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Producătorii şi exportatorii
agricoli cer autorităţilor să fie
consultaţi la luarea deciziilor

Interesul fermierilor
pentru creşterea 
legumelor în sere
este tot mai mare
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Peste 150 de producători şi exportatori agricoli, participanţi la
mese rotunde organizate în 5 raioane ale RM, vor expedia autorităţilor
de resort cărţi poştale cu mesaje în care îşi exprimă îngrijorarea şi
nemulţumirea cu privire la greutăţile pe care le întâmpină în prac-
ticarea lucrărilor agricole. Iniţiativa are loc în cadrul Campaniei de
advocacy „Ridicaţi barierele din calea exporturilor! Lăsaţi economia
să respire liber!”, desfăşurată de Coaliţia pentru Dezvoltare Economică
Rurală (CDER).

În mesajele lor, agricultorii le transmit autorităţilor, în special
Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare (MAIA), că sunt
nevoiţi să „lase totul baltă şi să plece din ţară, iar echipamentul ve-
chi de 20-25 de ani cu care şi-au lucrat pământul îl lasă celor care
scriu legile şi conduc cu agricultura”. De asemenea, aceştia spun că
„statul este dator ca înainte de a primi careva hotărâri car e-i vizează
pe oamenii de la sate să se consulte cu ei şi atunci aceste hotărâri
ar duce spre prosperarea lor”. 

Fermierii susţin că „nu au acces liber nici la piaţa internă, nici

la cea externă de desfacere pentru a-şi vinde producţia agricolă” şi
se plâng de faptul că „preţul la motorină este egalabil cu cel de la ben-
zina pentru maşinile de lux”. Aceştia nu sunt mulţumiţi nici de „sub-
venţia de 15 lei primită de la stat în 2008”, pe care o consideră „o
bătaie de joc faţă de agricultor”. 

Pentru a proteja piaţa internă de importurile masive, care su-
focă eforturile producătorilor agricoli, legislaţia în materie agricolă
şi de comerţ exterior trebuie optimizată, se arată într-un comuni-
cat al IDIS „Viitorul”. 

Pe de altă parte, sunt necesare instrumente eficiente de stimu-
lare şi de promovare a exporturilor, precum creditarea exporturi-
lor, revizuirea mecanismului de restituire a TVA la export, eliminarea
barierelor netarifare, în special cele de ordin administrativ, spune
sursa citată. 

Campania a mizat pe consultări la nivel regional cu agenţii eco-
nomici şi exportatorii din sectorul agrar. La ea au participat şi funcţio-
nari publici de la Direcţiile agricole raionale.

Antreprenorii sunt invitaţi să-şi
promoveze mărfurile şi serviciile la
Bălţi, în cadrul expoziţiilor specializate
Procasa, Ambient-Info şi a salonului
alimentar Gurman. Acestea se vor
desfăşura în perioada 3-5 aprilie 2009
în incinta Teatrului Naţional „Vasile
Alecsandri” din Bălţi, transmite Info-
Prim Neo. 

Tematica expoziţiilor cuprinde
mărfuri şi mobilă pentru casă şi birou,
materiale de construcţie, echipa-

mente, instalaţii, scule, accesorii, uti-
laj, sticlă şi veselă, covoare, draperii,
produse chimice, articole din metal, in-
ventar pomicol şi de grădinărit etc. În
cadrul salonului alimentar Gurman
pot fi expuse produse alimentare,
băuturi alcoolice şi nealcoolice, ma-
terie primă pentru fabricarea produ-
selor alimentare, tehnologii şi uti-
laje pentru industria alimentară,
consulting etc. 

Cele trei târguri sunt organizate cu

scopul de a susţine agenţii economici
din ţară, de a promova mărfurile şi
serviciile pe pieţele externe şi in-
terne, de a stabili noi contacte de afa-
ceri, a declara directorul filialei din
Bălţi a Camerei de Comerţ şi Industrie
a Moldovei (CCI), Pavel Lupăcescu. 

Evenimentele sunt organizate de
Filiala din Bălţi a CCI în comun cu
Primăria municipiului Bălţi şi co-or-
ganizatorii ÎCS Knauf-Gips SRL şi SC
Multivers SRL.
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Târguri specializate în domeniul alimentar,
construcţii şi business vor fi organizate la Bălţi
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Federaţia Agrigultorilor AGROinform prezintă preţurile zilnice angro la fructe şi legume pe 5 pieţe din Moldova

Preţuri la unele produse agricole colectate la  27 martie 2009 2009 Informaţia zilnică despre preţuri o puteţi accesa pe www.agravista.md

Denumirea produsului Piaţa agricolă Edineţ Piaţa angro Bălţi Piaţa angro Chişinău (Albişoara) Piaţa agricolă Ungheni Piaţa agricolă Cahul

Preţ 
minim

Preţ 
maxim

Preţ 
mediu

Preţ 
minim

Preţ 
maxim

Preţ 
mediu

Preţ 
minim

Preţ 
maxim

Preţ 
mediu

Preţ 
minim

Preţ 
maxim

Preţ 
mediu

Preţ 
minim

Preţ 
maxim

Preţ 
mediu

Legume

Ardei dulce 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 38,00 26,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cartofi 3,50 3,50 3,50 2,30 3,20 3,00 4,00 5,00 4,50 4,00 4,00 4,00 3,50 5,00 4,50

Castraveţi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 18,00 17,00 0,00 0,00 0,00 17,00 18,00 17,00

Ceapă galbenă 2,00 2,00 2,00 2,20 3,20 3,00 2,00 3,00 2,50 3,50 3,50 3,50 2,00 2,80 2,50

Ciuperci Shampinion 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,00 40,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Morcov 0,00 0,00 0,00 3,70 4,00 4,00 3,30 7,00 4,00 4,00 4,00 4,00 3,00 4,50 4,00

Ridiche neagră 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 5,00 4,00 0,00 0,00 0,00 4,50 4,50 4,50

Roşii de seră 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 17,00 16,00 0,00 0,00 0,00 17,00 18,00 17,00

Sfeclă de masă 0,90 1,20 1,00 1,00 1,20 1,00 1,50 2,50 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 2,00

Usturoi 0,00 0,00 0,00 10,00 14,00 10,00 17,00 20,00 18,00 0,00 0,00 0,00 9,00 10,00 9,00

Varză 1,50 1,50 1,50 1,10 1,30 1,20 1,50 1,50 1,50 2,00 2,50 2,00 1,70 1,70 1,70

Fructe

Mere 1,50 4,00 2,00 2,00 3,00 2,50 4,00 6,00 4,50 4,00 4,00 4,00 4,00 6,00 5,00

Mere Golden 2,50 3,00 2,50 3,00 3,50 3,00 4,00 6,00 5,50 0,00 0,00 0,00 4,00 5,50 4,00

Mere Idared 1,50 2,50 2,00 3,00 3,50 3,00 5,00 6,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Portocale 15,00 15,00 15,00 12,00 12,00 12,00 13,00 15,00 13,00 0,00 0,00 0,00 13,00 13,00 13,00

Prune uscate 19,00 19,00 19,00 0,00 0,00 0,00 16,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 17,00 17,00 17,00

Struguri de masă Moldova 0,00 0,00 0,00 9,00 9,00 9,00 16,00 18,00 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Struguri roşii de masă 18,00 18,00 18,00 0,00 0,00 0,00 14,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Angajaţii, care activează prin cu-
mul îşi vor putea recupera sumele
contribuţiilor individuale de asi-
gurări sociale de stat obligatorii
virate în plus la bugetul asigurări-
lor sociale de stat. 

Potrivit unui proiect de hotărâre
aprobat, marţi, de Cabinetul de
miniştri, rambursarea se va face în
baza unei cereri depuse de solicitant
la Casa Naţională a Asigurărilor
Sociale.

Potrivit viceministrului Pro-
tecţiei Sociale, Familiei şi Copilului,
Iurii Bucinschi, Regulamentul de
rambursare a contribuţiilor menţio-
nate a fost elaborat pe motiv că per-
soanele, care activează prin cumul
achită contribuţii de asigurări so-
ciale de la fiecare loc de muncă, iar
suma acestora este mai mare decât
plafonul stabilit. Astfel, angajaţii
care vor achita, anual, o contribuţie
totală care va depăşi cinci salarii me-

dii prognozate pe economie în-
mulţit la 12, vor beneficia de ram-
bursările menţionate. Suma virată
în plus va fi rambursată asiguratu-
lui prin transfer la contul bancar al
acestuia.

Pensiile vor fi indexate
cu 20 la sută

Pensiile şi alte plăţi sociale vor fi indexate cu 20 la sută, din 1 aprilie curent. Potrivit
unei hotărâri de Guvern, vor fi indexate pensiile pentru limita de vârstă, de invalidi-
tate, pensiile de urmaş şi cele pentru vechime în muncă.

Totodată, pentru prima dată vor fi supuse indexării compensaţia bănească lunară
în schimbul asigurării cu produse alimentare şi suplimente alimentare, care contribuie
la eliminarea radionuclizilor din organismul persoanelor participante la lichidarea conse-
cinţelor catastrofei de la Cernobâl. 

Compensaţiile nominalizate vor fi indexate cu 12,7 la sută, reieşind din media creşte-
rii anuale a indicelui preţurilor de consum pentru anul precedent.

În acelaşi timp, pensile militarilor şi alocaţiile sociale de stat, cu excepţia celor pen-
tru îngrijirea persoanelor cu dizabilităţi vor fi indexate cu 12,7%

Mărimea media a pensiei pentru limita de vârstă, de la 1 aprilie va constitui circa
800 de lei. În total, vor beneficia de indexări 653 mii de persoane.

Salariul mediu lunar al unui
lucrător din economia naţională s-
a majorat cu 8% în ianuarie-fe-
bruarie 2009 faţă de perioada si-
milară a anului trecut, constituind
2537,3 lei, transmite Info-Prim
Neo cu referire la datele Biroului
Naţional de Statistică (BNS). 

Potrivit BNS, salariile an-
gajaţilor din sfera bugetară au cres-

cut cu 22% în primele două luni ale
2009 faţă de anul trecut, atingând
suma de 2164,4 lei. În sectorul real
al economiei creşterea a însumat
10% (2760,6 lei) faţă de perioada si-
milară a anului trecut. 

În luna februarie remunerarea
medie a unui salariat a fost de
2532,0 lei. Comparativ cu luna fe-
bruarie a anului precedent salariul

mediu lunar s-a mărit cu 13% şi sa-
lariul real cu circa 10%. În sfera bu-
getară salariul mediu a constituit
2237,3 lei şi s-a mărit cu 24 la sută
faţă de perioada similară a anului
trecut. În sectorul real salariul me-
diu lunar a înregistrat 2707,8 lei şi
a crescut cu 10% faţă de aceiaşi pe-
rioadă a anului trecut.

În primele două luni

Salariul mediu lunar s-a majorat cu 8%

Salariul mediu lunar din eco-
nomia naţională s-a mărit în anul
2008 cu circa 9% comparativ cu anul
trecut, constituind 2529,7 lei.

Potrivit BNS, salarii mai mari în
2008 au primit angajaţii din sfera fi-
nanciar bancară, care au primit în
medie câte 5446,3 lei, cei din sfera

energie electrică şi termică, gaze şi
apă – 4316,4 lei, industria extractivă
- 3739,7 lei, transport şi comu-
nicaţii 3533,1 lei, construcţii -
3468,9 lei, etc.  Cele mai mici sala-
rii, aflate sub media pe republică, au
primti angajaţii din activităţile de
pescuit, piscicultură – 1367,7 lei,

agricultură, economia vânatului şi
silvicultură - 1484,4 lei, învăţământ
-1670,5 lei, sănătate şi asistenţă so-
cială – 2265,5 lei. 

În sectorul bugetar salariul me-
diu lunar a înregistrat valoarea ab-
solută de 1954,3 lei, în sectorul
real 2837,6 lei.

Iar pe parcursul anului trecut

Salariul mediu lunar din economia naţională a crescut cu circa 9%

Persoanele care activează prin cumul
îşi vor recupera o parte 
din contribuţiile sociale
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La culturile cerealiere va începe
popularea semănăturilor de ploşniţa ce-
realelor, numărul căreia se progno-
zează a fi considerabil pe câmpurile
mărginite de fâşii fprestiere. La finele
fazei de împăiere vor apărea şi adulţi de
tripsul grâului, iar la începutul lunii va
începe zborul muştei grâului, urmat,
peste şapte zile de zborul muştei sue-
deze. Pe unele câmpuri vor continua să
se hrănească cicadele. În condiţii cu
umiditate va spori intensitatea dez-
voltării bolilor: făinare, rugina brună,
helmintosporioză.

La semănăturile de mazăre şi lu-
cernă se prognozează majorarea noci-
vităţii gărgăriţei nodozităţilor. 

Semănăturile de sfeclă pentru zahăr
vor fi populate activ de gândăcelul sfe-
clei, gărgăriţe, purici, ceva mai târziu –
de casinide. Este posibilă infectarea
timpurile a plantelor de putregaiul
rădăcinei.

La rapiţă, pe tot parcursul lunii, va
continua popularea şi hrănirea gânda-
cului lucios şi a larvelor gărgăriţei tul-
pinelor, pe unele câmpuri va spori
numărul păduchelui cenuşiu al varzei.
În condiţii cu umiditate, răspândire ul-
terioară va primi fomoza şi mana.

La varza din răsad, iar la răsărire şi
la cea semănată se va semnala atacul de

purici. Zborul muştei cepei din prima
vegetaţie va începe în doua jumătate a
lunii. În condiţii umede se progno-
zează majorarea intensităţii de dez-
voltare a manei cepei.

În livezi, popularea de gărgăriţa
florilor, începută în martie, va continua
până la faza „înălţaea inflorescenţelor”.
Concomitent, se va hrăni şi gărgăriţa
mugurilor. În faza „bobocul roz” va în-
cepe popularea de ţigănaşul păducelu-
lui, care va avea caracter eşalonat. 

În această perioadă, vor ecloza lar-
vele acarienilor (roşu şi brun), densita-
tea cărora în unele livezi va fi conside-
rabilă. În livezile din zona de sud şi cen-
tru se vor activiza femelele păianjenilor
(a livezilor şi a păducelului), va începe
depunerea ouălor de către aceştia. 

Zborul viespilor cu fierăstrău (a
prunelor, merelor, perelor) va coin-
cide cu fenofaza culturilor afectate
(„bobocul alb” – la prun şi „bobocul roz”
– la măr). 

În condiţii cu timp cald şi umed va
spori intensitatea înmulţii păduchilor
la măr şi prun. Înainte de înfloritul
mărului va începe activizarea larvelor
păduchelui lânos, care va migra în co-
roana pomului. Puricele melifer al păru-
lui, până la sfârşitul lunii, va continua
depunerea ouălor şi eclozarea larvelor

din prima generaţie. Larvele hiber-
nate de molia mugurilor, reticulare, a
coacăzului vor continua hrănirea. La
moliile rozacee, pestriţa aurie şi a pădu-
celului, înainte de înfloritul mărului, va
începe eclozarea larvelor. Pe parcursul
lunii, în unele livezi, se prognozează
zborul fluturilor şi depunerea ouălor din
prima generaţie a minierului circular,
eclozarea larvelor căruia se va remarca
în faza „boboc roz”. În prima decadă a
lunii martie,, în livezile din zona de sud
şi centru a început zborul ascosporilor

de rapăn. Zborul în masă al acestora, în
funcţie de amplasarea livezii, condiţiile
climetarice, va coincide cu perioada
înălţării bobocilor, înfloririi şi căderii în
masă a petalelor. La soiurile  de măr
sensibile la fărinare, în special în acele
livezi, unde în anul precedent nu au fost
efectuate tratamente, se prognozează
majorarea nocivităţii bolii. La ridicarea
temperaturii aerului până la 18 grade
Celsius şi ploi cu caracter torenţial, va
spori intensitatea de atac a livezilor
sămânţoase de bacterioze. În livezile

sâmburoase va continua infectarea de
arsură moniliană, ciuruirea bacteriană
a frunzelor, iar în livezile de piersic –
băşicarea frunzelor. Totodată, în live-
zile de prun, imediat după înflorit, va
începe zborul ascosporilor de polistig-
moză. La vişin şi cireş, în condiţii de
umiditate, după înflorit se va produce
atacul de cocomicoză.

La varietăţile hibride de viţă de vie
şi lantaţii mamă de portaltoi se pro-
gnozează eclozarea larvelor din prima ge-
neraţie a formei foliare de filoxeră. În a
treia decadă a lunii aprilie va începe zbo-
rul fluturilor moliilor strugurilor (eu-
demisul şi cochilisul) din generaţia hi-
bernantă.

Determinarea fenofazelor de dez-
voltare a plantelor şi efectuarea cer-
cetărilor va permite depistarea focare-
lor de popularea lu determinarea ne-
cesităţii efectuării a măsurilor de pro-
tecţie. Termenele de executare a măsu-
rilor fitosanitare cu enumerarea pro-
duselor de uz fitosanitarvor fi indicate
în buletinele de avertizare, transmise la
Direcţiile de Supraveghere Fitosani-
tară şi Control Semincer din raion.

Zinaida GAIBU
Inspectoratul General 

de Supraveghere Fitosanitară şi
Control Semincer

Pronosticul dezvoltării şi răspândirii
principalelor boli şi dăunători ai culturilor

agricole în aprilie 2009
Ieşirea gândacilor polifagi (gărgăriţe şi gândaci negri) din
locurile de hibernare va continua pe tot parcursul lunii aprilie.
Popularea florii-soarelui de aceştia se prognozează pretutin-
deni. În stratul arabil se menţine un număr considerabil de
sârmari şi pseudosârmari, concentraţia cărora se va remarca
în pepinierele viticole şi pomicole, la culturile prăşitoare şi din
răsad. Până la finele lunii aprilie va continua hrănirea larvelor
buhei C-neagră. În a treia decadă a lunii va începe zborul flu-
turilor buhei semănăturilor.

Măr cu rapăn

Acarian roșu Gândac lucios Gârgâriţe
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„Moldova are la dispoziţie
un număr limitat de opţiuni

privind politicile promovate”

În primul rând, este necesar de
menţionat că studiul respectiv are
un caracter teoretic de analiză
comparativă a ţărilor, fiind incluse
un număr mare de state cu venituri
mici care sunt afectate de reduce-
rea ritmului creşterii economice.
Moldova a fost inclusă deoarece
este unul dintre cele câteva state cu
venituri mici din Europa. Este ne-
cesar de notat că exerciţii similare
au fost realizate şi pentru statele
cu venituri mai înalte din regiune.
Impactul recesiunii economice glo-
bale asupra întregii regiuni este mai
grav decât s-a anticipat iniţial şi
multe state se adresează FMIului
pentru asistenţă. În consecinţă, im-
pactul recesiunii economice asupra
rezervelor internaţionale ale mul-
tor bănci centrale a fost mai grav
decât s-a prognozat iniţial. Desigur,
după cum aţi menţionat Dvs., im-
pactul asupra rezervelor valutare
internaţionale ale Băncii Naţionale
a Moldovei este substanţial, dar şi
nivelul rezervelor internaţionale
rămâne a fi înalt.

În opinia D-voastră ce căi
poate urma Moldova în dimi-
nuarea efectelor crizei şi dacă
există mai multe scenarii, care ar
fi cel mai eficient şi mai puţin du-

reros? Care ar fi soluţia anti-
criză cea mai bună pentru Mol-
dova?

Din păcate, similar cu alte state
din regiune, Moldova are la dis-
poziţie un număr limitat de opţiuni
privind politicile promovate, fapt
legat de constrângerile de ordin fi-
nanciar şi necesitatea de a evita
creşterea excesivă a poverii dato-
riei externe a ţării. Desigur, că
după cum aţi menţionat şi Dvs.,
există un şir de scenarii şi soluţia
adecvată pentru Moldova, va de-
pinde de un şir de obiective, uneori
contradictorii, printre care ar fi ne-
cesitatea de a aplana consecinţele
de ordin social ale recesiunii eco-
nomice, de a menţine stabilitatea
macroeconomică şi de a asigura re-
lansarea rapidă a economiei mol-
doveneşti cu menţinerea compe-
titivităţii sale.

După ultima vizită a şefului
misiunii FMI la Chişinău, dl
Graeme Justice, s-a anunţat că
Fondul este gata să ofere ajutor
financiar Republicii Moldova
pentru a diminua efectele crizei.
Sunt făcute estimări, de câţi
bani are nevoie ţara noastră
pentru a se salva de criză?

Tot acest timp FMI a susţinut

Republica Moldova şi acum este
gata să-şi extindă asistenţa dacă i
se va solicita acest lucru. Nu s-au
discutat planuri concrete de asis-
tenţă. Totodată, după cum proba-
bil cunoaşteţi, comunitatea in-
ternaţională a convenit să majoreze
substanţial resursele FMI pentru
a ajuta statele-membre să
depăşească impactul încetinirii
ritmului creşterii economice glo-
bale.

La ce ar putea duce menţine-
rea unui leu tare şi, pe de altă
parte, a unor rate înalte a do-
bânzii la credite în condiţii de de-
flaţie şi reducere a masei mone-
tare?

În condiţiile încetinirii creşte-
rii economice globale, statele s-au
confruntat cu imperativul de a
menţine situaţia sub control în
multe privinţe. Sarcina imediată
pentru autorităţi este menţinerea
stabilităţii economice şi ajustarea
economiei într-un mod ordonat. Pe
măsură ce se va atenua impactul re-
cesiunii globale, va deveni tot mai
importantă sarcina de a promova
creşterea economică şi de a revi-
taliza rapid economia.

Când vor începe negocierile
unui noi program?

Aceasta trebuie să decidă gu-
vernul.

Dumneavoastră personal aţi
fost afectat de criză?

Ca o persoană care a lucrat pe
parcursul mai multor ani, încer-
când să îmbunătăţească perspec-
tivele economice ale Republicii
Moldova, eu, desigur, sunt îngri-
jorat şi sper că voi fi de ajutor în

Interviu cu reprezentantul 
Fondului Monetar Internaţional în Moldova 

Johan Mathisen

FMI a inclus Moldova în lista ţărilor vulnerabile la criză, iar
experţii au simulat două scenarii – unul optimist şi altul pesi-
mist. Al doilea, chiar şi la nivel teoretic, prevede consecinţe
dramatice pentru Moldova: recesiune economică şi epuizarea
rezervelor. Cât de posibil este acest scenariu în practică? Se
pare, însă, că se merge pe scenariul pesimist, dacă luăm în
considerare că în două luni şi şase zile a lunii martie rezervele
valutare s-au redus cu circa 400 milioane de dolari SUA.
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Sistemul de dezinfecţie include un
camion, un rezervor pentru dezinfec-
tant, cu o capacitate de 1,5 tone, pompă,
ruletă cu furtun special. Pompa are o ca-
pacitate de a acţiona de la 10 până la 30
de litri pe minut şi de a acoperi de la 500
la 2.500 de m2. Instalaţiile vor permite
efectuarea dezinfecţiei în mişcare şi a
spatiilor infectate - curţi, coteţe, hale
pentru animale ş. a. De asemenea, ca-
mioanele efectuează dezinfecţia şi
curăţirea prin metoda generării de
spumă.

„Până la ora actuală, serviciul de me-
dicină veterinară de stat nu a dispus de
astfel de sisteme performante de de-

zinfecţie. În cazul suspecţiei la gripă
aviară, serviciul veterinar va fi primul
care va interveni în focar. Două ca-
mioane vor rămîne în dotarea Centru-
lui Republican de Diagnostic Veterinar,
iar celelalte două vor fi distribuite la-
boratoarelor regionale de diagnostic
veterinar din oraşele Cahul si Drochia",
a specificat Eugen Voinitchi, coordo-
natorul Componentei „Sănătatea Ani-
malelor". Proiectul privind controlul
gripei aviare şi gradul de pregătire în caz
de pandemie umană şi activităţile de
răspuns.

La eveniment au participat Vsevo-
lod Stamati, şeful Direcţiei medicină ve-

terinară a Ministerului Agriculturii şi In-
dustriei Alimentare şi Alexandru Dodon,
vicedirector general al Agenţiei Sanitar-
veterinare şi pentru Siguranţa Produ-
selor de Origine Animală.

La ora actuală, în Republica Moldova
nu s-a înregistrat nici un caz de gripă
aviară la păsări. Cu toate acestea, riscul
se menţine, avînd în vedere poziţia
geografică a ţarii şi situaţia din regiune
- cele doua ţări vecine, Ucraina şi Ro-
mânia, s-au confruntat în ultimii trei ani
cu mai multe focare de gripă aviară la
păsări.

În alt context notificăm , că Proiec-
tul de control al gripei aviare si gradul
de pregătire în caz de pandemie umană
şi activităţile de răspuns face parte din
„Programul Global pentru Controlul
Gripei Aviare şi Pregătirea şi Combate-
rea Pandemiei Umane" şi este finanţat
de Banca Mondială. Scopul proiectului
este minimalizarea pericolului cauzat de
virusul gripei aviare prin fortificarea ca-
pacităţilor de răspuns la apariţia unui
eventual focar de gripă aviară sau a pan-
demiei umane.

Proiectul are 3 componente -
„Sănătatea Umana", „Sănătatea Ani-

malelor" şi „Informarea şi Sensibiliza-
rea Opiniei Publice". Ministerul Agri-
culturii şi Industriei Alimentare şi Mi-
nisterul Sănătăţii deţin responsabili-
tatea pentru implementarea proiectu-
lui, instituţiile desemnate fiind Di-
recţia Medicina Veterinară şi Centrul
National Stiinţifico-Practic de Medicina
Preventiva. Implementarea compo-
nentei „Informarea şi Sensibilizarea
Opiniei Publice" a fost delegata Fon-

dului Naţiunilor Unite pentru Copii
UNICEF. Durata proiectului: 2007-
2009.

Datele cumulative (2003-2009) ale
Organizaţiei Mondiale ale Sănătăţii de-
monstrează ca în ultimii şase ani, de cînd
au fost înregistrate primele cazuri de
gripa aviară înalt patogena H5N1 în
ţarile Asiei de Sud-Est şi ale Europei, au
fost confirmate 411 cazuri de gripă
aviară la oameni, inclusiv 256 - decese.

Au fost achiziţionate în premiera sisteme performante
de dezinfecţie în eventualele focare de gripă aviară

Viticultorii din mai multe raioane ale ţării
au început plantarea viţei de vie. Potrivit
Agenţiei „Moldova Vin”,citată de Info-Prim
Neo, pentru anul curent se planifică extinde-
rea suprafeţelor de vii tinere cu 2,4 mii hectare. 

Mai bine de jumătate dintre terenuri vor fi
sădite cu soiuri de masa, preponderent din pe-
pinierele locale. Totodată, vor fi majorate şi
plantaţiile de soiuri tehnice, necesare pentru
ridicarea calităţii vinurilor moldoveneşti. 

În ultimii şase ani au fost plantate 27 mii
de hectare de vii.

A început plantarea viilor

Lucrările de primăvară vor lua
amploare în luna aprilie

Precipitaţiile înregistrate în ultima săptămână
stagnează lucrările agricole de primăvară în multe
din raioanele Republicii Moldova. Din acest mo-
tiv semănatul culturilor de primăvară întârzie în
acest an, informează Ministerul Agriculturii şi In-
dustriei Alimentare (MAIA).

Potrivit sursei citate, în prezent sunt prelucrate
8 la sută din suprafeţele prevăzute pentru semăna-

rea cu orz, pe când în perioada similară a anului
2008 deja 80 la sută din aceste terenuri erau pre-
lucrate şi semănate. Grâul de primăvară este
semănat în primăvara curentă pe o suprafaţă de
doar 5 la sută, iar în 2008 aceşti indicatori erau
de 50 la sută. Conform responsabililor MAIA,
lucrările de primăvară vor lua amploare la înce-
putul lunii aprilie, când vremea se va îmbunătăţi.

Scopul seminarului l-a constituit transferul
de cunoştinţe privind modul de implementare
a legislaţiei în domeniu, inclusiv procedura de
înregistrare a indicaţiilor geografice şi denu-
mirilor de origine, rolul organismelor de ins-
pecţie şi certificare, rolul grupurilor de pro-
ducători, componenţa documentaţiei pentru do-
bîndirea protecţiei unei denumiri geografice sau
indicaţii de origine, modalitatea de promovare
a sistemului şi acordarea asistenţei la elabora-
rea documentaţiei.

La seminar au participat reprezentanţi ai
instituţiilor publice, inclusiv ai Ministerului
Agriculturii şi Industriei Alimentare, AGEPI,
Academiei de Stiințe, Agenției Agroindustriale
Moldova Vin, precum şi ai asociaţiilor de pro-
ducători, organelor de inspecţie şi certificare etc. 

Dna Emilia Cainarean, şef al Direcţiei
Relaţii Internaţionale şi Marketing, a evi-
denţiat faptul că Guvernul Republicii Moldova
acordă o deosebită atenţie problemelor ce ţin
de indicaţiile geografice. Anume din aceste
considerente, au fost întreprinse măsuri în ve-
derea creării cadrului juridic în domeniul pro-
tecţiei indicaţiilor geografice, denumirilor de ori-
gine şi a specialităţilor tradiţionale garantate,
Legea respectivă fiind armonizată cu Directiva
Uniunii Europene în domeniu. Totodată, o
atenţie deosebită se acordă familiarizării
agenţilor economici autohtoni cu prevederile Le-
gii, beneficiile ce le acordă protecţia juridică şi
utilizarea denumirilor de origine, indicaţiilor
geografice şi a specialităţilor tradiţionale ga-

rantate, inclusiv abordarea europeană a su-
biectului menţionat.

Printre subiectele abordate în cadrul semi-
narului menţionăm, de asemenea, cerinţele pen-
tru obţinerea protecţiei, rolul grupurilor de pro-
ducători şi regulile specifice aplicate lor, noi
oportunităţi de promovare pe piaţă a produselor
tradiţionale moldoveneşti etc., acestea fiind pre-
zentate de experți ai Comisiei Europene, Italiei,
Franței, Spaniei etc.

Seminarul a permis experţilor din Republica
Moldova să aibă o percepere mai bună privind
indicaţiile geografice şi denumirile de origine.
Avînd în vedere că Republica Moldova este la în-
ceput de cale în implementarea prevederilor le-
gislației în domeniul respectiv, experții europeni
au manifestat disponibilitatea să ne acorde su-
port pe parcurs.

Seminar ,,Sistemul indicaţiilor
geografice şi denumirilor 

de origine în Republica Moldova’’
În perioada 25-26 martie curent, la Chişinău, s-a desfăşurat seminarul TAIEX
,,Sistemul indicaţiilor geografice şi denumirilor de origine în Republica Moldova’’,
organizat de Comisia Europeană în colaborare cu Agenţia de Stat pentru
Proprietate Intelectuală (AGEPI) şi Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare
a Republicii Moldova.

Centrul Republican de Diagnostic Veterinar din cadrul Ministerului
Agriculturii şi Industriei Alimentare a recepţionat, în premieră, 4
camioane pentru efectuarea dezinfecţiei în focarele de boli
infecţioase, inclusiv gripa aviară. Camioanele sunt dotate cu sis-
teme performante de dezinfecţie cu presiune, ce vor permite dezin-
fectarea rapidă a suprafeţelor contaminate -în gospodării, ferme,
drumuri. Achiziţia, în valoare de 120.000 de euro, a fost realizată în
cadrul componenţei „Sănătatea Animalelor" a Proiectului finanţat
de Banca Mondiala privind controlul gripei aviare şi gradul de
pregătire în caz de pandemie umană şi activităţile de răspuns.
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Există anumite plante care conţin subs-
tanţe toxice pentru dăunători, fie ei ciuperci,
bacterii sau insecte. Nu doar că ele au o
sănătate de invidiat, dar plantate alături de
alte specii, le vor proteja şi pe acestea, acţio-
nând asemeni unor gardieni. 

Subsanţele folosite cu rol de arme chimice
sunt alcaloizii, uleiurile volatile sau fitofun-
gicidele. Ele vor ţine la distanţă insectele
dăunătoare şi inhibă dezvoltarea ciupercilor
patogene. Cu alte cuvinte, dacă veţi cultiva
aceste specii alături de culturile de bază, scade
mult probabilitatea apariţiei unor boli. Este
o metodă de micşorare a cheltuielilor din
contul substanţelor de protecţie chimice.

Plantele sanitar care
îndepartează dăunătorii

Cele mai cunoscute sunt usturoiul şi
ceapa. Datorită substanţei numită alicina, ele
protejează plantele din vecinătate împo-

triva ciupercilor care produc boli numite
făinări şi rugini. 

În cazul grădinilor cu flori, câteva fire de
ceapă şi usturoi printre trandafiri garantează
că problemele vor fi ţinute la distanţă.

Hreanul este un duşman al ciupercii Mo-
nilia. Ea atacă pomii fructiferi şi produce boli
numite monilioze, pentru a preveni apariţia

lor este de ajuns să cultivaţi câteva tufe de
hrean în jurul trunchiurilor sau la marginea
livezii. 

Nici plantele aromatice nu trebuie uitate.
Specii precum salvia, menta sau cimbrişorul,
protejează varza de atacul fluturelui alb.
Aceeaşi acţiune o au cimbrul şi conduraşii.
Coacăzul nu va mai fi atacat de rugină dacă
alături de el există pelin.

Târâtoarele, precum viermii de pămânat
şi melcii, nu au scăpat nici ele de războiul chi-
mic. Împotriva nematozilor putem apela cu
succes la gălbenele sau la craiţe, iar melcii sunt
goniţi de mirosul isopului sau al cim-
brişorului. 

Crizantema sălbatică, 
un puternic insecticid

Crizantema salbatica este cultivata pen-
tru florile sale care conţin o substanţă toxică
pentru insecte numita piretrină, utilizată la
fabricarea insecticidelor. 

Gândacul din Colorado, păduchii de
frunză, paduchii lânosi, tripşii şi cicadele sunt
doar câteva exemple de insecte dăunatoare
cărora piretrina le provoacă rapid moartea
prin asfixiere. 

Protecţie din contul naturii
Unele plante conţin substanţe care
ţin dăunătorii la distanţă. De aceea,
pot fi numite plante sanitar, plante
medicament sau gardieni ai plante-
lor mai sensibile.
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Băncile moldoveneşti au acordat mai
multe credite în luna februarie faţă de luna
precedentă pe fondalul reducerii dobânzii
la împrumuturile în lei şi creşterii celei apli-
cate la împrumuturile în valută străină.

Potrivit datelor de ultimă oră ale Băncii Naţionale
a Moldovei (BNM), în a doua lună a anului curent vo-
lumul creditelor acordate în lei moldoveneşti a cres-
cut în raport cu luna precedentă cu 293,02 mln lei şi
însumat 803,22 mln lei. În acelaşi timp creditele în va-
lută, recalculate în MDL, au fost acordate în volum de
515,71 mln lei, în creştere cu 155,64 mln lei compa-
rativ cu ianuarie. Astfel, per total volumul creditelor
acordate de bănci economiei în luna februarie a cres-
cut cu aproape 450 mln lei faţă de luna anterioară. 

Majorarea s-a produs în condiţiile când băncile au
diminuat 0,32 puncte procentuale, până la 22,93 la
sută anual, dobânda medie la împrumuturile în lei mol-
doveneşti, în timp ce trata medie la creditele acordate
în valută a crescut cu 0,86 puncte procentuale până
la 14,06 la sută anual. 

Cele mai solicitate credite în MDL au fost cele pe
termen de peste 12 luni care au fost acordate în vo-
lum de peste 472,5 mln lei la o dobândă medie de

22,53 la sută anual, faţă de 2,263 la sută anual în ia-
nuarie. Şi la împrumuturile în valută cele mai solici-
tate au fost de asemenea pe cele pe termen de peste
un an, care au fost acordate în volum echivalent cu 275
mln lei la o dobândă medie de 13,61 la sută, faţă de
12,43 la sută în luna precedentă. 

Experţii sunt de părere că creşterea volumului cre-
ditelor acordate de băncile moldoveneşti s-a datorat
atât reducerii dobânzilor la creditele în MDL cât şi în-
viorării activităţilor economice în luna februarie,
acestea, tradiţional, fiind mai scăzute prima luna anu-
lui în legătură cu sărbătorile de iarnă.

Volumul creditelor acordate de bănci 
în februarie a crescut cu circa 450 mln lei

Sudzucker Moldova se angajează
să finanţeze în totalitate cultivarea

sfeclei de zahăr în primăvara curentă
„Sudzucker Moldova” va aloca surse

pentru finanţarea contractului de creditare
tehnică pe cauţiune cu sfeclă de zahăr de la
gospodăriile agricole din zona de producere
a materiei prime ale „MarrSugar Moldova”.
O înţelegere de principiu a fost atinsă în ca-
drul consiliului pe filiera produsului „Sfecla
de zahăr, zahăr şi produsele procesate”, la Mi-
nisterul Agriculturii şi Industriei Alimentare
(MAIA), transmite Info-Prim Neo. 

Potrivit lui Dmitri Bass, reprezentantul
proprietarilor „MarrSugar Moldova”, din
cauza deficitului de resurse financiare, în-
treprinderea nu este aptă să finanţeze cul-
tivarea sfeclei de zahăr în zonele de produ-
cere a materiei prime din apropierea celor
două fabrici de zahăr ale companiei. „Pentru
garantarea siguranţei alimentare a ţării pen-
tru produsele strategice, aşa cum este zahărul,
suprafeţele cultivate cu sfeclă de zahăr tre-
buie să atingă cifra de 20-22 mii ha. La mo-
ment, o altă companie producătoare de
zahăr – „Sudzucker Moldova” – a contractat
deja şi va asigura avansarea suprafeţelor
cultivate cu sfeclă de zahăr cu mai bine de 15
mii ha”, a comunicat Dmitri Bass. 

„Finanţarea contractului va avea loc,
dacă Agenţia Naţională pentru Protecţia
Concurenţei va da aviz pozitiv cu privire la
legalitatea acţiunilor companiilor de zahăr şi
întreprinderilor agricole care cultivă sfecla şi,
dacă vor fi anulate înţelegerile contractuale
şi gajul pentru materia primă dintre aceste
întreprinderi agricole şi MarrSugar Mol-
dova”, a declarat Alexandr Koss, spicherul co-
mitetului de conducere „Sudzucker Mol-
dova”. Susţinerea acordată de către compa-
nie poate ajunge până la 80 milioane lei. 

Procesul de anulare al contractelor deja
a început, spus Mihai Grossu, consilierul
MAIA, secretarului consiliului pe filieră.

Nucile moldoveneşti se aliniază
la standarde europene

Exportatorii din Moldova sunt invitaţi
să cunoască piaţa din Suedia

Companii din Moldova speciali-
zate în industria vinicolă, textile şi
agroalimentrare, orientate spre
export, sunt invitate, în perioada
25-27 mai, să participe la semi-
narul „Suedia ca piaţă de export
pentru produsele moldoveneşti”,
care va avea loc la Chişinău,
transmite Info-Prim Neo cu pri-
vire la Organizaţia de Promovare
a Exportului din Moldova
(MIEPO). 

Obiectivul major al evenimentului constă în
familiarizarea companiilor moldoveneşti orien-
tate spre export cu regulile şi condiţiile de
acces pe piaţa suedeză. 

Serviciile şi formele de cooperare cu com-
paniile moldoveneşti vor fi prezentate de experţi
suedezi. De asemenea, în această perioadă va fi
prezentată experienţa de succes a unei compa-
nii moldoveneşti exportatoare pe piaţa suedeză,
precum şi a unei companii suedeze care a lan-
sat sau intenţionează să lanseze o afacere în Mol-
dova. 

Cele mai bune perspective pentru exporta-
tori se află în ariile unde producţia aut ohtonă
scandinavă nu este suficientă sau nu există.

Oferta din partea Suediei vine în condiţiile în
care poziţia geografică a Scandinaviei limiteză
producţia agricolă şi astfel importul devine o
condiţie cheie a industriei alimentare. 

Activităţile organizatorice ale trainingului
vor fi dirijate de către MIEPO în comun cu Ca-
mera de Comerţ şi Industrie (CCI), Organizaţia
pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor
Mici şi Mijlocii (ODÎMM), Centrul pentru Pro-
ductivitate şi Competitivitate (ARIA), cu spri-
jinul proiectului Uniunii Europene "Suport
pentru promovarea exportului şi atragerea in-
vestiţiilor în Republica Moldova" şi va fi condus
de experţii Agenţiei suedeze de stat “Open
Trade Gate Sweden”. 

Atât nucile moldoveneşti, cât şi cele de import, vor tre-
bui să respecte standarde europene de calitate pentru
a putea fi comercializate pe piaţa Moldovei. Acelaşi
lucru este valabil şi în privinţa alunelor, migdalelor şi a
fisticului. 
“Reglementarea legislativă a comercializării produselor nu-

cifere are drept scop facilitarea exporturilor moldoveneşti în ţările
UE, precum şi importul unor produse de calitate”, a declarat pen-
tru Info-Prim Neo Tatiana Gureu, şef al Direcţiei de Armonizare
a legislaţiei agro-alimentare din cadrul Ministerului Agricultu-
rii şi Industriei Alimentare (MAIA). 

Potrivit oficialului de la MAIA, reglementările tehnice – pu-
blicate în ultimul număr al Monitorului Oficial – sunt incluse în
Planul Naţional de Armonizare în care este prevăzută o apropiere
de practicile de comercializare din Uniunea Europeană. Hotărâ-
rea de guvern care aprobă această reglementare tehnică va intra
în vigoa re peste circa trei luni. Regulamentul nu se extinde asu-
pra produselor nucifere obţinute în gospodăriile individuale şi
care sunt destinate consumului propriu.
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Este bine ca rosiile sa urmeze dupa
castraveti, fasole urcatoare, varza, pe-
peni galbeni etc. Acest lucru nu este tot-
deauna posibil datorita ponderii mari
a tomatelor, ardeiului si vinetelor. 

De aceea, la cultura in solarii, cand
urmeaza dupa acestea, este bine sa se
faca dezinfectia chimica a solului. 

Pregatirea terenului se incepe din
toamna (luna octombrie) si consta din
defrisarea atenta a culturii anterioare,
fertilizarea de baza cu 50 - 80 t/ha gu-
noi de grajd semidescompus, 400 -
500 kg/ha superfosfat si 200 kg/ha sul-
fat de potasiu, mobilizarea adanca a so-

lului la adancimea de 28 - 30 cm cu MSS
1,4 sau pe suprafete mai mici cu caz-
maua. 

Deoarece este bine sa avem o cul-
tura secundara de salata, spanac sau
ceapa verde, dupa mobilizarea adanca
terenul se marunteste, se modeleaza in
straturi inaltate si se trece la semanat
spanac sau plantat rasaduri de salata
sau bulbi de ceapa (se va tine seama de
schema de plantare a tomatelor in pri-
mavara). 

In timpul iernii se repara scheletul
solariilor prin inlocuirea stalpilor de-
teriorati, a arcurilor deformate, a sar-

melor rupte sau a sipcilor din lemn, in
functie de tipul constructiv. 

La inceputul lunii martie se acopera
solariile cu folie de polietilena cu gro-
simea de minimum 0,15 mm. Acope-
rirea are ca scop grabirea vegetatiei cul-
turilor anticipate si incalzirea solului.
Este posibil ca pana la 20 martie sa se
recolteze spanacul, ceapa verde sau sa-
lata. Dupa aceea urmeaza fertilizarea de
primavara cu circa 200 kg/ha azotat de
amoniu, se incorporeaza acesta in sol
prin frezare si se aplica erbicidele spe-
cifice pentru combaterea buruienilor. 

Rasadurile se produc...
...in sere inmultitor sau in rasadnite

cu incalzire biologica. Se folosesc circa
250 g seminte pentru 1 hectar, din hi-
brizi timpurii. Semanatul se face in la-
dite in ultima decada a lunii ianuarie.

Se asigura conditii corespunzatoare
de rasarire, iar la 8 - 10 zile de la rasa-
rire se face repicatul in ghivece din plas-
tic, cu diametrul in partea superioara
de 8 cm, sau in cuburi nutritive cu la-
tura de 7 cm. Se aplica intregul complex
al lucrarilor de ingrijire, astfel incat in
jurul datei de 20 martie rasadurile se fac
gata de plantare. 

Plantarea se face...
...incepand cu data de 20 martie in

zonele mai sudice, iar in cele mai nor-
dice se continua pana la 5 aprilie. Des-
igur, datele de plantare se coreleaza cu
conditiile concrete de temperatura din
primavara respectiva. Intre randuri se
lasa 70 cm, iar intre plante pe rand 30
cm, daca se realizeaza un ciclu scurt si
35 cm pentru ciclul lung. Tomatele se
pot planta mai adanc, deoarece emit
usor radacini adventive.

Lucrarile de ingrijire... 
... constau din dirijarea factorilor de

vegetatie, intretinerea solului si condu-
cerea plantelor. Dupa plantare se uda lo-
cal fiecare planta, cu circa 0,5 l apa pen-
tru a nu se raci solul. In continuare, iri-
garea se face pe brazde prin asper-
siune sau prin picurare, in mod repetat,
la interval de 5 - 7 zile, cu norme de
udare de 250 - 400 m3/ha. Pentru
mentinerea unei temperaturi mai ridi-
cate, la inceput, solariile se tin inchise,
aerisirea efectuandu-se numai dupa
ora 10. In jurul orei 16, solariile se in-
chid.

Atunci cand temperatura creste se
intensifica aerisirea. Fertilizarea su-
plimentara se aplica in doua etape: la le-
garea fructelor in prima inflorescenta
si la a doua inflorescenta. Se folosesc
circa 300 kg/ha Complex III. Solul se
afaneaza periodic prin efectuarea pra-
silelor manuale, atat intre rasaduri,
cat si pe rand. Prin prasile se combat si
buruienile. Intervalul dintre randuri se
poate mulci cu folie de polietilena

uzata. Sustinerea plantelor se face pe
spalieri de sarma sau pe suprafete mai
mici, cu araci. Copilitul se aplica sap-
tamanal si se efectueaza radical. Frun-
zele imbatranite de la baza se rup si se
indeparteaza.

Carnitul se face dupa 3 - 5 inflo-
rescente pentru ciclul scurt si dupa 7 -
8 inflorescente pentru ciclul prelungit.
Se aplica tratamente fitosanitare in
mod periodic pentru combaterea boli-
lor si a daunatorilor.

Recoltarea se incepe in jurul datei
de 20 mai si se continua pana la 25 iu-
lie, pentru ciclul scurt si pana in sep-
tembrie, pentru ciclul  prelungit.

Productia medie...
... este de 40 - 45 t/ha la ciclul scurt

si de 50 - 60 t/ha in ciclul prelungit. Pen-

tru cei care nu au solarii, se poate ob-
tine o productie mai timpurie prin
acoperirea tomatelor cu tunele joase.

Rasadurile se planteaza in jurul
datei de 10 - 15 aprilie, se acopera cate
2 randuri cu arcuri din lemn, fier beton
sau plastic, peste care se asaza folie de
polietilena de 0,05 mm grosime. In zi-
lele calduroase se face aerisirea. Prote-
jarea dureaza circa 3 saptamani, dupa
care tunelele se desfiinteaza.

Dupa scoaterea rasadurilor din ra-
sadnite, se completeaza amestecul de
pamant pana la grosimea de 20 - 22 cm,
se planteaza rasaduri repicate la 50 / 25
cm, se aplica lucrari obisnuite de in-
grijire, inclusiv inaltarea tocurilor, car-
nirea se face dupa 2 - 3 inflorescente. In
felul acesta se pot obtine 4 - 5 kg
fructe/m2, iar rasadnitele sunt utilizate
in mod eficient.

Cultura tomatelor 
în solarii şi răsadniţe

Tomatele ocupa primul loc printre culturile ce se practica in
solarii si chiar in rasadnite. In felul acesta se pot obtine pro-
ductii mai timpurii cu 2-3 saptamani, comparativ cu o cultura
timpurie in camp deschis.
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În acest context, la solicitarea
unui grup de fermieri din raionul
Ungheni, Centrul pentru Iniţia-
tivă Privată (CIP) Ungheni, care face
parte din reţeaua AGROinform, a
organizat un seminar practic cu
tematica “Dezvoltarea  legumicul-
turii în sere – construcţia serelor,
tehnologia de creştere a răsadului
şi legumelor în sere, subvenţiile
acordate de stat”. 

La eveniment au participat le-
gumicultori din satele Buşila, Ne-
gurenii Vechi,  Corneşti, Semeni, Ce-
tîreni, Alexeevca, Chirileni, Buz-
duganii de Jos din raonul Ungheni.

Seminarul a fost găzduit de Ni-
colae Strungaru din Chirileni, care
cultivă legume în teren protejat şi
în câmp deschis. Informaţiile de in-
teres major pentru fermieri au fost
prezentate de către Vasile Bunu,
prorector la Universitatea Agrară de
Stat din Moldova (UASM), şef al De-
partamentului de perfecţionare a
cadrelor; Vladimir Conovali, şef al
Catedrei Legumicultură de la
UASM, doctor în ştiinţe agricole;
Asea Timuş, conferenţiar univer-
sitar la catedra Protecţia plantelor
a UASM.

Vladimir Conovali, expert no-
toriu în domeniul creşterii legu-
melor în mediu protejat, a făcut o
prezentare detaliată despre teh-
nologia creşterii răsadului de le-
gume şi a legumelor în sere şi so-
larii, despre tipurile de sere, tipurile
de palete, sisteme de irigare, ma-
teriale de protejare. 

Potrivit expertului, “pentru a
obţine volume considerabile de le-

gume de o calitate înaltă este ne-
cesară respectarea unor condiţii
vitale: folosirea de seminţe calita-
tive, testate în condiţiile climaterice
din Moldova şi creşterea unui răsad
sănătos”. Răsadul sănătos poate fi
obţinut în urma folosirii corecte a
substratului nutritiv şi a paletelor
celulare pentru creşterea răsadului. 

Un rol important în obţinerea
germinării cât mai rapide şi uni-
forme îi aparţine temperaturii so-
lului, menţinute la 24-25 grade
Celsius, precum şi umidităţii solu-
lui la 80-90%. După răsărirea răsa-
dului este necesar de micşorat tem-
peratura aerului până la 12-15
grade în decurs de 4-5 zile. Pentru
a fi în stare de asigurat această
condiţie, este important ca la aco-
perirea serei cu folie de polietilenă
să fie lăsate cât mai multe ferestre
de aerisire.

La rândul său, Asea Timuş a ac-
centuat că fără respectarea măsu-
rilor de protecţie a plantelor este
imposbilă obţinerea unei recolte ca-
litative de legume. În acest sens, o
atenţie sporită necesită îngrijirea le-
gumelor după răsărire, pentru a asi-
gura protecţia contra bolilor şi
dăunătorilor. Ţinând cont că, în pre-
zent, există o varietatea de prepa-
rate chimice de protecţie a plante-
lor, este important să atragem
atenţia la conţinutul de substanţă
activă. În acelaşi context, expertul
a menţionat că o metodă mult efi-
cientă de combatere a bolilor şi
dăunătorilor, dar care necesită şi o
atenţie mai migăloasă, este me-
toda de protecţie biologică, care este

foarte puţin utilizată de fermieri.
Recomandările specialiştilor au

fost exemplificate în baza serelor lui
Nicolae Strungaru, unde partici-
panţii la seminar s-au familiarizat
cu particularităţile creşterii răsa-
dului de tomate, ardei, varză, pre-
cum şi cu dezvoltarea culturilor
semănate: ridiche, ceapă pentru
cozi, ţelină. Răsadul era sănătos,
bine dezvoltat, cel de varză fiind
deja răsădit în sol. Serele îngrijite,
acoperite cu peliculă dublă, menţin
temperatura constantă. 

Experţii au răspuns la întrebările
fermierilor, s-a produs un schimb de
experienţă între fermieri, la care
dna Timuş a replicat că fermierii pot
fi şi ei profesori, datorită expe-
rienţei practicede care dispun. 

Marina RADU, 
Consultant CIP Ungheni

În condiţiile în care legumele timpurii sunt integral importate

Interesul fermierilor pentru creşterea
legumelor în sere este tot mai mare

Date statistice atestă că legumele proaspete comercializate în
present în pieţele din ţară sunt în exclusivitate de import. Situaţia
se datorează dezvoltării insuficente a sectorului de producţie a
legumelor în mediu protejat. De cele mai dese ori, această activi-
tate este practicată la scară mică. Chiar şi în condiţiile actuale,
există un mare interes din partea fermierilor pentru cultivarea legu-
melor în mediu protejat.

Pentru a obţine volume 
considerabile de legume de o
calitate înaltă este necesară

respectarea unor condiţii 
vitale: folosirea de seminţe 

calitative, testate în condiţiile
climaterice din Moldova 
și creșterea unui răsad

sănătos

Răsadul sănătos poate fi 
obţinut în urma folosirii 

corecte a substratului nutritiv
și a paletelor celulare pentru

creșterea răsadului
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Cele mai amenajate şi salubre
localităţi sunt premiate

Oraşele Anenii Noi, Sângerei şi Glodeni vor
obţine premii în valoare de 60 mii lei pentru
proiecte de amenajare. Acestea au fost
declarate învingătoare ale concursului „Cea
mai salubră şi amenajată localitate”, din
categoria celor cu populaţia de până la 20
mi de locuitori, transmite Info-Prim Neo. 

În categoria localităţilor cu populaţia de peste
20 mii de locuitori ( municipii şi oraşe) premii
nu au fost acordate. 

Premii în valoare de 40 mii lei – pentru ca-
tegoria localităţilor cu mai puţin de 20 mii de oa-

meni – vor primi satele Teţcani din raionul Bri-
ceni, Oxentia din raionul Dubăsari şi Brăviceni
din raionul Orhei. 

Pentru satele Porumbeni din Cimişlia şi
Pocrovca din Dubăsari vor fi oferite premii în va-
loare de 20 mii lei. 

Banii vor fi alocaţi din Fondul ecologic
naţional şi vor fi transferaţi pe conturile primării-
lor pentru efectuarea lucrărilor de amenajare. 

Valentin Guznac, ministrul administraţiei pu-
blice locale, a spus luni, 23 februarie,că proiec-
tul deciziei privind desfăşurarea ediţiei a opta a
concursului va fi prezentat Guvernului spre
aprobare într-o lună.

Salariile cadrelor didactice vor fi
majorate, în medie, cu 290 de lei

Începând cu 1 aprilie

Cadrele didactice care activează în ins-
tituţiile finanţate din bugetele unităţilor
administrativ-teritoriale, vor avea de la 1
aprilie un salariu mai mare cu circa 17 la
sută. 

Ministrul Finanţelor, Mariana Durleşteanu, a
declarat, luni, în cadrul unei conferinţe de presă că
echivalentul în bani a majorării constituie în me-
diu 290 lei. În acest context, Guvernul a alocat din
bugetul de stat peste 198 mln lei.

Durleşteanu a specificat că această majorare va

contribui la îmbunătăţirea calităţii de predare în
instituţiile de învăţământ din ţară. În ultimele şase
luni, aceasta este a treia majorare operată pentru
cadrele didactice. La 1 octombrie 2008 remu-
nerările pedagogilor au crescut în mediu cu 18 la
sută, iar din 1 ianuarie 2009 - cu 21 la sută.

Potrivit creşterii treptate a salariilor pedago-
gilor, în luna septembrie curent salariul mediu al
unui angajat din sfera pedagogică va fi de minim
3140 lei. Bugetul de stat pentru anul curent pre-
vede mijloace financiare în sumă de 6,9 mlrd lei,
care vor fi valorificate pentru majorările de salarii
în sfera bugetară.

Sângerei

Nou-născuţii vor fi asiguraţi de stat
cu buletine de identitate gratuite

Autorităţile locale vor curăţa malurile bazinelor acvatice din
toate localităţile, în cadrul acţiunii "Râu curat de la sat la sat", care
se va desfăşura în perioada 22 martie - 5 iunie 2009.

Ion Apostol, viceministrul Ecologiei şi Resurselor Naturale, a
comunicat că acţiunea are scopul să amelioreze situaţia bazinelor
acvatice din Moldova şi a fost instituită cu scopul gospodăririi du-
rabile, unitare, echilibrate şi complexe a resurselor de apă şi asi-
gurării regimului zonelor şi fâşiilor de protecţie a cursurilor de apă.

În cadrul acţiunii vor fi curăţate albiile râurilor şi izvoarele care
formează reţeaua hidrografică a ţării şi vor fi amenajate locurile
aferente acestora.

Potrivit lui Apostol, autorităţile locale implicate în salubriza-
rea surselor de apă vor participa la un concurs demarat de Minis-
terul Ecologiei şi Resurselor Naturale. „În anul trecut, 56 de primării
care au asigurat salubrizarea râurilor au primit premii în valoare
totală de peste 460 de mii de lei. Banii pentru premii vor fi acordaţi
din Fondul Ecologic Naţional”, a adăugat Apostol. Acţiunile de sa-
lubrizare a râurilor vor coincide cu cele de salubrizare de primăvară
şi cu Ziua Mondială a Resurselor Acvatice marcată în întreaga lume
la 22 martie. Sărbătoarea a fost instituită la Rio de Janeiro în iu-
nie 1992 de către participanţii la Conferinţa ONU pentru mediu
şi dezvoltare.

"Râu curat de la sat la sat"

În cadrul acestor programe,
pentru cazare şi masă se vor dtabili
preţuri reduse. Turiştii vor participa
la diverse manifestaţii culturale,
vor vizita obiective turistice din
zonă şi vor putea lua parte timp de
două săptămâni la viaţa din gos-
podăriile ţărăneşti. 

Pachetele turistice pot fi
cumpărate de la companiile de tu-
rism moldoveneşti şi sunt foarte va-
riate, transmite Info-Prim Neo cu
referire la Biroul de promovare şi in-
formare turistică al României în Re-
publica Moldova. 

Perioada sejurului durează mi-
nim 3 zile şi maxim două săptămâni.
Preţul unui sejur de trei zile la un
hotel de pe litoral, cu micul dejun şi
prânzul pascal incluse, costă circa 70
de euro la un hotel de două stele şi
aproape dublu la un hotel de trei
stele. 

Pentru îndrăgostiţii de litoral se
lansează programul "Lumină la ma-
lul Marii" în care pe lângă Slujba de
Inviere de la malul marii, turiştii vor
putea participa la excursii şi eveni-
mente speciale, la preţ redus. Va fi
organizat un concert Goran Brego-
vic pe plaja din Mamaia în seara zi-
lei de 19 aprilie, iar în celelalte zile
vor mai fi pe litoral diverse concerte
şi târguri de tradiţii româneşti. 

În zona Bucovinei, se organi-
zează “Drumul ouălor încondeiate”,
pe traseul căruia sunt incluse mai
multe localităţi în care se vor putea
vizita ateliere de încondeiat ouă şi

expoziţii cu vânzare. 
Tot în Bucovina, timp de două

săptămâni se va derula programul,
"Experimentează viaţa la ţară în Bu-
covina" în care vizitatorii pot lua
parte la activităţile specifice din
gospodărie. 

Pentru copiii de vârstă şcolară
există programul “Cunoaşte Buco-
vina”, care presupune un sejur în ta-
bere de şcolari pentru familiariza-
rea cu obiceiurile pascale din această
zonă. 

Ministrul român al Turismului,
Elena Udrea, a anunţat, de aseme-
nea, că turiştii nemulţumiţi, dar şi
cei care vor să laude aspecte din in-
dustria turistică din România pot
suna la telefonul verde:
0800.86.82.82. şi la numărul
021.317.77.39. Apelurile pentru
ambele numere sunt gratuite din
România, primul poate fi apelat
dintr-o reţea de telefonie fixă, al doi-
lea - din orice reţea.

Oferte turistice în România pe
perioada sărbătorilor pascale

Turiştii moldoveni care vor să viziteze România în perioada
sărbătorilor pascale o pot face în cadrul unor programe turis-
tice promovate de Ministerul Turismului din România la care
participă hoteluri şi pensiuni din toate zonele României. 

Nou-născuţii vor beneficia din
partea statului de buletine de
identitate gratuite începând cu
30 aprilie 2009. 
Potrivit unei hotărâri de Guvern,

asigurarea cu buletine de identitate, pre-
cum şi procedura de înregistrare a nou-
născuţilor va simplificată. Astfel, din
30 aprilie Ministerul Dezvoltării In-
formaţionale va întreprinde măsurile
necesare pentru ca în incinta instituţii-
lor medico-sanitare publice să poată fi

efectuată înregistrarea actelor de stare ci-
vilă, eliberarea certificatelor, primirea ce-
rerilor şi eliberarea buletinului de iden-
titate pentru nou-născuţi. 

Elaborarea acestui proiect are scopul
de a susţine financiar familiile tinere, prin
acordarea actelor de identitate nou-
născuţilor. Acest fapt va contribui şi la
perfecţionarea sistemului de evidenţă a
copiilor nou-născuţi atât pe teritoriul
R.Moldova, cât şi peste hotare, precum
şi la completarea Registrului de stat al po-
pulaţiei cu această informaţie.  Chel-

tuielile pentru implementarea acestui
proiect vor fi acoperite din mijloacele fi-
nanciare ale bugetului de stat.

Aproximativ 647 de mii de puieţi vor fi plantaţi pe întreg te-
ritoriul Republicii Moldova în cadrul acţiunii "Un arbore pentru
dăinuirea noastră", a declarat Ion Apostol, viceministrul Ecolo-
giei şi Resurselor Naturale, în cadrul unei conferinţe de presă.

Tradiţional, la fiecare început de primăvară Ministerul Eco-
logiei şi Resurselor Naturale împreună cu autorităţile locale or-
ganizează acţiunea "Un arbore pentru dăinuirea noastră". În ca-
drul acesteia autorităţile locale propun proiecte ce indică suprafaţa
şi numărul de arbori care trebuie plantaţi, acţiune la care parti-
cipă elevii şi studenţii din localităţi.

"În anul curent se vor desfăşura acţiuni de extindere a su-
prafeţelor cu vegetaţie forestieră pe o suprafaţă de 346 de hec-

tare. Peste 24 500 de arbori vor fi acordaţi pentru plantarea pe
părţile laterale ale traseelor auto”, a spus Apostol.

În primăvara curentă, Consiliul de administrare a Fondului
Ecologic a aprobat 52 de proiecte propuse de autorităţile locale.
În cadrul acestora, vor fi plantaţi peste 39 de mii de puieţi în raio-
nul Drochia. Primăriile din raionul Hânceşti vor planta aproxi-
mativ 29 600 de puieţi, iar circa 26 de mii arbori şi arbuşti vor fi
plantaţi în raionul Şoldăneşti. Acţiunea "Un arbore pentru
dăinuirea nostră" are scopul de a restabili suprafeţele forestiere
pe teritoriul Moldovei.

În Moldova acţiunea "Un arbore pentru dăinuirea noastră" are
loc al 12-lea an consecutiv.

"Un arbore pentru dăinuirea noastră"
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Oferta de locuri de muncă în scădere

Raportul dintre numărul şomerilor
aflaţi în evidenţă la finele lunii şi cel al
locurilor de muncă vacante s-a mărit,
constată Ministerul Economiei şi Co-
merţului.

Potrivit datelor statistice, în luna ia-
nuarie 2009 la agenţiile teritoriale
pentru ocuparea forţei de muncă au fost
înregistrate 8 052 persoane, cu 2 223
mai mult faţă de perioada respectivă a
anului precedent. Circa 13% din
numărul total al şomerilor de 23 204
persoane care erau în evidenţa agenţii-
lor teritoriale, la situaţia de la 1 fe-
bruarie, au rămas fără lucru, „ca urmare
a disponibilizărilor curente şi colective
de personal”.

În ianuarie au fost angajate 13,6 la
sută din numărul total al persoanelor
înregistrate la oficiile forţei de muncă. 

Opinia Expertului
Mihai Bologan: 

Situaţia în acest an nu
pare a fi tocmai
optimistă

„Dacă e să judecăm după datele
ANOFM, din luna mai 2008 până în luna
ianuarie 2009, numărul de şomeri oficial
înregistraţi a scăzut continuu, cu circa
4000”, afirmă analistul economic Mihai
Bologan, coordonatorul Clubului IDEA
(Clubul Ideilor Economice Alternative).

Totuşi, expertul crede că „situaţia
nu pare a fi tocmai optimistă din punc-
tul de vedere al ocupării forţei de
muncă, deoarece se aşteaptă ca, în
fine, criza să afecteze mai mult acest
sector”. Ar putea să revină acasă circa
20-30 mii de emigranţi moldoveni din
Rusia „care vor pune presiune asupra
pieţei forţei de muncă”.

De asemenea, construcţiile şi trans-
porturile se află în declin. Iar „faptul că
industria a înregistrat o evoluţie ne-
gativă în luna decembrie 2008, iar in-
dicele preţurilor producătorilor în luna
februarie 2009 a scăzut cu 3% denotă
că producătorii de asemenea suferă de
pe urma crizei, iar reducerea număru-
lui locurilor de muncă şi respectiv a ofer-
tei de locuri vacante este iminentă”, mai
spune Bologan.

Coordonatorul Clubului IDEA mai
susţine că „în cazul unei eventuale de-
precieri a leului”, ar „avea de suferit co-
merţul şi serviciile” şi „pentru a-şi
păstra nivelul veniturilor, managerii
companiilor, în special a celor mici şi
mijlocii vor fi mult mai reticenţi în pri-
vinţa angajării unor noi persoane”.
„Intervenţii asupra acestei situaţii vor
putea fi făcute doar după anunţarea
componenţii noului Guvern şi a politi-
cii acestuia”. 

Valentina Postolachi: 

Se resimt efectele crizei
Şefa direcţiei economie a Confe-

deraţiei Naţionale a Patronatelor, Va-
lentina Postolachi, menţionează că,
„deoarece industria se ţine preponde-
rent pe materia primă importată, iată
că investitorii care au probleme la ei
acasă deja au închis robinetul, comen-
zile s-au redus şi chiar sunt anulate”. În
consecinţă, „se închid locuri de muncă,
mulţi angajaţi sunt trimişi în concedii
forţate”. 

„Acelaşi lucru se poate spune şi de
sectorul construcţii. Criza economică ne
afectează şi pe noi”, spune doctorul în
economie. La moment, însă, „este pro-
blematic de estimat ce se întâmplă în

agricultură şi care vor fi perspectivele”.
Dar, „deoarece şi în anul curent, la fel
ca şi 2008, agriculturii ar putea să nu
aibă piaţă de desfacere”, nu se ştie
dacă ţăranii nu vor renunţa să lucreze
pământul. „Apare şi această dilemă”,
afirmă Dna Postolachi. 

Prost stau lucrurile în transport. „Şi
în servicii, în care este angajată peste 50
la sută din populaţie, s-au redus posi-
bilităţile de angajare din cauza ace-
leiaşi crize care ne afectează”, constată
expertul. Reprezentantul patronatu-
lui estimează că în 2009 „oferta de lo-
curi de muncă va fi mult mai slabă, chiar
şi la munci prost plătite”.

Tatiana Lariuşin: 

Tensiunile pe piaţa
muncii sunt în creştere

Expertul Institutului de Dezvol-
tare şi Iniţiative Sociale „Viitorul”, Ta-
tiana Lariuşin, spune că „influenţa ne-

gativă a crizei mondiale asupra pieţei
muncii din Moldova se resimte cu o în-
târziere de 5-6 luni„. „Primul val al cri-
zei a fost resimţit în construcţii, trans-
porturile internaţionale şi industrie
în a doua jumătate a anului 2008 şi a
dus la o corecţie a pieţei muncii. Dimi-
nuarea producţiei industriale a generat
o reducere a ofertei de locuri de muncă
vacante cu 50-55%, în plus au fost re-
duse pachetele sociale şi alte bonu-
suri”, mai afirmă expertul. 

Dna Lariuşin mai spune că
„îngheţarea unor proiecte în construcţii
şi supraîncălzirea pieţei primare a imo-
bilului locativ, precum şi deficitul de mij-
loace circulante cu care se confruntă
companiile a dus la reducerea cererii la
forţa de muncă în acest domeniu”.

Deja la sfârşitul anului 2008, potri-
vit datelor ANOFM, tensiunea pe piaţa
muncii a crescut de două ori, iar în ia-
nuarie 2009 „numărul persoanelor aflate

în căutare de lucru depăşea de 25-30 ori
numărul locurilor vacante scoase pe
piaţă”, afirmă expertul IDIS „Viitorul”. Ta-
tiana Lariuşin spune că trebuie luat în
considerare faptul că mulţi au activităţi
neformale, iar o mare parte din persoa-
nele disponibilizate nu apelează la oficiile
forţei de muncă. „Va creşte şi ponderea
aşa ziselor locuri de muncă vulnerabile,
când angajatorul nu încheie contract cu
angajatul”, mai afirmă Dna Lariuşin.

E semnificativ faptul, că „în si-
tuaţia de încetinire a ritmului de
creştere economică, capacitatea eco-
nomiei de a asimila oferta de muncă în
creştere s-a dovedit a fi destul de slabă”,
spune Dna Lariuşin. O demonstrează
şi faptul că, potrivit unor companii mol-
doveneşti, deficitul acut de forţă de
muncă înalt calificată a fost substituit
de căderea preţurilor la această mână de
lucru, chiar de două ori, în numai 4-5
luni, mai afirmă expertul IDIS „Viitorul”.

Numărul de locuri de muncă vacante a scăzut în ianuarie cu
peste 35 la sută faţă de perioada respectivă a anului 2008:
5443 comparativ cu 8468. Cererea de forţă de muncă s-a
micşorat şi numărul locurilor de muncă înregistrate de
Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă este în
descreştere.

Dosar 
Rata şomajului, estimată conform metodologiei

Biroului Internaţional al Muncii, a fost la sfârşitul
anului 2008 de 3,9%, faţă de 5,4% în trimestrul IV
2007. În sectorul informal au lucrat 11,0% din tota-
lul persoanelor ocupate în economie, iar 30,0% au
avut un loc de muncă informal. Numărul şomerilor,
estimat conform metodologiei Biroului Internaţional
al Muncii a fost de circa 48,3 mii, în trimestrul IV
2008. Şomajul a afectat într-o proporţie mai mare
bărbaţii – 59,6% din total numărul de şomeri, la fel
şi persoanele din mediul urban – 63,7%. 

În ultimii trei ani, potrivit datelor oficiale, au fost
create circa 200 mii noi locuri de muncă. au fost
create, în fond, de întreprinderile mijlocii şi mici. Pe
de altă parte, Biroul Naţional de Statistică anunţa
recent că numărul populaţiei, care are un loc de
muncă, s-a redus în trimestrul IV 2008 cu 10 la sută
faţă de trimestrul doi sau 110 mii de oameni. Creşte
numărul angajaţilor care sunt trimişi în concediu
forţat. Numărul populaţiei ocupate în economie a
scăzut de la 1505 mii în anul 2002 la 1184 mii în tri-
mestrul IV 2008. Populaţia economic activă s-a re-
dus în aceeaşi perioadă de la 1615 mii la 1232 mii
de persoane.



ALEGERILE 2009Nr. 5 (51) 
1 aprilie 200912

Comisia Electorală Centrală a permis cetăţenilor
care nu au înregistrare permanentă sau tempo-
rară la domiciliu să voteze la alegerile
Parlamentului din 5 aprilie 2009 în secţiile de
votare corespunzătoare locului de înregistrare la
ultimul domiciliu.

Acest fapt a fost posibil odată cu modificarea şi comple-
tarea Instrucţiunii cu privire la particularităţile participării
la votare în cadrul alegerilor parlamentare din 5 aprilie
2009, aprobată prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale
nr.2258 din 6 martie 2009. Persoanele respective vor fi incluse
în listele suplimentare. 

În aceeaşi şedinţă, CEC a aprobat modelul şi textul bule-
tinului de vot pentru alegerile Parlamentului Republicii
Moldova din 5 aprilie 2009, modelele proceselor-verbale cu
privire la totalizarea rezultatelor alegerilor şi a formularului

special pentru numărarea voturilor.  Comisia a acreditat 11
observatori naţionali din partea Centrului „Parteneriat pen-
tru Dezvoltare” şi şapte observatori naţionali din partea concu-
rentului electoral, Partidul Politic „Partidul Liberal Democrat
din Moldova”, în unele secţii de votare constituite în afara Re-
publicii Moldova, în vederea monitorizării alegerilor parla-
mentare din 5 aprilie 2009.

Comisia Electorală Centrală a permis cetăţenilor 
care nu au înregistrare permanentă sau temporară la domiciliu

să participe la alegerile Parlamentului din 5 aprilie 2009

Birourile de evidenţă şi documentare
a populaţiei vor activa 

în ziua alegerilor parlamentare
Birourile de evidenţă şi documentare a populaţiei, inclusiv
Secţiile de eliberare a documentelor urgente ale Ministerului
Dezvoltării Informaţionale (MDI) vor activa în ziua alegerilor. 

Potrivit MDI, această decizie a fost luată în scopul facilitării procesu-
lui de votare. Astfel, cetăţenii R.Moldova care au pierdut actele, dar vor să-
şi exercite dreptul de vot, vor avea posibilitatea să obţină forma Nr.9, act
care este valabil pe un termen scurt, dar cu care cetăţenii ar putea să vo-
teze.

Sursa citată a precizat că persoanele care recent au depus actele pen-
tru perfectare, le vor primi într-un regim mai restrâns pentru a le oferi po-
sibilitatea să participe la scrutin.

Potrivit deciziei MDI, la 5 aprilie 2009 vor funcţiona Birourile de evi-
denţă şi documentare a populaţiei, inclusiv Birourile pentru primire şi eli-
berare a documentelor urgente Nr.1, 2 şi 3 ale Secţiei paşapoarte din ca-
drul Direcţiei de documentare a populaţiei. Birourile vor activa între orele
07:00 şi 21:00.

Buletinele de vot vor include 21 de concurenţi
electorali, în pofida faptului că Partidul Politic
"Pentru Neam şi Ţară" s-a retras din cursa elec-
torală.

Potrivit lui Iurie Ciocan, secretarul CEC, "Comisia nu a pri-
mit niciun document oficial despre retragerea din cursă a Par-
tidului Politic "Pentru Neam şi Ţară", iar declaraţiile lor în presă
nu sunt o dovadă a retragerii acestui concurent din cursa elec-
torală". În acelaşi timp, Ciocan a afirmat că în astfel de cazuri
legislaţia în vigoare prevede aplicarea ştampilei "retras" în fie-
care buletin de vot, în dreptul acestui concurent electoral.

Partidul Politic Pentru Neam şi Ţară figurează cu nr.16
în buletinele de vot. La alegerile parlamentare din 5 aprilie

participă 21 de concurenţi electorali, dintre care 15 formaţiuni
politice şi şase candidaţi independenţi.

Buletinele de vot sunt divizate în 21 de patrulatere - câte
unul pentru fiecare concurent electoral – şi care include si-
gla formaţiunii, denumirea formaţiunii, cu litere majuscule,
după forma juridică organizatorică, înregistrată la Ministe-
rul Justiţiei şi căsuţa pentru aplicarea ştampilei "votat". În
cazul concurenţilor independenţi, a fost înscris numele
concurentului, fiind menţionat cu litere majuscule "candidat
independent". 

Din numărul total de buletine de vot, 861 573 au fost
tipărite în română şi 212 431 în rusă. 

Anterior, CEC a anunţat că în listele electorale pentru ale-
gerile din 5 aprilie curent au fost incluşi 2 549 804 de alegători.

În buletinele de vot vor fi indicaţi 21 de concurenţi electorali, 
în pofida retragerii unei formaţiuni politice din cursa electorală

Alegătorii pot să se informeze despre pro-
cedura de vot la alegerile din 5 aprilie pe site-
ul "www.votează.md", care a fost lansat de Co-
misia Electorală Centrală (CEC), în cadrul Cam-
paniei de informare desfăşurată de CEC.

Potrivit vicepreşedintelui CEC, Renata Lapti,
site-ul este intitulat „Votul tău contează! Nu ezita, vo-
tează!”. Acesta include linkuri la toate informaţiile ne-
cesare privind procedura de vot atât în secţiile de vo-
tare de pe teritoriul R.Moldova, cât şi în cele de peste
hotare. 

Totodată, Renati Lapti a precizat că site-ul cu-
prinde materiale informative şi spoturi video elaborate
pentru campania electorală a alegerilor parlamentare.

Elaborarea spoturilor video difuzate la mai multe pos-
turi de televiziune din republică au scopul de a informa
şi educa cetăţenii moldovenii pentru a merge în ziua
alegerilor să-şi exercite dreptul lor de vot. 

În acelaşi timp, Lapti a spus că grupurile ţintă ale
campaniei de informare sunt tinerii cu vârsta de până
la 25 de ani, persoanele cu vârsta între 25-35 ani, în-
tre 35-50 ani şi cele cu vârsta de peste 50 ani.

Preşedintele CEC, Eugen Ştirbu, a menţionat că
cu cât mai mult cetăţenii moldoveni cu drept de vot
sunt informaţi, cu atât votul acestora este mai
conştient.

Campania de informare desfăşurată de CEC este
finanţată de mai multe organizaţii internaţionale.

CEC a lansat un site pentru informarea
alegătorilor privind procedura de vot 

la alegerile parlamentare

Buletinele de vot 
au fost deja tipărite

Comisia Electorală Centrală (CEC)
a anunţat că marţi, 31 martie
2009, a fost încheiat procesul de
tipărire a buletinelor de vot pentru
alegerile Parlamentului din 5 aprilie
2009.

În urma tenderelor din 15 şi 30 ianua-
rie 2009, Tipografia Centrală şi Combinatul
Poligrafic au fost selectate să tipărească
buletinele de vot pentru scrutinul din acest
an.  Reprezentanţii concurenţilor electorali,
observatorii acreditaţi, reprezentanţii mass-

media au avut posibilitatea să urmărească în-
treg procesul de tipărire a buletinelor de vot. 

Potrivit unui comunicat al Comisiei
Electorale Centrale, orice tentativă de fal-
sificare a buletinelor de vot se consideră in-
fracţiune şi atrage după sine răspunderea pe-
nală a celor vinovaţi. Comisia a întreprins
toate măsurile necesare pentru securizarea
procesului de tipărire şi distribuire a bule-
tinelor de vot. Totodată, CEC cere tuturor
persoanelor care deţin informaţii privind
eventuale fraude electorale să anunţe ime-
diat CEC sau organele abilitate despre
aceasta pentru a fi luate măsurile necesare
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Secretarul Comisiei Electorale Cen-
trale (CEC), Iurie Ciocan, a menţionat
că actele de identitate provizorii de tip
F-9 sunt eliberate gratuit, de luni, 30
martie, până în ziua alegerilor, până la
orele 21:00.

Birourile Evidenţă şi Documen-
tare a Populaţiei îşi vor prelungi pro-
gramul de activitate în această
săptămână pentru a elibera cât mai
multe acte de identitate provizorii. 

CEC susţine că alegătorii au posi-
bilitatea ca după alegerile din 5 aprilie

să-şi înlocuiască gratuit fişa de însoţire
a buletinului de identitate în care a fost
aplicată ştampila specială „ALEGERI
05.04.09”.

Astfel, la alegerile parlamentare din
5 aprilie, cetăţenii moldoveni vor putea
vota în baza buletinelor de identitate şi
a vizelor de reşedinţă temporară sau per-
manentă cu termenul de valabilitate ex-
pirat. Cetăţenii cu drept de vot se mai pot
prezenta la secţiile de votare cu paşapor-
tul de tip ex-sovietic, modelul anului
1974. Votarea mai poate fi efectuată în
baza actului de identitate provizoriu de
tip F-9. Cetăţenii moldoveni aflaţi peste
hotare pot vota la secţiile din cadrul mi-
siunilor diplomatice în baza paşaportu-
lui de intrare şi ieşire din ţară şi în baza
livretului de marinar. Ostaşii în termen
pot vota în baza livretului militar, iar per-
soanele care satisfac serviciul civil de al-
ternativă pot vota în baza livretului eli-
berat de Centrul Serviciului Civil.

Alegătorii care şi-au pierdut actele de identitate
pot solicita actul provizoriu de tip F-9 

pentru a putea vota la 5 aprilie
Cei aproape 3000 de militari în termen vor vota la 5 aprilie la
secţiile de votare din preajma unităţilor în care îşi fac datoria, în
baza livretului militar.

Solicitat de BASA-press Eduard
Ohladciuc, şeful Direcţiei personal din
cadrul Ministerului Apărării, a menţio-
nat că toţi militarii în termen şi cei prin
contract vor merge la vot în secţiile de
votare din preajma unităţilor militare.

„Listele militarilor în termen dar şi
a celor prin contract cu dreptul de vot
au fost deja transmise de Ministerul
Apărării comisiilor de circumscripţie din
teritoriu şi Comisiei Electorale Cen-
trale”, a spus Ohladciuc.

Potrivit sursei citate, şi-au exprimat
dorinţa de a participa la vot circa 4500
de militari, dintre care 1500 de militari
angajaţi prin contract. „Militarii care

sunt antrenaţi în serviciul de gardă şi
serviciul de zi, îşi vor exercita dreptul
la vot pe rând, fiind înlocuiţi la posturi
de colegii care deja au votat”, a adăugat
Ohladciuc.

Militarii şi angajaţii Ministerului
Apărării internaţi în spitalele militare
şi aflaţi în incapacitate de a se deplasa
vor putea vota cu ajutorul urnei mobile.

Cei aproape 3000 de militari
în termen vor vota la 5 aprilie

în baza livretului militar
Cetăţenii moldoveni cu drept de vot care şi-au pierdut buletinele
de identitate pot solicita de la Secţiile Evidenţă şi Documentare a
Populaţiei acte de identitate provizorii de tip F-9 în care este
menţionată cetăţenia Republicii Moldova şi domiciliul titularului,
pentru a putea vota la parlamentarele din 5 aprilie.

Sondajele exit-poll, care vor fi efectuate pentru
a se putea afla rezultatele estimative ale alege-
rilor parlamentare după închiderea oficială a
secţiilor de votare, vor fi făcute în 200 de secţii
de votare din localităţile din republică. 

Ion Jigău, directorul Centrului de investigaţii sociologice şi
studii de piaţă „CBS-AXA", a spus în cadrul unei conferinţe de
presă, la 30 martie, că 40 de secţii în care vor fi efectuate aceste
sondaje sunt în municipiul Chişinău. 

Cele 200 de secţii au fost selectate prin toate zonele republicii
în aşa mod ca acestea să fie reprezentative pentru a se putea afla
rezultatele estimative ale alegerilor parlamentare din 5 aprilie.

Arcadie Barbăroşie, directorul de Institutului de Politici Pu-
blice (IPP) a menţionat că pentru efectuarea sondajului exit-poll
vor fi implicaţi peste 800 de persoane. Astfel, cele 332 de per-
soane, care la 5 aprilie vor activa în calitate de operatori ai son-
dajului, vor chestiona alegătorii la ieşirea din secţiile de votare.
„Respondenţii vor fi asiguraţi că sondajele de opinie sunt confi-
denţiale şi acestea vor fi plasate într-o urnă specială. Rezultatele
estimative ale sondajului vor fi prezentate la orele 21:00”, a spus
Barbăroşie.

Sondajele exit-poll vor fi efectuate 
în 200 de secţii de votare din republică

Mai multe instituţii, reprezentante
ale societăţii civile, cheamă concurenţii
electorali, autorităţile publice şi mass-
media să se abţină de la orice declaraţii
împotriva sondajelor şi altor tipuri de
cercetări a opiniei publice pentru a nu
influenţa negativ decizia alegătorilor,
care vor fi intervievaţi în cadrul exit-
poll-ului, preconizat pentru ziua scru-
tinului, în apropierea secţiilor de votare.

Potrivit sociologilor, acest apel are
drept scop prevenirea unei lipse de co-
municare dintre respondenţi şi opera-
torii antrenaţi în acţiunea exit poll şi
vine în urma unei serii de critici din par-
tea unor lideri politici faţă de corecti-
tudinea sondajelor efectuate anterior,
inclusiv şi faţă de Barometrul Opiniei
Publice, publicat recent de Institutul de
Politici Publice (IPP).

În acest sens, Ion Jigău, directorul
Centrului de Investigaţii Sociologice şi
Marketing CBS-AXA a declarat că cele
mai mari partide de la noi fac sondaje
în interior şi ele îşi cunosc rezultatele.
„Rezultatele lor coincid cu rezultatele
Barometrului, iar restul ce spun sunt,
pur şi simplu, speculaţii", a specificat
Jigău.

Totodată, Arcadie Barbăroşie, di-

rector executiv al IPP a declarat pentru
presă că unele forţe politice sunt in-
teresate în boicotarea acestor sondaje,
iar unica problemă întâlnită până acuma
în organizarea acestora o constituie de-
claraţiile iresponsabile ale unor politi-
cieni. „Sunt normale declaraţiile de
acest tip, pentru că în felul acesta lide-
rii partidelor încearcă să-şi încurajeze
electoratul. Ar fi straniu dacă ei ar
zice, nu luăm nici un procent la alegeri.
Însă ar trebui să facă declaraţii în limi-
tele decenţei", a subliniat Barbăroşie.

În context, Doru Petruţi, director al
Institutului de Marketing şi Sondaje, a
dat o explicaţie atitudinii negative a
unor partide faţă de cercetările socio-
logice. „Se pare că trăim într-o ţară în
care sondorii sunt cei mai vinovaţi în
perioada asta pentru traiectoria pe
care o au anumite partide", a conclu-
zionat Petruţi.

Comisia Electorală Centrală a apro-
bat participarea la efectuare exit poll-
ului în ziua alegerilor a cinci orga-
nizaţii specializate în efectuarea son-
dajelor de opinie. Acestea sunt Insti-
tutul de Politici Publice, Institutul Eu-
ropean de Studii Politice din Moldova,
Asociaţia pentru Democraţie Partici-

pativă (ADEPT), Institutul de Marke-
ting şi Sondaje (IMAS) şi Centrului de
Investigaţii Sociologice şi Marketing
CBS-AXA.

Acţiunea exit-poll, care este o me-
todă de control civic asupra desfăşurării
corecte şi transparente a procesului
de vot, a fost desfăşurată în Moldova

pentru prima data la alegerile parla-
mentare din 2005. Sondajul a fost
efectuat în apropierea a 220 din tota-
lul celor 1965 secţii de votare.

Sociologii cheamă politicienii şi mass-media să se
abţină de la criticile aduse prematur acţiunii exit-poll

Potrivit sociologilor, acest apel are drept scop prevenirea unei lipse de comunicare 
dintre respondenţi și operatorii antrenaţi în acţiunea exit poll
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Fondul Monetar Internaţional a
anunţat simplificarea procedurilor
de acordare a împrumuturilor
sale, fixând mai puţine condiţii
prealabile, ceea ce ar trebui să
permită instituţiei să ajute mai efi-
cient ţările aflate în dificultate,
relateaza AFP, citat de NewsIn.

"Aceste reforme reprezintă o schim-
bare importantă în modul în care Fondul
poate ajuta statele membre, ceea ce este deo-
sebit de necesar în aceste vremuri de criză
mondială", a subliniat directorul general al
FMI, Dominique Strauss-Kahn. "O mai
mare flexibilitate a împrumuturilor, pe
lângă condiţiile simplificate, ne vor ajuta să
răspundem în mod eficient la nevoile variate
ale membrilor noştri. Iar aceasta le va per-
mite, la rândul lor, să traverseze criza şi să

revină la o creştere durabilă", a continuat el.
Principalul aspect al acestei reforme este
crearea unei noi forme de împrumut, "linia
de credit flexibil". Aceasta se adresează
ţărilor pe care FMI le consideră bine ges-
tionate, "cu fundamente, politici şi tradiţie
de punere în aplicare a unor politici foarte
solide".

Prima tranşă de 5 mlrd
euro va fi disbursată

imediat după aprobarea
de către conducerea FMI

România va primi prima tranşă de
5 miliarde de euro dupa ce acordul de
finanţare cu România va fi aprobat de
boardul Fondului Monetar Internatio-
nal (FMI), în următoarele săptămâni, a
spus directorul FMI, Dominique
Strauss-Kahn.

Acordul stand by pe doi ani cu FMI
prevede acordarea pentru România a

12,9 miliarde euro, dintr-un pachet to-
tal de finanţare de circa 20 miliarde euro.

"Obiectivul pachetului de spri-
jin este să amortizeze efectele
scăderii accentuate a intrărilor de
capital privat", a spus şeful FMI,
Dominique Strauss-Kahn.

"Comitetul executiv este aşteptat să
discute programul în următoarele
săptămâni. România va putea să tragă
5 miliarde euro după aprobarea de ca-
tre board", a adăugat el.

Împrumutul de la FMI este destinat
să întărească politica fiscală, să reducă ne-
cesarul de finanţare al guvernului şi să îm-
bunătăţească sustenabilitatea politicii
fiscale pe termen lung. Pachetul total de
finanţare cuprinde 12,9 miliarde euro de
la FMI, 5 miliarde euro de la UE, 1,2-1,5
miliarde euro de la Banca Mondială şi 1
miliard de euro de la alte instituţii in-
ternaţionale. Banca Europeană pentru Re-
construcţie şi Dezvoltare anticipează că

va suplimenta finanţările în următorii doi
ani cu 500 milioane euro, până la 1 mi-
liard de euro.

România trebuie să
controleze mai bine

cheltuielile salariale 
şi să reformeze 

sistemul de pensii
România trebuie să îmbunătăţească

procesul execuţiei bugetare şi contro-
lul cheltuielilor salariale, dar şi să re-
formeze sistemul de pensionare şi să ad-
ministreze mai bine companiile pu-
blice, a declarat Jeffrey Franks.

"Execuţia bugetară a presupus,
în România, rectificări multiple,
ceea ce a permis deficitului să
crească. Vrem să evităm ca acest lu-
cru să se întâmple în viitor. Cu
asistenţă internaţională, cred că
este posibil, dar România trebuie să
adopte o lege de responsabilitate
fiscală", a spus Franks, potrivit New-
sIn.

În al doilea rând, el a menţionat du-
blarea cheltuielilor salariale în ultimii

ani şi a adăugat că este nevoie de re-
formarea sistemului de salarizare.

"Acest lucru nu înseamnă
neapărat că salariile vor scădea, dar
sistemul în general trebuie îm-
bunătăţit. O altă problemă o re-
prezinta faptul că numărul per-
soanelor care se pensioneaza este
mai mare decât cel al noilor an-
gajaţi, ceea ce dă naştere unor mari
presiuni, deşi în 2009 fondul de

pensii ar putea fi excedentar", a afir-
mat Franks.

Reprezentantul FMI a mai spus că
este nevoie de un control mai bun al
companiilor publice, deoarece unele
dintre ele funcţionează cu datorii foarte
mari.

Franks a completat că, în cadrul mo-
morandumului pentru pachetul de fi-
nanţare externă există şi condiţii spe-
cifice pentru a proteja şi chiar spori
susţinerea pentru categoriile sociale de-
favorizate.

Perspectivă stabilă
Pachetul de finanţare externă care

va fi obţinut de România de la FMI, UE,
Banca Mondială, BERD şi alte orga-
nizaţii internaţionale va ajuta economia
României, aflată în dificultate, să-şi
menţină ratingurile actuale de credit, a
anunţat agenţia de rating Moody's,
potrivit Mediafax.

"Ratingul României are pers-
pectivă stabilă, iar acordul ajută
statul să-şi menţină actualul cali-
ficativ", a declarat Kenneth Orchard,
analist Moody’s.

România va primi 20 mlrd euro
pentru depăşirea consecinţelor crizei

Proceduri simplificate
pentru împrumuturi

Vârsta de pensionare
va fi tot mai înaintată

România a finalizat negocierile cu Fondul Monetar Interanţional
(FMI), Comisia Europeană şi alte instituţii financiare internaţionale,
pentru un pachet de finanţare de aproximativ 20 miliarde euro, a
declarat Jeffrey Franks, şeful misiunii FMI în Romania.

Banca Mondială cere Guvernului de
la Bucureşti să majoreze timpul de
muncă până dincolo de pragul de 70 de
ani atât pentru femei, cât şi pentru
bărbaţi. După o primă etapă, în care pen-
sionarea va veni abia la vârsta de 65 de
ani, ar urma o majorare treptată a aces-
teia până peste 70 de ani în viitorul
apropiat.

Acum, bărbaţii pot ieşi la pensie la
vârsta de 63 de ani, iar femeile – la 58.
Din 2014, potrivit recomandărilor Uniu-
nii Europene, acest prag va fi ridicat
până la 60 de ani pentru femei, respectiv
la 65 de ani pentru bărbaţi. Se pare că lu-
crurile nu se vor opri aici, pentru că
Banca Mondială a recomandat, ieri, Gu-
vernului să ridice în continuare vârsta
minimă de pensionare, astfel încât în
anul 2050 vom trece peste pragul de 70
de ani.

Fondul de pensii, tot mai „subţire“
Instituţia financiară a mai cerut Execu-

tivului de la Bucureşti să menţină contribuţiile
la niveluri care corespund vârstei actuale de
pensionare, pentru a reface echilibrul fiscal
în sistemul de pensii, care va înregistra defi-
cite uriaşe. 

Potrivit estimărilor instituţiei financiare
internaţionale, deficitul din sistemul de pen-
sii în România va depăşi 5% din Produsul In-
tern Brut (PIB) până în 2020, apoi va urma
un trend ascendent în următoarele trei de-
cenii. 

Abia mai târziu ar urma ca acest deficit să
se reducă, până în 2050, la 6,2% din PIB, după
cum reiese dintr-un studiu al Băncii Mondiale.

Deficitele vor fi generate de ritmul de

îmbătrânire a populaţiei, dar şi de pensiile „ge-
neroase” stipulate în sistemul actual, în spe-
cial în urma majorărilor recente ale pensiilor. 

Aici se vor adăuga, potrivit Băncii Mon-
diale, şi costurile tranziţiei unei părţi din
contribuţii de la Pilonul I (pensii asigurate prin
sistemul public administrat de stat, finanţate
din bugetul de asigurări sociale) către Pilonul
II (pensii asigurate prin contribuţii obligatorii
la fonduri de pensii administrate privat).

Îmbătrânirea populaţiei va reduce
numărul contributorilor în relaţie cu numărul
beneficiarilor, astfel încât, până în 2050,
numărul de beneficiari va fi foarte apropiat
de numărul de contributori.

Contributori mai puţini, beneficiari mai mulţi
Experţii BM au calculat că,

până în 2050, raportul dintre po-
pulaţia cu o vârstă de peste 65 de
ani şi populaţia cu vârste cu-
prinse între 20 şi 64 de ani va
creşte la 56,6%, faţă de 23,6% în
2005. 

De asemenea, vârsta minimă
de pensionare mai redusă pentru
femei, coroborată cu durata mai
lungă de viaţă a acestora, majo-
rează semnificativ costul bene-
ficiilor încasate în relaţie cu
contribuţiile.

Indexările ar trebui să fie mai mici

BM mai recomandă, ca alte opţiuni disponibile pentru reduce-
rea dezechilibrului fiscal, scăderea beneficiilor la pensionare pe Pi-
lonul I, indexări mai reduse ale pensiilor sau orice combinaţie a aces-
tor două metode.
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* OFERTE

Mai multe oferte 
şi cereri găsiţi pe

www.agravista.md
�

* Pre\ negociabil

Produs Cantitate Descrierea companiei:

Pomi altoiţi 
de cais 2000 bucăţi Bragari Liuba Căuşeni, s.Zaim, 

Tel.: (243) 72377

Pomi altoiţi 
de prun 5000 bucăţi Bragari Liuba Căuşeni, s.Zaim,

Tel.: (243) 72377

Puieti de buxus 3000 bucăţi Panuţa Petru Căuşeni, s. Zaim, 
Tel.: (243) 72441

Portaltoi pentru
cireş 5000 bucăţi Brînzilă Grigore Nisporeni, s.Şişcani, 

Tel.: (264) 23857, 068332234

Porumb 45 tone Plop Ion Căuşeni, s.Hagimus, 
Tel.: (243) 58281, 069216404

Porumb boabe 10 unitate Ulinici Maria Nisporeni, 
Tel.: (264) 23453, 079596327

Porumb 10 tone Para Ion Cantemir, s.Leca, 
Tel.: 078066147

Porumb 10 tone Paşcaneanu Maria Hânceşti, s.Obileni, 
Tel.: (269) 23408

Porumb 5 tone Ţurcan Valentina Cantemir, S.Baimaclia, 
Tel.: (273) 43209

Prune uscate 8 tone Strulea Tudor Nisporeni, s.Vărzăreşti, 
Tel.: (264) 63 196, (22) 55 19 33, 069201482

Prune uscate 5 tone Crudu Ion Nisporeni, s. Şendreni,
Tel.: (264) 63170, 0 691 89212

Răsad de 
pepene verde 
şi de castraveţi

nelimitat Chitoroaga Ştefan r-l Călăraşi, s.Sipoteni, 
Tel.: (244) 21673, 069009844

Răsad de varză
timpurie 5000 fire Chirilov Aliona Cantemir, s. Antoneşti, 

Tel.: (273) 22853

Seminţe 
de porumb nelimitat "CBCIM" Căuşeni Căuşeni, or. Căuşeni, 

Tel.: (243) 23763, 067269111

Seminţe 
de cereale Atica 3 tone Vilona VS Edineţ, s. Stolniceni,

Tel.: (246) 63382, 069871511

Seminţe 
de lucernă 1 tonă Radu Andrei Ungheni,  

Tel.: (236) 22417

Produs Cantitate Descrierea companiei:

Ouă de 
prepeliţă 500 bucăţi Rusu Nicolae Cantemir, 

Tel.: 067108565

Orz 30 tone Marin Mihail Nisporeni, s.Grozeşti, 
Tel.: (264) 23857, 43230

Orz 12 tone Para Ion Cantemir, s.Leca, 
Tel.: 078066147

Orz de 
primavară 10 tone Vilona VS Edineţ, s. Stolniceni, 

Tel.: (246) 63382, 069871511

Orz 5 tone Ţurcan Valentina Cantemir, S.Baimaclia, 
Tel.: (273) 43209

Ovăz 8 tone Sibov Raisa Cantemir, s. Baimaclia, 
Tel.: (273) 43214

Soia 7 tone Paşcaneanu Maria Hânceşti, s.Obileni, 
Tel.: (269) 23408

Soia 5 tone Vilona VS Edineţ, s. Stolniceni, 
Tel.: (246) 63382, 069871511

Struguri de
masă 40 tone Brînzilă Ion Nisporeni, s. Şişcani, 

Tel.: (264) 23857

Struguri de
masă 25 tone Chira Ion Nisporeni, 

Tel.: (264) 23857

Tractor T 150K
cu plug PLN 5-
35.

1 unitate Puşcaşu Victor Nisporeni, s. Călimăneşti, 
Tel.: (264) 93 2 18, 069294092

Zahăr 100 tone Vilona VS Edineţ, s. Stolniceni, 
Tel.: (246) 63382, 069871511

Produs Cantitate Descrierea companiei:

Grâu furajer 10 tone Boziac Nicolae Hânceşti, 
Tel.: (269) 23408, 92102

Porumb 10 tone Boziac Nicolae Hânceşti, 
Tel.: (269) 23408, 92102

Sârmă pentru vie 1 tonă Strelciuc Ion Chiril Hânceşti, s.Caracui, 
Tel.: (269) 2-3406

Soia nelimitat Roşca Matvei Orhei, s.Peresecina, 
Tel.: (235) 47560, 069290423

Soia pentru 
furaj 10 tone Boziac Nicolae Hânceşti, 

Tel.: (269) 23408, 92102

Stropitoare 
pentru vie 400-
500 litri

1 unitate Ciobanu Tudor Căuşeni, s.Saiţi, 
Tel.: (243) 52255, 079101162

* CERERI

Produs Cantitate Descrierea companiei:

Butaşi 
de prun 5000 bucăţi

Gospodarul Rediu Făleşti, s.Rediul de sus, 
Tel.: (259) 70192,  0795 44222, 0672 53017,
Fax: (259) 70 192

Butaşi 
de Mere 5000 bucăţi

Gospodarul Rediu Făleşti, s.Rediul de sus, 
Tel.: (259) 70192,  0795 44222, 0672 53017,
Fax: (259) 70 192

Butaşi 
de nuc 3000 bucăţi

Gospodarul Rediu Făleşti, s.Rediul de sus, 
Tel.: (259) 70192,  0795 44222, 0672 53017,
Fax: (259) 70 192

Carne 
de prepeliţă 150 păsări Rusu Nicolae Cantemir, 

Tel.: 067108565

Cartofi 50 tone Vilona VS Edinet, s. Stolniceni, 
Tel.: (246) 63382, 069871511

Combina -5 1 unitate Panuţa Petru Căuşeni, s. Zaim, 
Tel.: (243) 72441

Făină 
de porumb 100 tone Doibani Anatolie Căuşeni, s.Baimaclia, 

Tel.: 067269147

Grâu 250 tone Strelciuc Ion Chiril Hânceşti, s.Caracui, 
Tel.: (269) 23406

Grâu alimentar 25 tone Pascaneanu Maria Hânceşti, s.Obileni, 
Tel.: (269) 23408

Grâu 10 tone Para Ion Cantemir, s.Leca, 
Tel.: 078066147

Floarea-soarelui 15 tone Strelciuc Ion Chiril Hânceşti, s.Caracui, 
Tel.: (269) 23406

Floarea-soarelui 8 tone Para Ion  Cantemir, s.Leca, 
Tel.: 078066147

Floarea-soarelui 7 tone Pascaneanu Maria Hânceşti, s.Obileni, 
Tel.: (269) 23408

Floarea-soarelui 6 tone Sibov Raisa Cantemir, s. Baimaclia, 
Tel.: (273) 43214

Morcov 10 tone Vilona VS Edineţ, s. Stolniceni, 
Tel.: (246) 63382, 069871511

Paie de grâu 
balotate 2000 unităţi Popov Vitalie Căuşeni, 

Tel.: (243) 23763, 069904980

Plug pentru DT-
75 1 unitate Ciobanu Tudor Căuşeni, s.Saiţi, 

Tel.: (243) 52255, 079101162

Pomi altoiţi de
persic 8000 bucăţi Bragari Liuba Căuşeni, s.Zaim, 

Tel.: (243) 72377

COMERCIALIZĂM RĂSAD 
DE TOMATE, 

ARDEI şi 
VARZĂ ÎN CANTITĂŢI NELIMITATE. 

Preţ negociabil. 
Oferim spre comercializare un tractor

UMZ cu cultivator. 
Relaţii la numerele de telefon 

(268) 74986, 079576180


