sistem european de asigurare a trasabilității
produselor de origine animală.

Valoarea proiectului este de
300 mii de Euro, dintre care 250
mii Euro vor fi acordați pentru
consultanță și expertiză și 50 mii
de Euro pentru procurarea de
echipamente necesare în vederea
continuării implementării sistemului de trasabilitate al produselor alimentare de origine animală.

Federaţia AGROinform oferă asistenţă

Federaţia AGROinform oferă asistenţă gratuită

LA ACCESAREA CREDITELOR DIN PROGRAMELE FIDA

LA ELABORAREA PLANURILOR DE AFACERE
ŞI ACCESAREA SUBVENŢIILOR

Federaţia 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)

Federaţia Naţională a Agricultorilor din Moldova AGROinform este recunoscută de Ministerul
Agriculturii şi Industriei Alimentare şi Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură ca organizaţie lider la consultarea fermierilor şi este acceptată în calitate de prestator de servicii la elaborarea planurilor de afacere şi oferirea asistenţei la pregătirea dosarelor pentru subvenţionare.
Accesarea subvenţiilor pentru fermieri este efectuată pentru cele 10 măsuri de subvenţionare:

Serviciile de suport şi asistenţă a reţelei AGROinform beneficiarilor participanţi la Programele FIDA se concentrează asupra următoarelor activităţi:
Ö Acordarea asistenţei tehnice şi consultaţii privind dezvoltarea unei afaceri;
Ö Asistarea şi identificarea întreprinzătorilor cu interes potenţial de a participa la Program;
Ö Ajutarea antreprenorii să-şi definească activităţile în care doresc să investească şi efectuarea aranjamentelor necesare pentru pregătirea proiectelor şi planurilor de afaceri;
Ö Acordarea serviciilor de consultanţă necesare pe parcursul pregătirii, evaluării planului de afaceri şi
a proiectului investiţional până la aprobarea la Instituţia Financiară Participantă;
Ö Evaluarea în oficiu şi în teren a intenţiilor de participare prezentate de către beneficiari;
Ö Asistarea potenţialilor beneficiari la dezvoltarea activităţilor care sunt parte a lanţului valoric (furnizarea de resurse, producere, prelucrare, comercializarea);
Ö Asistenţă finalizată completă la prezentarea documentelor de credit la Instituţiile Financiare Participante.

Măsura 1. Stimularea creditării producătorilor agricoli
Măsura 2. Stimularea mecanismului de asigurare a riscurilor în agricultură
Măsura 3. Subvenţionarea investiţiilor pentru înfiinţarea 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

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 finanţărilor la condiţii avantajoase sunt rugaţi
să apeleze la serviciile reţelei AGROinform.

Federaţia AGROinform este acceptată ca organizaţie profesională şi în cazul dat este eligibilă la eliberarea certificatului 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 beneficieze 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.

Informaţii suplimentare pot fi obţinute la numărul de telefon (22) 23 77 30
sau la reţeaua AGROinform.
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Moldova are condiții mai bune
de export și atragere a investițiilor
În cadrul proiectului UE „Suport pentru Promovarea Exportului și Atragerea Investițiilor în Republica Moldova – SEPIA”, realizat pe parcursul a doi ani, Moldova și-a îmbunătățit substanțial condițiile export și atragere a investițiilor.
La conferința dedicată încheierii proiectului, șeful de echipă
al Philip Santens, a menționat că
unul din principalele obiective ale
acestuia a fost creșterea numărului
companiilor exportatoare din Moldova, precum și oferirea de suport
consultativ în elaborarea politicilor
Ministerului Economiei.
Potrivit lui, în cadrul programului au fost acreditate internațional trei laboratoare, fapt care va
facilita exportul mărfurilor moldovenești. Santens a menționat
că Moldova ar trebui să se simtă
mândră pentru faptul că a reușit
în timp de doi ani să obțină acreditările respective, cheltuind pentru
aceasta doar 300 mii euro, în timp
ce Siria, de exemplu, nici în șase
ani nu a reușit acest lucru.
Șeful Delegației Uniunii Europene în Moldova, Dirk Schuebel, a

menționat că acest proiect are o importanță majoră pentru Moldova,
precizând că în ultimul timp UE a
devenit unul din partenerii de bază
ai țării, unde sunt exportate circa
50% din produsele moldovenești.
Totodată, el a menționat că UE
este și cel mai mare investitor în
țara noastră, cu circa 75% din investiții. Potrivit lui, această cifră
este în continuă creștere.
Dirk Schuebel și-a exprimat regretul că acest proiect s-a încheiat,
precizând însă că UE va continua
să susțină Moldova pentru a se ralia standardelor europene.
Viceministrul economiei, Octavian Calmâc, a apreciat importanța
implementării proiectului, menționând că acesta a contribuit esențial
la îmbunătățirea climatului investițional în Moldova.
Potrivit lui, pe parcursul celor

Semnarea acordului de comerț liber cu UE
ar duce la creșterea PIB-ului
Beneficiile semnării unui Acordul de comerț liber aprofundat și comprehensiv (ACLAC) cu Uniunea Europeană s-ar
putea cifra la o creștere în jur de 12,5% în PIB real, conform
unui studiu de fezabilitate comandat de Comisia Europeană,
anunță IDIS Viitorul.
Potrivit sursei, Republica Moldova trebuie să facă față unor provocări și costuri de ordin financiar, în mare parte, pentru a atenua „șocul
structural al liberalizării”, suportat de economia națională și la modul
direct de producătorii autohtoni.
“În aceste condiții, semnarea ACLAC ar putea să mai aștepte, pentru a permite derularea unor reforme-cheie. Or, costurile armonizării
instituționale pentru Moldova ar putea atinge aproximativ 1.1 miliarde
dolari, sau aproape 20% din PIB-ul pentru 2009”, se menționează în
ultimul buletin de politică externă al IDIS Viitorul.

Comunitatea Statelor Independente
va semna un nou acord
de comerț liber
Țările care fac parte din Comunitatea Statelor Independente vor
încheia un nou acord de comerț
liber. Documentul urmează a fi definitivat până la sfârșitul acestui an
și va fi semnat la începutul anului
viitor. O decizie în acest sens a fost
luată, în cadrul summit-ului șefilor
de Guvern din CSI.
Deși nu au semnat acte importante pentru existența CSI, șefii
Guvernelor din țările care fac parte
din comunitate au convenit asupra
semnării, în 2011, a unui nou acord
de comerț liber.
Noul Acord de liber schimb va
stabili condiții și standarde unice
în toate țările semnatare, pentru a
facilita comerțul între statele membre ale CSI și trebuie să înlocuiască
peste 100 de acorduri și înțelegeri
actuale, precum și va permite eli-

minarea mai multor bariere în comerțul reciproc.
În opt luni ale acestui an, volumul schimburilor comerciale între
țările CSI a ajuns la 120 de milioane de dolari sau în creștere cu 30
la sută față de aceeași perioadă a
anului trecut.
Documentul stabilește regulile de determinare a țărilor de
origine a mărfurilor, de aplicare a restricțiilor la comerțul cu
țările terțe, de libertate a tranzitului, de reexport și măsurile
speciale de protecție, regulatorii
antidumping și de compensație
în comerțul liber, problema concurenței și acordării subvențiilor, barierele tehnice în comerț,
măsurile sanitare și fitosanitare,
controlul vamal, regula soluționării litigiilor.

doi ani de implementare a proiectului, ministerul a organizat un șir
de vizite în străinătate a oamenilor
de afaceri din Moldova pentru a-și
demonstra potențialul de export.
„În rezultatul acestor vizite am
constatat că, spre regret, Moldova
este foarte puțin vizibilă în străinătate și în special pe piețele externe.
Prin activitățile noastre ulterioare
vom încerca să subvenționăm participarea agenților economici la
expoziții, pentru a face produsele
noastre cunoscute în străinătate”,
a spus viceministrul.
El a menționat că în primele
10 luni ale anului curent exportul
s-a majorat cu 15% față de perioada similară a anului trecut, iar
importurile au crescut cu 19%. În
structura importurilor predomină
utilaj și echipament pentru reutilarea factorilor de producere, fapt
care, în opinia lui Calmâc, este un
factor extrem de important pentru
dezvoltarea economiei țării.
Viceministrul a mai informat
că autoritățile încearcă să caute

noi piețe de desfacere a mărfurilor
atât în țările din Est, cât și Vest.
Vasile Bumacov, viceministru
al agriculturii și industriei alimentare, a menționat că exportul este
„oxigenul economiei”, precizând
că scopul acestui proiect a fost de
a dezvolta capacitățile de import și
export ale țării
El a subliniat că unul din impedimentele principale la export este
lipsa calității infrastructurii pieței.
„UE nu face compromis la calitate, din acest considerent Republica Moldova trebuie să facă față
tuturor cerințelor de calitate a măr-

furilor”, a spus Bumacov, precizînd
că proiectul a ajutat la creșterea nivelului tehnologic de producere.
Proiectul „Suport pentru Promovarea Exportului și Atragerea
Investițiilor în Republica Moldova”
a fost realizat timp de 2 ani și a avut
un buget de 1,6 mln euro, iar principalele rezultate sunt: Creșterea
exporturilor, organizarea misiunilor de afaceri în străinătate, majorarea cotelor de export în Uniunea
Europeană, acreditarea internațională a laboratoarelor, precum și
creșterea ponderii țărilor-membre
UE în investițiile străine directe.

Polonezii s-au familiarizat cu climatul
investițional al Moldova

Climatul investițional
îmbunătățit ar atrage
capital în economie

La 24 noiembrie, la sediul companiei de consultanță KPMG a fost
organizat Seminarul moldo-polon
privind oportunitățile investiționale în Republica Moldova cu prezentarea propunerilor de proiecte concrete, la care au participat în jur de
30 reprezentanți ai companiilor de
investiții din Polonia.
În cadrul evenimentului partenerii din Polonia au fost familiarizați cu climatul investițional
al Republicii Moldova, precum și
proiectele investiționale concrete
din Republica Moldova atât la nivel național, cât și regional.
De asemenea, au fost organizate
întâlniri bilaterale (B2B Meetings)
între membrii delegației și potențialii investitori, precum și oaspeți
din partea instituțiilor guverna-

mentale din Polonia (ca Agenția
Pieței Agricole), efectuînd discuții
privind propunerile investiționale
din diferite domenii ale Republicii
Moldova, extinderea relațiilor economice între Republica Moldova și
Republica Polonia.
Ca rezultat, în afară de faptul
stabilirii contactelor cu potențialii
investitori din Polonia, și familiarizarea investitorilor cu situația
investițională din Moldova, au fost
discutate aspecte concrete privind
atragerea investițiilor din Polonia
în proiectele prezentate cu oameni
oficiali, precum și cu oameni de
afaceri. Totodată, a fost discutată posibilitatea desfășurării altor
proiecte investiționale pe teritoriu
Republicii Moldova, posibilitățile
intensificării comerțului bilateral.

Politicile de îmbunătățire a climatului investițional din Republica
Moldova pentru a o face mai atractivă pentru investitorii străini și a
atrage capital în dezvoltarea economiei, au fost principalele subiecte
luate în dezbatere în cadrul ședinței ordinare a Clubului Asociației
Oamenilor de Afaceri „Pro-Sper”.
În studiul prezentat în cadrul ședinței s-a constatat o supraîncălzire a unor indicatori de structură.
Astfel, dacă în 1999, circa 53 la sută
al Produsului Intern Brut îl forma
agricultura, comerțul și industria
prelucrătoare, apoi în 2009 deja
impozitele au contribuit în proporție de 60% la formarea PIB. Lipsa
de coordonare dintre politicile statului în domeniul comerțului exterior și creșterii economice a dus,
practic, la o reducere neesențială
a ratei de acoperire a importurilor
prin exporturi. Pe de altă parte,
politicile statului în domeniul replicării istoriilor de succes din capitală în teritoriu sunt reduse, circa 90% din investițiile străine directe merg în municipiul Chișinău.
În Republica Moldova funcționează 3500 de companii cu fondatori străini. Stocul investițiilor
străine se ridică la 20 miliarde de
lei, însă circa 80 la sută din aceste
investiții au fost făcute în domenii care nu sunt orientate spre
export. „Investițiile străine directe penetrează economia cu viteza
succeselor politicilor naționale
din domeniu și părăsesc cu viteza
crizelor regionale și internaționale”, se constată în studiul realizat
de Pro-Sper.
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Leguminoasele anuale reduc rezerva
de agenți de dăunare
Rotația culturilor este o practică agricolă care constă în cultivarea periodică a anumitor specii agricole, într-o ordine bine determinată,
astfel încat resursele solului să se epuizeze cât mai puțin, iar riscul de apariție a bolilor și dăunătorilor să fie minim
DESPRE SOL
ȘI COMPONENTELE
SALE
O definiție des întâlnită a solului sună: stratul superficial al
litosferei, care sub acțiunea mai
multor factori a acumulat treptat
caracteristicile specifice fertilității,
fiind astfel capabil să întrețină
viața plantelor superioare.
Stratul organo – mineral de
sol este afânat, mărunțit, poros
și permite dezvoltarea plantelor
datoriăa schimbului de gaze cu
atmosfera și reținerii și acumulării apei și a elementelor nutritive,
în paralel cu disponibilizarea lor
continuă prin procese microbiene și de schimb ionic. Prin aceste
caracteristici un sol bine format
posedă condițiile care asigură fertilitatea naturala.

MATERIA
ORGANICĂ

CARACTERISTICILE
PLANTELOR CULTIVATE,
ÎN RAPORT
CU FACTORUL SOL
Leguminoasele anuale au
un rol important în ameliorarea terenurilor fiindcă îmbogătesc solul
în azot fixat biologic (datorită simbiozelor fixatore de azot pe care le
formează). Acestea eliberează terenul devreme care poate fi pregatit
din timp pentru semănăturile de
toamna.
Din grupa leguminoaselor anuale fac parte: mazărea, fasolea,
soia, lintea, nautul, lupinul, bobul,
măzarichea, latirul și fasolița.
Regula: Se cultivă după cereale
paioase și după prașitoare.
Sunt foarte bune premergătoare pentru cereale paioase de toamnă și mai ales pentru grâu. Reduc
rezerva de agenți de dăunare și
favorizează dezvoltarea în culturile

ulterioare a unor plante viguroase,
cu un sistem propriu de apărare
împotriva atacului de boli și daunatori bine dezvoltat.
Prașitoarele au un rol benefic asupra solurilor prin arătura
adâncă (caracteristica agrotehnică
la prașitoare), prin nivelul ridicat
al rizodepunerii de glomalină prin
exsudatele radiculare (prășitoarele
sunt plante eficiente din punct de
vedere fotosintetic) și prin efectul
prașilelor, care elimină o mare parte din rezerva biologică de agenți
dăunători (buruieni și insecte).
Regula: Prășitoarele se pot cultiva după leguminoase perene și îndeosebi după cereale păioase.
Cerealele paioase prezintă
rizodepunere semnificativă, favorizând dezvoltarea materiei organice a solului formate de plantele
active fotosintetic, dar tind să nu
contribuie la refacerea humusului
pentru că resturile vegetale sunt
ridicate din câmp. Agrotehnica

specifică la paioase recomandă folosirea îngrașămintelor și amelioratorilor de sol.
Cerealele paioase favorizează
apariția unor buruieni care necesită erbicide sulfonil-ureice. Cerealele de toamnă cer premergătoare
timpurii, au nevoie de apă în sol
pentru a germina și de mult azot
disponibil în sol pentru creștere și
dezvoltare.
Ele eliberează devreme terenul
și sunt premergătoare bune din
acest punct de vedere.
Regula: Cele mai bune producții
se obțin dacă au fost semanate după
leguminoase anuale. Cerealele de
primavara se cultivă adesea după
prașitoare, dar reușesc și după cereale de toamnă.
Plantele tehnice se cultivă după cereale paioase și plante
prășitoare și sunt bune premergătoare pentru culturi de primăvară. Unele plante tehnice, precum
rapiță, reduc populația de agenți de

Materia organică din sol este
formată practic din două componente:
- humusul (care rezultă din
material organic, în special vegetal, în curs de descompunere și
este alcătuit mai ales din polifenili
de tipul acizilor humici și fulvici);
- glomalina, o glicoproteină
complexă, hidrofobă, înalt rezistentă la biodegradare, cu caracteristici adezive, rizodepusă în
sol de plantele active fotosintetic
(prin exsudatele radiculare, și în
special prin exsudatele radiculare
ale simbiozelor plantelor cu ciupercile producătoare de micorize
/ ciuperci AM).

dăunare (microorganisme fitopatogene din sol, insecte daunătoare)
datorită glucozinolaților produși în
cantitate mare. Totuși, aceste plante au și un efect dăunător asupra
materiei organice din sol, având
o translocare redusă a carbonului
fotosintetizat în exsudate radiculare (inclusiv datorită faptului că
nu formează simbioze cu ciupercile
producătoare de micorize).
Leguminoasele perene precum lucerna, trifoiul, spaceta și
ghizdeiul se cultivă după prașitoare
și cereale paioase. Au un rol important în ameliorarea terenurilor fiindcă îmbogățesc solul în azot fixat
biologic (datorită simbiozelor fixatore de azot pe care le formează).
Când se cultivă în amestec cu graminee perene (borceaguri) au un rol
benefic și asupra materiei organice
formată din exsudatele radiculare
ale plantelor active fotosintetic.
Rotația culturilor influentează
direct protecția plantelor. Diferitele practici agricole asociate rotației
culturilor agricole influențează
rezerva de agenți de dăunare – de
ex. la cereale arătura de toamnă
influențează direct nivelul atacului
la ploșnitele, afidele și cărăbușeii
cerealelor sau a fitopatogenilor ce
se instalează pe organele verzi.
Influența culturilor premergătoare în cadrul rotației și a amplasării culturilor în cadrul asolamentelor este pozitivă pentru că
monocultura favorizează speciile
de organisme dăunătoare specializate. Totuși, uneori în monocultura
de lungă durată se constată o reducere a nivelului de atac al acestei
specii, reducere datorată dezvoltarii entomofagilor, antagoniștilor
sau hiperparaziților specifici.

Americanii oferă expertiză profesionistă pentru eficientizarea consumului
de energie în procesul de producere în seră
În condițiile în care costurile pentru încălzire sunt în creștere, iar producerea în
seră este cel mai mare consumator de energie din toate ramurile agriculturii, Parcul
științifico-tehnologic INAGRO al Academiei de Științe a Moldovei a beneficiat, în perioada 8-20 noiembrie curent, de expertiză

americană profesionistă, axată pe eficientizarea consumului de energie în sere. Asistența a fost acordată pe bază de voluntariat
de specialistul în construcția și administrarea serelor, Mike Brugger, în cadrul Programului De la Fermier la Fermier (FtF),
implementat în țara noastră de CNFA, cu
suportul financiar al USAID.
Mike Brugger și-a concentrat activitatea
asupra familiarizării reprezentanților INAGRO cu cele mai bune practici de încălzire a
serelor, cu tipurile adecvate de echipamente
pentru seră, precum și a elaborat un manual
operațional pentru buna funcționare a unei
sere eficiente sub aspectul consumului de
energie.
Consultanța a fost oferită în contextul în
care INAGRO a demarat recent construcția

unei sere, cu suprafața de 2000 de metri
pătrați. Menirea acesteia este de a oferi antreprenorilor agricoli un exemplu de producere în seră eficientă și profitabilă pe baza
utilizării corecte a tehnologiilor agricole,
obținerii productivității optime în agricultura cu valoare adăugată, testării unor metode noi în domeniu și utilizării practicilor
agricole durabile.
Aspectele principale ce necesită, la moment, expertiză profesionistă vizează instalarea sistemului de irigare și a celui de încălzire, precum și practicile optime de acoperire a serelor. De asemenea, voluntarul
FTF le-a propus reprezentanților INAGRO
diferite scenarii de dezvoltare și a elaborat
un set de recomandări privind efectuarea,
cu cheltuieli minime, a unor operațiuni care

să asigure un impact major asupra eficienței
administrării acestei sere.
Pe parcursul aflării sale în Moldova,
Mike Brugger a conlucrat atât cu INAGRO,
cât și cu reprezentanții Agenției de Inovare
și Transfer Tehnologic al AȘM, precum și
cu rezidenții Parcului științifico-tehnologic
INAGRO.
Programul FTF oferă grupurilor de
fermieri, cooperativelor și întreprinderilor agricole posibilitatea de a beneficia
de consultanță americană gratuită pentru îmbunătățirea performanțelor prin
abordarea profesionistă a problemelor de
ordin tehnic și financiar. Asistența FTF
se concentrează pe producerea și prelucrarea fructelor și legumelor, precum și a
produselor lactate.
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Germania și Franța doresc un fond permanent
de salvare a țărilor în criză din zona euro

Angela Merkel și Nicolas Sarkozy au semnat un comunicat în
care anunță dorința lor de creare
a unui mecanism permanent de
salvare financiară, care să funcționeze oricând, pentru orice
membru al zonei euro. Este vor-

ba despre așa-numita Facilitate
de Stabilitate Financiară Europeană, un fond de aproape 500
de miliarde de euro creat special
pentru a răspunde unor situații
cum a fost cea din Grecia și cum e
în prezent cea din Irlanda. Acest

fond expiră în 2013, iar mesajul
comun Merkel-Sarkozy vizează
găsirea unei astfel de soluții permanente.
Mai mult, Banca Centrală a
Germaniei a anunțat, concomitent, că fondurile pentru ajutorarea țărilor din zona euro aflate
în dificultate pot fi mărite, dacă
situația o va cere.
Acesta este răspunsul oficial
al celor două țări în urma speculațiilor că zona euro, care cuprinde în prezent 16 state, s-ar putea
destrăma din cauza crizei deficitelor bugetare din unele țări.
Speculațiile s-au intensificat
după ce Irlanda a cerut oficial
ajutor financiar, ajutor de care ar
putea avea nevoie și Portugalia,
Spania, Belgia ori Italia.

Bulgaria și Grecia își promovează produsele
Bulgaria și Grecia vor lansa o
campanie comună de promovare a produselor agricole, la care
ar putea participa și România, a
declarat ministrul bulgar al Agriculturii, Miroslav Naidenov.
Astfel, Bulgaria va promova
legume și produse din carne, iar
Grecia uleiul de măsline. Campania va avea loc atât în statele

membre ale Uniunii Europene
cât și în afara acestora.
“România ar putea fi si ea
inclusă în campania comună”,
a arătat Naidenov. Cei doi miniștri au planificat o întâlnire
la nivel înalt la Atena, pe 7 decembrie, cu participarea probabilî a omologilor din România și Cipru.

Irlanda riscă falimentul
Ministrul de interne de la Dublin a recunoscut că Irlanda are
nevoie de un ajutor financiar internațional, mărturisind că țara luptă
de doi ani să evite falimentul.
Experți europeni și ai FMI se
află la Dublin pentru a discuta
acordarea unui ajutor de “zeci de
miliarde de euro”, în cadrul unui
vast plan de salvare a băncilor irlandeze, a căror îndatorare astronomica ameniță Europa.
Fostul “tigru celtic” s-a scufundat într-un deficit public record,
32% din PIB, dupî ce guvernul a
injectat 50 de miliarde de euro în
bănci.
Președintele Uniunii Europene, Herman Van Rompuy avertizează faptul că dacă zona euro nu
supraviețuiește, va cădea și Uniunea Europeană. Irlanda este su-

pusă unor presiuni uriașe pentru
a accepta un împrumut de 80 de
miliarde de euro pentru combaterea crizei financiare din insulă. În
plus, statul a cheltuit foarte mult
cu salvarea unor bănci.
Portugalia a apăsat și ea “butonul de panică”. Ministrul de Finanțe a afirmat că există un risc
uriaș ca țara sa să apeleze la ajutorul european. Atât Irlanda, cât
și Portugalia se confruntă cu deficite bugetare uriașe și cu perspectiva unor bugete extrem de austere pentru 2011. Aceste colapsuri
economice pe bandă rulantă aduc
zona euro în pragul destrămării,
spun experții. Mulți susțin chiar
că singura soluție pentru ca celelalte state să nu ajungă în situația
Greciei este renunțarea la moneda unică.

România ar putea fi lovită
de o criză alimentară
Conform unui studiu japonez România face parte dintr-un grup de 25 de țări care
ar putea fi lovite de o criză alimentară, alături de țările cu cea
mai numeroasă populație de pe
glob, China și India, dar și de
țări vecine precum Bulgaria și
Ucraina.
Din acest grup al țărilor
amenințate de perspectiva unei
crize a alimentelor mai fac parte Venezuela, Vietnam, Tunisia,
Republica Dominicană, Libia,
Filipine, Hong Kong, Egipt, Algeria sau Maroc, scrie publicația Business Insider.
Lista țărilor care ar putea

trece printr-o criză economică
a fost alcătuită de autoritățile
japoneze.
Astfel, China, oferită drept
exemplu, se confruntă cu un
început de inflație care are un
impact asupra prețurilor de
consum. Aceste prețuri sunt în
creștere, fapt care îl lovește pe
consumatorul chinez cu o “directă” în stomac, apreciază sursa citată.
Autoritățile de la Beijing încearcă să oprească aceste creșteri de prețuri, în special la alimente, însă aceste eforturi s-ar
putea să nu fie suficiente, mai
comentează sursa citată.

Aderarea Rusiei la OMC este posibilă în 2011
Aderarea Rusiei la Organizația Mondială a Comerțului (OMC)
este posibilă în 2011, a declarat
vineri premierul rus Vladimir
Putin, la sfîrșitul unei întrevederi
avute la Berlin cu cancelarul german Angela Merkel.
Răspunzînd la o întrebare
privind intrarea Rusiei în OMC
în 2011, Vladimir Putin a spus,
într-o conferință de presă la care
a participat și cancelarul Merkel:
“Este dorința noastră și acest lucru este posibil”.
La Bruxelles, Rusia și Uniunea Europeană au ajuns la un
acord referitor la această ade-

rare la OMC, care, potrivit vicepremierului rus Igor Șuvalov,
ridică toate obstacolele.

Rusia vrea să importe 3 mil. tone de cereale furajere
Rusia intenționează să importe
circa trei milioane de tone de cereale furajere, iar o asociație agricolă a
avertizat că situația dificilă din sectorul de profil ar putea fi amplificată de
lipsa fertilizatorilor și echipamentelor
necesare însămânțărilor de primavară, transmite Reuters.
Rusia negociază cu Ucraina, Kazahstan și Uniunea Europeana, pentru
importuri de cereale furajere, a declarat un purtator de cuvânt al Ministerului rus al Agriculturii.
Seceta din aceasta vară, cea mai
gravă din ultimii o sută de ani, a dus
la scaderea producției de cereale a
Rusiei cu 38% față de 2009, la 60,3
milioane de tone.
Autoritățile de la Moscova intenți-

onează să cumpere circa două milioane de tone de cereale din Ucraina, 0,5
milioane tone din Kazahstan și alte 0,5

milioane tone din altă parte, cel mai
probabil din Uniunea Europeană, livrările urmând să aibă loc anul viitor.
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Cereri și Oferte – perioada 25 Octombrie – 25 Noiembrie 2010 (www. agravista.md)
Produs

15 tone

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

Grâu alimentar gluten 23%, IDG 80
23 tone
(2400 lei/tona)

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

Grâu alimentar 23%, IDG 82

30 tone

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

Grâu alimentar

25 tone

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

Grâu alimentar

25 tone

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

Grâu alimentar

70 tone

Nadejda Badan, Orhei, s. Chiperceni, Telefon:
(235) 21319, Telefon mobil: (794)26003

Grâu alimentar, gluten 20.5%
Floarea soarelui

100 tone
50 tone

Agrofermplus, Falesti, satul Glingeni,
Director: Grecu Ion, Telefon: (259) 71379,
Telefon mobil: 069158498

Grâu 23% gluten, 95% IDC
Floarea soarelui

15 tone
7tone

Scutaru Serghei, Ungheni, str. Naţionala
25/43, Telefon: (236) 28292, Telefon mobil:
069125825

Grâu alimentar gluten 23%, IDG
80% (2400 lei/tona)
Orz soiul Slava
Floarea soarelui LG
Porumb M455

50 tone

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

40 tone
25 tone
60 tone
40 tone

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

Grâu alimentar
Porumb boabe
Floarea soarelui

300 tone
300 tone
150 tone

CAP”Ciobalaccia”, Cantemir, s Ciobalaccia,
Presedinte: Mititelu Petru, Telefon: (273) 702-30, 70-2-1

Grâu alimentar
Porumb boabe

50 tone
50 tone

SRL” Agro-Vad”, Cantemir, s. Porumbesti,
Telefon mobil: 079733699

Orz Slava

30 tone

Agro - Orhei, Orhei, s. Pelivan, Telefon: (235)
68223, Telefon mobil: (796) 86805

Porumb boabe
Soia

50 tone
50 tone

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

Porumb boabe
Floarea soarelui
Grâu alimentar (2200 lei/t)

70 tone
50 tone
50 tone

Romareta-D.F. SRL, Edinet, s,Corpaci, Telefon:
(246) 93810, Telefon mobil: 069524021

Porumb boabe

80 tone

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

Porumb boabe

70 tone

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

Porumb M455

70 tone

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

Porumb boabe

40 tone

Spicul Plin, Falesti, Gara Catranic, Director:
Zubic Ion, Telefon: (259) 75311, Telefon
mobil: 067265255

Porumb boabe

10 tone

Pascal Mihail, Cantemir, Vadul lui Isac,
Telefon: 0293-75-377

Porumb boabe

100 tone

SRL “ Feagri Stiharu”, Cantemir, s. Samalia,
Telefon: (273) 67237, Telefon mobil:
079609939

Porumb boabe

170 tone

SRL Magura-Agro, Cantemir, s. Cania,
director: Doina Nicilai, Telefon: (273) 41-403, 079958177, Telefon mobil: 069509850

Porumb alimentar

250 tone

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

Porumb alimentar, M-348

200 tone

Vastadum, Falesti, s. Marandeni, Director:
Girstega Vasile, Telefon: (259) 72337, Telefon
mobil: 69212681

Porumb furaj boabe
Floarea soarelui

700 tone
160 tone

Certex Agroprim, Falesti, s. Izvoare, Director:
Ursachi Constantin, Telefon: (259) 69133,
Telefon mobil: 079223655

Porumb furaj boabe

250 tone

Borivas Agro, Falesti, s. Glingeni, Director:
Bujag Boris, Telefon: (259) 71319, Telefon
mobil: 079591851

Porumb furaj boabe

1000 tone

Gramineus Com, Falesti, str. Stefan сel Mare
48, Director: Besarab Ion, Telefon: (259)
24483, Telefon mobil: 069327627

Porumb furajer
Grâu alimentar gluten 22%.

150 tone
100 tone

Amonti Agro, Falesti, s. Navirnet, Director:
Semeniuc Lidia, Telefon mobil: 069194851

Floarea soarelui

10 tone

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

Ursu Ion, Orhei, s. Mirzesti, Telefon: (235)
63204, Telefon mobil: 79791951

Floarea soarelui
Grâu alimentar 23% gluten, 85%
IDC

8 tone
5 tone

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

Floarea soarelui

140 tone

Cantitate

Descrierea companiei

OFERTE
SEMINŢE ŞI MATERIAL SĂDITOR
Pomi altoit de mar: portaltoi M-26
Generos, Corelita, Florina, Redfree, 10000 pomi
Cored

Mecgrato, Edineţ, s. Cupcini, Telefon mobil:
69149114

Pomi altoiţi Aidared
Pomi altoiţi Simirenco
Pomi altoiţi Golden

1000 pomi
1000 pomi
1000 pomi

Farm Prosper, Glodeni, str. Suveranităţii
4/24, Telefon: (249) 24069, Telefon mobil:
069306380, Fax: (249) 24069, e-mail:
glodeni@agroinform.md

15000 pomi

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

Puieţi de piersic
Pomi altoiţi de cireș
Pomi altoiţi de piersic Retheven
Pomi altoiţi de piersic Colinz,
Moldova, Cardinal, Nectarin
Pomi altoiţi Migdal Victoria,
Pervenet Hramova
Pomi altoiţi Prun Stanley
Pomi altoiţi mere

1000 pomi
5000 pomi

Pomi altoiţi de cireș Record
Pomi altoiţi de piersic Retheven,
Cardinal
Pomi altoiţi Prun Stanley
Pomi altoiţi mere

Nelimitat

Nelimitat
Nelimitat
Nelimitat
Nelimitat

Nelimitat
Nelimitat
Nelimitat

Puieţi de nuci Cazacu,
Costiujanschi, Călăraș, Schinoasa
Puieţi de prune Cabardinscaia
Rania
Butași de vita de vie soiul Izabela

40000 pomi
4000 pomi
50000 butași

Cernat Sergiu, Causeni, str. Mihai Eminescu
8/52, Telefon: (243) 23872, Telefon mobil:
069372598

Tocan Oleg, Causeni, s. Zaim, Telefon: (243)
72540, Telefon mobil: 079682720

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

Nelimitat

Burlacu Nicolae, Balti, s. Sadovoe, Telefon:
(231) 55007, Email: lucinuci@mail.ru

Puieţi mere (aidared, djonatan,
semerienco), prun

Nelimitat

Buzurnii Serghei, Balti, s. Sadovoe, Telefon
mobil: 079200777,
Fax: 0-(231)-55-2-23

Puieţi pomi fructiferi

Nelimitat

Pomi altoiţi piersic Retheven
Pomi altoiţi piersic Cardinal
Pomi altoiţi diverozat mere
Simirenco
Pomi altoiţi diverozat mere
Golden Delicious
Pomi altoiţi diverozat mere Idared
Pomi altoiţi migdal Victoria
Pomi altoiţi migdal Meteor
Pomi altoiţi migdal F 252
Pomi altoiţi migdal Pervenet
Hramova

6000 pomi
6000 pomi

Pomi altoiţi piersic Retheven
Pomi altoiţi piersic Moldova
Pomi altoiţi piersic Nectarin
Pomi altoiţi piersic Colinz

1000 pomi
2000 pomi
2000 pomi
1000 pomi

Midoni Vasile, Causeni, s. Zaim, Telefon:
(243) 72139, Telefon mobil: 079459996

Puiţi mere Golden, M26 (14 lei)
Puiţi mere Prima, M26 (14 lei)
Puiţi mere Florina, M26
Puiţi mere Florina, M26 (14 lei)
Pomi mere Jeneros, M-26

1500 pomi
5000 pomi
2500 pomi
1000 pomi
3500 pomi

Ropot Ion, Rascani, s. Varatic,, Telefon:
079018620, Telefon mobil: 67193924

Puieţi pomi fructiferi (licenţă)

Seminţe Soia Aura (prima
reproducţie)
Seminţe de lucernă

Surinmih, Rezina, s. Lalova, Telefon: (254)
75294, Fax: (254) 75515, Telefon mobil:
069119634

3000 pomi
3000 pomi
1000 pomi
1000 pomi
1000 pomi

Sterpu Simion, Causeni, s. Zaim, Telefon:
(243) 72388, Telefon mobil: 060220206,
079472153

1000 pomi

40 tone

Amonti Agro, Falesti, s. Navirnet, Director:
Semeniuc Lidia, Telefon mobil: 069194851

2 tone

Camencuta-Agro, Rascani, s. Struzeni,
Director: Prisacaru Cornel, Telefon: (256)
2 45 84, (256) 66-4-30, Telefon mobil:
67193924

PRODUSE AGRICOLE
60 tona

Grâu alimentar

60 tone

Grâu alimentar Gluten 22%, IDC
95% (3000 lei/t)

45 tone
60 tone
60 tone

3000 pomi

Grâu alimentar gluten 20%, IDG
80%
Orz Slava (1900 lei/tona)
Floarea soarelui LG
Porumb M455

Grâu alimentar

Grâu alimentar gluten 20%

40 tone
25 tone
60 tone

150 tone

150 tone

Grâu alimentar, gluten 20%, IDC
80
Orz soiul “Slava”

40 tone

Grâu alimentar gluten 23%
Orz soiul Slava
Floarea soarelui LG

25 tone
20 tone
40 tone

50 tone

Gasper Mihail, Orhei, s. Furceni, Telefon:
(235) 56225, (235) 26262, Telefon mobil:
69209141
Colegiul Agroindustrial Riscani, or. Riscani,
Director: Gutu Vasilii, Telefon: (256) 287-41,
Telefon mobil: 69269080
CAP “Breridana”, Cantemir, s. Cociulia,
Telefon: (273) 65-2-30, 65-5-85, Telefon
mobil: 069176233
Unvin agro, Ungheni, s. Boghenii Noi,
Manager: Gherman Ion, Telefon: (236)
48230, Telefon mobil: 079501481

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

Lozovanu Anatolie, Ungheni, s. Cetireni,
Telefon: (236) 24877, Telefon mobil:
069924051
VIARC-AGRO, Tizu Raisa, Drochia, s. Petreni,
Telefon: (252) 70534, (252) 27032, Email:
tizuraisav@mail.ru
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Floarea soarelui
Porumb în știuleţi

200 tone
500 tone

Damiagro, Edinet, s. Blesteni, Telefon: (246)
61322, Telefon mobil: 69001316

Floarea soarelui
Grâu alimentar
Soia

20 tone
70 tone
300 tone

Panaxorium, Edinet, s. Badragii Vechi,
Telefon: (246) 43-136, Telefon mobil:
69362401

Soia
Floarea soarelui

1000 tone
20 tone

LargoFar, Edinet, Larga, Telefon mobil:
069397309

100 tone

Buza Vasile, Edinet, s. Cuconesti Noi, Telefon
mobil: 067152249

40 tone

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

Soia tare Rinda

60 tone

Velcinschi Veaceslav, Anenii Noi, Mobil:
069299478, e-mail: camelia1111@mail.ru

Floarea soarelui, fracţie mari (10
lei/kg)

1 tonă

Iorga Ion, Cantemir, Vadul lui Isac, Telefon:
29375399

Floarea soarelui Lacomca, fracţie
mari (10 lei/kg)

13 tone

Fasole uscate (15000 lei/tona)

Vin de casă

1 tonă

Onica Vasile, Cantemir, s. Cociulia, Telefon:
(273) 65-2-72, 2-32-33, Telefon mobil:
069333573

Băuturi alcoolice

250 tone

SA Dionisimus, Nisporeni, s. Varzaresti,
Telefon: (264) 23397, Fax: (264) 23397

AVICOLE ŞI ZOOTEHNIE
Tineret porcin

100 capete

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

Purcei, greutatea 10-12 kg,
Landgrace

100 capete

Amonti Agro, Falesti, s. Navirnet, Director:
Semeniuc Lidia, Telefon mobil: 069194851

Porci pentru carne

1 cap

Botez Alexandru, Cantemir, s. Pleseni,
Telefon: (273) 74232

Porci pentru carne (mai mare de
140 kg)

6 capete

Pirojoc Valeriu, Edinet, s. Badragii Noi,
Telefon mobil: 067143415

Vasile Mesnei, Falesti, satul Glingeni, Telefon:
(259) 71385, Telefon mobil: 079540692

Porci masă vie

2 capete

Turcan Valentina, Cantemir, s.Baimaclia,
Telefon: (273) 43209

2 tone

Margina Victor, Falesti, s. Navirnet, Telefon:
(259) 73375

Miere de albine (salcâm)

3 tone

Curcenco Dumitru, Cantemir, s. Chioselia,
Telefon: (273) 54-4-61

Fasole uscate (15000 lei/tona)

2 tone

Turcan Valentina, Cantemir, s.Baimaclia,
Telefon: (273) 43209

Miere de albine

300 kg

Ceban Vitalie, Orhei, Telefon: (235) 24528,
(235) 27768

Fasole uscata, prelucrate, sortate,
sortul Lataus

2 tone

Ciobanu Eugen, Cantemir, s. Cirpesti,
Telefon: (273) 78-3-40

Pasări de 1,5 kg masa vie, vârsta 8
luni, 50 lei/kg

1000 capete

SRL” Prut ComAgro”, Cantemir, Vadul lui Isac,
Telefon: 0293-75-3-40

Fasole uscate (15000 lei/tona)

1 tonă

Seremet Anton, Falesti, s. Navirnet, Telefon:
(259) 73234

Găini de rasă (100 lei/găină)

1000 capete

Novitchii Vasile, Cantemir, s. Vadul lui Isac,
Telefon: 0293-75-2-97

Vită mare cornută pentru lapte

1 cap

20 tone

Agrodenisimus, Orhei, s. Cucuruzeni,,
director: Teorsa Serghei, Telefon: (235) 66-244, Telefon mobil: 79682104

Savciuc Ion, Cantemir, Nirtop, Telefon: (273)
23066

Viţele până la 3 luni de la vaci cu
productivitate înaltă

3 capete

Vieru Nineli Vasile, Edinet, s. Badragii Noi,
Telefon mobil: 067143229

Soia
Soia

Tutun uscat soiul “Moldavschi”

Lucernă balotă

4000 balote

Lucernă balotă

200 balote

Camencuta-Agro, Rascani, s. Struzeni,
Director: Prisacaru Cornel, Telefon:
(256) 24584, (256) 66430, Telefon mobil:
67193924
Croitoru Petru, Nisporeni, str. V.Micle
10, Telefon: (264) 23355, Telefon mobil:
(795)45586

FRUCTE ŞI LEGUME

ALTE MĂRFURI
Cisternă

1 unitate

Cazacu Sergiu, Cantemir, s. Nanaseni,
Telefon: (273) 23066, (273) 74-686

Macara electrică la comandă
Compresoare pentru frigidere

Nelimitat
Nelimitat

SRL Familia mea, Cantemir, s. Haragis,
conducator: Volcov Mihail, Telefon: (273)
94189, Telefon mobil: 060098093

Tractor T-70S

1 unitate

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

Mere soiul “Semerenco”

40 tone

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

Mere soiul Penova

100 tone

Rusanovschii V, Edinet, s. Ruseni, Telefon:
(246) 65367, Telefon mobil: 069012597

50 tone

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

50 tone

Caragia Petru, Nisporeni, str. Ion Creanga
71, Telefon: (264) 24810, (264) 22418

Pere Chifera

20 tone

Pascaru Vasile, Ungheni, str. Caragiale
3/23, Telefon: (236) 33810, Telefon mobil:
069765623

Struguri de masă Moldova (16.5
lei/kg)

10 tone

Grigoras
Radu,
068083841

Struguri de masă Moldova (20 lei/
kg)

30 tone

Arhirie Igori, Hincesti, Telefon mobil:
068083841

Struguri de masă Moldova (16 lei/
kg)

200 tone

Turcanu Gheorghii, Hincesti, Telefon mobil:
068083841

15 tone

Agrieco Plus, Hincesti, Telefon mobil:
068083841

20 tone

Melnic Tudor, Hincesti, Telefon mobil:
068083841

Ceapă galbenă

100 tone

Duval SRL, s. Criva, raionul Briceni, Telefon:
024747330, 024747381, Telefon mobil:
069025601

Ceapă

50 tone

SRL” Arteg&Co”, Cantemir, s. Ciobalaccia,
Telefon: (273) 70-5-09, Telefon mobil:
079477422

Varză tardivă (4-4.-5 lei/kg)

35 tone

Soroceanu Grigore, Ungheni, s. Chirileni,
Telefon mobil: 060074973

Varză tardivă

10 tone

Bujac Segiu, Cantemir, s. Tataraseni, Telefon:
(273) 23066

Viţei de orice vârstă

Nelimitat

Plohoi Oleg Alexandru, Edinet, s.Hlinaia,
Telefon: (246) 50258, Telefon mobil:
079350456

Varză tardivă

20 tone

Badiu Tudor, Orhei, Slobozia Doamnei, str.
Sciusev 40, Telefon: (235) 26088, Telefon
mobil: 069050870

Ovine

100 capete

Racu Tudor,
068083841

Sfeclă roșie

8 tone

Pinzaru Valentin, Drochia, s. Cotova, Telefon:
(252) 27032, 62257, Email: valerinapinzaru@
mail.ru

Achiziţionare bovine
Achiziţionare ovine
Achiziţionare porci

300 capete
1000 capete
100 capete

Toderas Gheorghii Pavel, Hincesti, Telefon
mobil: 068083841

Cartof alimentar

5 tone

Osovschi Nicolae, Donduseni, s. Plop,
Telefon mobil: 069763737

Vite tinere pentru lapte

2 capete

Calancea Lilian, Cantemir, s. Baimaclia,
Telefon: (273) 43-3-90

5 tone

SRL” Gutan-VA”, Cantemir, s. Bobocica,
Telefon: (273) 79-3-71, Telefon mobil:
079866859

Mere soiurile Idared, Simirenco

Mere soiul Idared, Banan

Struguri de masă Moldova (14 lei/
kg)
Struguri de masă Moldova (14 lei/
kg)

Morcov

Hincesti,

Telefon:

PRODUSE AGROALIMENTARE PROCESATE
Prune uscate fără fum,cu sâmburi.
Stenley, Anașpet, Vengherca.
50 tone
Umiditatea 18

Coop-NisPrun, Nisporeni, str. Viilor 2,
Director: Botez Tudor, Telefon: (264) 23050,
Telefon mobil: 067123050

Făina calitate superioara: 1 calitate
Nelimitat
tărâţe de grâu

Prodbahnacom, Calarasi,
Telefon: 068 34 54 34

s.

Dereneu,

CERERI
SEMINŢE ŞI MATERIAL SĂDITOR
Arpagic

Nelimitat

Grigorita Alic, Drochia, s. Chetrosu, Telefon
mobil: 069040960

PRODUCŢIE AGRICOLĂ
Grâu alimentar

Nelimitat

Prodbahnacom, Calarasi,
Telefon: 068 34 54 34

Porumb cantităţi mari, achitarea
prin transfer

1000 tone

Combinatul de produse cerealiere SA,
Hincesti, Telefon mobil: 068083841

Porumb calitativ, achitarea prin
transfer

1000 tone

ARBOMAX,
068083841

Porumb boabe

20 tone

Gnatiuc Total, Glodeni, s. Fundurii Vechi,
Telefon mobil: 079737673

Grâu furajer
Mălai

Nelimitat
Nelimitat

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

Floarea soarelui

Nelimitat

Troia-Impex,
060056125

Floarea soarelui

20 tone

AGRO-DUNAV, Conducator: Vasile Colta,
Telefon mobil: 078002400

Făină de calitate superioară

100 tone

NISCOOP, Nisporeni, str. Chisinaului 10,
Telefon: (264) 23286

Cartofi (saci a câte 10 kg)
Ulei rafinat de floarea soarelui
(ambalaj 1 l și 2 l)

Nelimitat
44 mii litri

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

Miez de nucă

20 tone

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

Hincesti,

Edinet,

s.

Dereneu,

Telefon

Telefon

mobil:

mobil:

AVICOLE ŞI ZOOTEHNIE

Hincesti, Telefon

mobil:

ALTE MĂRFURI
Cumpăra utilaj pentru brichetare,
presare

1 unitate

GT “Bagrin Ion Speranta”, Cantemir, s.
Larguta, Telefon: (273) 76-2-65, Telefon
mobil: 079313352

Mai multe informații găsiți pe

www.agravista.md
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DORITI

SĂ ÎNCEPEŢI O AFACERE
ŞI NU ŞTIŢI ÎN CE DOMENIU SĂ INVESTIŢI?
SĂ LUAŢI PREŢ BUN
PE PRODUCŢIA CRESCUTĂ CU MULTĂ MUNCĂ?

ABONAŢIVĂ LA ZIARUL

MEDIA

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

ŞI VEŢI PRIMI:
 INFORMAŢII DESPRE PREŢURI PE DIFERITE PIEŢE AGRICOLE DIN ŢARĂ;
 CERERI ŞI OFERTE DE PRODUCŢIE AGROALIMENTARĂ;
 RECOMANDĂRI ALE SPECIALIŞTILOR ÎN AGRICULTURĂ DESPRE:
z creşterea legumelor în seră şi cîmp deschis,
z îngrijirea livezilor şi viilor,
z creşterea animalelor,
z idei de afaceri proﬁtabile argumentate economic.
Preţuri de abonare (lei)
1 lună

3 luni

6 luni

9 luni

12 luni*

11

33

66

99

121

* august vacanţă

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

Abonamente la ziarul AGROMEDIAINFORM

pot ﬁ perfectate în toate oﬁciile poştale. Index de abonare: PM 21948

