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În cadrul unui proiect transfrontalier

Oameni de afaceri din România şi
Moldova vor cunoaşte mai bine
opţiunile de investiţii din ambele ţări
Camera de Comerţ Industrie şi
Agricultură Botoşani a lansat la
Chişinău proiectul „CENTRUL
TRANSFRONTALIER DE
CONSULTANŢĂ ÎN AFACERI”,
implementat în parteneriat cu
Federaţia Naţională a Agricultorilor
din Moldova AGROinform.
Obiectivul general al acestuia constă în
sprijinirea dezvoltării afacerilor transfrontaliere pentru ﬁrmele din Republica Moldova şi
România - respectiv din judeţele Botoşani, Iaşi,
Galaţi, Vaslui care va conduce la dezvoltarea
economică şi socială durabilă în zona de
graniţă. Obiectivul speciﬁc constă în sprijinirea
dezvoltării investiţiilor în sectorul serviciilor
şi producţiei în regiunea de graniţă România
– Republica Moldova, prin crearea unui cadru
informaţional profesional, de care să beneﬁcieze cât mai mulţi agenţi economici.
Dorin R. Floareş, managerul proiectului,
a menţionat, în cadrul conferinţei de lansare,
că scopul activităţilor propuse este creşterea
schimburilor comerciale între România şi
Moldova. CENTRUL TRANSFRONTALIER
DE CONSULTANŢĂ ÎN AFACERI va oferi informaţii şi consultanţe antreprenorilor din România despre oportunităţile investiţionale şi
potenţialul de afaceri al Republicii Moldova.
„Vor ﬁ organizate vizite ale oamenilor de afaceri români în baza a trei trasee tematice (tra-

Moldova-Vin are
un nou director

Guvernul a aprobat în şedinţa de miercuri, 28 ianuarie,
demisia directorului Agenţiei agro-industriale Moldova-Vin,
Iurie Carp. Funcţionarul a fost demis în baza cererii personale. În cadrul aceleiaşi şedinţe, în funcţia vacantă a fost
numit Andrei Gurin, care până în prezent a ocupat postul
de şef al Inspectoratului de stat pentru supravegherea producţiei alcoolice.

Seminţele necalitative
pot compromite
eforturile fermierilor
Ruperea de segmentul ştiinţific a condus la degradarea calităţii seminţelor multor soiuri de legume
În acelaşi timp, există seminţe de soiuri autohtone, cu
nimic mai prejos de cele de import, dar de 10 ori mai
ieftine
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seul vinului, al produselor agro-alimentare, traseul sectorului industrial), cu stabilirea contactelor cu reprezentanţii mediului de afaceri local”, a aspus managerul proiectului. Dorin R.
Floareş a explicat că informaţiile colectate în
cadrul proiectului vor ﬁ inscripţionate pe
aproximativ 2500 de CD-uri, acestea urmând
a ﬁ distribuite agenţilor economici, Camerelor de Comerţ şi Industrie, precum şi misiunilor diplomatice acreditate în România.
„Este o excelentă modalitate de promovare
pentru companiile din Republica Moldova”, a
spus sursa citată. Activităţi similare vor ﬁ organizate în România pentru antreprenori
moldoveni.
Aurelia Bondari, directorul executiv al
Federaţiei AGROinform, a adăugat că implementarea acestui proiect va permite oamenilor de afaceri din Moldova, la rândul lor, „să
cunoască mai bine regulile de joc de pe piaţa
comunitară, în baza experienţei partenerilor

din România, care a aderat recent la Uniunea
Europeană.
În acelaşi context a vorbit şi Iurie Hurmuzachi, vicedirector al AGROinform, care a
făcut o succintă prezentare a Federaţiei. Potrivit lui, AGROinform dispune de experienţă
bogată în activităţi de consultanţă pentru dezvoltarea afacerilor în mediul rural, ﬁind una
din organizaţiile lider în domeniu, ceea ce a determinat selectarea sa calitate de partener de
implementare al proiectului nominalizat.
CENTRUL TRANSFRONTALIER DE
CONSULTANŢĂ ÎN AFACERI este un proiect
ﬁnanţat de Uniunea Europeană prin Programul de Vecinătate România – Republica Moldova 2004 – 2006, componenta PHARE CBC
2006.
Alexandru GÎSCĂ
În ediţia viitoare vom veni cu informaţii
detaliate despre activităţile şi obiectivele
acestui proiect.

Moldova este
pe locul cinci
în lume la capitolul
sănătăţii
financiare
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Produse de uz
fitosanitar noi
înregistrate în
Republica Moldova
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Banca Mondială aprobă o nouă
strategie de creditare a Moldovei
Banca Mondială a aprobat joi,
29 ianuarie, o nouă strategie de creditare a R. Moldova, care presupune
acordarea a câte 45-50 milioane de
dolari pe an, sub formă de împrumut, în următorii patru ani, transmite agenţia Reuters, citată de
Info-Prim.
Noua strategie de parteneriat cu
ţara pentru 2009-2012 se va concentra
pe proiecte de mediu, pe sporirea competitivităţii prin derularea reformelor
economice şi asigurarea transparenţei în
sectorul public. Împrumuturile, de ase-

menea, vor susţine investiţiile în modernizarea infrastructurii din Moldova.
„Într-un context global provocator, Moldova a decis să meargă pe calea modernizării economiei sale şi să
construiască un viitor prosper şi european", a spus Melanie Marlett, directorul de ţară al Băncii Mondiale în
Moldova. „Noua strategie de parteneriat cu ţara are scopul să consolidăm
succesele noastre anterioare şi oferă
un cadru ﬂexibil pentru a ajuta Moldova să se confrunte cu riscurile climaterice globale".
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Stabilitatea preţurilor la producţia
agricolă pe piaţa moldovenească
poate fi comparată cu cea din Rusia
Experţii din Rusia anunţă preţuri stabile pentru
producţia agricolă în pieţele Moscovei. Cele mai importante legume, cum ar ﬁ cartoﬁi, morcovii, tomatele, ceapa, varza şi altele nu au înregistrat, în ultimul timp, schimbări.
Totodată, pentru fructe se prognozează preţuri stabilie
până în a doua jumătate a lunii februarie, din cauza cererii mici.
Aceeaşi situaţie este prognozată şi de experţii Federaţiei
AGROinform pentru pieţele agricole angro din Moldova.
În poﬁda diversităţii mici, preţurile au rămas la nivelul lunii decembrie.
O situaţie mai complicată se atestă în pieţele ucrainene,
unde legumele şi fructele s-au scumpit, în ultima lună, cu
30-50 la sută, din cauza ﬂuctuaţiei valutare.

Preţul pentru miezul de nuci
a scăzut în mai multe ţări
Preţul nucilor poloneze a scăzut, în acest sezon, cu 0,11-0,16 euro
pentru un kilogram. Astfel, în prezent, un kilogram de miez de nuci se
vinde în Polonia cu 0,64-0,69 euro pentru un kilogram.
Potrivit presei poloneze, diminuarea preţurilor se explică prin roada bogată
de nuci, înregistrată în 2008. Totodată, în sezonul actual, cererea pentru miezul de nuci, este mică, din motiv că nu este un produs de primă necesitate.
Potrivit datelor AGROinform, în Moldova preţul pentru miezul de nuci este
mai mic decât în anul trecut, situaţia ﬁind similară celei din Polonia. Un kilogram de miez de nuci se vinde în prezent cu 25-40 lei/kg, în comparaţie cu 6065 lei/kg, anul trecut. Totodată, o creştere a preţurilor pentru miezul de nuci se
aşteaptă pentru lunile februarie-martie, când exportatorii colectează masiv miezul pentru export.
Moldova exporta miez de nuci în 30 de ţări ale lumii.

În 2008

Legumicultorii au recoltat
376 mii tone de producţie
Producătorii de legume au
anunţat, pentru anul 2008, o recoltă
globală a legumelor de 376 mii tone
şi 199 mii tone de cartoﬁ.
Potrivit Biroului Naţional de Statistică, impactul legumelor asupra ritmului volumului ﬁzic al producţiei agricole în anul 2008, faţă de anul precedent, a fost de 66 la sută. Totodată, ponderea producţiei vegetale în totalul pro-

În Moldova castraveţii de seră
apar în pieţe cu o întârziere
de două luni în comparaţie
cu Ucraina
Proprietarii de sere din Ucraina şi Rusia au scos pe piaţă primele
partide de castraveţi proaspeţi. Cantităţile oferite sunt modeste, iar
preţurile concurează cu cele pentru producţia de import.
Potrivit experţilor ucraineni, cantităţi mari de castraveţi vor apărea
pe pieţele acestei ţări la mijlocul lunii februarie. În aceeaşi perioadă
se înregistrează o scădere a preţurilor pentru legumele proaspete de
sezon.
În acelaşi timp, experţii Federaţiei AGROinform susţin că în Moldova, unde producerea în sere este slab dezvoltată, castraveţii
proaspeţi apar în pieţe la mijlocul lunii aprilie. Până în primăvară, consumatorii moldoveni procură legume de import.
Actualmente, piaţa moldovenească este asigurata cu castraveţi din
Turcia, care se vând la pieţele angro cu 17-18 lei pentru un kilogram.

ducţiei agricole a constituit 74,4 la
sută, dintre care cartoﬁlor, legumelelor
şi bostanoaselor le revine 12,4 la sută.
Un studiu al Federaţiei AGROinform
cu privire la exportul legumelor şi a fructelor moldoveneşti arată că în nouă
luni ale anului trecut, producătorii moldoveni au exportat în ţările CSI şi UE 4
851 tone de cartoﬁ şi legume proaspete,
în majoritate roşii – 4 558 tone.

Preţul la varză este mai mic în Ucraina
decât pe pieţele din Moldova
Producătorii agricoli din Ucraina propun varză la un
preţ mai mic decât cei din Moldova. Potrivit ofertelor
ucrainene, un kilogram de varză albă este propus spre
comercializare la un preţ de 1,3 lei pentru un kilogram.
În acelaşi timp, un studiu al Federaţiei AGROinform arată
că pe pieţele agricole angro din Moldova varza albă este vân-

dută cu 1,2-2,5 lei pentru un kilogram. Totodată, producătorii moldoveni susţin că preţurile oferite pe piaţă nu acoperă în
totalitate cheltuielile de producţie şi transport.
De asemenea, producatorii ucraineni propun varză de Pekin la un preţ angro de 6,5 lei. În Moldova acest soi de varză
este mai rar întâlnit. În majoritatea cazurilor, varza de Pekin
este vândută doar în piaţa din Chişinău, la un preţ de 8-9 lei
pentru un kilogram.

Concurenţă poloneză

Producătorii de mere din Polonia se confruntă cu micşorarea preţurilor,
iar Moldova cu lipsa spaţiilor de păstrare a producţiei proaspete
Producătorii de fructe din Polonia
sunt îngrijoraţi de diminuarea preţurilor
merelor destinate exportului. Exportatorii
negociază preturi mici din cauza supraproducţiei din anul trecut.
Specialiştii polonezi prognozeaza o
nouă tranşă de ieftiniri pentru merele po-

loneze în primăvara curentă, când preţul
de export ar putea ﬁ mai mic decât costul de păstrare. Preţul pentru merele de
soiuri roşii este de 1,8 lei pentru un kilogram, iar merele Golden sunt comericalizate cu 4 lei/kg. În Moldova, preţul angro pentru merele roşii este de 2,5-6 lei

pentru un kilogram, iar merele Golden se
vând cu cel puţin 3,5 lei, preţul ajungând
până la 6 lei/kg. Din cauza lipsei spaţiilor de păstrare, pentru lunile de primăvara
se prevede o majorare a cotei de fructe importate pe piaţa moldovenească şi creşterea treptată a preţurilor pentru mere.

Polonia face concurenţă Moldovei pe piaţa rusă
Autorităţile ruse anunţă că exportul
de mere poloneze pe piaţa rusă este în
continuă creştere. Totodată, preţurile
pentru mere pe această piaţă se menţin
la un nivel ridicat. Astfel, pe pieţele din
Moscova un kilogram de mere se vinde la
un preţ minim de 3,5 lei.
Experţii ruşi susţin ca importul de
mere poloneze pe piaţa rusă va creşte, în

continuare, din motiv că rezervele interne
ale Rusiei sunt pe sfârşite.
Un raport al Federaţiei AGROinform
arată că în noua luni ale anului trecut,
Moldova a exportat 32 965 tone de mere,
dintre care 27 645 tone - pe piaţa rusă.
Expertii AGROinform susţin că Polonia îşi va majora exporturile de mere pe
piaţa rusă, din contul diminuării expor-

turilor de fructe din Moldova. În prezent,
autorităţile moldoveneşti negociază cu
Rusia reluarea exportului de mere din
Moldova. Acesta a fost sistat, din motive
că certiﬁcatele igienice erau eliberate de
laboratoare care nu au fost acreditate de
autorităţile ruse.
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Seminţele necalitative
pot compromite eforturile fermierilor
j
j

Ruperea de segmentul ştiinţific a condus la degradarea calităţii
seminţelor multor soiuri de legume
În acelaşi timp, există seminţe de soiuri autohtone, cu nimic mai
prejos de cele de import, dar de 10 ori mai ieftine

O perioadă importantă pentru producătorii agricoli, în special pentru
legumicultori, este timpul când trebuie să procure seminţele necesare,
or vorba proverbului: sămânţa bună
rod adună. Ce să alegem şi cum să
alegem ?
La această și alte întrebări l-am rugat să
ne răspundă pe doctorul habilitat în agricultură Vasile BOTNARI, cunoscut savant legumicultor.
Este o vorbă veche și foarte înțeleaptă: ce vei
semăna - aceea și vei culege. Și, dacă veți comite
o greșeală în alegerea semințelor, deja afacerea
voastră în legumicultură este pusă la grea încercare și nu este exclus să vă alegeți până la urmă
chiar și cu pierderi.
În republică avem o gamă largă de hibrizi și
soiuri autohtone de legume. Voi menționa că în
”Registrul soiurilor de plante” sunt înregistrate
peste 350 de varietăți de culturi legumicole. Evident, nu este ușor pentru un producător de rând
să aleagă anume acei hibrizi și soiuri, care îi vor
permite să obțină, până la urmă, un beneﬁciu din
afacerea sau pentru condițiile sale de producere
pe care le are, să poată obține o recoltă garantată.
Fiindcă astăzi de încercat marea cu degetul este
prea costisitor. Iată de ce chiar din capul locului
i-aș îndemna pe legumicultori să apeleze la sfaturile specialiștilor care cunosc mai multe în
acest domeniu și ar putea să le ofere unele sfaturi,
propuneri, recomandări.
Și, dacă e să mă refer la momentul actual, apoi
la sfârșitul lunii ianuarie, începutul lui februarie
trebuie de purces la creșterea răsadului de varză
timpurie. Cu părere de rău, la aceasctă cultură legumicolă nu avem soiuri autohtone. Și trebuie să
luăm în calcul că acele soiuri care erau în trecut,
spre exemplu ”Iunscaia”, Dîmerscaia 7” deja nu mai
există. Pe piață au apărut o nouă generație de hibrizi din Rusia, Olanda, România. Din România,

de exemplu, se impune în primul rând un
soi foarte bun, cum ar ﬁ ”Dividra”. Nu
zic, s-ar putea de procurat semințe
de acești hibrizi și soiuri din țările
nominalizate. Dar, luând în
calcul prețurile foarte înalte
la sursele energetice, eu,
totuși, aș propune producătorilor, celor care
fac afaceri mai mari,
mizând pe varza
timpurie, să apeleze
la hibrizii olandezi,
cum ar ﬁ ”Elisa”,
”Pandion”, ”Orion”,
”Hermes” și altele. Dar,
repet, în ﬁecare caz aparte ar ﬁ
bine să vă consultați cu un specialist în legumicultură.
Să nu iutăm că, în scurt timp, trebuie
semănate tomatele care vor ﬁ crescute în sere, în
solarii. Mă refer la tomate timpurii. În opinia mea,
legumiculura autohtonă poate asigura din producţie proprie doar consumul pentru o perioadă
de 3 luni. În acelaşi timp, Moldova importă legume
în ﬁecare din cele 12 luni ale anului. Aici este un
segment foarte larg de activitate pentru producătorii autohtoni de legume. Doar că ﬁecare ar
trebui să-și găsească în acest spațiu locul său. Spre
excemplu, unii să crească legume pentru luna mai,
alții – pentru începutul luni iunie etc. Există în ţară
şi hibrizi autohtoni de tomate, în afară de cei
străini. Spre exemplu, avem hibrizi cu o productivitate înaltă, cum sunt ”Lira”, ”Dacia”, care asigură o productivitate nu mai joasă decât cele de
peste hotare. Un factor important este că prețurile
la semințele autohtone sunt cu mult mai mici,
comparativ cu cele de peste hotare. Să ne amintim că anul trecut o semință de hibrid de tomate
de la ﬁrmele străinecosta 1-1,5 lei. În acest an nu
cred să ﬁe mai ieftine, pe când seminţele autohtone sunt de 10 ori mai ieftine. Și, repet, la hibrizii
autohtoni productivitatea nu este mai mică în comparație cu cele străine și ele nu cedează nici în calitate.
Anul acesta va ﬁ o mare problemă privind asi-

că producerea semințelor în acest domeniu a ieșit de sub
control.
Este riscant, or, la
direct, vă îndemn să
nu procurați, dacă
cineva o să vă
propună semințe de

gurarea legumicultorilor cu semințe de ardei.
Condițiile agrometeorologice din anul trecut au
fost destul de favorabile, însă am avut o recoltă
mică de ardei. Cantitatea de semințe la această cultură la moment e de 25-30 % din necesarul de 2
tone. Este posibil ca cineva să ﬁ produs ceva pentru necesitățile personale, dar aceste cantități nu
vor asigura necesarul. Cauza e că nu lucrează segmentul științiﬁc în acest domeniu, care ar putea
produce semințe de bază și prebază. În lipsa
acestora are loc o multiplicare haotică și calitatea
semințelor s-a diminuat drastic. În prezent, este
greu de nominalizat cine este vinovat, dar aș spune

gogoșari care trebuie semănate în luna februarie,
cum ar ﬁ ”Excelent”, ”Galant”, ”Caolin”, ﬁindcă nu
mai există asemenea soiuri. Au fost niște soiuri
foarte bune, dar cu regret, încă o dată aﬁrm, în
lipsa asistenței științiﬁce la producerea acestor semințe, soiurile nominalizate nu au mai putut ﬁ
dezvoltate mai departe.
Referitor la semințele de vinete. Aici situația
e mai bună. Avem soiurile noastre, autohtone,
cum ar ﬁ ”Laura”, ”Rada”, ”Magda” și soiul din Rusia ”Almaz”. Acesta din urmă nu prea se cotează
după calitățile gustative, dar, în schimb, se
păstrează mai bine, are un aspect marfar mai bun.
”Magda”, care face niște fructe de până la 1-1,5 kg,
ovale, rotunde, e destinat pentru sectoarele individuale, pentru legumicultorii amatori, dar
merită să ﬁe testat de toți.
La această cultură, vinete, avem o cantitate de
semințe suﬁcientă, în opinia mea. Sunt, însă
unele probleme referitor la aprovizionarea cu semințe de sfeclă roșie, mai ales pentru soiurile cilindrice. La fel, e insuﬁcientă și cantitatea de semințe de morcov.
În încheiere, vreau să remarc următorul fapt:
cantitatea de semințe încă nu înseamnă şi o recoltă
înaltă. Aceasta are la bază calitatea lor, care în
multe cazuri lasă de dorit, deoarece, în majoritatea cazurilor, nu au fost obținute semințe in categoriile superioare, seminţe cărora li se mai
spune elita sau superelita.
Pentru conformitate :
Vladimir Javgureanu
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SUBVENŢII

A intrat în vigoare Regulamentul de utilizare
a subvenţiilor în agricultură
Regulamentul cu privire la modul de utilizare a mijloacelor fondului pentru subvenţionarea în agricultură, conform hotărârii Guvernului nr. 312-XVI din
25.12.2008, a intrat în vigoare, comunică serviciul
de presă al Ministerului Agriculturii şi Industriei
Alimentare (MAIA).
Potrivit documentului, subvenţiile se extind asupra tuturor persoanelor ﬁzice şi juridice care activează în domeniul agricol, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare.
Astfel, mijloacele fondului, în sumă de 313,5 mln lei, vor ﬁ repartizate spre administrare Ministerului Agriculturii şi Industriei
Alimentare – 230 mln, ÎS Moldresurse – 23,5 mln, Apele Moldovei – 10 mln şi Ministerului Finanţelor – 50 mln lei.
Potrivit sursei citate, MAIA va aloca aceste fonduri pentru
susţinerea şi promovarea agriculturii ecologice, subvenţionarea utilizatorilor de produse de uz ﬁtosanitar şi fertilizanţi, asigurarea ris-

FLASH

Guvernul prognozează
pentru anul curent o
creştere economică de 4%
agricolă a sporit cu 34 la sută în 2008
j Producţia
10 % din PIB a fost asigurat de agricultură
Guvernul prognozează pentru anul 2009 o creştere economică de
3,5 – 4% şi o rată a inﬂaţiei de 8,6%, a comunicat marţi, 27 ianuarie,
într-o conferinţă de presă prim-vicepremierul Igor Dodon, ministru
al economiei şi comerţului.
Deşi conjunctura regională şi internaţională nu este favorabilă, exporturile moldoveneşti vor creşte, a menţionat Dodon, fără să precizeze cât anume. Oﬁcialul a spus, totuşi, că prognozele anterioare, de
18-19%, sunt mult prea optimiste.
Cu referire la rezultatele economice ale anului 2008, prim-vicepremierul a comunicat că PIB va atinge o creştere de 6,5% (cifrele ﬁnale vor ﬁ cunoscute în prima jumătate a lunii februarie), iar rata anuală
a inﬂaţiei – 7,3% . 61% din PIB revine serviciilor, 15% industriei şi 10%
agriculturii. În 2008, exporturile au înregistrat o creştere de 22%, iar
importurile – 34%. Producţia agricolă a sporit în anul trecut cu 32%,
iar cea industrială – cu 0,7%.
Ministrul economiei şi comerţului a mai spus că Uniunea Europeană este principalul partener comercial al Moldovei, cu o pondere
de peste 51% în volumul total de exporturi. Din UE vin şi cele mai multe
investiţii. Investiţiile străine directe pentru anul trecut vor atinge cifra de 600 – 650 mln dolari. În nouă luni ale anului, volumul acestora
a fost de 503 mln dolar, faţă de 493 mln dolari pe tot parcursul anului 2007.

Proiectul pilot de reparcelare
a terenurilor agricole a fost finalizat
Proiectul pilot de reparcelare a terenurilor agricole a fost ﬁnisat. Totalurile implementării proiectului au fost făcute de Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare (MAIA) în cadrul unei
conferinţe internaţionale desfăşurate miercuri, 28 ianuarie, la
Chişinău. Potrivit reprezentanţilor MAIA, în cadrul proiectului dat
au fost semnate 6 500 de contracte de consolidare şi înregistrate
peste 3 000 de tranzacţii cu terenuri agricole.
Proiectul pilot a cuprins localităţile: Buşăuca din Rezina Sadova,
Călăraşi; Boldureşti, Nisporeni; Calmaţui, Hânceşti; Opaci, Căuşeni
şi Baimaclia, Cantemir. Acesta a avut drept obiectiv dezvoltarea agriculturii prin folosirea mai raţională a pământului şi lărgirea parcelelor de teren.
În urma derulării proiectului au fost identiﬁcate recomandări
pentru a fortiﬁca procesul de consolidare a terenurilor în Republica
Moldova. Astfel, s-a constatat că în primul rând este nevoie de un
cadru legal adecvat şi de programe de instruire.
Proiectul pilot de reparcelare a terenurilor din Republica Moldova a fost lansat la 1 august 2008 şi a fost ﬁnanţat de Banca Mondială şi Agenţia Suedeză pentru Dezvoltare Internaţională.

curilor în agricultură, stimularea investiţiilor capitale (crearea
plantaţiilor pomicole şi dezvoltarea culturilor nucifere, procurarea
utilajului în sectorul zootehnic şi a animalelor de prăsilă).
Producătorii agricoli vor primi, subvenţii de 700 lei pentru un
hectar de teren agricol supus procesului de conversiune în agricultură
ecologică în primul an şi 400 lei, în cel de-al doilea an de încadrare
în circuitul agroalimentar ecologic. Documentul mai prevede acordarea subvenţiilor în mărime de 20% din preţul produselor agroalimentare ecologice comercializate pe piaţa internă şi 40% din preţul
produselor exportate.
Totodată, pentru înﬁinţarea plantaţiilor pomicole cu soiuri înscrise în Registrul soiurilor de plante ale Republicii Moldova vor ﬁ
acordate subvenţii în mărime de 15 mii lei la un hectar de livadă
super-intensivă şi 10 mii lei la un hectar de livadă intensivă şi clasică de specii sămânţoase, precum şi de 7,5 mii lei la un hectar de
livadă de specii sâmburoase.
Subvenţiile menţionate vor ﬁ acordate cu condiţia asigurării a
cel puţin 10% din terenurile agricole prelucrate.

Statul va subvenţiona 70 la sută
din valoarea primelor
de asigurare pentru agricultori
Statul va subvenţiona 70 la sută din valoarea primelor de asigurare ăentru agricultori, cu 10 la sută mai puţin decât în 2008.
Potrivit modiﬁcărilor la la Legea privind
asigurarea riscurilor de producţie în agricultură, avizate de GUvern, “la încheierea
contractelor cu asiguratorii, producătorii
agricoli vor achita 30% din valoarea primelor de asigurarea stabilite în contract, fapt ce
va permite, şi în continuare, stimularea încheierea contractelor de asigurare şi susţinerea producătorilor agricoli”. Potrivit vicemi-

nistrului agriculturii, Anatorie Spivacenco,
“analiza situaţiei privind evoluţia asigurărilor agricole subvenţionate denotă un interes deosebit din partea producătorilor
agricoli pentru acest tip de asigurare”. Astfel, dacă în perioada 2005-2007 au fost încheiate 150 de contracte de asigurare, atunci,
în anul 2008, au fost încheiate aproximativ
270 de contracte, primele totale constituind
aproximativ 24 mln de lei, practice, ﬁind asimilată întreaga sumă alocată în acest scop,
a precizat viceministrul.

Rusia aplică noi reguli pentru protecţia
pieţei de produse alimentare necalitative
Piaţa Federaţiei Ruse este una
din cele mai mari pieţe mondiale de produse agroalimentare de export. Extinderea şi
pătrunderea întreprinderilor
autohtone pe această piaţă
tradiţională pentru Moldova ar
contribui la creşterea exporturilor şi al profitului întreprinderilor producătoare.
Sistemul de reglementări şi protecţie
a consumatorului din Federaţia Rusă a început treptat să se armonizeze cu sistemul
Comunităţii Europene. În Rusia certiﬁcarea se efectuează deja în conformitate cu
cerinţele Reglementărilor Tehnice aprobate
de autorităţile respective, dar nu cu standardele GOST şi GOST R.
Recent în Rusia au fost aprobate
următoarele legi: - nr. 88-FZ „Reglementare
tehnica pentru lapte si produsele lactate”,
ce a intrat în vigoare din 19.12.2008; - nr.
90- FZ “Reglementare tehnică pentru produse de ulei şi grăsimi”, ce a intrat în vigoare
din 29.12.2008; - nr. 178- FZ “Reglementare
tehnică pentru sucuri din fructe şi legume”,
ce va intra în vigoare din 27.04.2009.

Pentru a exporta pe piaţa Rusiei producătorii trebuie sa obţină Certiﬁcat de
conformitate cerinţelor Reglementărilor
Tehnice respective înainte de efectuarea exportului. Spre informare: aceasta certiﬁcare
pentru produsele sus-menţionate înlocuieşte sistemul de certiﬁcare a conformităţii GOST R. Certiﬁcatele GOST R
pentru aceste grupe de produse nu mai
sunt valabile de la data intrării în vigoare
a Reglementărilor Tehnice respective.
Întreprinderile interesate în exportul
produselor moldoveneşti, ce fac obiectul reglementărilor sus-menţionate, sunt bi-

nevenite pentru consultaţii şi servicii de
certiﬁcare la SGS Moldova (Chişinău), ﬁliala Organizaţiei Internaţionale SGS (Societe Generale de Surveilance), organizaţie
mondială în domeniul veriﬁcării, inspectării, expertizei, testării şi certiﬁcării
produselor de import/export şi a sistemelor
de management al calităţii şi securităţii alimentelor.
Asigurarea calităţii produselor şi
conformarea lor Reglementarilor Tehnice
este calea cea mai sigură pentru penetrarea întreprinderilor producătoare autohtone pe piaţa Rusiei.
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Premii de Stat în domeniul calităţii
Specificul Expoziţiei naţionale Fabricat în Moldova
constituie un vast program de afaceri. Pentru prima
dată în cadrul acestui vernisaj s-au desfăşurat
lucrările Forumului Investiţii. Parteneriat. Dezvoltare,
desfăşurat de Ministerul Economiei şi Comerţului,
Camera de Comerţ şi Industrie şi Organizaţia de
promovare a exportului din Moldova.
În premieră, Camera de Comerţ şi Industrie a Moldovei a
iniţiat şi a desfăşurat concursul Medalia de Aur a expoziţiei naţionale Fabricat în Moldova.
În seara zilei de 28 ianuarie curent, în incinta Palatului Republicii a avut loc ceremonia oﬁcială de decernare a Premiului de
Stat pentru realizări în domeniul calităţii şi premierea câştigătorilor concursurilor Marca Comercială a anului 2008 şi Cel mai bun

contribuabil al anului 2008. 13 întreprinderi au devenit laureatele Premiului de Stat în 2008 în domeniul calităţii.
Premiul de gradul I au primit companiile SA Orhei-vit , SA
Viorica Cosmetic, MGM, Moldcell, Macon, Moldtelecom şi Tricon; premiul de gradul II a revenit companiilor Dionysos Mereni,
Produse cerealiere (Bălţi), Keramin Chişinău, Monolit, Liga-2,
şi Artmet. Societăţile pe Acţiuni Barza Albă (Bălţi) şi CAP Basarabia (Anenii Noi) au fost distinse cu diplome.
Cu medalia de bronz au fost premiate întreprinderile Valea
Soﬁei, Plaiul Bîrlădean, Cimteren şi Fortuna Plus, devenite
câştigătoare pentru a cincea oară.
Premiul de Stat în domeniul calităţii este destinat stimulării
calităţii producţiei în mediul antreprenorial. Agenţii economici
învingători au dreptul de a plasa pe etichetele produselor, precum şi în publicitate menţiunea că au devenit laureaţi ai Premiului
de Stat.

A fost creat un nou tip
de taurine pentru lapte
Un nou tip de taurine a fost
creat de savanţii Institutului de
Zootehnie şi Medicină Veterinară.
Raportul Comisiei de experţi privind examinarea realizării de selecţie a fost examinat recent în cadrul unei şedinţe a Consiliului Tehnico–Ştiinţiﬁc, secţia zootehnie, a
Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare.
Conform datelor Comisiei de experţi, implementată prin directiva Ministrului agriculturii şi industriei alimentare, tipul nou-creat este specializat în producţia de lapte, cu un potenţial
genetic de peste 7 mii kg lapte într-o perioadă de 305 zile, conţinutul grăsimii
variind între 3,5 şi 4,15 la sută, masa
corporală a unei vaci ﬁind de 550-600
kg şi avînd o capacitate excelentă de

adaptare la condiţiile speciﬁce de climă
ale ţării şi la condiţiile industriale de exploatare.
Structura genealogică a acestui tip
nou de taurine include 2 subtipuri zonale „Nordic” şi „Sudic”, cu 5 linii de elită:
Rokmen 275932, Eleveişn 1491007, Valiant 1650414, Astronaut 1458744 şi
Butmeiker 1450288. În prezent, în republică sunt cca 2000 vaci de acest tip,
întreţinute în 8 ferme din diferite
raioane ale ţării, iar la Centrul Republican pentru Ameliorarea şi Reproducrea Animalelor sunt stocate cca 5 mln
doze de material seminal. În urma
discuţiilor, membrii Consiliului TehnicoŞtiinţiﬁc au propus ca această realizare
de ameliorare în zootehnie să ﬁe aprobată cu denumirea „Tip intrarasial
Bălţat cu Negru Moldovenesc”.

A fost interzis
importul cărnii de
porc din unele ţări
A fost interzis temporar importul porci şi carne de porc din Georgia, Armenia şi Rusia, în legătură cu depistarea în aceste ţări a pestei
porcine africane.
Pentru a menţine sub control situaţia epizootică din ţară, a fost
elaborat un plan comun de acţiuni cu serviciul vamal de stat, care va
intensiﬁca supravegherea frontierei de stat şi exploataţiile animaliere
din ţară.
Paralel, s-au stabilit, temporar, interdicţii la introducerea în ţară,
din ţările nominalizate, a loturilor de animale vii, a produselor acestora şi furajelor. Restricţiile vor ﬁ ridicate după lichidarea focarelor,
nominalizate de Oﬁciul Internaţional Epizootic.

Securitatea alimentară mondială
a fost discutată la Madrid
Anatolie Gorodenco, Ministrul
Agriculturii şi Industriei Alimentare,
a participat la Conferinţa de Nivel
Înalt privind Securitatea Alimentară
Mondială, care s-a desfăşurat la Madrid, Spania în perioada 26-27 ianuarie, curent.
Scopul principal al Întrunirii l-a constituit analiza progreselor dialogate la Summitul de la Roma, din iunie 2008, unde
principala problemă luată în discuţie, pe
agenda întrunirii de către participanţi a
fost asigurarea alimentaţiei mondiale în
contextul schimbării climei care poate ﬁ
una dintre cele mai mari provocări în
multe ţări de pe glob, la care a participat
şi Anatolie Gorodenco. O altă problemă
majoră a Întrunirii de la Madrid a constituit acordul ţărilor participante privind implementarea următoarelor acţiuni primordiale urgente în vederea depăşirii
crizei alimentare, cât şi a celei ﬁnanciare;

aprobarea hotărârilor deﬁnitive pentru
atingerea scopurilor propuse în ceea ce
priveşte reducerea sărăciei şi a foamei de
care suferă cca 850 mln de persoane din

Cinci laboratoare vor elibera
certificate de calitate pentru
exportul fructelor în Rusia
Republica Moldova a intensiﬁcat
controlul ﬁtosanitar al caliăţtii fructelor
exportate în Federaţia Rusă. Serviciile respective ale Republicii Moldova şi Federaţiei Ruse au semnat un memorandum,
referitor la calitatea fructelor moldoveneşti care vor ﬁ supuse unui control dublu.
"Pentru acreditare la Serviciul federal
de control ﬁtosanitar au fost selectate cinci
laboratoare din ţară - câte două la Chişinău
şi Bălţi, unul la Ciadâr Lunga. Pentru a se
convinge de corespunderea laboratoarelor
noastre standardelor ruseşti, în curând urmează să sosească în Republica Moldova
experţi din cadrul Serviciului federal de
control ﬁtosanitar din Rusia” - a spus Nicolai Pamujak, director al Centrului de Stat
pentru Atestarea şi Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar şi a Fertilizanţilor.
Specialistul a menţionat că normele
ruseşti privind conţinutul de pesticide în
fructe sunt mult mai dure decât cele europene, ceea ce a necesitat măsuri şi mij-

loace suplimentare pentru îmbunătăţirea
activităţii laboratoarelor moldoveneşti.
Noile exigenţe pentru înăsprirea
controlului ﬁtosanitar al calităţii fructelor moldoveneşti au intrat în vigoare în ianuarie curent. Laboratoarele modernizate

au eliberat deja peste 50 de certiﬁcate ale
calităţii şi securităţii. Notiﬁcăm că exportul
de fructe în Federaţia Rusă pe 11 luni ale
anului 2008 a constituit circa 18 mln dolari; în Belarus - 4 mln dolari; în România
- circa 2 mln dolari; în Kazahstan - 3 mln
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Moldova este pe
la capitolul
Republica Moldova s-a poziţionat pe locul cinci în lume după
Indicatorul Sănătăţii Financiare Mondiale 2008, care a fost
realizat de prestigioasa revista "The Banker".
Analiza a fost efectuată în 184 de ţări ale lumii, pe
toate datele disponibile pentru măsurarea sănătăţii
ﬁnanciare.
Potrivit publicaţiei, rezultatele bune ale Moldovei se datorează nivelului foarte mic de datorii, care constituie 763
USD pe cap de locuitor comparativ cu Marea Britanie, unde
acestea ajung la 171 mii de dolari pe cap de locuitor. Totodată, băncile comerciale deţin un raport înalt dintre capital şi lichidităţi, care constituie peste 17%. În acelaşi timp,
nivelul de împrumuturi este scăzut, acesta constituind doar
35 la sută din Produsul Intern Brut, comparativ cu SUA, unde
împrumuturile interne ale băncilor au ajuns la 230% din PIB.
De asemenea, Moldova plăteşte doar 2,8% din veniturile sectorului public pentru deservirea datoriei de stat, în
comparaţie cu Italia, care cheltuie 11,9% din veniturile guvernamentale pentru achitarea ratelor dobânzii.

MINISTRUL FINANŢELOR:

În pofida crizei mondiale, Moldova a demonstrat
că are un sistem bancar stabil
"Topul ţărilor lumii după Indicele Sănătăţii Financiare, în
care Moldova s-a situat pe locul
cinci demonstrează că, în poﬁda
crizei ﬁnanciare mondiale, ţara
noastră are un sistem bancar stabil", a declarat ministrul Finanţelor,
Mariana Durleşteanu.
Potrivit lui Durleşteanu, ratingul
a fost alcătuit în baza creşterii economice a ţării, criteriile de îndatorare, stabilitatea bancară şi indicii
Bugetului de stat, "la care Moldova a
luat un punctaj foarte înalt".
"Suntem alături de ţări mari
ca Norvegia, Rusia şi Kuweit,
care sunt bogate în resurse naturale. Pe locul patru este Singapore, care are o experienţă bogată în studii mari economice,
după care vine Moldova cu o economie mică, dar care este stabilă
şi durabilă", a speciﬁcat
Durleşteanu.
Ministrul Finanţelor a accentuat
că rezultatele bune obţinute de Moldova se datorează politicilor corecte
ale Guvernului şi Băncii Naţionale de
pe piaţa ﬁnanciar-bancară, onorării
în termen a obligaţiunilor sociale
faţă de populaţie şi datoriilor mici,
pe care le are Moldova.

Revista britanică "The Banker",
cu o periodicitate lunară de
apariţie, a fost creată în anul 1926
şi face parte din Corporaţia "Financial Times". Publicaţia prezintă
analize în domeniul financiar şi a
dezvoltării sistemului financiar global. Topul ţărilor în baza Indicatorului Sănătăţii Financiare Mondiale
este efectuat şi publicat, de
această revistă, în fiecare an.

Viceministrul Economiei:

Rezultatele topului demonstrează
că Moldova este favorabilă pentru investiţii
"Poziţionarea Republicii
Moldova pe locul cinci din
lume după Indicatorul
Sănătăţii Financiare este rezultatul logic al politicilor
raţionale, balansate şi bine
coordonate aplicate de Guvern şi Banca Naţională, care
au fost, întotdeauna, strict
orientate pe perspective de
viitor", a declarat viceministrul
Economiei şi Comerţului, Iurie
Munteanu, comentând ratingul
făcut public de revista britanică
"The Banker".
De asemenea, rezultatul bun
obţinut de Moldova în top a fost
facilitat şi de reformele implementate în ţara noastră, printre
care se numără combaterea spălării banilor,
legalizarea capitalului, amnistia ﬁscală, aplicarea cotei zero pentru venituri şi legalizarea
ﬁscală a acestora.
"Rezultatele acestui rating demonstrează că Moldova este o ţară stabilă şi favorabilă pentru investiţii", a menţionat viceministrul Economiei.
Printre politicile eﬁciente pe această piaţă
se mai numără, potrivit lui Munteanu, oferirea
Preferinţelor Comerciale Autonome de către
Uniunea Europeană, "care a devenit un important partener comercial pentru Mol-

dova" şi reglementarea eﬁcientă a resurselor
interne ale ţării pentru ﬁnanţarea creşterii economiei şi consolidarea competitivităţii sectorului real al economiei.
"Mă bucură faptul că în acest top suntem alături de Singapore, care la începutul reformelor sale era în condiţii
egale cu Moldova. Această ţară nu deţine
resurse naturale, singura resursă ﬁind
oamenii. Faptul că suntem în rating
alături de această ţară demonstrează
că mergem pe o cale dreaptă", a conchis
Munteanu.
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locul cinci în lume
sănătăţii financiare
Profesorul Universităţii de Stat din Moscova,
doctor în ştiinţe economice, Alexandr Buzgalin:

Banca Naţională:

Nu există motive de nelinişte pentru depozitele
din băncile comerciale ale ţării
"Sistemul bancar al Moldovei îşi onorează obligaţiunile, continuă creşterea depozitelor, majorare înregistrată pe parcursul ultimilor ani", a declarat pentru
OMEGA, Victor Cibotaru, viceguvernatorul
Băncii Naţionale a Moldovei.
"Dacă problema principală a multor
ţări a fost, în primul rând, susţinerea stabilităţii sistemului ﬁnanciar-bancar, exprimată prin acordarea unor credite imense
băncilor de către Guverne şi Băncile Naţionale şi implicarea lor în capital, hârtii de valoare şi obligaţiuni, atunci la noi acest lucru nu se prevede într-un viitor vizibil", a
speciﬁcat Cibotaru.
Potrivit sursei citate, despre stabilitatea
sistemului bancar vorbeşte şi faptul că băncile
comerciale au depozitat, la BNM, 17 la sută din
sursele lor. "Deşi în multe ţări aceste procent
este zero, la noi 17 la sută sunt bani reali,
pe care pot conta deponenţii", a accentuat
vice-guvernatorul BNM.
La ﬁnele anului trecut, lichiditatea băncilor
comerciale din Moldova a constituit 30,6 la sută,

care depăşesc cu 20 la sută rigorile de precauţie. Pe parcursul anului trecut rezervele oﬁciale ale activelor s-au majorat cu 338,72 mln
dolari SUA, sau cu 25,4%.
Optimismul Băncii Naţionale este conﬁrmat
şi de topul ţărilor după Indicele Sănătăţii Financiare, publicat de revista "The Banker", care
a poziţionat Moldova pe locul cinci din 184 de
ţări.

Veaceslav Negruţă:

Riscul este minimal când o ţară este izolată
Economistul Veaceslav Negruţă este de părere că
topul The Banker conﬁrmă, odată în plus, faptul că
„mai multe ţări, cum este şi Republica Moldova, Bolivia, Cili, Peru şi altele sunt izolate şi nu participă
în piaţa ﬁnanciară internaţională, respective, riscul
este minimal în ceea ce ţine de o eventuală criză ﬁnanciară”.
Dar, s-a vorbit de mai multe ori că pericolul care
ne paşte nu vine pe canalele tradiţionale ﬁnanciare,
dar vine pe nişte canale economice, cum ar ﬁ şomajul, reducerea remitenţelor de peste hotare, spune
expertul. „Noi vedem pe plan mondial că criza ﬁnanciară, din noiembrie încoace, în diferite ţări, treptat, s-a transformat într-o criză economică de proporţii şi, respectiv, noi importăm deja efectele crizei economice din aceste ţări, ﬁe că e vorba despre
Rusia, Ucraina, Portugalia, Spania, Franţa, Germania, Irlanda, SUA.
Fondul de salarizare din Republica Moldova,
respective, 22 de miliarde de lei, este comparabil cu
transferurile de peste hotare, respective, 2 miliarde
de dolari, constată Veaceslav Negruţă. Tot sistemul
economic, inclusiv bugetul statului, este dependent
de remitenţe. Pericolul este aici. „Da, la o primă etapă,
nu poate să ﬁe probleme pentru stabilitatea băncilor comerciale, dar ulterior nu este exclusă şi o
criză sau elemente de criză ﬁnanciară pentru Republica Moldova. Tot pericolul vine de la faptul că avem

Moldova implementează "metodele lui Roosevelt"
pentru prevenirea consecinţelor crizei financiare
mondialedin băncile comerciale ale ţării
Declaraţia a fost făcută de profesorul Universităţii de Stat din Moscova, doctor în
ştiinţe economice, Alexandr Buzgalin, în cadrul unei conferinţe video Chişinău-Moscova.
Potrivit lui Buzgalin, singura soluţie de
luptă cu criza ﬁnanciară mondială pentru
toate ţări este susţinerea sectorului real al economiei. Sursa citată susţine că încă de pe timpurile Marii Depresii există "metodele lui
Roosevelt". "Acestea prevăd majorarea bruscă
a impozitelor pentru oligarhi, extinderea
drepturilor sindicatelor, majorarea cheltuielilor
statului pentru educaţie, aplicarea unui control
public al ﬂuxului ﬁnanciar în general şi asupra activităţii băncilor, în particular", a speciﬁcat Buzgalin.
În context, oﬁcialul rus a menţionat că
"unele dintre aceste metode, care au fost propuse, cândva, de preşedintele american Roosevelt sunt aplicate, deja, în Moldova".

Expert Grup: Criza mondială va afecta
creşterea economică în 2009
Repercusiunile negative ale crizei,
care este inevitabilă şi pentru R.
Moldova, au cauzat reducerea
importurilor şi exporturilor, au redus
volumul producţiei industriale, au
scăzut remitenţele şi cu siguranţă
vor afecta creşterea economică în
anul 2009 şi, probabil, în 2010,
potrivit publicaţiei lunare Realitatea
Economică, realizată de ExpertGrup.

industrii stopate deﬁnitiv în anumite ţări, în care sunt
angajaţi moldoveni, inclusiv în construcţii, industria
hotelieră etc., în unele ţări salariile sunt reduse, în
altele se procedează la concedieri de personal. Respectiv, moldovenii care trimiteau jumătate din venituri acasă, acum se aﬂă în situaţia în care nu transferă nimic sau tot mai puţin şi mai puţin. În plus, în
Republica Moldova sunt întreprinderi pe cale de aşi stopa deﬁnitiv activitatea, lucru pe care l-a conirmat şi prim-vicepremierul Igor Dodon, ministru al
Economie şi Comerţului. Astfel, direct sau indirect
şi oﬁcialii recunosc consecinţele crizei economice”,
mai aﬁrmă economistul Negruţă.
după Business Expert

Expertul Alex Oprunenco a menţionat
în cadrul prezentării studiului că, din
păcate, nici R. Moldova nu are soluţii miraculoase pentru a se proteja de criza economică şi ﬁnanciară globală. „Scăderea
considerabilă a exporturilor, în special de
textile şi metale, care sunt puternic legate
de industriile europene, rezultă din comprimarea cererii pentru produsele moldoveneşti”, a explicat expertul.
Totodată, în opinia specialiştilor, în
comparaţie cu proaspeţii membri ai UE, R.
Moldova posedă avantajul costurilor de
muncă mai reduse şi ar putea beneﬁcia din
„cost-cuttingul” pe care îl efectuează com-

paniile mari din Europa, prin atragerea
unora dintre aceste investiţii.
De asemenea, potrivit studiului, există
pericolul real de reducere a investiţiilor
străine, în viitorul apropiat ﬁind posibilă revizuirea sau micşorarea fondurilor pentru
unele proiecte investiţionale.
Pe de altă parte, experţii au caliﬁcat
măsurile Băncii Naţionale a Moldovei,
drept consecvente în menţinerea stabilităţii preţurilor şi reducerii presiunilor inﬂaţioniste pe piaţa internă.
Referindu-se la situaţia moldovenilor
plecaţi peste hotare, publicaţia arată că remitenţele acestora nu se vor majora în viitorul apropiat, în condiţiile în care foarte
multe proiecte de investiţii în construcţii sau închis în Rusia, Franţa şi Spania. Totodată, potrivit experţilor, într-o situaţie
mai puţin diﬁcilă se aﬂă moldovenii care activează peste hotare în sfera serviciilor, un
domeniu mai puţin afectat de criza mondială.
În concluzie, după părerea experţilor, autorităţile moldoveneşti ar trebui să revizuiască prognozele privind creşterea economică pentru următorii an şi să întreprindă măsuri consecvente în vederea sporirii ponderii valorii adăugate brute în PIB.
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BNM coboară ratele
pentru a încuraja
băncile să dea credite
„Banca Naţională a Moldovei
(BNM) a coborât ratele dobânzii pentru a stimula băncile comerciale să reducă rate dobânzilor la credite”, a declarat pentru Info-Prim Neo Valeriu
Prohniţchi, directorul centrului analitic „Expert Grup”. „Când a majorat ratele la principalele sale instrumente de
politică monetară, BNM a declarat public că, atunci când vor dispare riscurile inﬂaţioniste imediate, deciziile
sale vor ﬁ revizuite. Şi iată că riscurile
inﬂaţioniste acum sunt mai moderate
decât în august-septembrie 2008”, a
spus expertul, solicitat să comenteze
acţiunea BNM.
La 20 ianuarie a intrat în vigoare o
decizie a BNM prin care rata de bază
aplicată la principalele operaţiuni de politică monetară pe termen scurt a fost
stabilită la 12,5 % anual (de la 14%).
Ratele de dobândă la creditele overnight au fost stabilite la 15,0% (de la
16,5%), la depozitele overnight – 2,0%.
Rata de bază la creditele acordate pe termen lung (mai mare de 5 ani) se stabileşte în mărime de 10,5% anual.
„Această mişcare nu va avea un
efect imediat. Cred că va trece ceva timp
până băncile comerciale îşi vor ajusta
ratele”, consideră Valeriu Prohniţchi.
„Criza ﬁnanciară internaţională a afec-

Potrivit unor estimări

Numărul de turişti în Moldova
va descreşte în 2009
j comparativ cu piaţa internaţională

serviciile turistice din Moldova sunt appreciate drept costisitoare şi necompetitive

tat Moldova mai mult psihologic, decât la modul real, dar băncile oricum se
confrunta cu probleme şi au majorat
esenţial rata dobânzilor”. Expertul admite, totuşi, că problemele băncilor
moldoveneşti nu sunt de proporţia
diﬁcultăţilor din Ucraina sau România.
„Micşorând rată la dobânzile sale de
bază, BNM încearcă să ieftinească resursele pentru băncile comerciale.
Băncile sunt foarte precaute acuma
pentru că, am impresia, ele şi aşa au
îngheţat foarte mulţi bani în proiecte
de infrastructură şi construcţii (inclusiv credite ipotecare) şi acum nu vor săşi asume nici cele mai mici riscuri”, a comentat pentru Info-Prim Neo directorul centrului analit ic independent
„Expert Grup”, Valeriu Prohniţchi.

Comisia Europeană a donat
Serviciului Vamal echipament
în valoare de 1,6 mln euro
Serviciul Vamal (SV) al R. Moldova a beneficiat din partea
Comisiei Europene (CE) de un scanner mobil în valoare de
1,6 mln euro destinat deservirii fluxul de autocamioane ce
traversează frontiera de stat prin postul vamal Criva-Mămăliga
din cadrul Biroului vamal Briceni.
Surse din cadrul Serviciului de presă al SV au declarat pentru BASA-press
că echipamentul a fost livrat în baza Acordului-cadru dintre R. Moldova şi
CE privind asistenţa externă, semnat la Bruxelles la 11 mai 2006, în cadrul
proiectului „Aprovizionarea cu sisteme mobile de inspecţie şi sisteme de scanare cu raze X pentru Serviciile vamale ale Republicii Belarus, Ucraina şi
Moldova".
Acordul-cadru dintre R. Moldova şi instituţia europeană privind asistenţa externă continuă să ﬁe în vigoare, iar scanerul mobil este doar o parte
din livrările stipulate pentru viitor, aﬁrmă reprezentanţii Comisiei Europene citaţi de serviciul de presă al SV.
Potrivit sursei citate, directorului general al Serviciului Vamal, Viorel
Melnic a menţionat că perfecţionarea tehnologiilor vamale a fost realizată
prin ajustarea cadrului normativ la legislaţia vamală a UE, precum şi prin
implementarea unor tehnologii performante de vămuire şi control vamal,
care vor simpliﬁca perfectarea documentelor şi vor micşora timpul şi costurile aferente procedurii de vămuire.
În prezent Servicil Vamal dispune de 25 scanere X-Ray de diferite dimensiuni, atât mobile, cât şi ﬁxe pentru controlul bagajelor, persoanelor
ﬁzice, containerelor şi camioanelor cu mărfuri; 71 detectoare a metalelor,
a golurilor şi lungimii încăperilor transportatoarelor de mărfuri

Preşedintele Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de
Turism din Moldova (ANAT), Nicolae Platon, anticipează pentru 2009 o descreştere a numărului de
turişti, pe fundalul crizei ﬁnanciare, transmite
Info-Prim Neo.
„Cei mai mulţi turişti (65%) vin în Moldova în scop de
afaceri. Din cauza crizei ﬁnanciare, numărul acestora
descreşte. Astfel, în 2009 vom avea un număr şi mai mic
de turişti receptori”, a spus Nicolae Platon. Potrivit lui, în
2007 în Moldova au venit circa 17 mii de turişti, în timp
ce în 2008 numărul acestora a scăzut până la 10 mii.
Pentru a menţine la o cotă stabilă numărul turiştilor,
ar trebui să dezvoltăm turismul individual – turişti care fac
traseele cu automobilul, este de părere preşedintele ANAT.
Potrivit lui, serviciile turistice din Moldova sunt costisitoare şi necompetitive comparativ cu piaţa internaţională.
Se menţine nejustiﬁcat tendinţă de dezvoltare a hotelurilor
de elită, de 4-5 stele, în detrimentul celor de 2-3 stele. Dacă
cu 3 ani în urmă, un turist cheltuia în medie în Moldova
92-94 dolari, atunci în 2007-2008 suma a crescut până la
182 dolari.
În opinia lui Nicolae Platon, ar ﬁ bine ca numărul de
pensiuni în Moldova să crească, pentru ca ulterior să apară
şi concurenţa, care la rândul ei să inﬂuenţeze formarea
preţului.
Numărul turiştilor a scăzut şi pe motiv că au fost excluse un şir de servicii consulare de la graniţa Moldovei,

sau chiar de la aeroport, a mai spus Nicolae Platon „Dacă
în în perioada când se perfectau vize în aeroport din Turcia în Moldova veneau circa 5 mii de turişti, atunci, după
omiterea acestor servicii, numărul lor scăzut până la 1,5
mii de turişti”, a exempliﬁcat preşedintele Asociaţiei
Naţionale a Agenţiilor de Turism din Moldova.
În 2008 cei mei mulţi turişti care au vizitat R. Moldova
au fost din Rusia şi Ucraina, România, Bulgaria, Italia şi
Turcia. Cei mai mulţi cetăţeni ai R. Moldova au vizitat Bulgaria, România, Ucraina, Turcia. Majoritatea turiştilor au
optat pentru hoteluri de 2-3 stele, comparativ cu anul 2007
când se solicitau pachete pentru hoteluri cu 4-5 stele.

Din 1 februarie

Preţurile la cele mai solicitate tipuri
de pâine vor fi micşorate
Din 1 februarie curent cele mai solicitate tipuri de pâine se vor ieftini în
mediu cu 20 la sută. Această decizie a
fost luată în cadrul şedinţei privind securitatea alimentară, prezidată de
preşedintele Vladimir Voronin.
În cadrul şedinţei Voronin s-a referit
la necesitatea perfecţionării structurii
sectorului producerii alimentare şi a
consumului de produse alimentare şi la
reducerea cotei preţului la produsele ali-

mentare în coşul de consum. Participanţii la şedinţă, prim-ministrul Zinaida
Greceanîi, consilierii prezidenţiali şi
conducătorii unor întreprinderi, au
opinat că nivelul redus al inﬂaţiei permite reducerea preţurilor la produsele
alimentare de bază.
În context, preşedintele Voronin a
dispus efectuarea unor calcule detaliate
şi deﬁnitive şi reducerea preţurilor la
cele mai solicitate tipuri de pâine.

Mai multe asociaţii obşteşti vor
beneficia de finanţare de la buget
Cereri de finanţare de la bugetul de stat pentru desfăşurarea proiectelor culturale vor
putea depune toate asociaţiile obşteşti interesate. Până acum de acest drept beneficiau
doar uniunile de creaţie. Data limită de prezentare a cererilor este 1 iunie a fiecărui an.
„Majorând numărul asociaţiilor obşteşti beneﬁciare,
Guvernul a stabilit şi mecanismul de înaintare a proiectelor
pentru ﬁnanţare, precum şi modalităţile de completare a cererilor”, a declarat ministrul ﬁnanţelor, Mariana Durleşteanu.
Finanţări vor ﬁ acordate în limita mijloacelor ﬁnanciare

stabilite anual în Legea bugetului de stat. O condiţie de
obţinere a ﬁnanţării de la buget este contribuţia ﬁnanciară
a asociaţiei beneﬁciare la realizarea proiectului. Propunerile
bazate în exclusivitate pe suportul bugetului nu vor ﬁ acceptate, a precizat ministrul.
Vor ﬁ selectate, în special, proiecte sau acţiuni culturale,
care se adresează unui public numeros, de exemplu necesităţilor culturale ale unui teritoriu, proiectele republicane
sau zonale, proiectele propuse în parteneriat (2-3parteneri).
Nu vor ﬁ ﬁnanţate proiectele de ajutor umanitar sau de caritate, activităţile politice şi de partid, activităţile comerciale,
călătoriile individuale în străinătate, precum şi cele ce presupun dezvoltarea instituţională primară a asociaţiilor respective, a mai spus Mariana Durleşteanu.
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Peste 27 de mii de persoane beneficiază
de indemnizaţii lunare mărite
pentru creşterea copiilor

j

indemnizaţiile mărite vor fi achitate în a doua jumătate a lunii februarie

Peste 27 de mii de persoane beneﬁciază, de
la 1 ianuarie, de indemnizaţii lunare mărite pentru creşterea copiilor.
Potrivit Casei Naţionale de Asigurări Sociale
(CNAS), de la 1 ianurie 2009 a majorat cuantumul indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului până la
împlinirea vârstei de 3 ani, de la 20% până la 25%. De
asemenea, a fost majorat cuantumul indemnizaţiei
unice la naşterea copilului pentru copiii născuţi în anul

2009. Suma pe care mamele o vor primi de la stat este
de 1400 de lei la naşterea primului copil (comparativ
cu 1200 de lei anterior) şi câte 1700 de lei la naşterea
ﬁecărui copil următor (faţă de 1500 de lei anterior).
Pentru realizarea acestor prevederi, colaboratorii CNAS au elaborat un Program special conform
căruia cuantumul indemnizaţiilor se recalculează în
mod automat. Prin urmare, beneﬁciarii nu trebuie să
se adreseze la Casele teritoriale de asigurări sociale
pentru efectuarea recalculării.
Ţinând cont că indemnizaţiile lunare adresate familiilor cu copii se achită
pentru luna precedentă, indemnizaţiile
pentru luna ianuarie în mărime nouă vor
ﬁ achitate în a doua jumătate a lunii februarie 2009.
Indemnizaţia lunară pentru creşterea
copilului se stabileşte cu condiţia că a fost
solicitată în termen de 12 luni de la
naşterea copilului. În cazul în care indemnizaţia a fost solicitată mai târziu,
aceasta se stabileşte retroactiv, dar nu mai
mult decât pentru 12 luni premergătoare
datei adresării.
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În doar trei săptămâni, comparativ cu aceeaşi
perioadă din anul trecut

Numărul şomerilor oficiali a
crescut de cinci ori
j

majoritatea dintre ei nu caută loc de muncă, ci doresc statut de
şomer pentru a beneficia de compensaţii la căldură

În primele trei săptămâni ale anului curent, numărul locuitorilor municipiului Chişinău care doresc să
obţină oﬁcial statutul de şomer a crescut de aproape cinci ori, comparativ cu
aceeaşi perioadă a anului trecut.
Potrivit Alei Şupac, directorul Agenţiei
pentru Ocuparea Forţei de Muncă din
Chişinău, de la începutul anului curent,
Agenţia a înregistrat peste 650 de persoane
care doresc să obţină statut de şomer, faţă
de aproape 150 de persoane în prima lună
a anului trecut.
Ala Şupac a menţionat că 3/4 din per-

soanele care vor să ﬁe înregistrate cu statut de şomer nu doresc să obţină un loc de
muncă, ci doresc să primească certiﬁcate
care conﬁrmă lipsa de venituri pentru a beneﬁcia de compensaţii pentru agentul termic. „Chiar dacă prezintă aceste certiﬁcate
pentru a beneﬁcia de compensaţii la
căldură, aceste persoane nu au neapărat venituri sub 1450 de lei. Majoritatea dintre
ei sunt angajaţi neoﬁcial în câmpul muncii şi nu dispun de acte legale”, a spus Şupac.
În 2008, 17 mii de locuri de muncă au
fost înregistrate, în prezent însă numărul
ofertelor a scăzut considerabil.

În 2009

Elevi din Republica Moldova vor participa
la 13 olimpiade internaţionale
Delegaţi ai lotului olimpic din
Republica Moldova vor participa
la 13 olimpiade şi concursuri internaţionale pentru care au fost
prevăzute circa 952 de mii de lei.
Potrivit unui ordin semnat la ﬁnele acestei săptămâni de ministrul Educaţiei, Larisa Şavga, cei
mai buni elevi selectaţi vor reprezenta Republica Moldova la
concursuri internaţionale pe parcursul anului de studii 2008-2009.
Printre concursurile la care
vor participa elevii din Moldova
sunt Balcaniada de matematică,
care va avea loc în Serbia, Olim-

piada internaţională de matematică (Germania), Olimpiada internaţională de ﬁzică (Mexic),
Olimpiada internaţională la ştiinţe
pentru juniori (Azerbaidjan),
Olimpiada internaţională de chimie (Marea Britanie), Olimpiada
balcanică de informatică (Turcia),
Olimpiada internaţională de biologie (Japonia) şi Olimpiada internaţională la ecologie (Turcia).
Selectarea lotului olimpic va
avea loc în cadrul olimpiadelor
raionale şi naţionale în perioada
27 februarie şi 17 mai, la 17
obiecte (matematica, ﬁzica, eco-

nomie, ecologie, geograﬁe, chimie, istorie, informatică, limba română sau cele străine). Concursul
vizează elevi înmatriculaţi în clasele a VII-a şi a XII-cea.
Ordinul mai prevede organizarea Şcolilor de vară şi de toamnă
la staţiunea din localitatea Ivancea,
raionul Orhei, în vederea pregătirii lotului olimpic la aceste concursuri de nivel internaţional.
Pe parcursul anului precedent
elevii din Moldova au obţinut 37
de medalii de aur, argint şi bronz
la diverse olimpiade şi concursuri internaţionale.

Tinerii au obţinut credite de 60 mln lei în cadrul
Programului Naţional de Abilitate Economică
În cadrul Programului Naţional
de Abilitate Economică realizat
în contextul Anului Tineretului,
au fost acordate tinerilor 180
de credite în sumă de 60 mln
de lei, iar de la începutul anului
curent deja au fost perfectate
10 credite pentru lansarea afacerilor proprii.
Potrivit serviciului de presă al
Preşedinţiei, o declaraţie în acest sens a fost
făcută de ministrul Educaţiei şi Tineretului,
Larisa Şavga, în cadrul raportului cu privire
la derularea acţiunilor prilejuite de Anul Tineretului, prezentat luni la şedinţa prezidată
de preşedintele Vladimir Voronin.
Potrivit raportorului, în cadrul Progra-

mului naţional „Susţinerea tinerilor absolvenţi la încadrarea în
câmpul muncii”, elaborat şi realizat de Ministerul Economiei şi Comerţului, a fost creat centrul de
informare în domeniul pieţei
muncii în sudul ţării, în curând urmând să ﬁe inaugurate centre similare la nord şi în centru.
De asemenea, au fost organizate 72 târguri ale locurilor de
muncă, în cadrul cărora 866
agenţi economici au oferit 14,9
mii locuri de muncă. La târguri au
participat 13,5 mii persoane aﬂate
în căutarea unui loc de muncă, inclusiv persoane tinere. Dintre aceştia trei mii
de persoane, sau 22%, au fost plasate în câmpul muncii.
Conform sursei citate, acţiunile de dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale precum

şi oportunităţile economice pentru tineri vor
continua şi în 2009. Acestea sunt incluse în
Strategia de tineret pentru anii 2009-2013
şi în proiectul Programului de Acţiuni consacrate tineretului pentru anul 2009.

Ambasada Italiei la
Chişinău îşi începe
activitatea
Serviciul Consular pentru eliberarea vizelor
din cadrul Ambasadei Italiei la Chişinău îşi începe
activitatea din 28 ianuarie curent. Potrivit unei note
informative a Ambasadei, persoanele care s-au
programat pentru data de 28 la Ambasada Italiei la
Bucureşti, pot opta pentru aceleaşi servicii la
Chişinău.
Dosarele acestor persoane vor ﬁ examinate prin modalităţile indicate de către call center-ul Ambasadei Italiei la Bucureşti. Totodată, programările pentru audienţă
vor începe din 28 ianuarie curent prin intermediul unui
call center accesibil de la orele 09.00 până la 13.00 şi de
la 14.00 până la 17.00 la numărul de telefon 01505, care
poate ﬁ format numai de la un telefon ﬁx.
Inaugurarea oﬁcială a Ambasadei Italiei a fost stabilită pentru 2 ianuarie, însă a fost amânată din cauza unor
probleme tehnice. Reprezentanţa diplomatică va putea
procesa, anual, până la 50 mii cereri de viză. Conform statisticilor oﬁciale italiene, cetăţenii Republicii Moldova au
solicitat în 2008 peste 20 mii de vize pentru Italia.
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Produse de uz fitosanitar noi
Protecţia plantelor este un element tehnologic estenţial important în agricultura Republicii Moldova, ţară preponderent
agrară. Annual,în lipsa efectuării măsurilor de protecţie a culturilor agricole, fermierii suportă pierderi enorme. În scopul
obţinerii unor recolte stabile, bogate, calitative şi competitive
de produse agricole sunt aplicate un şir de procedee şi mijloace
de protecţie a plantelor, de combatere integrată a dăunătorilor,
bolilor şi buruienilor prin utilizarea ştiinţiﬁc argumentată a produselor de uz ﬁtosanitar.
Prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 897 din
8 decembrie 1994, pe lângă Ministerul Agriculturi şi Industriei
Alimentare a fost creat Centrul de Stat pentru Atestarea şi Omo-

logarea Produselor de Uz Fitosanitar şi al Fertilizanţilor cu Consiliul Republican pentru Aprobarea Produselor de Uz Fitosanitar
şi al Fertilizanţilor cu sarcinele principale:
 organizarea şi efectuarea încercării-testării de stat a produselor de uz ﬁtosanitar şi al fertilizanţilor noi la instituţiile
ştiinţiﬁce respective;
 efectuarea înregistrării şi reînregistrării produselor cu
eliberarea certiﬁcatelor de omologare;
 formarea unui sortiment nou şi eﬁcient de produse de
uz ﬁtosanitar şi fertilizanţi;

pregătirea şi publicarea Registrului de stat al produselor de uz ﬁtosanitar şi a fertilizanţilor, permise pentru utilizare în Republica Moldova, precum şi suplimentele la acesta.

Testarea de Stat este baza înregistrării (omologării) de Stat
a acestor produse în Republica Moldova. Testarea de Stat are drept
scop stabilirea eﬁcacităţii biologice, gradului de toxicitate,
măsurile sanitaro - igienice precum şi a procedeelor de protecţie
a mediului înconjurător, a produselor folosite, cu garanţia eﬁcacităţii lor biologice înalte, siguranţei pentru sănătatea omului şi mediului înconjurător. Pentru testarea de Stat sunt acceptate
produsele, care asigură recolte suﬁciente a culturilor agricole, de
o înaltă calitate şi cu riscul minim pentru om şi mediul înconjurator.

Rapiţa
Denumirea comercială, forma preparativă,
substanţa activă, firma producătoare, ţara, numărul
şi data înregistrării, grupa de toxicitate
1

Termenul ultimului
Termenul de ieşire în câmp
tratament până la recoltare
pentru efectuarea
(Numărul maximal
lucrărilor manuale
de tratamente)
(mecanizate)

Norma de
consum
a preparatului
(l/ha, kg/ha, l/t,
kg/t)

Denumirea ştiinţifică

Denumirea populară

2

4

5

6

7

8

Organismul nociv

Modul, perioada şi limitele de utilizare

ERBICIDE
Agil 100 EC (propaquizafop, 100 g/l) “Makhteshim Agan”,
Israel 03-0184 03.12.2008 III

0,5-0,6

Samulastră de cereale

Prin stropire toamna în perioada
de vegetaţie a culturii, la apariţia în masă
a samulastrei de cereale

- (1)

7 (3)

BUTISAN 400, 400 SC (metazaclor, 400 g/l) “BASF SE”, Germania 03-0444 29.10.2008 IV

1,75-2,5

Buruieni mono- şi dicotiledonate anuale

Prin stropirea solului până la semănat,
cu încorporare

- (1)

3 (3)

0,75

Buruieni monocotiledonate
anuale

Prin stropirea semănăturilor în perioada
de vegetaţie (în faza de 2-4 frunze
a buruienilor)

1,5

Buruieni monocotiledonate
anuale şi perene

Prin stropirea semănăturilor în perioada
de vegetaţie la înălţimea de 10-15 cm
a buruienilor perene

Pantera 4 EC (quizalafop-P-tefuril, 40 g/l) “Crompton (Uniroyal
Chemical) Registrations Ltd”, Marea Britanie 03-0270
29.12.2008 III

0,75-1,0

Buruieni monocotiledonate
anuale şi perene, inclusiv samulastră de cerealele păioase

Prin stropirea semănăturilor toamna,
în perioada de vegetaţie a culturii, la apariţia
în masă a samulastră de cereale

- (1)

7 (3)

Sultan 50 SC (metazaclor, 500 g/l) “Makhteshim Agan”, Israel
03-0489 29.12.2008 III

1,5-2,2

Buruieni mono- şi
dicotiledonate anuale

Prin stropirea solului până la semănat ,
cu încorporare în sol

- (1)

7 (3)

Fusilade Forte 150 EC (fluazifop-P-butil, 150 g/l) “Syngenta
AG”, Elveţia 0379 29.12.2008 III

- (1)

7 (3)

FUNGICIDE
1,0

Alternaria brassicae,
Phoma lingam, Sclerotinia
sclerotiorum

Alternarioză, fomoză,
putregaiul alb

Prin stropire toamna la formarea a 2-4 perechi
de frunze adevărate şi primăvara înainte
de butonizare

35 (2)

7 (3)

Alphamax 100 EC (alfa-cipermetrin, 100 g/l) “S.A.M. Commercia”, Monaco 01-0470 03.12.2008 II

0,20,2

Meligethes aeneus,
Phyllotreta spp.

Gîndacul lucios al rapiţei, puricii cruciferelor

Prin stropire în faza de îmbobocire a culturii

20 (1)

10(4)

Bastar 40 EC (dimetoat, 400 g/l) “Agrotrade Ltd”, Bulgaria,
OOO Agrorus”, Rusia 0426 29.10.2008 III

2,02,0

Meligethes aeneus,
Phyllotreta spp.

Gândacul lucios al rapiţei,
puricii cruciferelor

Prin stropire în faza de butonizare

30 (1)

7 (3)

Karate Zeon 5 CS (lambda-cihalotrin, 50 g/l) “Syngenta AG”,
Elveţia 01-0235 29.12.2008 III

0,15

Meligethes aeneus,
Phyllotreta spp.

Gândacul lucios al rapiţei,
puricii cruciferelor

Prin stropire în faza de îmbobocire a culturii

30 (1)

7 (3)

Mavrik 240 EW (tau-fluvalinat, 240 g/l) “Makhteshim Agan”,
Israel 01-0478 03.12.2008 III

0,2

Meligethes aeneus,
Phyllotreta spp.

Gîndacul lucios al rapiţei,
puricii cruciferelor

Prin stropire în faza de îmbobocire a culturii

21 (1)

- (4)

Sumi-alpha 5 EC (esfenvalerat, 50 g/l) “Sumitomo Chemical
Agro Europe”, Franţa 01-0100 29.12.2008 III

0,3

Meligethes aeneus,
Phyllotreta spp.

Gândacul lucios al rapiţei,
puricii cruciferelor

Prin stropire în faza de îmbobocire a culturii

20 (1)

7 (3)

1,0-1,5

Meligethes aeneus,
Phyllotreta spp.

Gîndacul lucios al rapiţei,
puricii cruciferelor

Prin stropire în faza de îmbobocire a culturii

30 (1)

10 (3)

Tratarea seminţelor

30 (2-3)

7 (3)

Cerfun 250 EW (tebuconazol, 250 g/l) „AGROPAK Spolka
Jawna”, Polonia 02-0479 29.12.2008 IV
INSECTICIDE

Şaman, EC (clorpirifos, 500 g/l + cipermetrin, 50 g/l)
“Nertus Ltd”, Ucraina 01-0348 03.12.2008 II

PRODUSE PENTRU TRATAREA MATERIALULUI SEMINCER CU ACŢIUNE INSECTICIDĂ
Modesto FS 480 (clotianidin, 400 g/l + beta-ciflutrin,
80 g/l) “Bayer Crop Science AG”, Germania
04-1-0442 29.10.2008 III

12,5-13,5

Athalia rosae, Entomosceles adonidis

Viespea rapiţei, gândacul frunzelor

FERTILIZANŢI
Denumirea comercială, firma producătoare, ţara, numărul
şi data înregistrării
Terra-Sorb foliar “Bioiberica” S.A., Spania, “Aventro, Sarl.”,
Elveţia F – 013 29.10.2008 IV

Azosol, Adob, “ADOB”, Polonia F – 015 03.12.2008 IV

Compoziţia chimică, %
Aminoacizi total:
12,0%
inclusiv aminoacizi liberi:
9,3%
N
2,1%,
B
0,019%
Mn
0,046% Zn
0,067%
Azosol 12-4-6+S, Azosol 36 Extra, N - 36,3 %
MgO - 4,5%, B - 0,027%, Cu – 0,27%
Fe – 0,027%, Mn – 1,35%, Mo – 0,00067
Zn – 0,013%, Adob Bor B - 15%

Norma de consum
a preparatului (l/ha, kg/ha)

2,0 + 2,0

Modul, perioada şi limitele de utilizare
Prin stropirea semănăturilor
toamna când temperatura aerului ziua atinge nivelul de +5º +10ºC
şi/sau primăvara devreme la începtul vegetaţiei

Azosol 12-4-6+S (10,0 l/ha) + Tratamente foliare:
Adob Bor (1,5 l/ha)
I. Toamna în faza de 5-6 frunze a culturii.
Azosol 36 Extra (12,0 l/ha) + II. Inainte de înflorire.
Adob Bor (1,5 l/ha)

Numărul maximal
de tratamente

1-2
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înregistrate în Republica Moldova
Măr
Termenul ultimului Termenul de ieşire în câmp
tratament până la repentru efectuarea
Modul, perioada şi limitele de utilizare
coltare (Numărul maxilucrărilor manuale
mal de tratamente)
(mecanizate)

Denumirea comercială, forma preparativă,
substanţa activă, firma producătoare, ţara, numărul
şi data înregistrării, grupa de toxicitate

Norma de
consum
a preparatului
(l/ha, kg/ha, l/t,
kg/t)

Denumirea ştiinţifică

Denumirea populară

1

2

4

5

Organismul nociv

6

7

8

Prin stropire în perioada de creştere intensivă
a buruienilor, cu condiţia protejării culturii

- (1)

7 (3)

ERBICIDE
Absolut, SL (glifosat, 360 g/l) “Tragusa Ltd”, Spania 03-0480
29.12.2008 III

4,0

Buruieni mono- şi
dicotiledonate anuale

6,0

Buruieni mono- şi dicotiledonate
anuale şi perene

FUNGICIDE
CAPTAIN, WP (captan, 800 g/kg) “Bradfield Europe Corporation”, Marea Britanie 02-0447 29.10.2008 IV

2,0

Venturia inaequalis

Rapăn

Prin stropire în perioada de vegetaţie

40 (2-3)

7 (3)

Cerfun 250 EW (tebuconazol, 250 g/l) „AGROPAK Spolka
Jawna”, Polonia 02-0479 29.12.2008 IV

0,5

Podosphaera leucotricha

Făinare

Prin stropire în perioada de vegetaţie

35 (2-3)

7 (3)

CHORALE, WDG (ciprodinil, 750 g/kg) “Bradfield Europe Corporation”, Marea Britanie 02-0448 29.10.2008 III

0,2

Venturia inaequalis

Rapăn

Prin stropire în perioada de vegetaţie

30 (2-3)

7 (3)

Dinazol Plus 500 EC (difenoconazol, 250 g/l + propiconazol,
250 g/l) “S.A.M. Commercia”, Monaco 02-0472 03.12.2008 IV

0,2-0,25

Venturia inaequalis,Podosphaera leucotricha

Rapăn, făinare

Prin stropire în perioada de vegetaţie

30 (2-3)

7 (3)

0,5

Podosphaera leucotricha

Făinare

Prin stropire în perioada de vegetaţie

28 (2-3)

7 (3)

0,25

Venturia inaequalis,Podosphaera leucotricha

Rapăn, făinare

Prin stropire în perioada de vegetaţie

35 (2)

7 (3)

Prin stropire în perioada de vegetaţie

40 (1-2)

7 (3)

Prin stropire în perioada de vegetaţie

40 (2)

10 (4)

Prin stropire în perioada de vegetaţie

30 (2-3)

7 (3)

Prin stropire în perioada de vegetaţie

20 (2-3)

10 (4)

Dospeh 25 EC (tebuconazol, 250 g/l) “Agrotrade Ltd”,
Bulgaria, OOO “Agrorus”, Rusia 02-0450 29.10.2008 III
STROLL, WDG (kresoxim-metil, 500 g/kg) “Bradfield Europe
Corporation”, Marea Britanie 02-0446 29.10.2008 III
INSECTICIDE
Coragen 20 SC (clorantraniliprol, 200 g/l) “Du Pont International Operations Sarl.”, Elveţia 01-0445 29.10.2008 III

0,125-0,15

Bimmer, EC (dimetoat, 400 g/l) “Nertus Ltd”, Ucraina 010342 03.12.2008 III

1,9

Foster, WP (fenoxicarb, 250 g/kg) “Bradfield Europe Corporation”, Marea Britanie 01-0449 29.10.2008 III

0,6

Cydia pomonllla,
Viermele merelor,molia cojii fructelor,
Adoxophyes orana, Ancylis
molia verde, molia roşie a mugurilor,
variegana, Spilonota acelmolia frunzelor şi pieliţei fructelor,
lana, Ancylis achatana,
molii miniere
Lithicolletis sp.
Cydia pomonella, HoploViermele merelor, viespea cu fecampa testudinea, Tortricirestrău a merelor, molii tortricide,
dae, Aphididae
păduchi
Cydia pomonella

Viermele merelor

Cydia pomonella, Adoxo- Viermele merelor, molia cojii fructelor,
phyes orana, Archips varie- molia verde, molia roşie a mugurilor
gana, Spilonota ocellana,
molia
Ancylis achatana,
frunzelor şi pieliţei fructelor,
Aphis pomi
păduchele verde

LEOTRIN 100 SC (lambda cihalotrin, 100 g/l) “S.A.M. Laboratoires Sanigene”, Monaco 01-0482 29.12.2008 III

0,35-0,4

KLONIL FORTE 500 SC (clorotalonil, 500 g/l) “S.A.M. Laboratoires Sanigene”, Monaco 02-0483 29.12.2008 III

2,5

Venturia inaequalis

Rapăn

Prin stropire în perioada de vegetaţie

21 (2-3)

7 (3)

MIDASH 200 SL (imidacloprid, 200 g/l) “Sharda Worldwide
Exports Pvt. Ltd”, India 01-0488 29.12.2008 III

0,3

Cydia pomonella

Viermele merelor

Prin stropire în perioada de vegetaţie

30 (2-3)

7 (3)

Salut 40 EC (dimetoat, 400 g/l) “Simonis”, Olanda, OOO
“Agroflex”, Ucraina 01-0459 29.12.2008 III

2,0-2,5

Anthonomus pomorum,
Hoplocampa testudinea,
Cydia pomonella,
Tortricidae, Aphididae

Gărgăriţa florilor, viespea cu ferestrău
a merelor, viermele merelor, molii tortricide,
păduchi

Prin stropire în perioada de vegetaţie

40 (2-3)

10 (4)

Start 10 EC (zeta-cipermetrin, 100 g/l) “Simonis”, Olanda,
OOO “Agroflex”, Ucraina 01-0452 29.10.2008 III

0,4-0,5

Cydia pomonella, Tortricidae

Viermele merelor,
molii tortricide

Prin stropire în perioada de vegetaţie

25 (2-3)

7 (3)

Vector 480 SC (tiacloprid, 480 g/l) “S.A.M. Commercia”,
Monaco 01-0471 03.12.2008 III

0,25

Cydia pomonella

Viermele merelor

Prin stropire în perioada de vegetaţie

30 (2-3)

7 (3)

Ventop 350 SC (ditianon, 350 g/l) „AGROPAK Spolka Jawna”,
Polonia 02-0478 29.12.2008 IV

1,4

Venturia inaequalis

Rapăn

Prin stropire în perioada de vegetaţie

30 (2-3)

7 (3)

Adjuvant-antitranspirant

Un tratament foliar în perioada
de vegetaţie cu aproximativ 4 săptămîni
pînă la recoltare. Norma de consum a
soluţiei de lucru – 800-1000 l/ha.

- (1.)

- (-)

Adjuvant

Prin stropire în perioada de vegetaţie a buruienilor în amestec cu erbicide.

- (-)

- (-)

SUBSTANŢE ACTIVE SUPERFICIALE

Vapor Gard (di-l-p-mentenă 960 g/l) “Aventro, Sarl”, Elveţia
VICE (polimer carboxilat al butadien stirenei, 900 g/l +
etoxialcool, 100 g/l) “Interagro (UK)”, Marea Britanie 11-0455
29.10.2008 IV

1,0%

-

1,0-1,5

FERTILIZANŢI

Lignogumat de K, marca AM OOO “Lignogumat”, Rusia F –
007 29.10.2008 IV

săruri ale acizilor huminici (organici), 800-900
g/kg
Microelemente:
Mg (sulfat de magneziu) - 0,1-1,2 g/kg;
Fe (sulfat de fer) - 0,1-2,0 g/kg;
Cu (sulfat de cupru) - 0,1-1,2 g/kg;
Co (sulfat de cobalt) - 0,1-1,2 g/kg;
B – 0,1-1,5 g/kg;
Mo – 0,05-1,15 g/kg;
Zn (sulfat de zinc) – 0,1-1,2 g/kg;
H2O – până la 120 g/kg

Înmuierea sau stropirea puieţilor înainte de plantare cu soluţie de Lignogumat de 0,05% (5 gr. la 10 L apă)

1

Trei tratamente în perioada de vegetaţie: I-ul tratament - la începutul înfloririi cu soluţie de Lignogumat; al II-ea şi al III-ea la un interval de 10-15
zile între prelucrări (norma soluţiei de lucru - 800 L/apă/ha)

3

0,06-0,15
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FISCALITATE

S-a dat startul depunerii declaraţiilor
pe venit a funcţionarilor publici
S-a dat startul depunerii declaraţiilor pe venit a funcţionarilor
publici. Termenul de actualizare a declaraţiilor anuale este de până la 30
ianuarie, transmite Info-Prim Neo cu
referire la Inspectoratul Fiscal Principal de Stat.
Preşedintele R. Moldova, deputaţii, membrii Guvernului, judecătorii, procurorii, membrii Curţii
de Conturi şi cei ai Consiliului de administrare a Băncii Naţionale a Moldovei, membrii Comisiei Naţionale
a Valorilor Mobiliare, avocaţii parlamentari, preşedintele şi vicepreşedintele Comisiei Electorale
Centrale, şi conducătorii autorităţilor
administraţiei publice locale vor depune declaraţii la Comisia Centrală

de Control, în incinta Ministerului
Finanţelor.
Viceminiştrii, directorii departamentelor, dar şi ceilalţi funcţionari,
vor depune declaraţiile la comisiile de
control departamentale desemnate
prin lege.
Legea privind declararea şi
controlul veniturilor şi al proprietăţii
demnitarilor de stat, judecătorilor,
procurorilor şi funcţionarilor publici este nefuncţională. De această
părere sunt atât organele de drept
abilitate în combaterea corupţiei,
cât şi experţi independenţi în domeniu, care au participat vineri, 23
ianuarie, la o şedinţă a Clubului jurnaliştilor de investigaţie.

FormaCET08
Persoanele nespecificate în literele B, C,i D
E

B

Persoanele care inten
ioneaz s

C

Persoanele care administreaz
succesiunea proprietarului decedat

,

, ,D

i schimbe domiciliul permanent din Republica Moldova în alt
ar

Centru de Apel al Inspectoratului Fiscal oferă
consultaţii gratuite privind impozitele

,

Persoanele care nu au domiciliu permanent în Republica Moldova,
seîns
afl aici mai mult de 183 de zile pe parcursul anului fiscal

E

Persoanele din localitile ce nu au relaii cu bugetul public naional al Republicii Moldova

,

,

183

,

DECLARA

“ ”

IA/

Codul fiscal /
_______________________________________________________________________________
Numele i prenumele /
_________________________________________________________________________
Codul fiscal al so iei/so ului /
______________________________________________________
Codul fiscal al persoanelor întreinute /
________________________________________________
Domiciliul /
_______________________________________________________________________
)

Sumele venitului brut
ob inut (se indic suma
total pîn la efectuarea
re inerilor)

Denumirea surselor de venit

Suma impozitului pe
venit care a fost reinut
la sursa de plat
,

(
)
2

3

1.2.

Pl ile salariale/
Pl ile salariale neachitate de ctre patron în anul precedent /

1.3.

Venitul de la activitatea de întreprinz tor în cadrul agentului economic-persoan
fizic /

4

,

Cre terea de capital /
Dobînda /
Royalty /
Anuit ile /
Primele i premiile impozabile, inclusiv ob inute în form nemonetar în urma
concursurilor, tombolelor etc. /
,

1.5.
1.6.
1.7.
1.8.

,

.

Venitul din investi ii i financiar ob inut în str in tate /

1.9.

X

,

1.10.

Alte venituri /

1.11.

Total /

Nr. d/o

Indicatorii

Suma, lei

1

2

3

2.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.

Suma total a scutirilor i deducerilor /
(2.1. + 2.2. + 2.3.)
Suma scutirilor anuale /
((2.1.1. sau 2.1.3.) + 2.1.2. + 2.1.4. + 2.1.5.)
Scutirea personal (art.33 alin.(1) din Codul fiscal)/
(1) .33
)
Scutirile nefolosite în anul precedent(art.24 alin.(11) din Legea pentru punere
în aplicare a titlurilor I i II ale
,
(11) . 24
Codului fiscal)/

2.1.3.

Scutirea personal majorat (art.33 alin.(2) din Codul fiscal)/

,

I

II

)
(2)

33

)
2.1.4.

Scutirea utilizat pentru so /so ie (inclusiv majorat ) (art.34 din Codul fiscal)/
(

)

.34

,

)

2.1.5.

Scutirile pentru persoanele întreinute (art.35 din Codul fiscal)/

2.2.
2.2.1.

Suma deducerilor, cu excepia dona iilor în scopuri filantropice sau de sponsorizare /
,
(2.2.1. + 2.2.2. + 2.2.3. + 2.2.4.)
Primele de asigurare obligatorie de asisten medical (art.36 alin.(6) din Codul fiscal) /

2.2.2.

Contribu iile de asigur ri sociale de stat obligatorii (art.36 alin.(7) din Codul fiscal) /

.35

)

(6)
(7)
2.2.3.

rilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţie de conducere prevede
publicarea doar a extraselor din aceste
declaraţii. În acelaşi timp, legea nu împiedică demnitarii să-şi publice din
proprie iniţiativă declaraţiile de venituri
şi proprietate în întregime. Conform legii, până la 30 ianuarie a.c., deputaţii,
miniştrii, judecătorii şi alte persoane cu
funcţii de răspundere sunt obligaţi săşi actualizeze Declaraţia cu privire la venituri şi proprietate pentru anul 2008.
Anul trecut, în cadrul campaniei „Avere
la vedere”, 20 de deputaţi, miniştri,
primari etc. au acceptat să facă publică
în întregime Declaraţia cu privire la venituri şi proprietate, pe site-ul API.

,

D

Nr. d/o

Deputaţii, miniştrii, consilierii locali,
funcţionarii publici, alţi demnitari care
consideră că nu au ce ascunde şi susţin
principiul transparenţei veniturilor
obţinute de ei, sunt încurajaţi să-şi
facă publică declaraţia de avere în întregime, plasând-o pe pagina web a
API – www.api.md.
Rezultatele preliminare ale campaniei vor ﬁ făcute publice prin intermediul comunicatelor de presă săptămânale, dar şi în paginile suplimentului anticorupţie „Obiectiv”, editat de API şi
Alianţa Anticorupţie.
Legea privind declararea şi controlul veniturilor şi al proprietăţii demnitarilor de stat, judecătorilor, procuro-

E

persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit pe perioada fiscal
__________
____________

1.4.

Asociaţia Presei
Independente (API) şi Alianţa
Anticorupţie anunţă o nouă
campanie „Avere la vedere”,
prin care le propune demnitarilor să-şi publice în întregime Declaraţia cu privire la
venituri şi proprietate pentru
anul 2008, în format scanat,
pe pagina electronică a API,
transmite Info-Prim Neo cu
referire la un comunicat al
organizatorilor.

Anexa nr.1 la Hotrîrea Guvernului nr.1398 din 8 decembrie 2008

A

În p tr elul literei alese se pune semnul ”“ /

1
1.1.

Demnitarii sunt îndemnaţi să-şi publice
în întregime Declaraţia cu privire la venituri
şi proprietate pentru anul 2008

.36

)

.36

Cheltuielile de investi ii (art. 36 alin.(4) din Codul fiscal) /

)
,

(4)

. 36

(

Centru de Apel al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat (IFPS) oferă
consultaţii gratuite privind
impozitele. Activitatea centrului a început exclusiv
cu oferirea consultaţiilor
pentru persoanele ﬁzice,
la compartimentul „Impozitul pe venit”. Ulterior,
spectrul subiectelor consultate va ﬁ extins şi asupra
celorlalte impozite şi taxe.
Specialiştii centrului
pot ﬁ contactaţi la numărul
unic de telefon 0 1525.
Apelurile la acest număr
sunt gratuite pentru toţi
contribuabilii care apelează
din reţeaua ﬁxă, se spune
într-un comunicat al IFPS.

Potrivit sursei citate, scopul de bază al serviciului
oferit constă în garantarea
asistenţei gratuite contribuabililor privind declararea şi achitarea benevolă a
obligaţiilor ﬁscale, precum
şi optimizarea calităţii deservirii acestora.
Centrul de Apel va furniza şi informaţii referitor la desfăşurarea concursului pentru stimularea
contribuabililor, care se organizează trimestrial IFPS.
Serviciile centrului
sunt acordate în limba de
stat şi în limba rusă, pe întreg teritoriul republicii,
de la ora 8.00 până la ora
17.00.

)

În următorii doi ani

Principiul de impozitare a veniturilor
persoanelor fizice vor rămâne neschimbate
Potrivit prevederilor Cadrului de
Cheltuieli pe Termen Mediu pe
anii 2009-2911, în următorii doi
ani se prevede menţinerea sistemului de impozitare progresivă a
veniturilor persoanelor fizice,
bazate pe principiul susţinerii
persoanelor cu venituri mici şi
transpunerea treptată a presiunii
fiscale asupra populaţiei cu venituri medii şi mai sus de medii.
Astfel, în perioada menţionată nu se prevede modiﬁcarea cotelor impozitului pe venit
pentru persoanele ﬁzice, însă va ﬁ majorată în
anul 2011 grila de venit impozabil de la
25200 lei la 27600 lei. Scutirea anuală personală va ﬁ majorată până la 8100 lei în anul
2010 şi până la 9000 lei în anul 2011. De ase-

menea, se prevede majorarea scutirii anuale
pentru persoanele întreţinute până la 1800 lei
în anul 2010 şi până la 1920 lei în 2011.
Pentru anul curent, scutirile aprobate
sunt următoarele:
Scutire personală – 7200 lei
Scutire matrimonială (soţ /soţie) -7200 lei
Persoane întreţinute (până la 18 ani) -1680 lei
În perioada de referinţă, va ﬁ deﬁnitivat
şi pus în aplicare Titlul X – „Contribuţiile so-

ciale” – al Codului ﬁscal. Se prevede revederea
contribuţiilor de asigurări:
 în anul 2009 tariful contribuţiei de
asigurări sociale de stat obligatorii va constitui 29% (23% - pentru angajator şi 6% pentru
salariat);
 în anul 2010 tariful contribuţiei de
asigurări sociale de stat obligatorii va constitui 28% (21% - pentru angajator şi 7% pentru
salariat);
 în anul 2011 tariful contribuţiei de
asigurări sociale de stat obligatorii va constitui 28% (21% - pentru angajator şi 7% pentru
salariat).
În ceea ce priveşte prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, aceasta pentru
toată perioada anilor 2009-2011 va constitui
7% (3,5% – pentru angajator şi 3,5% pentru
salariat).
Cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2009 va constitui 3140 lei.

Câştigătorii celei de-a doua ediţii
a concursului pentru stimularea
contribuabililor vor fi desemnaţi
pe 3 februarie
Extragerea plicurilor în cadrul celei de-a doua ediţii
a concursului trimestrial pentru stimularea contribuabililor se va desfăşura pe 3 februarie, a comunicat pentru Info-Prim Neo Anastasia Vasiloi, şefa Direcţiei
relaţii externe şi cu publicul la Inspectoratul Fiscal
Principal de Stat. Învingătorii vor ﬁ selectaţi în baza
extragerii plicurilor în care trebuie să ﬁe incluse, cel
puţin, 50 de bonuri în sumă nu mai mică de 1000 lei.
Data-limită de prezentare a plicurilor, cu bonuri de
casă acumulate începând cu 15 august 2008, a fost 5
ianuarie curent.
Sunt instituite 38 de premii, inclusiv un premiu I
de 25 mii lei şi două premii II în valoare de 15 mii lei.
Valoarea totală
a premiilor în
cadrul unei
ediţii de
concurs este de
100 mii lei.
Prima
ediţie s-a
consumat în
octombrie
2008.
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TOP 10 ECONOMIC
Cele mai relevante evenimente economice ale anului 2008 în Republica Moldova în opinia agenţiei BASA-press
1. În R.Moldova a fost interzis, de la 1
ianuarie 2008, comerţul în bază de patentă
a produselor alimentare, precum şi comerţul
cu amănuntul în chioşcuri şi alte încăperi ce nu
depăşesc suprafaţa de 12 metri pătraţi. Legea
presupune excluderea treptată până la ﬁnele
anului 2009 a comerţului cu amănuntul în
baza patentei, cu excepţia comercializării mărfurilor produse de însăşi deţinătorii de patentă.
Ulterior termenul comerţul în bază de patentă
a fost prelungit prin decizia Parlamentului.

2. Exporturile moldoveneşti de producţie alcoolică au început să crească după
ridicarea embargoului rusesc. Astfel, în
luna ianuarie a fost înregistrată o creştere de
aproximativ patru ori faţă de aceiaşi perioadă
a anului trecut, de la 2 mln 258 mii USD până
la 8 mln 803 mii USD. Exporturile pe piaţa CSI,
care a rămas în continuare principala regiune de
desfacere a produselor moldoveneşti au atins cifra de 7 mln 226 mii USD înregistrând o
creştere de 4,6 ori, faţă de ianuarie 2007. Exporturile în Ucraina au sporit de 3,5 ori şi au însumat 3 mln 17,6 mii USD. De 2,5 ori au sporit exporturile efectuate în Comunitatea Europeană, care au constituit 1 mln 443,3 mii USD.
Cel mai mare importator de producţie vinicolă
moldovenească a fost Polonia, cu un volum de
624,3 mii USD sau de 3,3 ori mai mult faţă de
aceeaşi perioadă a anului trecut.

3. Consiliul de Miniştri al UE a adoptat
la 21 ianuarie 2008 Regulamentul de introducere a preferinţelor comerciale autonome pentru Republica Moldova care
stabileşte cotele de import la o serie de produse

„sensibile” pentru piaţa comunitară. Potrivit documentului, cotele de import urmează să crească
gradual până în anul 2012.
4. ANRE a aprobat la 30 iulie noile tarife pentru gaze si energie electrică. Aceasta
a fost cea de-a doua majorare din anul 2008,
după ce o primă modiﬁcare în acest sens a fost
făcută la 18 ianuarie, când tariful la gaze a crescut în medie cu 10,3%. . Astfel tarifele pentru
gaz s-au majorat cu circa 27% în timp ce cele
pentru energie electrică au crescut în mediu cu
12,2% începând cu 1 august 2008. Ajustarea a
fost cauzată în special de majorarea de către Gazprom a preţului de livrare a gazelor naturale câtre R. Moldova cu circa 43% comparativ cu anul
2007.

5. Republica Moldova a valoriﬁcat integral pe parcursul a şase luni cotele acordate de Uniunea Europeană la exportul vinului în cadrul Preferinţelor Comerciale
Autonome. În perioada 1 martie - 15 octombrie 2008 Ministerul Economiei şi Comerţului
a eliberat pentru 31 de companii viniﬁcatoare
din R. Moldova 577 de autorizaţii pentru exportul a 600 mii decalitri de vin. Cota acordată
de UE pentru exportul de zahăr alb (15 mii tone)
a fost valoriﬁcată în proporţie de 93,1% , ﬁind
exportate 12 970 tone. Autorizaţiile pentru orz
au început a ﬁ eliberate doar în luna iulie. Astfel, cota de 20 mii tone acordate de UE pentru
această categorie de produse a fost valoriﬁcată
în proporţie de 40,7%, sau 8 141 tone. Pentru
2009, Uniunea Europeana a majorat cotele la exportul acestor trei categorii de produse. Începând
cu 1 ianuarie, cota pentru vinuri va constitui 700
mii decalitri , pentru zahărul alb - 18 mii tone,
iar pentru orz - 25 mii tone. După acordarea începând cu 1 martie curent a Preferinţelor Comerciale Autonome, Uniunea Europeană a devenit cel mai important partener comercial al
Republicii Moldova, cu o pondere de peste
55% din volumul total al exportului moldovenesc.

6. În cadrul celei de-a 6-a reuniuni a Subcomitetului de Cooperare RM-UE pentru Comerţ
şi Investiţii care s-a desfăşurat la Bruxelles, Comisia Europeană a reiterat disponibilitatea de a negocia în curând un Acord de Liber Schimb aprofundat cu R. Moldova.
Instituţia europeană a informat că a fost lansat
mecanismul efectuării unui studiu de fezabilitate în acest sens, rezultatele căruia urmează a
ﬁ prezentate în trimestrul II al anului 2009.

7. Economia moldovenească a continuat
să crească în poﬁda recesiunii mondiale.
Avansul economic în primele trei trimestre
ale anului a constituit 7,6% în condiţiile când
statele din regiune au înregistrat încetiniri ale
creşterii economice. PIB-ul în R. Moldova a
continuat să crească în special ca urmare majorării producţiei agricole ca urmare a condiţiilor climaterice favorabile, reluării exporturilor
producţiei alcoolice dar şi avansului înregistrat
în sectorul serviciilor.

8. Începând cu luna august preţurile
la carburanţii auto au început să scadă
astfel încât până la ﬁnele anului preţurile
s-au redus cu circa 30%. Ieftinirea benzinei, motorinei şi a gazului licheﬁat a contribuit semniﬁcativ la reducerea presiunilor
inﬂaţioniste şi diminuarea costurilor la o mare
parte din întreprinderi şi a avut un impact pozitiv asupra sectorului privat şi public, dar şi
asupra gospodăriilor casnice.
9. În a doua jumătate a anului 2008
economia moldovenească a început să
simtă tot mai mult efectele crizei ﬁnanciare mondiale. Sistemul bancar a fost
afectat mai puţin de recesiunea globală în
schimb sectorul real al economiei a resimţit
consecinţele crizei şi şi-a redus ritmul de
creştere. Cele mai afectate au fost exporturile,
construcţiile şi transportul de mărfuri. Potrivit statisticilor oﬁciale în octombrie 2008
volumul exporturilor a scăzut cu 2,6% faţă de
luna precedentă, după o uşoară stagnare în
lunile anterioare. Valoarea lucrărilor realizate
de organizaţiile de construcţii în trimestrul
III 2008 s-a redus cu 7% faţă de perioada respectiva a anului precedent, iar volumul
mărfurilor transportate de întreprinderile de
transport auto a scăzut cu 3,3%. Totodată începând cu trimestrul III tot mai muţi cetăţeni
moldoveni au fost nevoiţi să revină acasă din
Rusia, Spania si Italia.
10. În ultima lună a anului prin decizie de Guvern au fost scoase la vânzare
participaţiile statului la o serie de întreprinderi importante. Valoarea totală a
activelor scoase la vânzare este evaluată la
peste 4 mlrd lei. Astfel, pentru luna decembrie, statul preconiza sa vândă circa 80 de
companii inclusiv „Tutun-CTC”, magazinul
universal central „Unic”, hotelul „Codru”,
fabrica de cosmetice Viorica-Cosmetics” şi întreprinderea „Vinuri-Ialoveni”.
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Exporturile SA Moldagrotehnica
au crescut cu 32 % în anul 2008
Interviu acordat agenţiei BASA-press de directorul general al companiei
de utilaje agricole SA „Moldagrotehnica” din Bălţi, Petru Frunză
Întrebare. Domnule Frunză, care
sunt rezultatele activităţii Moldagrotehnica pe parcursul anului
2008?
Răspuns. În general, suntem
mulţumiţi de rezultatele ﬁnale ale anului 2008. Volumul producţiei a crescut
cu 41%, însumând în total o valoare de
108,7 mln lei, în comparaţie cu anul
2007, când valoarea producţiei a fost de
76,9 mln lei. În acest an am trecut baremul de 100 mln lei şi acest lucru este
foarte îmbucurător pentru noi. Totodată, a crescut cu 15% volumul de
vânzări, de la 90,1 mln lei în 2007, la
100,5 mln lei în anul 2008. Rezultatele
ar ﬁ fost mai bune, dacă nu ne împiedica criza mondială, care am simţit-o în
trimestru IV, şi pe care în prezent o
simţim şi mai tare.
Întrebare. Care este volumul
producţiei exportate în anul trecut
şi în care au fost ţările de destinaţie?
Răspuns. În anul 2008, cota exportului a constituit 58 % din volumul

total de vânzări şi a atins în valoare absolută 55.8 mln lei. Tranzacţiile comerciale externe în acest an, au crescut
cu 32,2%. Cel mai mult am exportat în
Germania care este partenerul nostru
din anul 1996. Volumul de producţie exportat în această ţară, are o valoare de
15,1 mln lei, ceea ce reprezintă o
creştere cu 38%. De asemenea, s-au
mărit cu 26% exporturile în Slovenia,
unde am exportat în sumă totală de 9,7
mln. lei, exporturile în Rusia au însumat 9,5 mln lei, în Italia – 2,7 mln lei,
în România - 6,5 mln lei, Olanda – 6,8
mln Lei şi Ucraina – 3,7 mln lei.
Întrebare. Ce produse noi aţi
scos pe piaţă în 2008?
Răspuns. Am lansat centralele termice pe bază de biomasă. Am instalat
primele două cazane în satele Hârtopul
Mare, raionul Criuleni şi Cajba, Glodeni.
În 2009 planiﬁcăm instalarea a minim
10 centrale, iar în acest context poate
ne va ajuta şi criza gazului. E foarte trist
că în Republica Moldova, având resurse regenerabile, am putea încălzi în
ﬁecare sat minim 3 şcoli cu 3 etaje, şi nu

promovăm acest proiect la nivel naţional. Alt produs nou este scariﬁcatorul
SPA 2 şi SPA 3, destinat prelucrării solului la o adâncime adecvată, urmată de
o singură prelucrare la suprafaţă înainte
de semănat. Scariﬁcatorul are o lăţime
de lucru de doi metri şi o productivitate
de 0,8-1,6 ha pe oră. Acesta poate ﬁ procurat la un preţ între 68 600 şi 89 900
lei. Un alt produs nou este plugul reversibil modernizat PRO 3*35. Deşi
costă 46 464 lei, acesta are un succes
mare pe piaţă deoarece creează condiţii
mai bune pentru aratul câmpurilor,
ﬁind destinat aratului uniform a terenurilor cu diferite tipuri de relief şi
structură
Întrebare. Care utilaje produse
de Moldagrotehnica s-au bucurat de
cel mai mare succes în rândul
clienţilor?
Răspuns. În topul vânzărilor de
maşini agricole au fost semănătoarele
SPP, am vândut 383 bucăţi. Pluguri simple şi reversibile PRO 3*35, am vândut
336 bucăţi, grape cu discuri, 369 bucăţi,
cultivatoare şi combinatoare, 219 bucăţi.

Întrebare. Care sunt planurile
Moldagrotehnica pentru anul
2009?
Răspuns. În anul 2009, vom depune eforturi pentru menţinerea comenzilor din Europa în special de la partenerii permanenţi Slovenia, Italia,
Germania, Olanda. Totodată, vrem să
identiﬁcăm minimum încă 4-5 clienţi în
Europa şi să deschidem reprezentanţe
de vânzări în România şi Ucraina. În

prezent suntem în stadiul ﬁnal de negocieri cu două companii din Germania
pentru care preconizăm comenzi în
valoare de circa 3 mln euro. Vom promova în R. Moldova şi România, centralele pe bază de biomasă şi vom lansa
alte minim cinci tipuri de produse. De
asemenea, ne propunem să certiﬁcăm
sistemul de producere conform cerinţelor Standardelor Internaţionale
de Calitate ISO 9001 (conﬁrmarea Certiﬁcatului de care dispunem).
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A fost aprobată Agenda de integrare
europeană pentru anul 2009
Comisia Naţională pentru
Integrare Europeană a aprobat în şedinţa de marţi, 27
ianuarie, Agenda de integrare
europeană pentru anul 2009
şi Priorităţile relaţiilor Uniunea
Europeană – R. Moldova pe
durata Preşedinţiei Republicii
Cehe a UE (ianuarie – iunie
2009).
Agenda pentru 2009 se bazează, în
mare parte, pe aceleaşi principii ca şi
agenda pentru anul 2008, a comunicat
în cadrul şedinţei secretarul comisiei, Natalia Catrinescu, şef al Direcţiei de coordonare a politicilor şi asistenţei externe
a Aparatului Guvernului. Agenda se bazează pe aceleaşi şase domenii prioritare:
asigurarea respectării drepturilor omului şi libertăţii mass-media; asigurarea independenţei justiţiei; combaterea corupţiei; gestionarea migraţiei şi managementul frontierei; îmbunătăţirea climatului investiţional; măsuri de eﬁcientizare a politicilor în domeniul social.
Potrivit ministrului afacerilor externe şi integrării europene, Andrei
Stratan, priorităţile relaţiilor RM-UE
în timpul Preşedinţiei cehe vizează, în

Ministrului afacerilor externe
şi integrării europene,
Andrei Stratan
“Un subiect nu mai puţin
important va fi liberalizarea regimului de vize pentru R. Moldova”

mod special, pregătirea pentru lansarea
negocierilor asupra unui nou acord RMUE, pregătirea pentru negocierea Acordului de liber schimb aprofundat şi
comprehensiv cu UE, avansarea în dialogul cu UE în vederea simpliﬁcării cât
mai mult a procedurilor de obţinere de
către cetăţenii RM a vizelor. „Un subiect
nu mai puţin important va ﬁ liberalizarea regimului de vize pentru R. Moldova
şi vom solicita autorităţilor europene ca

acest compartiment să ﬁe o parte componentă a următorului document politici RM-UE. O altă dimensiune importantă va ﬁ continuarea cooperării cu Misiunea EUBAM în vederea consolidării
managementului frontierei moldo-ucrainene, inclusiv pe segmentul transnistrean”, a menţionat Andrei Stratan.
Pe dimensiunea agendei interne
priorităţile de bază sunt consolidarea
eforturilor în domeniul instituţiilor democratice, respectarea drepturilor omului, prevenirii şi combaterii corupţiei, implementării standardelor sanitare şi
ﬁto-sanitare.
Preşedintele R. Moldova, Vladimir
Voronin, şi-a exprimat speranţa că anul
2009 „va ﬁ unul fructuos pe calea integrării europene”. „Se prevede ca în
primăvară să începem negocierile cu
Comisia Europeană privind noul acord
de cooperare RM-UE. Noi toţi am dori
ca acesta să ﬁe unul de asociere la UE. Am
pledat şi vom pleda ca dialogul ţării noastre cu UE să ﬁe cât se poate de dinamic,
de aceea cred că acordul de asociere ar ﬁ
unul adecvat atât raporturilor noastre cu
UE, cât şi doleanţelor întregii noastre societăţi”, a declarat Voronin.
Şeful statului a explicat jurnaliştilor că previziunile autorităţilor se bazează pe faptul că Moldova a demonstrat rezultate pozitive în implementa-

rea Planului de Acţiuni RM-UE pentru
3 ani. „Toate măsurile planiﬁcate de noi
au fost realizate. În al doilea rând, între instituţiile statale şi instituţiile europene deja s-au stabilit relaţii normale,
relaţii de încredere şi de conlucrare
foarte bune”, a precizat preşedintele. El
s-a arătat sigur că R. Moldova va face
faţă şi priorităţilor pentru anul 2009.
În contextul acestui an electoral, Vladimir Voronin a îndemnat membrii
Comisiei Naţionale pentru Integrare Europeană să se concentreze asupra acţiunilor pe care urmează să le realizeze,
„fără să atragă atenţie declaraţiilor politice, care răsună întotdeauna în cadrul
campaniei electorale”.

Biroul permanent al Parlamentului a propus
desfăşurarea alegerilor parlamentare la 5 aprilie 2009
Membrii Biroului permanent
au propus, în conformitate cu
articolul 73 din Constituţie,
stabilirea datei desfăşurării
alegerilor noii componenţe a
Parlamentului pe 5 aprilie
2009. Hotărârea respectivă
urmează a fi adoptată în
cadrul primei şedinţe plenare.
Potrivit Secţiei Relaţii cu Mass
Media a Parlamentului, Biroul permanent, convocat marţi, în prima sa
şedinţă din acest an, a decis deschiderea sesiunii de primăvară a Legislativului luni, 2 februarie. Spicherul Marian Lupu a declarat că primele două

şedinţe din cadrul sesiunii vor avea loc
la 2 şi 3 februarie. Deputaţii urmează
să adopte mai multe proiecte prioritare
de ordin economic şi social, printre care
proiectele de legi privind măsurile de
redresare a situaţiei economico-ﬁnanciare a unor întreprinderi din sectorul agroalimentar, supravegherea
de stat a sănătăţii publice, proiectul Codului subsolului, hotărârea privind
aprobarea Strategiei Naţionale de Tineret pe anii 2009 – 20013 şi Acordul
– cadru de împrumut între Guvernul
R.Moldova şi Banca de Dezvoltare a
Consiliului Europei. Conform
Constituţiei şi Codului electoral, mandatul Parlamentului de legislatura a
XVI-a, ales la 6 martie 2005, va expira
la 7 martie.

CDER va continua să promoveze o agricultură competitivă

Membrii CDER au stabilit priorităţile pentru anul 2009, printre care: promovarea competitivităţii în agricultură (subvenţionarea şi atragerea investiţiilor în mediul rural) şi ridicarea
barierelor din calea exporturilor moldoveneşti

Negocierile privind noul
Acord de cooperare cu UE
ar putea începe în
primăvara curentă
Negocierile privind noul Acord de cooperare
a Republicii Moldova cu Uniunea Europeană ar putea începe în primăvara curentă. Republica Moldova doreşte ca acest Acord să ﬁe unul de asociere
cu UE şi pledează pentru un dialog cât mai dinamic, a declarat preşedintele Vladimir Voronin, în
cadrul şedinţei Comisiei Naţionale pentru Integrare Europeană, la 27 ianuarie.

Şi în 2009

Coaliţia pentru Dezvoltare Economică
Rurală (CDER) va pleda şi în anul 2009
pentru o agricultură competitivă. Această
declaraţie a fost făcută în cadrul întrunirii
generale a membrilor CDER, la care a fost
făcut bilanţul anului 2008.

Preşedintele a mai cerut tuturor autorităţilor centrale să reacţioneze
prompt şi să explice poziţia oﬁcială a R.
Moldova asupra problemelor pe care le
vor aborda reprezentanţi ai instituţiilor europene şi ambasadori ai statelor
UE, indiferent dacă sunt sau nu acreditate la Chişinău. De asemenea, la
propunerea şefului statului, va ﬁ desemnată o persoană din cadrul Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării
Europene în calitate de reprezentat
special în relaţiile cu Republica Cehă.
Următoarea şedinţă a Comisiei
Naţionale pentru Integrare Europeană
va avea loc la 24 februarie.

cu produse agricole; perfectarea cadrului legal
pentru dezvoltarea fermierilor mici şi mijlocii.
CDER a identiﬁcat drept probleme primordiale pentru agriculturi: lipsa investiţiilor, competitivitatea scăzută şi „legislaţia nebuloasă”.
Întrunirea Generală a ales cu unanimitate
de voturi nouă organizaţii-membre ale Delegaţiei Permanente a CDER. În calitate de copreşedinţi au fost desemnaţi Viorel Chivriga de
la IDIS „Viitorul”, Sergiu Neicovcen de la Centrul CONTACT şi Aurelia Bondari de la Federaţia Naţională a Agricultorilor „AGROin-

În contextul raportului viceprim-ministrului, Andrei Statan, ministrul Afacerilor Externe şi Integrării
Europene, cu privire la aprobarea priorităţilor relaţiilor UE - R.Moldova pe durata Preşedinţiei Cehe a UE
(ianuarie-iunie 2009), şeful statului s-a pronunţat
pentru aprofundarea relaţiilor cu Cehia atât în plan bilateral, cât şi multilateral. „Susţinerea Cehiei ar putea
ﬁ valoriﬁcată pentru reluarea negocierilor în formatul
„5+2”, precum şi în vederea atragerii asistenţei ﬁnanciare pentru implementarea măsurilor de încredere şi
lansarea dialogului cu UE privind liberalizarea regimului
de vize”, a spus Voronin.
Vladimir Voronin a precizat că anul curent este unul
electoral, care va lăsa amprenta asupra multor procese
din societate. În sens, şeful statului a solicitat membrilor
Comisiei să nu facă declaraţii politice, ci să se concentreze asupra implementării acţiunilor de avansare
spre UE.
Totodată, şeful statului a solicitat reprezentanţilor
administraţiei publice locale să reacţioneze prompt la
toate problemele abordate de partenerii europeni cu scopul de a aduce la cunoştinţă poziţia oﬁcială a R.Moldova.
Următoarea şedinţă a Comisiei Naţionale pentru Integrare Europeană va avea loc la 24 februarie.
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Moldova şi România vor implementa proiecte
economice comune pe termen lung
În anul 2008, România s-a clasat pe primul loc printre destinaţiile exporturilor moldoveneşti,
livrările ﬁind în creştere cu 60%. Au
sporit cu 40% şi importurile, a comunicat joi, 29 ianuarie, prim-viceprim-ministrul Igor Dodon, întro conferinţă de presă la încheierea
discuţiilor cu ministrul întreprinderilor mici şi mijlocii, comerţului
şi mediului de afaceri din România
Constantin Niţă.
Au fost lansate mai multe proiecte
noi. Printre acestea şi construcţia Centralei electrice de la Ungheni. În dialogul
cu Constantin Niţă am abordat problema construcţiei liniei aeriene de înaltă
tensiune Ungheni-Iaşi, foarte importantă pentru implementarea acestui
proiect, care va uniﬁca sistemele energetice ale celor două ţări„ a declarat Igor

Dodon. Alte subiecte puse în discuţie ţin
de colaborarea în domeniul infrastructurii
calităţii, avînd în vedere trecerea RM la
standardizarea voluntară şi racordarea legislaţiei naţionale în domeniu a RM la cea
comunitară, precum şi de dezvoltarea a
comerţului bilateral, crearea condiţiilor
pentru punerea în funcţiune a punctului vamal Lipcani- Rădăuţi, a mai spus
prim-viceprim-ministrul.
„Am ţinut să fac această primă vizită
la Chişinău pentru a arăta interesul României faţă de RM. Venim mai aproape
de vecin, mai ales în situaţii de criză ﬁnanciar-economică”, a declarat ministrul
român al întreprinderilor mici şi mijlocii, comerţului şi mediului de afaceri.
Constantin Niţă consideră că e necesar
un ritm mai susţinut în promovarea
companiilor româneşti pe piaţa RM şi a
companiilor moldoveneşti pe piaţa din
România. „Mă declar mulţumit de cola-

borarea stabilită şi principiile acestei
colaborări. În următoarele zile vor ﬁ
create echipele de lucru pentru elaborarea unor proiecte pe termen lung, care vor
ﬁ discutate mai apoi în cadrul Comisiei
interguvernamentale bilaterale”, a spus
oﬁcialul român.
Potrivit acestuia, circa 650 de întreprinderi cu capital român în Moldova
e foarte puţin. Potenţialul e mai mare.
Acesta se referă şi la companiile cu capital
moldav în România, deşi numărul lor e
mai mare – circa 3300,
Răspunzînd la întrebarea ce se va întreprinde pentru ca să ﬁe posibilă trecerea frontierei prin punctul vamal Lipcani-Rădăuţi, Constantin Niţă a spus că
peste 2 săptămîni va ﬁ aprobat bugetul
de stat al României şi că s-ar putea ca să
ﬁe prevăzute surse în scopul creării infrastructurii respective pe partea dreaptă
a Prutului.

Proiectul Naţional de Alimentare
cu Apă şi Canalizare îşi propune
să asigure cu apă potabilă locuitorii
a peste 50 de localităţi
Locuitorii a 50 de sate şi 7
oraşe din Moldova vor beneﬁcia de acces la apă potabilă în
urma Proiectului Naţional de
Alimentare cu Apă şi de Canalizare. Proiectul, lansat la
29 ianuarie, a fost precedat de
un proiect-pilot implementat în 5 oraşe.
Proiectul a fost semnat la 2 iunie 2008 între Republica Moldova
şi Asociaţia Internaţională de
Dezvoltare şi prevede acordarea
unui credit în valoare 14 mln
SUA, a declarat Aurelia Samson,
directorul Unităţii de Implementare a Proiectului Naţional de
Alimentare cu Apă şi de Canalizare.
Localităţile au fost selectate
după criteriile stabilite de Banca
Mondială şi Guvernul Republicii
Moldova. Cele şapte oraşe sunt:

Bălţi, Cahul, Căuşeni, Floreşti,
Orhei, Soroca şi Ungheni. „Datorită succesului proiectului pilot,
s-a trecut la implementarea
proiectului naţional”, a spus Takao Ikegami, reprezentantul
Băncii Mondiale, şeful misiunii
pentru sectorul de apă în Moldova.
Proiectul urmăreşte îmbunătăţirea şi acoperirea serviciilor de aprovizionare cu apa şi
canalizare în localităţile selectate. În regiunea urbană proiectul
prevede instalarea ţevilor de apă,
reabilitarea unei staţii de tratare
a apei, reabilitarea reţelelor staţiilor de pompare a apei, livrarea
maşinilor autoconstrucţiilor şi
autocamioanelor şi construirea
colectoarelor de canalizare noi.
Pentru regiunile rurale se
prevede reabilitarea fântânilor
existente, reţelelor de apeduct

pentru aprovizionarea instituţiilor cu menire socială şi implementarea programelor pentru
sănătate şi educaţie sanitară.
Proiectul conţine şi un program
energetic care prevede demonstrarea şi replicarea de către regiile
“Apă Canal” a mijloacelor adecvate
de îmbunătăţire a eﬁcienţei energetice în activităţile de aprovizionare cu apă şi epurarea apelor
uzate la nivel local, şi reducerea
emselor de gaze cu efect de seră”,
În 2003, Banca Mondială a
mai acordat un credit Asociaţiei
Internaţionale de Dezvoltare pentru proiectul pilot. Proiectul în valoare de 12 mln de dolari a fost
derulat în oraşele Cahul, Bălţi,
Orhei, Soroca şi Ştefan Vodă, a declarat Veaceslav Iordan, directorul general agenţiei „Apele Moldovei”.

Banca Europeană de Investiţii
creează un fond de vecinătate
pentru ţările din sud şi est
Banca Europeană de Investiţii
(BEI) a creat un fond ﬁduciar în
care să ﬁe transferaţi bani pentru
proiecte prioritare de infrastructură, în special în domeniul energeticii, transporturilor şi mediului ambiant, scrie publicaţia tunisiană webmanagercenter.com.
Vicepreşedintele BEI, Fontaine Vive, a declarat că banca a

înregistrat deja primele transferuri benevole din partea statelormembre UE, care au ajuns la 18
milioane de euro.
„În 2008, lista de proiecte
care vor ﬁ ﬁnanţate constă din 6
proiecte comune în valoare de 1,6
miliarde de euro pentru vecinii
din sud (Egipt, Maroc, Tunisia) şi
13 proiecte în valoare de 1,2 mi-

liarde de euro pentru vecinii din
est (Georgia, Moldova, Ucraina)”,
a spus oﬁcialul.
60% din banii din acest fond
vor ﬁ utilizaţi în proiecte co-ﬁnanţate de instituţiile europene,
Banca Europeană pentru Reconstrucţii şi Dezvoltare (BERD)
şi de către Grupul Băncii Mondiale.

UE fixează lansarea Parteneriatului
Estic pentru 7 mai
Liderii ţărilor UE vor lansa oficial
„Parteneriatul Estic” la un summit la
Praga pe 7 mai, a anunţat preşedinţia
cehă a UE. Parteneriatul Estic vizează
consolidarea relaţiilor dintre Uniunea
Europeană (UE) şi şase foste republici
sovietice.
Cele şase ţări sunt Ucraina, Moldova, Belarus, Georgia, Armenia şi Azerbaidjan. Parteneriatul urmează să sporească susţinerea ﬁnanciară şi cooperarea UE cu aceste
ţări, chiar dacă Rusia îşi menţine o inﬂuenţă importantă în ele.
Participarea liderului belarus Aleksandr Lukaşenko rămâne incertă deocamdată, ﬁind condiţionată de democratizarea ţării sale.
Conducătorii UE vor participa apoi la
un alt summit cu privire la aşa-numitul
„coridor de sud, menit să decidă aduce-

rea gazelor naturale din Marea Caspică în Europa. Printre ţările care vor ﬁ invitate ﬁgurează
Georgia, Turcia şi Kazahstan, potrivit unui
purtător de cuvânt ceh. Chestiunea „coridorului de sud” se referă în special la gazoductul Nabucco ce va lega Bazinul Caspic de Austria via Turcia şi a redevenit prioritară după
recentul conﬂict al gazelor între Rusia şi Turcia. Europenii doresc astfel să reducă dependenţa lor de Moscova şi să-şi diversiﬁce sursele de aprovizionare cu hidrocarburi.
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Pe parcursul anului trecut

Aproape 85 mii de utilizatori din 125 de ţări
au beneficiat de serviciile bursei agricole
www.agravista.md
j

Majoritatea provin din România
Valoarea cererilor şi ofertelor de produse şi servicii agricole plasate depăşeşte
jumătate de miliard de lei

Ca şi în anii precedenţi, cea mai
mare pondere a ofertelor comerciale
o au „Cerealele şi boboasele”, acestea constituind 31% din totalul
ofertelor şi în acelaşi timp cererea
pentru aceste produse este, de asemenea cea mai mare, cu 26% din total, astfel oferta ﬁind în exces cu
doar 5%. A doua categorie de produse cel mai des oferite pe Agravista
sunt „Legume si cartoful”, cu o supraofertă de 8%, pentru o cerere revenind 8 oferte. O situaţie mai

piaţa internă, cât şi externă. Procedurile birocratice în obţinerea
certiﬁcatelor pentru producţia agricolă, precum şi livrarea producţiei
de o calitate joasă au condiţionat direct diminuarea exporturilor, în
special în Rusia. Nu mai puţin important este şi monopolizarea
pieţelor agricole de către intermediari şi angrosişti, accesul direct al
producătorilor agricoli pe pieţele angro şi ﬁzice ﬁind foarte limitat, de
cele mai dese ori chiar imposibil. În

Oferte de produse agricole disponibile pe www.agravista.md, 2008

echilibrată este înregistrată pentru
categoria „Fructe şi pomuşoare”,
astfel pentru 1 cerere revin 3 oferte
.
Numărul total de oferte agricole
disponibile pe www.agravista.md
constituie 1466 cu o valoare de
321 mln. lei, iar al cererilor – 195
(46,5 mln. lei). Raportul este de 7,5
la 1 în favoarea ofertelor. Comparativ cu anul 2007, numărul ofertelor comerciale plasate pe
www.agravista.md a crescut cu
14,4%.
Pe parcursul anului trecut, organizaţiile regionale AGROinform
au intermediat 410 tranzacţii, în valoare de 30,5 mln. Lei. Acest indice
este cu 15% mai mic în comparaţie
cu anul 2007. Este de menţionat că
din numărul total al tranzacţiilor intermediate 14 (în valoare de 1,87
mln. lei) au fost tranzacţii de export,
cu 65% mai puţin decât în 2007.
Situaţia creată este argumentată
de un şir de factori, precum supraproducţia din anul trecut, calitatea
joasă, lipsa ambalajului, tehnologiile
vechi aplicate şi, ca urmare, randamentul scăzut care nemijlocit inﬂuenţează preţul de vânzare, atât pe

aceste condiţii preţul de achiziţie a
producţiei agricole de la producători
este uneori de 10 ori mai mic decât
preţul de vânzare.
Anul trecut portalul a fost vizitat de 84 064 utilizatori (cu 2,17%
mai mulţi decât în 2007) din 125 de
ţări (149 în 2006), direcţionaţi de
347 surse, de 1,6 ori mai puţine decât în 2007. La fel, este în creştere
şi numărul mediu de utilizatori
zilnici al site-ului cu 1,89% faţă de
anul trecut, cât şi timpul mediu pe-

trecut pe site 00:03:35 min, cu
20,55% mai mult decât în perioada
de referinţă.
Ponderea noilor vizitatori este
de 69,39 comparativ cu 30,61% de
vizitatori vechi care şi reprezintă
utilizatorii ﬁdeli.
Mai impresionant, este statistica
vizitatorilor după dimensiunea geograﬁcă. Cel mai mare număr de vizitatori/utilizatori ai portalului
sunt din România, dar cu o descreştere de 8,76% comparativ cu
2007. Vizitatorii autohtoni care au
accesat portalul se situează pe locul
II şi înregistrează o creştere 25,65%.
Primele 10 ţări care utilizează

Cereri de produse agricole disponibile pe www.agravista.md, 2008

Cuvintele cheie la căutare:
cresterea iepurilor, monitorul oficial,
agravista, combine agricole, pepiniere,
tractoare agricole, carton, www.agravista.md, bursa agricola, fructe uscate,
hidropompa moldova, floarea soarelui,
aspersoare, miez de nuca, seminţe de
flori, pepiniere pomicole, monitorul
oficial md, preţ floarea soarelui, utilaje
industria alimentara, motocultivatoare,
utilaje morărit, cutii, seminţe flori, sfecla roşie, законодательство
молдовы, porumb, preturi cereale,
linie de prelucrare a laptelui, noutăţi
legislative, monitorul oficial.md, instalaţii frigorifice, mini tractoare,
seminţe de legume, utilaje in industria
alimentara, fabrica de conserve, fabricarea vinului, creşterea bovinelor, apicultura, sfecla de zahar, codul muncii al
republicii moldova, lăzi plastic, tehnica
agricola, prelucrarea laptelui, maşini si
utilaje agricole, brutarii etc., ceea ce
vorbeşte despre interesul utilizatorilor
în mare parte pentru linii de prelucrare,
utilaje şi tehnică agricolă, preţuri
cereale, animale şi produse animaliere,
seminţe şi material semincer,
legislaţie.

cel mai intens portalul AgraVista.md sunt România, Moldova
/cu o diferenţă de doar 2,3%/, urmată de Italia, Rusia, Ucraina, SUA,
Germania, Spania, Marea Britanie, Franţa. Un interes sporit se
atestă faţă de informaţiile disponibile pe www.agravista.md din
partea utilizatorilor din Rusia, rata
de creştere faţă de 2007 a vizitatorilor din această ţară ﬁind de 33,2%.
În acelaşi timp, cu 17,46% a crescut
numărul utlizatorilor din Ucraina.
Astfel, interesul strategic pentru
Moldova privind piaţa produselor
agroalimentare este menţinut şi
în continuare de către România, Rusia, Ucraina şi UE.
Conform repartizării geograﬁce după oraşe, Chişinăul este în topul provenienţei vizitelor, după
care urmează 80% din oraşele din
România. Interesul deosebit şi cu o
rată de creştere a vizitelor peste
80% este din Moscova, Kiev, Milan,
Roma. Acest fapt poate ﬁ explicat
mai mult prin interesul sistemelor
informaţionale din aceste ţări, care
consultă portalul Agravista.md
pentru preluarea sistematică a informaţiei disponibile pe acesta. În
total, Agravista este vizitată de utilizatorii din 3549 oraşe şi vorbitori
de 70 limbi.
Utilizatorii – vorbitori de limba
rusă manifestă un interes sporit
pentru site şi sunt în creştere cu
30,85% faţă de anul trecut. Acelaşi
ritm de creştere este înregistrat şi
pentru audienţa de limbă româna
(39,43%), totuşi aceştia se clasează
pe locul III, pe prima poziţie ﬁind
interesul utilizatorilor - vorbitori de
limbă engleză.
Cea mai accesată pagină, exceptând home - page este „Baza de
date de produse şi companii”. Cu
toate că după pondere categoria
„Preţuri” se clasează pe locul 6 în topul celor mai vizitate categorii de informaţii, rata de creştere este impresionantă – 1184,73% , ceea ce
conﬁrmă calitatea informaţiei despre preţuri şi necesitatea acestui tip
de informaţii. „Cererile şi ofertele”
sunt o categorie solicitată, cu o
creştere a interesului utilizatorilor
de 100% faţă de anul 2007.
Studiul a fost efectuat în baza
statisticii oferite de www.agravista.md, datelor şi informaţiilor extrase din baza de date pentru monitorizarea activităţilor în cadrul reţelei
AGROinform şi statisticii oferite de
Google Analytics.
Tatiana VASILIŢA
specialist principal marketing,
AGROinform
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TRANSFER DE CULTURĂ
ŞI CIVILIZAŢIE GERMANĂ
Cetăţenii moldoveni ar putea învăţa
multe lucruri bune de la germani. Printre
acestea ar merita să se numere şi cele
câteva ce i-au impresionat pe ziariştii din
Republica Moldova care au participant la
o recentă vizită în Germania, organizată
de Ambasada acestei ţări la Chişinău.
Impresiile ziariştilor se referă la modul în
care interacţionează alegătorii şi politicienii, la gradul înalt de participare a
cetăţenilor la alegeri şi în viaţa publică, la
buna dispoziţie, nivelul de bunăstare şi
patriotism al nemţilor.
Un grup de ziarişti moldoveni s-a aﬂat, timp
de o săptămână, în landul Hessen din Germania.
Ei au participat la cele mai importante evenimente
axate pe desfăşurarea alegerilor în parlamentul
landului respectiv, având totodată şi ocazia de a
se familiariza cu situaţia politică din Hessen.
Conaţionalilor noştri le-au fost organizate întâlniri cu liderii partidelor politice antrenate în alegeri, inclusiv în contextul unor acţiuni publice ale
acestora. Punctul culminant al vizitei ar putea ﬁ
considerat pe drept cuvânt prezenţa ziariştilor
moldoveni la alegerile ce s-au desfăşurat pe 18 ianuarie curent. În seara aceleiaşi zile, alături de colegii lor de breaslă, ei au asistat la anunţarea rezultatelor prealabile ale alegerilor, câştigate de
creştin-democraţi.

IMPRESII ŞI RECOMANDĂRI
Întrebaţi despre impresiile pe care le au în
urma vizitei, jurnaliştii moldoveni s-au arătat surprinşi mai ales de cota înaltă de participare a
nemţilor la alegeri.
În opinia Liliei Gurez, de la Agenţia Infotag, rata de participare a cetăţenilor germani la
alegeri este atât de mare încât Republica Moldova
ar putea doar să viseze la aşa ceva. „Deşi credeam
că în ultimii ani ţara noastră a evoluat foarte mult
şi că ne putem apropia de standardele europene, am
înţeles că mai avem încă multe de făcut. - Germanilor le este caracteristic să ﬁe un popor foarte responsabil. Fiecare din ei conştientizează că votul său
contează şi este foarte importantă participarea la alegeri.” În urma acestei vizite, Lilia Gurez a ajuns la
concluzia că partidele politice din Republica
Moldova ar trebui să pună accentul pe informarea societăţii civile. În accepţia sa, ar ﬁ de datoria politicienilor să-i convingă pe cetăţeni că votul lor chiar contează, iar viitorul ţării depinde de
ﬁecare alegător în parte.
Simion Ciochină, de la aceeaşi agenţie de
presă, a sugerat că standardele germane de organizare a alegerilor ar putea servi drept exemplu pentru Republica Moldova. „În anul curent şi
în Republica Moldova vor avea loc alegeri parlamentare. – Noi am văzut cum au loc acestea în landul german Hessen care, după numărul de populaţie, este aproximativ ca ţara noastră.” Simion
Ciochină este de părere că politicienii trebuie să
ﬁe mai deschişi faţă de cetăţeni, să ia în consideraţie toate doleanţele alegătorilor. „Acest lucru

Grupul de ziarişti moldoveni a fost alcătuit din 11 persoane care anterior, timp de aproape
jumătate de an, au participat la un program de studiere a limbii germane, realizat de
Fundaţia culturală germană „Akzente” în conlucrare cu Ambasada Germaniei la
Chişinău. Unul din obiectivele călătoriei în landul Hessen l-a constituit practicarea
cunoştinţelor lingvistice într-un mediu pur german.

l-am observat în Germania, când partidele s-au
arătat foarte deschise oamenilor simpli”, a mai
adăugat ziaristul.

chiar dacă îţi este necunoscut. Acest fapt îţi ridică dispoziţia pentru întreaga zi, te face să te simţi respectat,
făcându-i şi pe alţii, în acelaşi timp, să se simtă bine.”

Valentina Basiul, de la ziarul Timpul,
spune că a mers în această vizită pentru a vedea
cum se desfăşoară alegerile într-o ţară democratică. „M-a uimit gradul de participare a nemţilor
la procesul politic. Mai mult ca atât, am aﬂat că
în landul pe care l-am vizitat un partid nu şi-a respectat promisiunea şi a fost pedepsit pentru asta,
adică la alegerile repetate, lumea nu i-a mai dat
voturi.”

Valentina Basiul: „În plan profesional, această
călătorie mă va face să ﬁu cât mai responsabilă. La
asta i-aş îndemna pe toţi moldovenii – să se implice
civic, să ﬁe mai responsabili în acţiuni şi faţă de comunitatea în care trăiesc.”

RELAŢII ŞI CULTURĂ
În timpul vizitei, jurnaliştii din ţara noastră
au avut ocazia de a stabili contacte cu colegi lor
de breaslă din Germania. Printre aspectele ce leau suscitat interesul la întâlnirile cu ziarişti germani au fost modul de organizare a muncii la
unele redacţii precum: ziarul „Frankfurter Allgemeine Zeitung", Zweites Deutsches Fernsehen
/ZDF/, postul public de radio local - Hessische
Rundfunk /HR/ etc. Totodată, conaţionalii noştri
au descoperit viaţa culturală din Germania, mergând serile pe la teatru, concerte, până şi la opera
din Frankfurt pe Main, care se sfârşeau uneori târziu după miezul nopţii.
Cât priveşte cultura şi intenţia de a prelua din
comportamentul nemţilor, ziariştii din Republica
Moldova au menţionat:
Tatiana Solonari, de la ziarul Capital Market: „M-a impresionat atitudinea foarte respectuoasă, buna dispoziţie şi zâmbetul cu care te întâmpină pretutindeni şi te petrec germanii. De azi
înainte mă voi strădui şi eu să le zâmbesc celor cu care
mă voi întâlni, chiar dacă îmi vor ﬁ necunoscuţi. Am
luat această decizie pentru că am văzut cât de
plăcut te simţi atunci când cineva îţi zâmbeşte,

Simion Ciochină: „Trăind acolo, înţelegi de ce
economia Germaniei este atât de puternică. Nemţii
sunt foarte organizaţi şi se dedică lucrului pe care-l
fac. Este o ordine bine pusă la punct în toate domeniile, începând cu lucru şi terminând cu atitudinea
lor faţă de cultură. La ei teatrele, sălile de operă sunt
arhipline.”

IMPRESII RECIPROCE
Grupul de ziarişti moldoveni a fost alcătuit din
11 persoane care anterior, timp de aproape
jumătate de an, au participat la un program de studiere a limbii germane, realizat de Fundaţia culturală germană „Akzente” în conlucrare cu Ambasada Germaniei la Chişinău. Unul din obiectivele
călătoriei în landul Hessen l-a constituit practicarea cunoştinţelor lingvistice într-un mediu pur german. De menţionat că programul vizitei a fost elaborat şi realizat de reprezentanţii Institutului
Goethe din Germania, care promovează limba şi
cultura germană în întreaga lume. La ﬁnele vizitei, Stefan Zeidenitz, reprezentant al institutului,
a declarat că moldovenii pe care i-a cunoscut
„sunt drăguţi, inteligenţi, simpatici, foarte interesaţi de ceea ce fac şi manifestă un interes deosebit faţă de limba germană”. „Despre Republica Moldova am avut întotdeauna o impresie pozitivă care,
odată cu venirea ziariştilor aici, în Germania, s-a
accentuat”, a mai menţionat Stefan Zeidenitz. La
rândul său, Victor Herbeiu, însoţitor de grup în ca-

drul vizitei, este de părere că ţara noastră ar trebui să-şi promoveze mai intens imaginea în lume
prin tot ce are mai bun. El a recunoscut că pentru
prima dată a auzit de existenţa unei astfel de ţări
precum Republica Moldova la şcoală, de la profesorul său de geograﬁe. „Nu studiem prea multe despre ţările din est. Se ştie că este o ţară săracă, că are
probleme economice şi mai există şi probleme cu
corupţia. Mass-media relatează mai mult despre
problemele majore care apar şi uneori, foarte rar,
se vorbeşte şi despre ecologie.”

RELAŢII ŞI INTERACŢIUNE
In ultimii ani, tot mai mulţi tineri din Republica Moldova beneﬁciază de diferite posibilităţi
de a studia în cadrul unor universităţi şi instituţiilor de cercetare din Germania. Tinerilor
străini, inclusiv celor moldoveni, după încheierea
studiilor li se oferă unele posibilităţi în ceea ce
priveşte găsirea unui loc de muncă şi integrarea
în societatea germană. Mulţi dintre aceştia preferă totuşi să revină în patrie, pentru că dorul de
ţară, oricât de diﬁcil ar ﬁ acolo, este mai presus
decât situaţia materială, consideră Iacinta Andrei,
însoţitoare a grupului din Moldova, care în prezent studiază la Universitatea din Mainz. „Mai e
un fenomen ciudat, la Universitate se adună
străinii între ei. - Chiar dacă avem şi prieteni germani, ne simţim mai bine între noi, străinii. Sunt
grupuleţe de toate naţionalităţile. Ne uneşte
faptul că suntem departe de ţară, că vorbim
limba germană cu un accent diferit.”
Cetăţenii moldoveni manifestă un interes sporit, dar şi un respect profund pentru cultura şi
tradiţiile germanilor, pe care le-au cunoscut îndeaproape de la etnicii germani, ce au locuit pe teritoriul Basarabiei înainte de anul 1940. Conform
unei declaraţii a preşedintelui în exerciţiu al
Germaniei, difuzată de mass-media de la Chişinău,
la începutul secolului al XIX, din cauza situaţiei
ﬁnanciare grele, unii nemţi au emigrat în sudul
Rusiei, apoi în Basarabia, în prezent, Republica
Moldova. În 1939, când Hitler şi Stalin au
împărţit Europa, nemţii care locuiau în est au fost
nevoiţi să aleagă între adoptarea cetăţeniei ruse
sau revenirea în patria istorică, cei mai mulţi dintre ei dând preferinţă celei de a doua opţiuni.
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* OFERTE
Produs

Cantitate

Descrierea companiei:

Produs

Cantitate

Descrierea companiei:

Produs

Cantitate

Descrierea companiei:

Mere

50 tone

Obrijanu Ilie Drochia, s.Sofia, Telefon: (252)
30922

Ovăz

20 tona

Stratev Ion Cantemir, s. Viseneşti, Telefon mobil:
079690471

Floarea-soarelui 500 tone

Gramineus Com Făleşti, Telefon: (259) 24483,
069327627

Mere

40 tone

Lilia Goju Făleşti, s. Bocsa, Telefon mobil:
079000278

Morcov

10 tone

Stratev Ion Cantemir, s. Viseneşti, Telefon mobil:
079690471

Floarea-soarelui 500 tone

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

Mere

8 tone

Guranda Veaceslav Căuşeni, Telefon: (243)
23763

Ceapă

45 tone

Ceretexagro-Prim Făleşti, s. Izvoare, Telefon:
(259) 69 133, (259) 69414

Floarea-soarelui 150 tone

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

Soia

5 tone

Grişciuc Nina Râşcani, s. Ştiubeeni, Telefon:
(256) 24584

Ceapă

12 tone

Musteta Vladimir Căuşeni, s. Saiţi, Telefon: (243)
23763

Floarea- soarelui 120 tone

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

Lemn de salcâm 17 m3

Grebeniuc Anatol Ungheni, Telefon: (236)
22389, 0682 20499

Ceapă

10 tone

Buzuc Alexei Căuşeni, s.Copanca, Telefon: (243)
23763

Floarea-soarelui 12 tone

Grişciuc Nina Râşcani, s. Ştiubeeni, Telefon:
(256) 24584

1200 tone

Struguri soi
Moldova

10 tone

Grâu

RusMiLiud Orhei, s.Jora de Mijloc, Telefon: (235)
55262, 0 794 57144

"CBCIM" Căuşeni Căuşeni, Telefon: (243)
23763, 067269111

Seminţe de
floarea- soarelui 12 tone
măşcate

Musteţa Vladimir Căuşeni, s.Saiţi, Telefon: (243)
23763

Puieţi de
trandafir altoiţi

350 bucăţi

600 tone

Ciobalaccia Cantemir, s Ciobalaccia, Telefon:
(273) 70218

Panuţa Petru Căuşeni, s. Zaim, Telefon: (243)
72441

Pomi altoiţi
de nuci

150 bucăţi

Iarovaia Valentina Căuşeni, s.Caplani, Telefon:
(243) 23763

Pomi altoiţi
de persic

1500 bucăţi

Munteanu Ion Căuşeni, s.Zaim, Telefon: (243)
72184

Pomi altoiţi
de prun

2500 bucăţi

Munteanu Ion Căuşeni, s.Zaim, Telefon: (243)
72184

Pomi altoiţi
de nuci

500 bucăţi

Munteanu Ion Căuşeni, s.Zaim, Telefon: (243)
72184

Puieţi
fructiferi

nelimitat

RusMiLiud Orhei, s.Jora de Mijloc, Telefon: (235)
55262, 0 794 57144

Portaltoi
de măr

nelimitat

RusMiLiud Orhei, s.Jora de Mijloc, Telefon: (235)
55262, 0 794 57144

Stoloni de
căpşune
Gigantela

5000 bucăţi

Vizitiu Petru Ungheni, s. Cristoforovca, Telefon:
(236) 24661

Stoloni de
căpşune

1000 bucăţi

Grebeniuc Anatol Ungheni, Telefon: (236)
22389, Telefon mobil: (682)20499

Seminţe de
7 tone
floarea-soarelui
Macuh de
1 tonă
floarea- soarelui
Ulei de
0,5 tone
floarea-soarelui

Porumb

Porumb

Porumb

Porumb

Porumb

Porumb

Porumb

Porumb

Seminţe
de porumb
Seminţe
de porumb

Mazăre verde

Varză murată

1000 tone

500 tone

500 tone

400 tone

100 tone

40 tone

20 tone

5 tone

200 tone

100 tone

20 tone

nelimitat

Musteţa Vladimir Căuşeni, s. Saiţi, Telefon: (243)
23763
Nisteriuc Grigore Ungheni, s. Petreşti, Telefon:
(236) 42356, 0 698 33107
Nisteriuc Grigore Ungheni, s. Petreşti, Telefon:
(236) 42356, 0 698 33107
Gramineus Com Făleşti, Telefon: (259) 24483,
Telefon mobil: 069327627
Ceretexagro-Prim Făleşti, s. Izvoare, Telefon:
(259) 69 133, (259) 69414
CAP Glia Cantemir, s. Pleseni, Telefon: (273)
74230
Ciobalaccia Cantemir, s Ciobalaccia, Telefon:
(273) 70218

Paşcan Ştefan Căuşeni, Telefon: (243) 23763

Stratev Ion Cantemir, s. Viseneşti, Telefon mobil:
079690471
Grişciuc Nina Râşcani, s. Ştiubeeni, Telefon:
(256) 24584
Solomon Veaceslav Ungheni, s. Valea Mare, Telefon: (236) 34283
Musteţa Vladimir Căuţeni, s. Saiti, Telefon: (243)
23763

Grâu

Grâu

500 tone

Grâu

400 tone

Grâu

100 tone

Grâu

10 tone

Grâu alimentar

Grâu alimentar

Grâu alimentar

Grâu furajer

Făină de grâu

Orz

600 tone

100 tone

5 tone

1000 tone

15 tone

700 tone

Orz

300 tone

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

Stihari Ion Cantemir, s.Samalia, Telefon: (273)
22853

Stratev Ion Cantemir, s. Viseneşti, Telefon mobil:
079690471

Panuta Petru Căuşeni, s. Zaim, Telefon: (243)
72441

Gramineus Com Făleşti, Telefon: (259) 24483,
069327627

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

Solomon Ion Ungheni, s. Valea Mare, Telefon:
(236) 43308

Gramineus Com Făleşti, Telefon: (259) 24483,
069327627

Coslet Dumitru Hânceşti, Secareni, Telefon:
(269) 23406

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

Ciobalaccia Cantemir, s Ciobalaccia, Telefon:
(273) 70218

Orz

50 tone

Vastadum Făleşti, s. Mărăndeni, Telefon mobil:
(692) 12681

Orz

10 tone

Stratev Ion Cantemir, s. Viseneşti, Telefon mobil:
079690471

Ovăz

25 tone

Stihari Ion Cantemir, s.Samalia, Telefon: (273)
22853

"CBCIM" Căuşeni Căuşeni, or. Căuşeni, Telefon:
(243) 23763, 067269111
Vindex Agro Orhei, satul Mălăieşti, Telefon:
(235) 51648, 0795 35158, Fax: (235) 51648
Căpăţină Vasile Orhei, s.Podgoreni, Telefon:
(235) 50280, 067181037

COMERCIALIZĂM RĂSAD
Varză

Varză

Mere

150 tone

Capatina Gheorghe Ungheni, s. Bumbăta, Telefon mobil: (691)84314

10 tone

Buzuc Alexei Căuşeni, s.Copanca, Telefon: (243)
23763

50 tone

Ţurcanu Vasile Drochia, s. Antoneuca, Telefon:
(252) 27032, 078012222

DE TOMATE,
ARDEI şi
VARZĂ ÎN CANTITIĂŢI NELIMITATE.
Preţ negociabil.
Oferim spre comercializare un tractor
UMZ cu cultivator.
Relaţii la numerele de telefon
(268) 74986, 079576189

Miere de albine 1 tonă

Marcu Victor Făleşti, satul Călineşti, Telefon:
(259) 61 281

Miere de albine 1 tonă

Bujag Anatolie Făleşti, s.Glingeni, Telefon: (259)
71 442

Miere de albine 0,7 tone

Moisa Emilian Cantemir, s. Pleseni, Telefon:
(273) 74326

Miere de albine 0,25 tone

Obrijanu Ilie Drochia, s.Sofia, Telefon: (252)
30922

Stupi din
poliuritan

Aurel Darie Hânceşti, Telefon: (269) 23408, 0
68083841

10 unităţi

* CERERI
Produs

Cantitate

Descrierea companiei:

Cereale furajere 3 tone

Girjoaba Tatiana Căuşeni, s.Tănătari, Telefon:
(243) 23763, 079401246

Porumb

Doibani Anatolie Căuşeni, s.Baimaclia,
067269147

nelimitat

Seminţe de soia nelimitat



Neciai Ion Căuşeni, s.Olăneşti, (242) 51360

* Pre\ negociabil
Mai multe oferte
şi cereri găsiţi pe

www.agravista.md

