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Focul Haric, zis şi Lumina Sfântă, despre
care se crede că pogorăşte prin cupola Bise-
ricii Sfântului Mormânt din Ierusalim, în aju-
nul Paştelui Ortodox, va fi adus la Chişinău
sâmbătă seara.

Potrivit Mitropoliei Moldovei, cu binecu-
vântarea ÎPS Mitropolit Vladimir, un grup
compus din şapte clerici, condus de Episco-
pul Petru de Hâncu va pleca la Ierusalim în
sâmbăta Învierii. Din delegaţie fac parte
Arhidiaconul Dometian (Redco), clericul

Mănăstirii Hâncu, Prot. Zosima Toia, proto-
pop de Chişinău, Prot. Vitalie Catan, paroh s.
Maramonovca, r. Drochia, Pr. Bartolomeu Ni-
colaescu, paroh Spitalul nr. 3 din or.
Chişinău, Monahul Dionisie (Camerzan), cle-
ricul Mănăstirii Hâncu, Ipodiacoul Timotei
Stratulat, angajat al Mănăstirii Condriţa.

Focul Haric va fi aşteptat în scuarul Cate-
dralei Mitropolitane de către conducerea Bi-
sericii începând cu ora 21.00, de unde va fi
transmis în toate parohiile din republică.

Cinci-şase luni în an agricultura este
pusă în serviciul consumatorului, după
care îşi ia vacanţă. Moldova importă
85% din legumele proaspete consumate
toamna târziu, iarna şi primăvara, arată
un studiu efectuat în cadrul Proiectului
de Dezvoltare a Businessului Agricol, fi-
nanţat de USAID. Importăm banane şi ro-
dii, care nu se pot produce în Moldova,
dar şi castraveţi, roşii, chiar şi pătrunjel,
pe care le-am putea cultiva la noi.

Vom putea înfiinţa aceste producţii
doar atunci când se vor face investiţii în
dezvoltarea agriculturii, în special în
complexele de sere. Or, o producţie agri-
colă pe timp de iarnă în situaţia în care
se află aceasta astăzi nu poate fi conce-

pută în afara investiţiilor. Subvenţiile, ori-
cât ar fi de mari, vor fi ori irosite şi de-
turnate, ori vor asigura doar supra-
vieţuirea.

Serele care altădată ocupau suprafeţe
de mii de hectare, sunt pe cale de dis-
pariţie. Acum doi ani Republica Moldova
producea legume în sere şi tuneluri pe o
suprafaţă de 200 hectare, pe când Tur-
cia, spre exemplu, cultiva legume în sol
protejat pe mai mult de 53 000 hectare.
In acelaşi timp, Turcia exportă doar 5%
din volumul total al producţiei interne de
legume, fiind printre cei mai mari fur-
nizori pe pieţele europene şi cele din CSI.

Moldova exportă mai mult din ceea
ce produce în sezon. Însă randamentele

sectorului agricol moldovenesc sunt atât
de departe de cele europene, încât este ne-
voită să importă chiar şi cartofi. Im-
portăm tomate din Germania, Egipt, Gre-
cia, Olanda, România, R. Arabă Siriană,
Turcia, Ucraina şi Italia, piersici din Gre-
cia, Olanda, România, Turcia, Macedo-
nia, Rusia, Iugoslavia şi Polonia. Im-
porturile de legume şi fructe scad trep-
tat odată cu apariţia pe piaţă a produse-
lor agricole locale.

În anul 2008, pentru prima oară în
ultimii cincisprezece ani, Republica Mol-
dova a importat (631 mil. USD) mai
multe produse agroalimentare decât a ex-
portat (595 mil. USD). 

Republica Moldova se transformă

treptat dintr-o ţară exportatoare de pro-
duse agroalimentare în una net impor-
tatoare, constată Coaliţia pentru Dez-
voltare Economică Rurală (CDER. La
această concluzie CDER a ajuns în urma
desfăşurării campaniei de advocacy în
susţinerea exportatorilor moldoveni de
produse agricole. 

În ultimii opt ani importurile de
produse alimentare, băuturi alcoolice şi
nealcoolice, tutun au crescut într-un
ritm cu mult mai rapid decât exporturile.
Astfel în anul 2008 s-a importat de 4,8
ori mai mult decăt în 2000, în timp ce
livrările de produse alimentare moldo-
veneşti pe pieţele externe au crescut de
1,6 ori. O creştere dublă a importurilor
faţă de exporturi se consemnează şi pe
segmentul “produse vegetale”. 

Producătorii autohtoni, care nu sunt
aşteptaţi cu braţele deschise pe pieţe ex-
terne, îşi pierd poziţiile şi pe piaţa internă.
E trist, consumăm tot mai multe ali-
mente de import. Şi asta într-o ţară

agrară. Nu poţi găsi produse pentru a asi-
gura lanţurile de magazine sau restau-
rante. Este nevoie de cantităţi mari şi de
o calitate constantă. Şi dacă nu le găseşti
în ţară, le cumperi din Egipt, Grecia,
Olanda, R. Arabă Siriană, Turcia etc. Im-
portăm ceea ce putem produce la noi
acasă. 

vladbercu@businessexpert.md
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Pătrunjel de import

Vremea va fi răcoroasă
în Noaptea Învierii

Vremea de Paşte va fi instabilă, cu cer variabil. Răcirea
vremii a fost determinată de un ciclon venit dinspre Ma-
rea Neagră. Efectele lui vor fi resimţite şi în Noaptea În-
vierii, când valorile termice ale aerului se vor situa între
+5 şi +10 grade. Meterologii atrag atenţia că sunt posibile
şi ploi de scurtă durată. Duminică, temperature aerului va
fi de 15-20 grade căldură, iar spre mijlocul săptămânii vii-
toarea timpul se va răci uşor, dar de Blajini vom avea vreme
frumoasă.

Apicultura

Importurile de produse agroalimentare vor continua să crească mult mai rapid decât exporturile, atâta timp cât
în R. Moldova sectorul agrar va purta un caracter sezonier.

Tradiţional, Lumina Sfântă 
va fi împărţită credincioşilor

sâmbătă seara, de la ora 21.00
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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  9 aprilie 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
Pătrunjel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00 75,00 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Praz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 15,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ridiche de lună 0,00 0,00 0,00 18,00 20,00 18,00 15,00 22,00 18,00 0,00 0,00 0,00 14,00 14,00 14,00

Ridiche neagră 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Roşii de seră 0,00 0,00 0,00 18,00 20,00 18,00 19,50 24,00 19,50 0,00 0,00 0,00 18,00 18,00 18,00

Sfeclă de masă 0,80 2,00 1,50 1,80 2,00 2,00 0,50 2,50 1,50 3,00 3,00 3,00 2,00 2,00 2,00

Usturoi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 16,00 12,00 0,00 0,00 0,00 9,00 9,00 9,00

Varză 0,00 0,00 0,00 1,00 2,50 2,00 2,00 5,00 2,50 3,50 4,00 4,00 2,00 2,00 2,00

Varză conopidă 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 25,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Varză de pechin 0,00 0,00 0,00 14,00 14,00 14,00 13,00 14,00 14,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Varză roşie 0,00 0,00 0,00 6,00 6,00 6,00 5,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Varză timpurie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 40,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vinete 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Fructe
Căpşune 0,00 0,00 0,00 40,00 40,00 40,00 65,00 70,00 65,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Mere Golden 3,00 5,00 3,00 3,50 5,00 3,50 4,50 7,00 5,00 5,00 6,00 6,00 5,50 5,50 5,50

Mere Idared 0,00 0,00 0,00 5,00 7,00 7,00 4,50 6,00 5,00 4,00 4,00 4,00 0,00 0,00 0,00

Mere Rihard 0,00 0,00 0,00 7,00 7,00 7,00 5,00 5,50 6,00 0,00 0,00 0,00 6,00 6,00 6,00

Pere 0,00 0,00 0,00 6,00 6,00 6,00 25,00 35,00 33,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Prune uscate 15,00 2,00 18,00 15,00 15,00 15,00 12,00 16,00 14,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Struguri albi de masă 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,00 40,00 38,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Struguri de masă Moldova 0,00 0,00 0,00 18,00 21,00 21,00 18,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Struguri roşii de masă 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,00 40,00 38,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Legumicultorii din Ucraina au început co-
mercializarea primelor partide de varză timpurie
pe piaţa internă. Varza este crescută în sere de
majoritatea legumicultorilor ucraineni. 

În acelaşi timp, pe piaţa moldovenească, po-
trivit unui studiu de monitorizare al Federaţiei
AGROinform, varza timpurie lipseşte. Legu-
micultorii moldoveni susţin că varza timpurie
ar putea apărea pe piaţă abia săptămâna viitoare.
Nici imporatorii nu au adus, până în prezent,
varză în Moldova. 

Pe piaţa moldovenească poate fi găsită, ac-
tualmente, varză albă şi roşie, broccoli, varză de
pechin şi conopidă.

Companiile procesatoare din Ucraina susţin
că pentru sezonul de fructe din anul curent se
aşteaptă o scădere a preţurilor la mere, din
cauză că fabricile de conserve nu vor fi pregătite
pentru achiziţionarea materiei prime. 

Potrivit presei ucrainene, majoritatea compa-
niilor procesatoare nu au reuşit să comercializeze su-
cul de mere concentrat fabricat în 2008, din aceste
motive nu vor avea resurse financiare pentru
achiziţionarea materiei prime, iar oferta mare de
mere şi cererea mică ar putea duce la diminuarea
preţurilor. 

Anterior, companiile procesatore din Republica
Moldova au anunţat că piaţa de desfacere pentru
concentratul de mere este foarte mică, iar preţul pro-
dusului a scăzut considerabil din cauza ofertei
mari. Astfel, piaţa ucraineană s-a închis, practic, în
2008, pentru concentratul de export din Moldova.
Din aceste motive, preţul pentru mere s-ar putea re-
duce în acest an şi pentru Moldova.

Întreprinderile de procesare
diversifică opţiunile de ambalaj

Compania "Glass Container Prim
SRL" va primi din partea Băncii de Co-
merţ şi Dezvoltare a Mării Negre
(BSTDB) un împrumut de 10 mln USD,
pentru perfecţionarea şi extinderea
procesului de producere. Împrumutul a
fost negociat, la 10 aprilie curent, în ca-
drul şedinţei Consiliului Director al
BSTDB, care s-a desfăşurat la Istanbul
, Turcia. 

Astfel, împrumutul va fi oferit pe o pe-
rioadă de 6 ani, acesta urmând să fie valo-
rificat pentru finanţarea costurilor legate de
construcţia şi exploatarea în Republica Mol-
dova a unei noi fabrice moderne de produ-
cere a circa 140 milioane de sticle şi borcane
pe an. Valoarea totală a proiectului este es-
timată la 34 milioane dolari SUA. 

Acest proiect este primul în sectorul real
al economiei Republicii Moldova, care va fi

finanţat de Bancă. La momentul actual, în
Republica Moldova sunt active 5 operaţiuni
ale Băncii în suma de cca 23 mln dolari SUA,
destinate sectorului bancar. 

BSTDB este o instituţie financiară în-
fiinţată cu participarea statelor din Zona de
Cooperare Economică a Mării Negre. Banca
are ca scop stimularea dezvoltării economice
şi a cooperării între statele membre.

Importurile de produse
vegetale s-au micşorat

În schimb au crescut importurile de animale vii şi 
produse animaliere

Importurile produselor vegetale au
scăzut în primele două luni ale anului
curent, arata un raport al Biroului
Naţional de Statistică. 

Potrivit raportului, au fost importate
produse vegetale în sumă totală de 18,6
mln USD sau cu 34,8 la sută mai puţin de-
cât in ianuarie - februarie 2008. 

Din ţările UE au fost importate produse
vegetale în sumă de 4,8 mln USD,  iar din
CSI - în suma de 5,3 mln USD, ceea ce
constituie cu sau cu 49,3 la suta şi, res-
pectiv,  cu 24,3 la sută mai puţin decât în

aceeaşi perioadă a anului trecut. De aseme-
nea, în perioada de referinţă, în Moldova au
fost importate animale vii şi produse ani-
maliere în valoare de 13,2 mln USD sau cu
13,4 la sută mai mult decât în 2008.

Legumicultorii din Ucraina au început
comercializarea de varză timpurie

Merele destinate prelucrării ar putea
să se ieftinească în acest an În primele două luni ale anului current

j

În Moldova acest produs încă nu este disponibilj
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Creşterea continuă a cerinţelor de noi
capacităţi de producţie, depozitare,
comercializare îi face pe specialiştii din
domeniul construcţiilor să identifice noi
metode de reducere a termenului de
construcţie, fără a pierde din calitate.

Printre multitudinea de soluţii tehnologice
este de remarcat tehnologia construcţiei rapide de
edificii din panele sandwich, oferită de compania
„Liga2”. Datorită rezistenţei înalte şi siguranţei ga-
rantate, sandwich panelele devin o soluţie optimă
pentru profesionişti. 

Construcţia de astfel de edificii este, la moment,
tehnologia cu cea mai mare perspectivă de viitor pe
piaţa construcţiilor din Moldova. O confirmare în
acest sens serveşte apariţia de noi şi noi construcţii
din sandwich panele. Edificiile de acest gen constau
dintr-o carcasă metalică, căptuşită cu pereţi din
sandwich panele.  

Actualmente, compania „Liga2”  oferă materiale
multistrat, care constau din două suprafeţe meta-
lice pentru căptuşeală, profilate şi vopsite, precum
şi dintr-un strat termoizolant. Stratul exterior poate
fi executat din panouri din aluminiu zincat de di-
ferite culori. În calitate de strat termoizolant,
“Liga2” propune să fie utilizat penopolistirol de
marca Penox şi vata minerală Paroc.

Penopolistirolul este un material de construcţie
cu calităţi termoizolante unice. Penopolistirolul,
practic, nu conduce căldura, asigurând conserva-
rea energiei termice pe timp de iarnă şi păstrează
temperatura confortabilă în interior vara. În plus,
acest material nu este sensibil la umiditate şi este
rezistent la leziuni mecanice.  

Sandwich panelele din vată minerală dispun de

calităţi similare. Principala diferenţă faţă de alte ma-
teriale termoizolante constă în calităţile sale igni-
fuce (nu arde), calităţile excelente de izolare termică
şi fonică, rezistenţă la deformaţii din cauza dife-
renţei de temperatură. În acelaşi timp, vata mine-
rală este nehigroscopică (nu absoarbe umiditatea
din aer), rezistentă la factori chimici şi biologici şi,
ca urmare, corespunde normelor ecologice. 

Compania “Liga2” oferă o gamă diversă de pa-
nele care, în funcţie de întrebuinţare, pot fi divizate
în două categorii: pentru pereţi şi pentru acoperiş.

Sandwich panelele pentru pereţi sunt destinate
construcţiei edificiilor de producţie şi comerciale.
Deseori, în interior, acest tip de sandwich panele
conţine cabluri-canale speciale, pentru fire electrice.
Respectiv, sandwich panelele pentru acoperiş sunt
destinate acoperirii construcţiilor.  

În medie, lucările de construcţie a unui edifi-
ciu cu suprafaţa de până la 1 000 de metri pătraţi

durează câteva săptămâni. Costurile
sunt minime, iar calitatea materiale-
lor şi a lucrărilor nu este cu nimic mai
prejos decât în cazul folosirii mate-
rialelor tradiţionale. Viteza mare a edi-
ficării construcţiilor din sandwich
panele le face de neînlocuit. Într-un
timp scurt obţineţi un obiectiv co-
mod, care permite imediat folosirea
lui în scopuri de afaceri.

Un alt avantaj important îl re-
prezintă absenţa fundaţiei adânci,
ceea ce face inutilă folosirea mate-
rialelor de construcţie speciale. În
unele cazuri, lucrările de montaj ne-
cesită folosirea sudurii, ceea ce acce-

lerează procedura de asamblare şi sporeşte calita-
tea lucrului finit. Obiectivele de construcţie sunt
caracterizate prin înalte calităţi termoizolante,
ignifuge şi rezistenţă la umiditate. Au un aspect ex-
terior atractiv şi sunt durabile. În plus, construcţia
unor edificii din sandwich panele poate fi efectuată
anul împrejur, deoarece nu necesită lucrări pregăti-
toare speciale care pot fi efectuate numai în perioada
caldă a anului. Totodată, panelele nu necesită o fi-
nisare suplimentară, nici la interior, nici la exterior,
deoarece sunt acoperite cu un strat igienic şi anti-
coroziv, care, la fel, dispune de calităţi termoizolante
şi asigura construcţiei un apect exterior plăcut.

În ultimii cinci ani, compania „Liga2” a construit
în Moldova un număr mare de edificii de diferit tip
cu utilizarea sandwich panelelor. Un domeniu
vast de întrebuinţare a acestui material îl reprezintă
cel al construcţiilor „mobile”, adică ridicarea edifi-
ciilor care, în perspectivă, urmează a fi demontate.

Printre acestea se numără pavilioane comerciale,
chioşcuri, gherete, garaje, centre comerciale, fri-
gidere industriale etc. Construcţiile temporare de
acest gen sunt solicitate şi în mediul rural. Un exem-
plu în acest sens sunt fabricile avicole sau abatoa-
rele.

Sandwich panelele sunt folosite şi în sfera
construcţiei întreprinderilor alimentare, ţinând cont
de calităţile ecologice ale sale. O altă utilizare este
termoizolarea spaţiilor de locui şi a celor de muncă.
Folosirea sandwich panelelor pentru termoizolare
asigură o economie considerabilă a energiei termice
pentru încălzire, însăşi procesul nu durează mult
şi nu este costisitor.

Irina BORŢOVA
Compania „Liga2” aduce sincere felicitări cu

ocazia apropiatelor Sărbători Pascale şi Vă
doreşte belşug, prosperitate şi armonie. 

Construiţi uşor, construiţi rapid,
construiţi împreună cu noi.

Costruiţi uşor. Construiţi rapid. Construiţi calitativ. 
Construiţi cu ajutorul nostru!

În zilele sărbătorilor Sfintelui Paşti
şi în zilele de odihnă instituţiile medico-
sanitare publice din republică vor acorda
asistenţa medicală în volumul necesar. 

Astfel, în cadrul Ministerului Sănătăţii şi
instituţiilor medicale republicane, municipale
şi raionale, sunt desemnate persoane cu
funcţii de răspundere, care vor supraveghea
organizarea asistenţei medicale în zilele de 18,
19, 20, 25, 26, 27 aprilie 2009.

Centrele de Medicină Preventivă vor asi-
gura supravegherea situaţiei sanitaro-epi-
demiologice în ţară în perioada dată. Asistenţa
medicală urgentă prespitalicească şi spitali-

cească va fi acordată în regim permanent.
În toate instituţiile medico-sanitare este

asigurat setul de medicamente şi consuma-
bile necesare pentru acordarea asistenţei
medicale de urgenţă în volum deplin. 

Totodată, Centrul Republican de Trans-
fuzie a Sângelui a rezervat componente de
sânge pentru asigurarea instituţiilor me-
dico-sanitare în caz de necesitate.

Linia fierbinte a serviciului operativ al Mi-
nisterului Sănătăţii în perioada sărbătorilor
va continua să lucreze în regim non-stop (72
10 10 şi linia verde, apel gratuit, 0800
71010).

Regim de lucru al instituţiilor medicale
în zilele de odihnă şi de sărbători

Procesul de recrutare a tinerilor în
Forţele Armate va începe în primăvara
curentă la 4 mai.

În cadrul unei şedinţe la Ministerul
Apărării au fost examinate aspecte privind
sarcinile principale ale campaniei de încor-
porare. Potrivit lui Eduard Ohladciuc, şeful
J1 Direcţia Personal, în perioada mai - iunie,
în Forţele Armate vor fi încorporaţi 2970 de
tineri. Cei mai mulţi recruţi vor fi primiţi în
unităţile Armatei Naţionale – 1360, în Tru-
pele de Carabinieri - 910, iar în cele ale Ser-
viciului Grăniceri – 700 de persoane. 

Vitalie Vrabie, ministrul Apărării, a
menţionat că principalele eforturi în proce-
sul încorporării trebuie să fie îndreptate
spre perfecţionarea sistemului de selectare
a tinerilor pentru serviciul militar, conlu-
crarea mai eficientă cu instituţiile medico-
sanitare şi administraţiile publice din teri-
toriu.

Ministrul a menţionat necesitatea asi-
gurării recruţilor cu echipamentul necesar şi
condiţii de trai în aşa fel ca ei să se încadreze
cât mai uşor în procesul de instruire. ”Cali-
tatea trebuie să fie obiectivul principal al cam-
paniei de încorporare şi îndemn coman-
danţii Centrelor militare, toate structurile im-
plicate în acest proces să-şi consolideze
eforturile pentru îndeplinirea cu succes a sar-
cinii de încorporare”, a menţionat Vrabie. 

În cadrul şedinţei au fost abordate şi pro-
blemele privind procesul de înmatriculare în
Institutul Militar al Forţelor Armate „Alexan-
dru cel Bun” pentru anul de învăţământ
2009-2010. Potrivit lui Nicolae Gherbovei,
comandant-rector al institutului, la Admi-
terea 2009-2010 este anunţat concurs la spe-
cialităţile infanterie, artilerie, transmisiuni,
grăniceri şi carabinieri. Procesul de examinare
a dosarelor a început. Concursul de admitere
se va desfăşura în perioada 20 – 25 iulie.

Campania de încorporare din primăvara
curentă va începe la 4 mai

Agenţiile de turism au
înregistrat pentru vacanţa
de Paşte o majorare a
rezervărilor în staţiunile
rurale din ţară, care oferă
bucate tradiţionale mol-
doveneşti şi o ambianţă în
acelaşi stil. 

Nicolae Platon, preşedintele Aso-
ciaţiei Naţionale a Agenţiilor de Tu-
rism (ANAT), a anunţat pentru
BASA-press că în această perioadă
moldovenii preferă sejururi în loca-
lităţi mai puţin aglomerate unde
pot regăsi ambianţă identică cu cea
a pe care o aveau în copilărie, când
plecau la ţară. “Printre cele mai so-
licitate sunt pensiunile agroturistice:
"Hanul lui Vasile" de la Tohatin,
"Casa din luncă" din Tribujeni, staţiu-
nile din preajma Complexului
"Orheiul Vechi", sau "Hanul lui Han-
ganu", din Lalova (Rezina), a spus
Platon.

Potrivit sursei citate, adminis-
traţiile pensiunilor au pregătit un
orar şi meniu tradiţional pentru
aceste sărbători. Pentru cazarea pe
parcursul unei zile cu trei mese in-
cluse, turiştii achită între 250 şi
600 de lei pentru o singură persoană. 

Totodată, agenţiile de turism
din ţară au lansat oferte de turism re-
ligios în noaptea Învierii, care au in-
clus pelerinaje la mănăstiri şi lăcaşe
de cult din ţară. „În anul curent
moldovenii vor putea beneficia şi de
oferte care includ vizitarea mai mul-
tor mănăstiri din România, printre
care Moldoviţa şi Putna. Pachetele in-
clud cazarea, asigurare medicală,
însă rezervări nu mai pot fi făcute
deoarece perfectarea vizelor durează

câteva zile”, a adăugat Platon.
Moldovenii cu situaţia finan-

ciară prosperă, deşi mai puţin decât
în anii trecuţi au făcut rezervări
pentru această vacanţă în Israel,
Egipt sau în una din ţările Europei.
Costul unei călătorii este între 650
şi 1000 de euro. Pachetele turistice
includ deplasarea cu avionul sau
autocarul în oraşele de destinaţie, ca-
zare în hotele de 3-4 stele, asigurare
medicală şi micul dejun.

O parte dintre moldoveni au preferat
ofertele de turism rural pentru 
vacanţa de Paşte
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ACTUALITATE4

Analogii istorice: Revoluţia lu-
mânărilor sau atacul cu ouă asupra
Primăriei 

În perioada iniţială, acţiunile de pro-
test din Piaţa Marii Adunări Naţionale su-
gerau o analogie cu revoluţia oranj din
Ucraina şi cea a lalelelor din Georgia de
acum câţiva ani. Acestea au schimbat
cursul politic intern şi extern al celor
două ţări. După atributul principal pe
care îl deţineau primii participanţi ai
acţiunilor de protest din Chişinău, mişca-
rea putea fi denumită „revoluţia lu-
mânărilor”. 

Radicalizarea, până la vandalism, a
acţiunilor ulterioare a spulberat atât ana-
logia dată, cât şi impresia că mişcarea ar
putea fi susţinută de Occident şi SUA, cum
se pretinde că s-a întâmplat în cazul
Georgia şi Ucrainei. 

O situaţie aproape trasă la indigo a avut
loc acum 10 ani, când mulţimea, alcătuită
preponderent din studenţi şi tineri, a ata-
cat cu pietre şi ouă Primăria Municipiului
Chişinău, devastând destul de serios clădi-
rea acesteia. De notat, că cele câteva zeci
de mii de studenţi de atunci au apărut ca
din senin, organizaţi (sau dezorganizaţi)
peste noapte, iar ţinta acelor atacuri putea
fi, teoretic, Parlamentul, care a anulat în-
lesnirea de a circula gratis în transportul
public urban, şi nu Primăria, care s-a
conformat acelei decizii a legislativului. 

Cap la cap – 
Cine a convocat mulţimea? 

Luni seara, 6 aprilie, în Piaţa Marii
Adunări Naţionale erau câteva sute de tineri.
Aceştia scandau lozinci anticomuniste, o
parte dintre ei ţineu în mâini lumânări
aprinse. Deja marţi dimineaţa, 7 aprilie, în
centrul capitalei au ieşit, potrivit diferitor es-
timări de la 10-15 mii de persoane, pre-
ponderant tineri. 

Este interesant să chibzuim cum a fost
posibil un astfel de activism în rândul tine-
rilor/studenţilor în condiţiile când mai toate
sondajele şi rezultatele alegerilor din ultimii
ani ne arată că această categorie de populaţie
este mai mult amorfă decât activă în sensul
vieţii politice. Cine a avut capacitatea să
scoată atâta lume la proteste peste noapte? 

Partidele de opoziţie nu au lansat vreun
apel public la proteste pentru acea zi. Pe pe-
rioada campaniei electorale, ca şi până
atunci, formaţiunile de opoziţie au fost dis-
persate, în multe cazuri au concurat între ele,
uneori s-au atacat deschis. Nu au fost ob-
servate să colaboreze în vreun fel, nemai-
vorbind de forme instituţionalizate de co-
laborare. Este greu sa-ţi imaginezi că, ne
ştiind rezultatele definitive ale alegerilor, într-
o singură noapte, partidele de opoziţie să fi
reuşit să depăşească divergenţile, să stabi-
lească relaţii care ar finaliza cu scoaterea în
stradă, momentan, a câtorva mii de oameni.
Dacă nu putea o coaliţie de partide, cu atât

mai mult nu putea un singur partid. (Şi încă
un considerent: dacă un partid sau o coaliţie
de partide de opoziţie ar fi avut o astfel de
„armată” activă de susţinători, el/ea ar fi
câştigat alegerile, ar fi preluat puterea în mod
paşnic parlamentar şi nu ar fi trebuit să
aştepte până să apară necesitatea „loviturii
de stat”. Dar poate că le-a(u) şi câştigat, iar
„lovitura de stat” s-a relizat prin fraudarea,
alegerilor? Este o întrebare la care nu există
astăzi un răspuns). Ceea ce se poate spune
cu suficientă convingere, e că opoziţia mol-
dovenească nu a fost şi nu este capabilă să
scoată atâta lume în stradă, motivul fiind ve-
chi, banal şi repetat de mii de ori: este dis-
persată, slabă şi nematurizată. 

De aici – o întrebare inevitabilă: Dar cine
este capabil de o astfel de „operă” în termen
record? Sunt câteva variante de răspunsuri
la această întrebare: 

1. Un partid/o coaliţie de partide, nu din
opoziţie, mult mai bine structurate şi disci-
plinate, cu resurse umane şi financiare mult
mai serioase, cu tehnici şi tactici foarte
bine puse la punct; 

2. Instituţiile statului, inclusiv structu-
rile de forţă şi serviciile secrete, care au şi,
într-un anumit fel, sunt obligate să aibă per-
manent la îndemână agenţi infiltraţi în
toate domeniile, instituţiile, organizaţiile şi
întreprinderile cât de cât ponderabile; 

3. Varianta a treia se constituie din îm-
binarea primei variante cu a doua; 

4. Extratereştri. 
Oricum, convocată de opoziţie sau de pu-

tere, se pare că mulţimea a fost dirijată spre
actele de vandalism de către persoane ins-
truite foarte bine în ceea ce priveşte spiritul
de gloată, menirea cărora era să provoace
gloata la acţiuni, efectul cărora a fost calcu-
lat din timp. 

Cui îi este convenabil? 
La ziua de astăzi, nu există răspunsuri

la mai multe întrebări, fiindcă nu există sau
nu sunt făcute public mai multe date ale
ecuaţiei privind organizatorii acţiunilor de
vandalism din 7 aprilie. În schimb, există un
şir de efecte ale acestor acţiuni. O simplă en-
umerare a lor, trecută prin prisma princi-
piului „cui îi este convenabil ?”, ne-ar putea
apropia într-un fel de datele şi răspunsurile
căutate: 

-Opoziţia este total compromisă, prin
asocierea masivă a ei cu actele de vandalism.
Dacă nu se va reuşi să se demonstreze
contrariul, va fi distrus pentru multă vreme
însuşi institutul opoziţiei parlamentare în Re-
publica Moldova. Într-un fel, se reeditează
sindromul „4 aprilie 2005”, când mai multe
foraţiuni de opoziţie au votat candidatura lui
Vladimir Voronin la funcţia de preşedinde
al Republicii Moldova, cu distrugerea conco-
mitentă a blocului „Moldova Democrată” în

calitate de principala forţă de opoziţie par-
lamentară la acea vreme. Şi cui îi este conve-
nabil lichidarea opoziţiei ca institut parla-
mentar? 

-Sunt compomise mai mult decât ori-
când relaţiile moldo-române şi imaginea Ro-
mâniei pe arena internaţională, inclusiv ca
membru al Uniunii Europene. Toate pornesc
de la acuzaţia că ţara vecină ar fi fost impi-
cată în acţiunile de protest şi, respectiv, în
ceea ce au numit oficialităţile moloveneşti
„tentativă de lovitură de stat”. Principala „do-
vadă” făcută publică pe care se sprijină
acuzaţia se bazează pe faptul că cineva din-
tre protestatari a arborat drapelul României,
alături de cel al Uniunii Europene, pe aco-
perişul Parlamentului. În acuzaţiile respec-
tive nu s-a ţinut cont de logica elementară,
conform căreea cel care iniţiază sau organi-
zează o „tentativă de lovitură de stat” nu-şi
divulgă deschis de la bun început intenţiile,
scopurile, participarea în genere. Interpre-
tarea evenimentelor de către PCRM şi presa
afiliată loveşte atât în România, cât şi în
opoziţia moldovenească, cea care nu-şi as-
cunde simpatiile faţă de Bucureşti. Spre deo-
sebire de PCRM şi structurile oficiale, care
au promovat până acum o politică mai
mult românofobă decât de bună vecinătate.
(Nu s-a ţinut cont nici de faptul că arbora-
rea aproapelui României a fost asistată de
persoane în uniformă de poliţist, iar tânărul
care a efectuat această operaţie a mai fost
identificat, potrivit presei, în calitate de „pro-
vocator” în cadrul acţiunilor de protest or-

ganizate de diferite partide de opoziţie pe par-
cursul campaniei electorale.) Cui îi este
convenabilă o asemenea întorsătură de lu-
cruri? 

- A fost compromise, pe plan in-
ternaţional, imaginea şi afacerile companiei
“Ascom-grup” şi a companiilor afiliate,
conduse de multimilionarii Anatol Stati şi fiul
său Gabriel Stati. Companiile respective
desfăşoară afaceri serioase în diverse părţi
ale lumii. Se pare că acestea sunt unicii oa-
meni de afaceri care nu au acceptat subor-
donarea necondiţionată regimului de la
Chişinău. Ceva timp în urmă, Anatol Stati,
a făcut o declaraţie publică prin care a
anunţat transferarea sediului de reşedinţă
a întreprinderii de bază din Moldova peste
hotare. Stati-senior îşi motiva decizia prin
presiunile mari, inclusiv de ordon politic, pe
care le exercită asupra sa guvernarea co-
munistă şi imposibilitatea de a activa în
condiţii normale din această cauză. Tot
atunci, Anatol Stati numea şi cifrele enorme
pe care le va pierde bugetul Republicii Mol-
dova în urma transferului. Dar o asemenea
retragere înseamnă, în acelaşi timp, şi o nişă
eliberată pe piaţa internă. 

Ar mai putea fi examinate şi alte efecte
ale actelor de vandalism după care s-ar pu-
tea formula întrebarea “Cui îi este convenabil
?”. Răspunsurile vor putea fi formulate
după opţiunea mai multor date care lipsesc
astăzi, prima dintre care este: “au fost sau nu
fraudate alegerile publice din 5 aprilie în Re-
publica Moldova.

Actele de vandalism: 
o ecuaţie cu toate datele necunoscute

Analiză Info-Prim Neo

Ciocnirile violente din marţia trecută, 7 aprilie, rămân să fie
şi astăzi o ecuaţie cu toate datele necunoscute.
Guvernarea, în persoana Partidului Comuniştilor (PCRM),
acuză opoziţia, în special Partidul Liberal Democrat
(PLDM), Partidul Liberal (PL) şi Alianţa „Moldova
Noastră”(AMN), de tentativă de lovitură de stat cu scopul
de a prelua puterea pe cale anticonstituţională. Opoziţia la
rândul său, învinuieşte puterea de organizare a ciocnirilor
cu scopul de a sustrage atenţia de la acuzaţiile privind
fraudarea alegerilor parlamentare din 5 aprilie. Fiecare
parte aduce propriile argumente în favoarea tezei pe care
o susţine şi respinge în mod categoric argumentele adver-
sarului. Societatea nu poate lua o atitudine clară în aceste
controverse atâta timp cât nu cunoaşte aproape nimic din
datele problemei. În aceeaşi situaţie este pusă şi comuni-

tatea internaţională. Obţinerea şi facerea publică a datelor
veridice este o chestiune aproape imposibilă de realizat cu
forţe interne, pentru că aceasta ar presupune colaborare
sinceră a celor două tabere în cadrul unei comisii naţionale
de investigare a cazului. Mai multe ar putea obţine o comi-
sie internaţională independentă; acestă comisie însă
poate veni în Moldova doar printr-o solicitare oficială,
susţinută de ambele părţi, ceea ce, de asemenea, ar
putea fi greu de închipuit: partea care se simte cu musca
pe căciulă se va opune sau nu va colabora sincer cu
experţii străini. Oricum, adevărul privind organizatorii acţiu-
nilor de vandalism va fi o chestiune de timp şi foarte greu
de realizat, până atunci rămâne de pus cap la cap măcar
puţinul din ceea ce se cunoaşte la această temă, inclusiv
după criteriul „cui îi este convenabil?”

Poziţia PCRM: 

Partidul Comuniştilor în frunte cu preşedintele în exerciţiu Vladimir
Voronin susţine: 

- Opoziţia a organizat acţiunile de protest culminate cu acte de vandalism,
prin care au fost devastate clădirile Preşedinţiei şi Parlamentului; 

- Aceste acţiuni constituie tentativă de lovitură de stat şi uzurpare a pute-
rii de stat; 

- Acţiunile au avut susţinere din afară, în acest sens fiind nominalizată Ro-
mânia. Ambasadorul ei în Republica Moldova a fost declarat persona non-grata,
iar cetăţenii români vor fi obligaţi să obţină vize pentru Moldova; 

- Acţiunile au fost finanţate de anumite cercuri de afaceri. Sub acest pre-
text a fost arestat în Ucraina milionarul Gabriel Stati, fiul şi mai bogatului om
de afaceri Anatol Stati; 

- Liderii opoziţiei au fost ameninţaţi cu dosare penale; 
- Au fost arestaţi şi li s-au deschis dosare penale multor tineri, identificaţi

de poliţie ca fiind participanţi la acţiunile de protest. 

Poziţia opoziţiei: 

- Opoziţia neagă orice implicare în acţiunile de vandalism; 
- Susţine că PCRM a fraudat alegerile din 5 aprilie în favoarea sa şi a or-

ganizat acţiunile de vandalism în calitate de perdea de fum” pentru a sustrage
atenţia opiniei publice naţionale şi internaţionale; 

- Acuză PCRM de dezinformare premeditată a societăţii şi a organismelor
internaţionale, inclusiv prin utilizarea media holdingului subordonat, privind
organizatorii şi executorii acţiunilor de vandalism, fără a prezenta dovezi clare
în acest sens; 

- Acuză PCRM de tentativa de izolare internaţională prin atacurile nefondate
asupra României în calitatea sa de membru al Uniunii Europene;
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Sursa menţionează că potrivit in-
formaţiilor din 1 ianuarie 2009, tere-
nurile plantate cu pomi fructiferi,

nuci şi arbuşti fructiferi constituia
125,3 mii ha, inclusiv: plantaţii de sâm-
buroase şi sămânţoase – 116,6 mii ha

(93% din totalul de terenuri),
plantaţiile de nuci – 82 mii ha (6,5%),
plantaţiile de arbuşti fructiferi – 0,5 mii
ha.

De asemenea, potrivit sursei
menţionate, în perioada 2001-2008 vo-
lumul mediu anual al producţiei a
constituit 400 mii tone de fructe. Ast-
fel, anual se produc mere – 305 mii
tone, pere – 4 mii tone, gutui – o mie
de tone, prune – 50 mii tone, vişini şi
cireşi – 20 mii tone, piersici – 15 mii
tone, caise – 5 mii tone.

Din volumul total de fructe, 25 la
sută sunt exportate în stare proaspătă,
40 la sută sunt procesate, iar 35 la sută
sunt comercializate pe piaţa internă.
Republica Moldova exportă fructe în
33 de state ale lumii.

Potrivit BNS, în anul 2008 pro-
ducţia de fructe, nuci şi pomuşoare a
constituit 367 mii tone. De asemenea,
în 2008 a fost înregistrată o creştere a
producţiei vegetale cu 69%, faţă de anul

Republica Moldova produce
anual 400 mii tone de fructe Suprafaţa terenurilor agricole s-

a mărit cu 5,6 mii de hectare 
Peste 2,5 mln de hectare de terenuri din Republica Moldova
sunt incluse în circuitul agricol. Potrivit datelor cadastrului fun-
ciar, terenurile arabile ocupă o suprafaţă de peste 1,82 mln hec-
tare, ceea ce constituie aproximativ 73 la sută.
Conform situaţiei de la 1 ianuarie 2009, suprafaţa terenurilor cu destinaţie

agricolă s-a mărit cu 5,6 mii hectare în comparaţie cu aceeaşi perioadă a anu-
lui trecut.

Suprafaţa terenurilor proprietate publică a statului reprezintă 23,1 pro-
cente sau 782,7 mii hectare, a celor proprietate a administraţiilor locale - 21,4
la suta, sau 724,82 hectare. În proprietate privată se află mai mult de
jumătate din suprafaţa terenurilor, adică 55 procente sau 1milion 877,1 mii
de hectare.

Cadastrul funciar asigură  autorităţile administraţiei publice centrale şi lo-
cale, precum şi ins-
tituţiile, întreprinde-
rile, cetăţenii cu in-
formaţii privind statu-
tul juridic al terenurilor,
titularii dreptului de
proprietate şi de folo-
sinţă a terenului, para-
metrii cantitativi şi ca-
litativi ai terenurilor,

Pe parcursul anului trecut

Potrivit datelor statistice, cota parte a fructelor în volumul global
al producţiei agricole constituie 4%, informează portalul „APK-
Inform: legume & fructe”, citat de BASA-press.

SA “Moldagroteh” oferă producătorilor
agricoli consultări în regim non-stop

Pentru desfăşurarea normală a campaniei agricole de primăvară

Pentru coordonarea şi asigurarea
tehnico-materială operativă a
lucrărilor agricole de primăvară
Î.S. „Moldagroteh” a creat un
grup de lucru care va oferi
consultaţii în în regim non-stop
pentru agricultori.
Potrivit serviciului de presă al MAIA,

acest grup va activa non-stop până la fina-
lizarea lucrărilor agricole de primăvară, in-
clusiv în zile de odihnă şi de sărbătoare.

În Centrul Informaţional al Î.S. „Mol-
dagroteh” producătorii agricoli pot primi in-
formaţii privind piesele de schimb, mate-
rialele, accesoriile şi tehnica agricolă, se-
minţe, îngrăşăminte şi mijloace pentru
protecţia plantelor disponibile atât la de-
pozitele Î.S. „Moldagroteh”, cât şi la alte în-
treprinderi din domeniul asigurării teh-
nico-materiale a sectorului agrar al ţării. 

În cazuri excepţionale, pentru a ur-

genta efectuarea lucrărilor agricole de
primăvară, Î.S. „Moldagroteh” e disponibilă
să elibereze piese de schimb fără plată
(până la 1000 lei), în baza procurii şi a bu-
letinului de identitate, cu achitarea ulte-
rioară, la finalizarea lucrărilor agricole de
primăvară.

Pentru acordarea ajutorului tehnic ope-
rativ producătorilor agricoli au fost create
create echipe mobile de urgenţă. În acest
scop, la depozitul întreprinderii, sunt sto-
cate rezerve de piese de schimb în valoare
de circa 200 mlnlei.

Pentru soluţionarea problemelor
apărute participanţii la lucrările agricole
de primăvară se pot adresa în orice mo-
ment la tel.:
(22)  50-39-55 - Centrul informaţional
(22)  50-39-51 
(22)  52-71-11 - anticamera
079649736; 069162955 
E-mail: moldagroteh_moldova@mail.ru

În perioada nominalizată, 23 de
companii vinicole din R.Moldova au be-
neficiat de 238 de autorizaţii pentru ex-
portul de vinuri în UE, în volum de 22,5
mii de hectolitri sau 32 la sută din vo-
lumul total preconizat pentru anul
2009. Cei mai activi exportatori au-
tohtoni de produse vinicole în UE sunt:
"Vinăria Bostavan" SRL, "Suvorov-Vin"
SRL, "Asconi" SRL, iar cele mai solicitate
în ţările europene sunt vinurile demi-
dulci.

În ceea ce priveşte cota acordată
pentru exportul de zahăr rafinat, aceasta
a fost valorificată în proporţie de 38,8
la sută, fiind eliberate 350 de autorizaţii.

Pentru exportul de orz au fost eli-

berate 65 de autorizaţii. Astfel, de la în-
ceputul anului curent, cota acordată de
catre UE pentru această categorie de
produse a fost valorificată în proporţie
de 15,1 la sută.

În  cadrul Preferinţelor Comerciale
Autonome (PCA), UE a acordat Repu-
blicii Moldova, pentru anul curent,
cote de export în condiţii preferenţiale
oentru 70 mii hl de vinuri, 30 mii tone
de grâu, 25 mii tone de orz, 20 mii tone
de porumb şi 18 mii tone de zahăr alb.
Autorizaţiile de export sunt eliberate
gratuit de către MEC, la cererea solici-
tanţilor. 

R.Moldova beneficiază de PCA de la
1 martie 2008. Comparativ cu anul

trecut, în 2009, cotele acordate ţării
noastre de către UE s-au majorat cu 25
la sută. Agenţii economici din R.Mol-
dova au reuşit să valorifice cotele acor-
date într-un timp-record de 7 luni.

Evoluţia schimburilor comerciale
dintre R.Moldova şi UE, după acordarea
ATP, a înregistrat în anul trecut o
creştere de 23,9 la sută, comparativ cu
anul 2007, constituind 2,9 mlrd dolari
SUA sau 45 la sută din totalul schim-
burilor comericale ale R.Moldova. Ast-
fel, exporturile Moldovei către piaţa co-
munitară, în anul 2008, a constituit
820,1 mln dolari SUA, ceea ce reprezintă
51,4 la sută din totalul exportuilor
moldoveneşti.

Au fost eliberate 737 de autorizaţii de export în Uniunea Europeană
În ianuarie-martie anul curent, au fost eliberate 737 de autorizaţii
agenţilor economici pentru exportul în Uniunea Europeană de vin,
orz, porumb şi zahăr.
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Hotărârea vine la numai o
săptămână după aprobarea de către Co-
misia Naţională a Pieţei Financiare a
majorării capitalului statutar al so-
cietăţii MoldVinIpoteca cu 1 milion de
lei prin majorarea valorii nominale a
acţiunilor de la 1 mii la 1,5 mii de lei.
Astfel capitalul SA a fost majorat de la
2 la 3 milioane de lei.

Criza a „doborât” MoldVinIpoteca.
Piaţa ipotecară a avut de suferit în
urma crizei financiare,  a declarat pre-
sei Valeriu Cebotari, directorul com-
paniei în proces de lichidare. Statul nu
are sursele necesare pentru formarea ca-
pitalului statutar. „Proiectul a fost pri-
mit cu braţele deschise de către viti-
cultori, însă criza a dat peste cap pla-
nurile”, mai spune Dl Cebotari.

Compania ipotecară investiţională
a fost fondată prin hotărârea Guver-
nului din septembrie 2007. Iniţial, sta-
tul plănuia să depună în capitalul sta-
tutar al companiei  10 milioane de lei
(2 mln lei  în anul 2007, iar în următo-
rii doi ani câta 4 mln lei). În primii cinci
ani de activitate în circuitul companiei
urmau să fie incluşi 1 153,7 milioane de
lei, dintre care 1,16% trebuiau să
meargă la întreţinerea companiei. 

Potrivit unei concepţii guverna-
mentale, MoldVinIpoteca urma să ofere
viticultorilor împrumuturi în valoare de
până la 85 de mii de lei pentru hectar,
pe o perioadă de 8-10 ani, cu o dobândă
de 4%, adică cu 15-20% sub media de
piaţă. Mai mult, statul promitea să
acopere prin subvenţii şi această do-
bândă de 4% la sută. Astfel, numai pen-
tru acoperirea parţială a dobânzii la

bancă trebuiau să fie achitate la un hec-
tar suplimentar câte 16 mii de lei. Ba-
nii primiţi de la companie urmau să fie
întorşi peste patru ani după înfiinţarea
plantaţiilor. Adică la momentul în care
viţa-de-vie intra pe rod. Sursa principală
de investiţii se planifica să devină cre-
ditele ipotecare bancare, care prin
MoldVinIpoteca erau oferite între-
prinderilor mici şi mijlocii.

Se plănuia să fie creditaţi fermierii
care deţin cel puţin cinci hectare de te-
ren pentru creşterea viilor, plantează
doar soiuri recunoscute pe piaţă şi au
depus cota iniţială de 25 mii lei pentru
1 hectar.

Primele probleme au apărut înainte
de a se declanşa criza financiară, care a
pus la pământ ipoteca. La începutul
anului 2008, Guvernul a respins proiec-
tul de modificare a Legii viei şi vinului
şi a Regulamentului privind gestiona-
rea mijloacelor pentru susţinerea în-
fiinţării plantaţiilor vinicole. Autorii mo-
dificărilor propuneau ca Fondul pentru
susţinerea înfiinţării plantaţiilor viticole
să fie completat inclusiv de producătorii
de băuturi alcoolice tari de origine ne-
viticolă cu o concentraţie de alcool de
peste 25% şi până la 25%, precum şi de
producătorii de bere. Agenţia Mol-
dova-vin conta pe o creştere de 2,5 ori
a veniturilor la Fondul pentru dezvol-
tarea viticulturii prin această extindere
a numărului plătitorilor de taxă.
Conform modificărilor, banii Fondului
puteau fi folosiţi în calitate de cotă-parte
a statului în capitalul social al compa-
niei ipotecare şi pentru subvenţionarea
dobânzii la creditele bancare contractate
de companie. Potrivit proiectului, Fon-
dul respectiv devenea garantul în cazul
în care beneficiarul nu ar fi fost capa-
bil să întoarcă banii primiţi de la Mold-
VinIpoteca. Iar aceasta trebuia să devină
deţinătorul gajului pământului. După
plantarea viei, pământul putea fi depus
în gaj pentru creditul bancar. 

Aceste propuneri însă au fost res-
pinse, astfel MoldVinIpoteca a fost

pusă în imposibilitatea de a lua credite
bancare. Iar fără împrumuturi compa-
nia ipotecară, care s-a dorit a fi  in-
vestiţională, era sortită. În plus, după
declanşarea crizei, creditul bancar care
devenea tot mai scump nu mai putea fi
accesat.

Peste 100 de viticultori i-au solici-
tat companiei credite în valoare de
circa 250 milioane de lei. Întreprinde-
rea a reuşit, însă, să acorde finanţări în
valoare de numai 1,4 milioane de lei,
pentru zece solicitanţi. Alte 1,5 milioane
de lei vor merge la lichidarea companiei. 

„Finanţarea ipotecară a viilor a
fost, din start, o iniţiativă sortită eşecu-
lui, deoarece s-a mers pe cale adminis-
trativă şi nu pe raţiuni economice”, a

afirmat pentru IMedia Gheorghe Ar-
pentin, preşedintele Uniunii Oenolo-
gilor din Moldova. Se pare că Domnia
sa are dreptate când afirmă că „milioane
de lei au fost îngropate în pământ”, dacă
iai în considerare faptul că după em-
bargoul la vinuri piaţa este în declin.

„Anul acesta nu s-au găsit bani în bu-
get pentru a-i da companiei. Nici fer-
mierii nu ar fi avut mijloace să ram-
burseze creditele. Or, ei aveau să se tre-
zească într-o bună zi fără bani şi fără vii,
ţinând cont că plantaţiile urmau să fie
gajate”, explică Gheorghe Arpentin.
„Asta mai ales că preţul la struguri a
scăzut cu aproape 50 la sută în ultimii
patru ani, iar cererea scade şi scade”.

Firească, se pare, este şi întrebarea:
de ce am planta atâtea vii în condiţiile
în care la nivel mondial se atestă o su-
praproducţie de vinuri?

Pe de altă parte, reprezentanţi
Agenţiei Moldova Vin, dar şi viticulto-
rii speră că vor veni timpuri mai bune
şi proiectul va fi reluat, în altă formulă,
pe alte principii. Nimeni nu pune la în-
doială că sectorul viticol trebuie reani-
mat. Pe parcursul ultimilor 15 ani su-
prafaţa viilor s-a redus aproape de
două ori, productivitatea lor cu o treime,
iar recolta globală de struguri – de 2,3
ori. În prezent, Republica Moldova are
156,4 mii hectare de viţă-de-vie, dintre
care 141,2 mii hectare pe rod, în mare
parte îmbătrânite. În anii 2006 şi 2007
au fost plantate câte 5,2 mii hectare de
noi podgorii. Până în anul 2020 se
planifică să fie sădite 100 000 hectare
de plantaţii. 

Criza „doboară” MoldVinIpoteca
Guvernul Republicii Moldova a aprobat, la 31 martie, o hotărâre
privind lichidarea companiei de stat MoldVinIpoteca, care oferea
finanţări ipotecare de stat pentru plantaţii noi de viţă de vie.

Peste 100 de viticultori i-au solicitat 
companiei credite în valoare de circa 

250 milioane de lei. Întreprinderea a reușit,
însă, să acorde finanţări în valoare de
numai 1,4 milioane de lei, pentru zece 

solicitanţi
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Ghenadie Creţu: 

Bulgaria încearcă să-şi
rezolve problemele de

şomaj în situaţia în care
o parte din emigranţii

bulgari revin în ţară 

„Decizia Bulgariei este motivată de
consecinţele crizei. /.../ Ţara încearcă să-
şi rezolve problemele de şomaj în
condiţiile în care o bună parte din emi-
granţii bulgari revin în ţară”, declară
Ghenadie Creţu, coordonator de pro-
gram în domeniul migraţiei muncii din ca-
drul misiunii OIM din Republica Moldova.
Ghenadie Creţu menţionează că „Bulga-
ria era singura ţară-membră a Uniunii Eu-
ropene care a oferit acces Republicii Mol-
dova pe piaţa sa de muncă”. „Fuseserăm
incluşi, în special, în programe pentru et-
nicii bulgari din Republica Moldova şi în

programe turistice, care au presupus mi-
grarea forţei de muncă sezonieră.  Însă,
până acum nu am reuşit să beneficiem de
aceste programe, or din acest punct de ve-
dere înseamnă, mai degrabă, că am ratat
o oportunitate, decât că am pierdut ceva
concret”, mai spune expertul.

„Datele noastre arată că Bulgaria
este pe ultimele locuri printre destinaţiile
europene preferate de moldoveni atunci
când pleacă peste hotare. Estimăm că
măsura nu va avea un impact major. Pro-
babil, numărul muncitorilor care vor fi
impuşi să revină în ţară va fi de ordinul
sutelor, nu mai mult”, susţine Ghenadie
Creţu. 

„Se poate presupune că şi alte ţări ar
urma acest exemplu, în sensul că se vor
înăspri condiţiile de şedere a imigranţilor
ilegali. Este cazul Spaniei, Italiei, Portu-
galiei. Dar, în general, este vorba de emi-
granţii ilegali şi credem că numărul celor
reîntorşi, iarăşi, nu va fi mai mare de câ-
teva sute”, mai spune Ghenadie Creţu.

Potrivit lui, dacă e să ne referim la re-
mitenţe, „volumul a început să scadă, dar
nu avem încă o tendinţă foarte clară”.

Potrivit lui, dacă e să ne referim la re-
mitenţe, „volumul a început să scadă, dar
nu avem încă o tendinţă foarte clară”.

Sergiu Sainciuc: 
Guvernul are un plan de

măsuri în legătură cu
perspectiva revenirii

moldovenilor de peste
hotare

„Ne-am străduit să anticipăm una
din consecinţele negative ale migraţiei
- revenirea masivă în patrie a munci-
torilor migranţi. Am aprobat, încă anul
trecut, într-o şedinţă a Guvernului,
planul măsurilor în legătură cu pers-
pectiva revenirii migranţilor moldoveni
acasă”, a declarat într-un interviu acor-
dat săptămâna trecută reprezentanţei
RIA Novosti în Moldova Sergiu Sain-
ciuc, ministrul adjunct al Economiei şi
Comerţului.

„Ne-am străduit să anticipăm una
din consecinţele negative ale migraţiei
- revenirea masivă în patrie a munci-
torilor migranţi. Am aprobat, încă anul
trecut, într-o şedinţă a Guvernului,
planul măsurilor în legătură cu pers-
pectiva revenirii migranţilor moldoveni
acasă”, a declarat într-un interviu acor-
dat săptămâna trecută reprezentanţei
RIA Novosti în Moldova Sergiu Sain-
ciuc, ministrul adjunct al Economiei şi
Comerţului.

Ministrul adjunct al Economiei şi
Comerţului mai afirmă că „dacă pe
neaşteptate, în mod ipotetic, în Rusia
vor renunţa la serviciile cetăţenilor
noştri, şi Republica Moldova nu va
primi bani de acolo, în ţară nu se va pro-
duce destabilizarea indicilor macroe-
conomici”, deoarece transferurile din
această ţară sunt comparabile cu pro-
curările de valută realizate de Banca
Naţională a Moldovei.

Pentru a controla situaţia, Minis-
terul Economiei şi Comerţului moni-
torizează zilnic numărul migranţilor în-
torşi acasă, a afirmat Sergiu Sainciuc.

Banca Mondială:
Moldova se va confrunta

cu reducerea remi-
tenţelor în raport cu PIB
într-o măsură mai mare

decât se aştepta

Şeful Grupului Băncii Mondiale
(BM) pentru migraţiune şi transferuri
băneşti de către persoanele care mun-
cesc în afara hotarelor, Dilip Ratha, a de-
clarat că „astfel de ţări, ca Tadjikistan,
Moldova şi Kîrgîzstan, care au un
număr mare de muncitori în Rusia, se
vor confrunta cu reducerea remitenţelor
în raport cu PIB într-o măsură mai mare
decât alte ţări”.

Analiştii Băncii Mondiale antici-
pează o scădere mai pronunţată a re-
mitenţelor decât se prognoza anterior.

O sinteză a studiului, efectuat de
grupul condus de Ratha a fost publicat
pe site-ul oficial al Băncii Mondiale şi
este datat cu 24 martie 2009. Sinteza
începe cu un exemplu din Republica
Moldova. „În Calfa, (Calfa este un sat
din Sudestul Republicii Moldova si-
tuat la o distanţă de aproximativ 50 km
de Chişinău – n.a.)/.../, rata şomajului

este înaltă. La puţinele locuri de muncă
rămase se oferă un salariu mic, iar
pensia de stat poate să constituie doar
10 dolari pe lună. Salvarea vine de la ba-
nii, trimişi acasă de acei care au plecat
peste hotare, în fond în Rusia şi Italia”,
se arată în studiul BM.

„Dacă acei care muncesc peste ho-
tare, se vor întoarce, nivelul nostru de
trai va cădea sub pragul sărăciei”, spune
primarul localităţii Calfa, Ludmila Cea-
glic, la care se face referinţă în studiu.

Bulgaria a impus restricţii pentru
forţa de muncă din Republica Moldova

Ministrul bulgar al Afacerilor Sociale a anunţat că ţara sa va impune
restricţii pentru forţa de muncă din Republica Moldova, Ucraina şi
Macedonia. Restricţiile au scopul de a proteja piaţa muncii din
Bulgaria de lucrătorii străini, după ce anterior fuseseră lansate
câteva proiecte de extindere a pieţei muncii pentru imigranţii
din aceste trei state, transmite The Echo. Între timp se atestă o
revenire masivă acasă a bulgarilor angajaţi anterior în Spania.

Dosar Busines Expert
Institutul pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale „Viitorul” prognozează că

circa 100-150 de mii de moldoveni care muncesc în afara hotarelor vor reveni
acasă „în cel mai apropiat timp”, în special a celor lucrează în Federaţia Rusă.

Biroul Naţional de Statistică estima, la sfârşitul anului trecut, numărul per-
soanelor plecate la muncă în străinătate la aproximativ 327 mii. Circa două treimi
din ei erau bărbaţi, potrivit BNS. Pe de altă parte, Comisia Electorală Centrală,
care face trimitere la datele serviciului de Grăniceri, spune că în străinătate, în
prezent, s-ar afla circa 628 mii cetăţeni moldoveni din totalul de 3,6 milioane
(fără Transnistria – n.a.)

La începutul lunii decembrie 2008, vicepremierul Igor Dodon, ministrul Eco-
nomiei şi Comerţului, declara că circa 310 mii de cetăţeni ai Republicii Moldova
muncesc în ţările Uniunii Europene, iar alţi 110 mii în Federaţia Rusă. „Nu ne
aşteptăm la mari fluxuri migraţioniste din Uniunea Europeană spre Republica
Moldova”, declarase Igor Dodon care însă nu exclusese că o parte din moldo-
venii care muncesc în Federaţia Rusă, în fond, în construcţii, domeniu care se
află în criză, ar putea să-şi piardă locurile de muncă.

Remitenţele au crescut de la 89,62 milioane USD în anul 1999 până la 1 mi-
liard 660 milioane în 2008, însă în a doua jumătate a anului 2008 volumul lu-
nar al transferurilor s-a redus cu peste 20%, de la 180,79 milioane USD în luna
iulie, până la 143,66 milioane în decembrie. În ianuarie transferurile au coborât
la 64,89 milioane USD.

P.S. Cehia a anunţat, la începutul lunii aprilie, că sistează emiterea de vize
de lucru pentru cetăţenii din Republica Moldova Ucraina, Mongolia, Thailanda
şi Vietnam, ţări ai căror cetăţeni formează ample comunităţi de străini în Ce-
hia, din cauza impactului crizei economice globale. “Măsura priveşte vizele de
peste 90 de zile emise în scop de afaceri, muncă sau de intrare în posesia unei
entităţi legale”.
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România pe primul loc 
la exporturi

Cu o cotă de 20.6% în exporturile
moldoveneşti şi livrări de 34,7 mil.
USD, piaţa românească a fost principala
destinaţie pentru mărfuri în primele
două luni ale anului.

Şi-a întărit puternic poziţia în topul
ţărilor-parte-nere în derularea expor-
turilor Regatul Unit al Ma-rii Britanii
şi Irlandei de Nord. Dacă în ianuarie-
fe-bruarie 2008, spre piaţa britanică au
fost orientate 2,7% din exporturile
Moldovei, în primele două luni ale
acestui an livrările s-au ridicat la 4,6%
din total. De 5,1 ori au crescut expor-
turile moldove-neşti pe piaţa elveţiană,
care după această evoluţie a intrat în
TOP-10 ţări-partenere ale RM.

S-au menţinut pe poziţiile doi şi trei
Federaţia Rusă şi Italia, după care ur-
mează Belarus. A cedat din poziţia pe
care ocupa Ucraina, cota acesteia în to-

tal exporturi moldoveneşti s-a redus de
la 9,7% în ianuarie-februarie 2008 la
5,6% în primele două luni 2009, în timp
ce ponderea Germaniei s-a di-minuat de
la 6,0% la 4,7%.

Răsturnare de ierarhie 
în topul importatorilor

O schimbare surprinzătoare în to-
pul partenerilor comerciali la importuri
– Federaţia Rusă care ocupa detaşat
poziţia întâia cu o cotă de 18,7% în pri-
mele două luni ale anului 2008, a co-
borât pe locul 6 cu o cotă de 5,2%.

Kazahstanul a urcat pe primul loc,
iar China îşi menţine, tot mai încrezut,
poziţia a treia în clasa-ment. Deşi au
scăzut aproape la jumătate importu-rile
din Ucraina, aceasta se menţine pe lo-
cul doi.

Potrivit BNS, importurile din Ka-
zahstan au crescut, în ianuarie-fe-
bruarie 2009, de aproape 60 de ori

(până la 114 mil. USD), în acelaşi timp,
fluxul de mărfuri dinspre Rusia au
scăzut cu 80% (până la 24 mil. USD).
Răsturnarea ierarhică are la bază o ex-
plicaţie cât se poate de formală. „Gazele
naturale ruseşti pe care le importăm au
provenit, în primele două luni, din Ka-
zahstan, iar statisticile au la bază ţara
de origine şi nu de tranzit. Deci, chiar
dacă avem semnate toate contractele cu
Rusia, în statistică se calculează ţara de
origine”, a precizat pentru Business Ex-
pert Mariana Eni, şef de direcţie la Bi-
roul Naţional de Statistică. Rusia are
fondată o întreprindere mixtă cu Ka-
zahstanul, prin intermediul căreia
cumpără gazele naturale pe care ulterior
le reexportă.

Poziţia înaltă pe care o ocupă China,
este expli-cată de experţi prin faptul că
tot mai multe măr-furi chinezeşti, care
erau aduse anterior de mici comer-
cianţi pentru comercializare în pieţele
din Moldova, sunt importate acum de
firme mai mari. Şi, dacă anterior im-
portul de la porturile din Ucraina era
considerat de origine ucraineană, acum
se indică ţara de origine, adică China.
De asemenea, recent o companie chi-
nezească a deschis la Chişinău un mall.

Reviriment 
şi pe categorii 

de mărfuri de export

După o creştere de 2,3 ori a expor-
turilor de pro-duse vegetale în primele
două luni ale acestui an, acestea în
mod surprinzător au urcat pe poziţia în-
tâia. „Exportatorii de produse vegetale,
care nu au putut să-şi vândă producţia
în 2008 şi au stocuri mari, le-au scos pe
piaţă acum, când comerţul cu produse
cereale şi oleaginoase merge mai bine”,
explică experţii. În ianuarie, afirmă ei,
Moldova avea stocuri de cereale de
900 mii tone, o cantitate cu mult peste
necesităţile interne.

Produsele vegetale au deţinut o
cotă 22,8% din exporturi, faţă de 8,1%
în 2008, cu o cifră de ex-porturi de 38,4
mil. USD.

Categoria „materiale textile şi ar-
ticole din aceste materiale” a cedat

prima poziţie, după o scădere cu 24,4%
în ianuarie-februarie. Reducerea co-
menzi-lor din exterior a afectat indus-
tria de textile, care, în fond, se ţine pe
producerea în lohn.

Exportul de produse alimentare,
băuturi şi tutun s-a redus cu 10%, însă
statisticile relevă creşte-rea cu 39,3% a
livrărilor spre ţările Uniunii Eu-ro-
pene. La fel şi la categoria „maşini şi
aparate; echipamente electrice; apa-
rate de înregistrat sau de reprodus su-
netul şi imaginile” exportul pe piaţa eu-
ropeană s-a mărit cu 37,8%, ceea ce a
dus la o creştere per total pe această ca-
tegorie cu 15,5%.

O răsturnare de tendinţă s-a produs
la început de an şi în raportul export-
import produse agro-alimentare. Dacă
în 2008 importurile au depăşit expor-
turile, în acest an ca urmare a creşterii
consi-derabile a livrărilor de produse ve-
getale pe pieţele externe, s-a exportat
de 1,5 ori mai mult decât s-a importat.

Criza reaşează comerţul exterior
Înrăutăţirea situaţiei economiilor ţărilor cu care Republica Moldova
face comerţ, reducerea consumului în aceste ţări şi, respectiv, a
cererii pe intern, reaşează co-merţul exterior pe alte poziţii şi para-
metri. Comerţul exterior moldovenesc a pierdut semnificativ în pri-
mele două luni cu o scădere puternică, de 19,1% a exporturilor şi
de 27,3% a importurilor, potrivit Biroului Naţional de Statistică. Se
produce o reechilibrare a deficitului comer-cial, care în ianuarie-
februarie s-a redus cu 31,3%.
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Pondere economico-
apicolă mare

Salcâmul alb (Robinia pseu-
doacacia) este cea mai răspândită spe-
cie meliferă, în special pentru regiunile
de câmpie, deoarece înfloreşte în masive
mari. Salcâmul înfloreşte începând din
primele zile ale lunii mai şi până la
sfârşitul lunii iunie, înflorirea durând
8-20 zile. 

Eşalonarea perioadei de înflorire în
funcţie de condiţiile geografice şi pe-
doclimatice, permite realizarea în cadrul
unui sezon apicol a două sau chiar trei
culesuri de salcâm.

Producţia de nectar la salcâm este
de 1-4 mg/floare, cu un conţinut de
zahăr de 40-70%. Secreţia nectarului în-
cepe în jurul temperaturii de 10 grade
C, este maximă între 20-30 grade C,
scade treptat la temperatura de 35
grade C, după care încetează complet. 

Sporul mediu zilnic este de circa 4
kg miere/familie, cu variaţii între 0,5-
12 kg/familie. La un cules se reali-
zează 10-25 kg miere extrasă/familie.
Arborii răzleţi produc 1100-1700 kg
miere/ha, cei din masiv 900-1500 kg
miere/ha, iar plantaţiile tinere doar
300-700 kg miere/ha. 

Mierea de salcâm este de calitate su-
perioară, cu aromă şi gust plăcut, care
nu cristalizează timp îndelungat. 

Rapiţa de toamnă (Bras-
sica napus oleifera) furnizează nectar
şi polen albinelor într-o perioadă în care
flora meliferă este săracă. Înfloreşte în

luna aprilie şi acoperă, în cele 40 zile de
la înflorire, golul de cules între culesul
de la pomii fructiferi şi cel de la salcâm. 

Cantitatea de nectar pe floare este
de 0,3-0,8 mg. Produce 35-100 kg
miere la hectar. Mierea are aromă spe-
cifică, culoarea galbenă şi cristalizare ra-
pidă. 

Arţarul tătăresc (Acer ta-
taricum) înfloreşte cu 8-10 zile înainte
de salcâm, oferind un cules de în-
treţinere timpuriu. Este răspândit în
zona de deal şi de câmpie. Produce în
medie aproximativ 1000 kg miere/ha. 

Jugastul (Acer campester) în-
floreşte la sfârşitul lunii aprilie sau la în-
ceputul lunii mai, timp de 6-9 zile.
Poate produce circa 1000 kg miere/ha. 

Salcia (Salix caprea) creşte sub
formă de arbori sau arbuşti în luncile
umede. Sălciile înfloresc primăvara
timpuriu (martie-aprilie). 

În condiţii favorabile furnizează

nu numai culesuri de întreţinere, ci şi
producţii de 8-10 kg miere/familie. La
un hectar se pot obţine 150-200 kg
miere, care prezintă o culoare deschisă
şi un gust plăcut.

Sparceta (Onobrychis vicifolia)
este o specie perenă, care înfloreşte în
al doilea an de la însămânţare, la
sfârşitul lunii mai, la 60-70 zile de la
pornirea în vegetaţie. 

Înflorirea durează 15-25 zile, pe-
rioadă în care produce 120-300 kg
miere/ha. Producţia de nectar pe floare
oscilează între 0,3-0,9 mg, iar concen-
traţia în zahăr a nectarului este de 38-
60%. 

Pondere economico-
apicolă mijlocie

Cireşul (Cerasus avium) în-
floreşte în luna aprilie-mai, când fur-
nizează un cules intens. Produce flori
albe. O floare secretă 0,5-1,4 mg nectar,
care conţine zahăr în proporţie de 8-
37%. De pe un hectar cu cireş se pot
obţine 20-40 kg miere.

Vişinul (Cerasus vulgaris) pro-
duce flori în lunile aprilie-mai. De la o
floare se obţine 0,5-1,2 mg nectar, în
alcătuirea căruia zahărul intră în pro-
porţie de 11-37%. Produce 30-40 kg
miere/ha. Pondere economico-apicolă
mijlocie.

Prunul (Prunus domestica) în-
floreşte, producând flori albe, în luna
aprilie. Floarea de prun secretă 0,6-1 mg
nectar, cu 22-58% zahăr. Prunul este
important ca specie meliferă, atât da-
torită răspândirii sale, cât şi a pro-
ducţiei melifere (20-30 kg miere/ha). 

Mărul (Malus silvestris var. dom.)
are o perioadă îndelungată de înflorire
(aprilie-mai). Floarea de măr de culoare
alb-roz, secretă 0,7-1,4 mg nectar, care
conţine 26-43% zahăr. Producţia de
miere variază între 30-40 kg miere/ha.

Părul (Pirus sativa) (fig. 7.b) în-
floreşte în lunile aprilie-mai. O floare de
păr secretă circa 0,3 mg nectar, care
conţine 30% zahăr. Produce între 8-20
kg miere/ha. 

Măzărichea de toamnă
(Vicia villosa) înfloreşte în lunile mai-
iunie. Florile apar eşalonat, începând de
la bază. O floare secretă 0,2-1,5 mg nec-
tar. Producţia de miere la hectar atinge
între 100-300 kg. 

Lucerna (Medicago sativa) este
o plantă perenă, înfloreşte în mai-oc-
tombrie. Florile de culoare albastru-vio-
let prezintă o secreţie ridicată de nec-
tar în condiţii de temperatură şi umi-
ditate scăzută. 

Cantitatea de nectar oscilează în ra-
port cu hibridul şi condiţiile meteoro-
logice de la 0,09-0,26 mg/floare cu o
concentraţie în zahăr de 18-48%. Pro-
ducţia de miere poate atinge 25-30
kg/ha, la cultura neirigată, şi circa 200
kg/ha, la cultura irigată. 

Trifoiul roşu (Trifolium pra-
tense) are corola adâncă (8-10 mm),
fapt ce împiedică albinele să recolteze
nectarul (trompa are lungimea de 6,50
mm). El înfloreşte din luna mai până în
septembrie. 

Producţia de nectar de floare este de
0,01-0,03 mg, iar producţia de miere la
hectar este de 25-50 kg. Cele mai bune
recolte se obţin în special la coasa a
doua, când datorită secetei florile sunt
mai puţin dezvoltate. 

Mierea obţinută de la această plantă
are o aromă specifică, gust plăcut şi cris-
talizează după circa o lună de la ex-
tracţie. 

Pondere economico-
apicolă mică

Ghizdeiul (Lotus corniculatus)
este o plantă perenă, ce înfloreşte din
mai până în septembrie. O floare de
ghizdei secretă 0,08-0,20 mg nectar. La
un hectar se obţin 15-30 kg miere. 

Liliacul (Syringa vulgaris): ar-
bust cu flori de culori diferite, în-
floreşte în aprilie-mai, furnizând albi-
nelor nectar şi polen. Producţia de
miere este de 10-20 kg/ha.

Plante melifere care 
înfloresc în aprilie şi mai

În lunile aprilie şi mai înfloresc o multitudine de plante meli-
fere cu importanţă economico-apicolă diferită. Dat fiind
numărul mare al acestora, vom face succinte referiri doar asu-
pra câtorva dintre ele, în funcţie de ponderea economico-api-
colă pe care o au. 
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Protecţia plantelor este un element tehnologic estenţial
important în agricultura Republicii Moldova, ţară pre-
ponderent 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 Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar şi
al Fertilizanţilor cu Consiliul Republican pentru Aprobarea
Produselor de Uz Fitosanitar şi al Fertilizanţilor cu sar-
cinele principale:

� organizarea şi efectuarea încercării-testării de stat
a produselor de uz fitosanitar şi al fertilizanţilor noi la ins-
tituţiile ştiinţifice respective;

� efectuarea înregistrării şi reînregistrării produselor
cu eliberarea certificatelor de omologare;

� formarea unui sortiment nou şi eficient de pro-
duse de uz fitosanitar şi fertilizanţi;

� pregătirea şi publicarea Registrului de stat al pro-
duselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor, permise pen-

tru utilizare în Republica Moldova, precum şi suplimen-
tele 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 pro-
cedeelor de protecţie a mediului înconjurător, a produselor
folosite, cu garanţia eficacităţii lor biologice înalte, sigu-
ranţei pentru sănătatea omului şi mediului înconjurător.
Pentru testarea de Stat sunt acceptate produsele, care asi-
gură recolte suficiente a culturilor agricole, de o înaltă ca-
litate şi cu riscul minim pentru om şi mediul înconjura-
tor.

Produse de uz fitosanitar noi

Denumirea comercială, firma producătoare, 
ţara, numărul şi data înregistrării Compoziţia chimică, % Norma de consum a preparatului  

(l/ha, kg/ha) Modul, perioada şi limitele de utilizare Numărul maximal 
de tratamente

FERTILIZANŢI

Azosol, Adob “ADOB”, Polonia F-015 18.02.2009

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 Mn Mn –15,3%

Azosol 36 Extra (10,0 L/ha) +  
Adob Mn (3,0 L/ha) Un tratament înainte de înflorire 1

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

0,15

Trei tratamente: 1) Tratarea tuberculilor înainte de sădit cu soluţie de
0,5% (50 gr/10 L apă). Consumul soluţiei de lucru – 10L/100 kg de tu-

berculi; 2) Tratarea plantelor la înălţimea de 8-12 cm cu soluţie de
0,05%; 3) Tratarea plantelor în perioada de butonizare cu soluţie de

0,05%.  Norma soluţiei de lucru – 300 l/ha.

3

Nutrivant Plus  “Fertilizers @Chemicals”, 
Israel F – 016 18.02.2009

NPK (0-43-28) +  2,0MgO + 0,5B + 1,6S +
0,2Mn  + 0,2Zn 3,0 + 3,0 Două  tratamente în perioada de vegetaţie:  I-ul – în faza de 8-10 frunze 

a culturii; al II-lea – la sfîrşitul înfloririi (cu 30-40 zile pînă la recoltare). 2

Rocket “Lemagro NV”, Belgia F – 017 18.02.2009 NPK 6-40-0 + 2Fe + 2Zn 40 kg/ha Prin aplicare locală sau în benzi odată cu săditul tuberculilor 1

Yeald Plus® “Crompton (Uniroyal Chemical) Registration
Ltd”, Marea Britanie F – 018 18.02.2009

N –6%, Zn – 5%, Adjuvant – 4%, K2O – 1%, 
B – 0,03%, Helaţi de Cu – 0,25%, Helaţi 

de Fe – 0,25%, Mn  - 0,25%, Mo – 0,001%
1,2-1,5 Un tratament foliar în faza de 9-10 frunze – începutul formării 

inflorescenţelor. 1

Denumirea comercială, firma producătoare, 
ţara, numărul şi data înregistrării Compoziţia chimică, % Norma de consum a preparatului  

(l/ha, kg/ha) Modul, perioada şi limitele de utilizare Numărul maximal 
de tratamente

FERTILIZANŢI

Azosol, Adob “ADOB”, Polonia F-015 18.02.2009

Azosol 6-12-6 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 Zn (Zn (IDHA) – 4,6%

Azosol 6-12-6  (12,0 L/ha) + Adob Zn
(8,0 L/ha)   Un tratament în faza de 6-8 frunze a culturii. 1

Coralite KR +  „Kiefer Agrar”, Germania F-020 18.03.2009
Extras din alge vegetale marine, Carbohidraţi, Vi-
tamine, Aminoacizi, Acizi graşi, Activator KR+,
Microelemente 

1,3-2,0 Două tratamente pe vegetaţie: I-ul – în faza de 3-5 frunze a culturii; 
al II-lea – înainte de înflorire 2

Wuxal, suspensie “Aglucon GmbH&Co.Kg”, Germania, “Uni-
fer”,  Ucraina F – 019 18.02.2009

Macroelemente N(azot)-7,5-30,0%, Р2О5
13,5 – 24,0%, K2O - 15,0–32,0%, MgO -3,0 -
4,5%, СаО - 24,0%, Microelemente B - 0,03-
9,5%, Cu - 0,064-0,75 %, Zn - 0,032-1,5%, 
Fe - 0,08-1,6%, Mn  0,0675-2,25%, 
Mo - 0.0013-0,015, S - 5,6-7,8% 

Wuxal Microplant – 2,0 L/ha Wuxal Bor
– 3,0 L/ha

Două tratamente:I  –  în faza 5-6 frunze cu  
Wuxal Microplant – 2,0 L/ha al II-lea  –  în faza butonizării cu Wuxal Bor –

3,0 L/ha
2

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)

Organismul nociv Modul, perioada şi limitele de utilizare

Termenul ultimului 
tratament până la re-
coltare (Num. maxi-
mal  de tratamente)

Termenul de ieşire în
câmp pentru efectuarea 

lucrărilor manuale 
(mecanizate)

Denumirea ştiinţifică Denumirea populară

1 2 4 5 6 7 8

ERBICIDE

Zero 360 WS (glifosat, 360 g/l) “Agrotrade Ltd”, Bulgaria,
OOO “Agrorus”, Rusia 03-0294 29.10.2008 III 3,0-5,0 Buruieni mono- şi  dicotiledonate

anuale şi perene
Prin stropirea buruienilor în vegetaţie cu 2-5

zile înainte de apariţia plantulelor - (1) 7 (3)

FUNGICIDE

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

2,0 Phytophthora infestans, Al-
ternaria solani

Mană, alternarioză Prin stropire în perioada de vegetaţie 21 (2) 7 (3)

Kadillak WP (mancozeb, 800 g/kg) “Agrotrade Ltd”, Bulgaria,
OOO “Agrorus”, Rusia 02-0195 29.10.2008 IV 2,5-3,0 Phytophthora infestans, Al-

ternaria solani Mană, alternarioză Prin stropire în perioada de vegetaţie 30 (2-3) 7 (3)

INSECTICIDE

Coragen 20 SC (clorantraniliprol, 200 g/l) “Du Pont Internatio-
nal Operations Sarl.”, Elveţia 01-0445 29.10.2008 III 0,05-0,06 Leptinotarsa decemlineata Gândacul din Colorado Prin stropire în perioada de vegetaţie 20 (2) 7 (3)

Tanrek, VRC (imidacloprid, 200 g/l) ZAO “Firma Avgust”, Rusia
01-0264 18.02.2009 III/I 0,25-0,3 Leptinotarsa decemlineata Gîndacul din Colorado Prin stropire în perioada de vegetaţie 20 (2) 3 (1)

Zenit 200 SL (imidacloprid, 200 g/l)  „Sunrise Chemical Ltd”,
China 01-0521 18.03.2009 III/I 0,25-0,3 Leptinotarsa decemlineata Gîndacul din Colorado Prin stropire în perioada de vegetaţie 30 (2) 7 (3)

SUBSTANŢE ACTIVE SUPERFICIALE

SPUR (heptametiltrisiloxan modificat cu  polialkilenoxid, 210
g/l  + polietilen-polipropilen glycol, 790 g/l)  “Interagro (UK)”,
Marea Britanie 11-0454 29.10.2008 IV

0,75 Adjuvant Prin stropire în amestec cu insecticide - (-.) - (-)

Cartofi

Floarea-soarelui
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înregistrate în Republica Moldova 

Denumirea comercială, firma producătoare, 
ţara, numărul şi data înregistrării Compoziţia chimică, % Norma de consum a preparatului  

(l/ha, kg/ha) Modul, perioada şi limitele de utilizare Numărul maximal 
de tratamente

FERTILIZANŢI

*Cozâri „Tragusa Ltd”, Spania F-021 18.03.2009 P205 – 33,7%, K20 – 24,3%, N – 3,0%, Zn – 0,01%,
B – 0,01%, Cu – 0,02 %, Mn – 0,01%, Mo – 0,001% 2,0 Trei stropiri foliare: I-a – în faza butonului roz, al II-ea – sfârşitul înfloriri al III-ea  - fructele au

în diametru 1,5-3,0 cm 3

Grogreen “Lemagro NV”, Belgia F-004
18.02.2009

Grogreen NPK 15-30-15 +TE Grogreen NPK 20-
20-20 +TE Grogreen  NPK 12-12-36 +TE

Grogreen 15-30-15 +TE - 5,0 kg/ha  Gro-
green 20-20-20 +TE - 5,0 kg/ha Grogreen

NPK 12-12-36 +TE – 5,0 kg/ha

Patru tratamente foliare:I - cu Grogreen 15-30-15 +TE – 5,0 kg/ha - înainte de înflorire; al II şi al III-lea  – cu
Grogreen 20-20-20 +TE – 5,0 kg/ha – la începutul formării  şi în perioada creşterii intensive a fructelor; al

IV-lea  -cu Grogreen  NPK 12-12-36 +TE – 5,0 kg/ha, cu aproximativ 30 zile  înainte de recoltare.
4

Grogreen GL 16-67-16 +TE Grogreen GL 25-25-
25 +TE Grogreen GL 17-11-55 +TE

Grogreen GL 16-67-16 +TE – 2,0
kg/ha Grogreen GL 25-25-25 +TE -
3,0 kg/haGrogreen GL 17-11-55 +TE -
2,5 kg/ha

Patru tratamente foliare:I - cu Grogreen GL 16-67-16 +TE – 2,0 kg/ha - înainte de înflorire;
al II şi al III-lea  – cu  Grogreen GL 25-25-25 + TE - 3,0 kg/ha – la începutul formării  şi în
perioada creşterii intensive a fructelor; al IV-lea  -cu Grogreen GL 17-11-55 + TE - 2,5
kg/ha - cu o lună înainte de recoltare.

4

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)

Organismul nociv Modul, perioada şi limitele de utilizare

Termenul ultimului 
tratament până la re-
coltare (Num. maxi-
mal  de tratamente)

Termenul de ieşire în
câmp pentru efectuarea 

lucrărilor manuale 
(mecanizate)

Denumirea ştiinţifică Denumirea populară

1 2 4 5 6 7 8

ERBICIDE

*Garant, EC (acetoclor, 900 g/l) „Tragusa Ltd”, Spania 03-
0522 18.03.2009 III/III 2,5-3,0 Buruieni mono- şi 

dicotiledonate anuale
Prin stropirea solului până sau după semănat

până la apariţia plantulelor, cu încorporare - (1) 7 (3)

Genius 900 EC (acetoclor, 900 g/l) „Willowood Limited”, Hong
Kong 03-0531 18.03.2009 IV/III 2,0-2,5 Buruieni mono- şi unele

dicotiledonate  anuale

Prin stropirea solului până la semănat sau după
semănat până la apariţia plantulelor, 

cu încorporare
- (1) 7 (3)

Major 90 EC (acetoclor, 900 g/l) “Simonis”, Olanda, OOO
“Agroflex”, Ucraina 03-0453 29.10.2008 III 2,0-2,5 Buruieni mono- şi unele dicotiledo-

nate anuale
Prin stropirea solului până sau după semănat

până la apariţia plantulelor, cu încorporare - (1) 7 (3)

Miura, CE (quizalofop-P-etil 125 g/l) ZAO “Firma Avgust”,
Rusia 03-0272 18.03.2009 II/III

0,4-0,8 Buruieni monocotiledonate anuale Prin stropirea semănăturilor în 
faza de 2-4 frunze a buruienilor 

- (1) 7 (3)
0,8-1,2 Buruieni monoco-tiledonate anuale 

şi perene
Prin stropirea semănăturilor la înălţimea de 10-

15 cm a  buruienilor perene
INSECTICIDE

Devis Pro 2,5 EC (deltametrin, 25 g/l) „The scientific fertilizer company
PVT Limited”, India, „Ilinstal” SRL, Moldova 01-0504 18.02.2009 III/I 0,4 Curculionidae Gărgăriţe Prin stropire în perioada de vegetaţie

PRODUSE PENTRU TRATAREA MATERIALULUI SEMINCER CU ACŢIUNE INSECTICIDĂ
Cruiser 350 FS  (tiametoxam, 350 g/l) “Syngenta AG”, Elveţia
04-1-0481 29.12.2008 IV 42 ml/u.s. Elateridae Viermii sârmă Tratarea seminţelor - (1) - (-)

Floarea-soarelui

1 2 4 5 6 7 8

ERBICIDE

Leone 36 SL (glifosat, 360 g/l ) “AGROS S.A.”, Grecia 03-
0506 18.02.2009 IV/-

2,0 Buruieni mono- şi  
dicotiledonate anuale Prin stropire în perioada de creştere activă a

buruienilor, cu condiţia protejării culturii -  (1) 7 (3)
4,0 Buruieni mono- şi  dicotiledonate

anuale şi perene
FUNGICIDE

BELLIS, 380 WG (piraclostrobin, 128 g/l + boscalid, 252 g/l)
“BASF SE”, Germania 02-0512 18.03.2009 III/-

0,7-0,8

Bolile fructelor în perioada
de păstrare: Monilia fructi-
gena, Penicillium expan-

sum, Botrytis cinerea,
Alternaria alternata

Bolile fructelor în perioada de
păstrare: monilioză, peniciloză, putre-

gai cenuşiu, alternarioză

Prin stropire în perioada de vegetaţie (ultimul
tratament într-un sistem integrat de protecţie a

mărului)
35 (1) 7 (3)

0,7-0,8 Podosphaera leucotricha Făinare Prin stropire în perioada de vegetaţie 15 (2-3)
Folmex, EW (tebuconazol, 250 g/l) “MAC-GmbH”, Germania,
“S.A.M. Laboratoires Sanigene”, Monaco 02-0484
18.03.2009 IV/-

0,5 Podosphaera leucotricha Făinare Prin stropire în perioada de vegetaţie 35 (2-3) 7 (3)

Pencomex 100 EC (penconazol, 100 g/l) “MAC-GmbH”, Ger-
mania, “S.A.M. Laboratoires Sanigene”, Monaco 02-0537
18.03.2009 IV/III

0,4 Podosphaera leucotricha Făinare Prin stropire în perioada de vegetaţie 20 (2-3) 7 (3)

INSECTICIDE

Alphamax 100 EC (alfa cipermetrin, 100 g/l) „S.A.M. Labora-
toires Sanigene”, Monaco 01-0470 18.02.2009 II/I 0,3 Cydia pomonella Tortricidae Viermele merelor, molii tortricide Prin stropire în  perioada de vegetaţie 50 (1-2) 10 (4)

Cythrin 500 EC (cipermetrin, 500 g/l) “Agriphar S.A.”, Belgia
01-0533 18.03.2009 III/II 0,15-0,18

Cydia pomonella, Lithocol-
letis spp.,  Haplocampa tes-
tudinea

Viermele merelor, molii, viespea cu fe-
restrău a merelor Prin stropire în perioada de vegetaţie 25 (2-3) 7 (3)

Pychlorex 480 EC (clorpirifos, 480 g/l) “Agriphar S.A.”, Belgia
01-0534 18.03.2009 II/II 2,0

Anthonomus pomorum,
Hoplocampa testudinea,
Cydia pomonella

Gărgăriţa bobocilor de măr, viespea cu
ferestrău a merelor, viermele merelor

Prin stropire în perioada de vegetaţie, până la
începutul fazei de creştere intensivă a fructelor 60 (1-2) 10 (4)

Ilimetrin 50/5 EC (clorpirifos, 500 g/l + cipermetrin, 50 g/l)
„The scientific fertilizer company PVT Limited”, India „Ilinstal ”
SRL, Moldova 01-0502 18.02.2009 II/I

1,0-1,5

Anthonomus pomorum,
Sciaphobus squalidus, Ho-
plocampa testudinea, Tortri-
cidae, Cydia pomonella,
Aphididae

Gărgăriţa bobocilor de măr, gărgăriţa
mugurilor, viespea cu ferestrău a me-
relor, molii tortricide, viermele merelor,
păduchi

Prin stropire în perioada de vegetaţie, pînă la
începutul fazei de creştere intensivă a fructelor 60 (1-2) 10 (4)

Superkill 440 EC (clorpirifos, 400 g/l + cipermetrin, 40 g/l)
“Agriphar S.A.”, Belgia 01-0535 18.03.2009 II/II 1,2 Cydia pomonella, Tortrici-

dae, Viermele merelor, molii tortricide Prin stropire în perioada de vegetaţie, până la
începutul fazei de creştere intensivă a fructelor 60 (1-2) 10 (4)

*Rubin D, EC (clorpirifos, 500 g/l + cipermetrin, 50 g/l) „Tra-
gusa Ltd”, Spania 01-0509 18.02.2009 III/I 1,5 Cydia pomonella, Tortrici-

dae, Aphididae
Viermele merelor, molii tortricide,
păduchi

Prin stropire în perioada de vegetaţie, , pînă la
începutul fazei de creştere intensivă a fructelor 60 (1-2) 10 (4)

VIP 50 EC (lambda-cihalotrin, 50 g/l) „Sharda Worldwide Ex-
ports Pvt. Ltd”, India 01-0524 18.03.2009 II/I 0,6-0,8 Cydia pomonella Viermele merelor Prin stropire în perioada de vegetaţie 30 (2) 10 (4)

Vulcan 10 WP (hexitiazox, 100g/kg) „Simonis”, Olanda, OOO
“Agroflex”, Ucraina 01-0532 18.03.2009 IV/IV 0,8-1,0

Tetranychus viennensis, Te-
tranychus urticae, Panony-
chus ulmi, Bryobiidae

Acarieni Prin stropire în perioada de vegetaţie 30 (1) 7 (3)

Măr

Specialist-princiapl al Centrului de Stat pentru atestarea şi Omologarea Produselor de uz Fitosanitar şi a Fertilizanţilor al Republicii Moldova   Alexandru FURNIC
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Uniunea Producătorilor de Zahăr din Moldova anunţă despre
încheierea lucrărilor de însămânţare a terenurilor cu sfeclă de
zahăr, cu această cultură fiind însămânţate 20,6 mii ha.
Potrivit sursei citate, compania Suedzucker Moldova a contractat în zonele

din apropierea fabricilor sale circa 16 mii ha teren însămânţat cu sfeclă de zahăr.
Compania a acordat sectorului de producere credite tehnice în sumă de circa 70
mln lei. De asemenea, conducerea companiei a decis majorarea suprafeţelor
contractate spre însămânţare cu sfeclă de zahăr deoarece o altă companie pro-
ducătoare de zahăr, Marr Sugar Moldova, a refuzat să participe la avansarea su-
prafeţelor cu această cultură.

Încă 2,6 mii ha suprafeţe însămânţate cu sfeclă au fost avansate şi contrac-
tate de către compania Wee Trade. În conformitate cu înţelegerea dintre Wee Trade
şi Suedzucker Moldova, compania de zahăr va achiziţiona roada şi de pe aceste
suprafeţe.

Uniunea Producătorilor de Zahăr consideră că materia primă obţinută de pe
suprafeţele însămânţate în 2009 va fi suficientă atât pentru asigurarea securităţii
pe piaţa internă de zahăr, cât şi pentru realizarea unui export preferenţial pe pieţele
UE şi CSI.

Lucrările de însămânţare
a terenurilor cu sfeclă de

zahăr s-au încheiat Ministerul Economiei şi Comerţului (MEC) a eli-
berat în perioada ianuarie-martie 2009, auto-
rizaţii pentru importul la circa 14 mii tone de
carne şi produse din carne, transmite Info-Prim
Neo cu referire la un comunicat de presă al MEC. 

Conform datelor MEC, cea mai solicitată este carnea
de pasăre, în ţară fiind aduse circa 5600 tone, urmată de
carne de porc, în cantitate de 2800 tone, şi carnea de vită,
cu 1600 tone. De asemenea, au mai fost importate diverse
preparate din carne. 

Preponderent carnea şi produsele din carne sunt im-
portate din Brazilia – 2183,8 tone sau 45% din totalul din
carne importată, Statele Unite ale Americii – 1574,6 tone,
adică 23,4 %, şi Canada – 600 tone, sau 10,4 %. În can-
tintăţi mai mici carne se mai importă din Olanda, Ar-
gentina, Polonia. 

În total în această perioadă au fost autorizate 15 com-
panii importatoare de carne şi produse din carne. 

Începând cu 21 mai 2008, competen ţa de a autoriza
importului de carne în Republica Moldova a fost transferată
de la Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare la Mi-
nisterul Economiei şi Comerţului.

Ministerul Economiei şi Comerţului a eliberat
autorizaţii pentru importul a circa 14 mii tone de carne

În acest an, va fi însămânţată o suprafaţă de peste 800 mii hectare
cu culturi de primăvară, cu 45 mii ha mai mult faţă de anul prece-
dent, transmite Info-Prim Neo cu referire la un comunicat al
Preşedinţiei. 

Cea mai mare suprafaţă o vor ocupa culturile cerealiere şi leguminoase
de primăvară – 450 mii ha. Culturile tehnice vor fi plantate pe 290 mii ha
şi culturile furajere – 30 mii ha. Ministerul Agriculturii şi Industriei Ali-
mentare intenţionează să planteze 5,5 mii ha de livezi, inclusiv 3750 – în
primăvară şi 1750 ha – în toamnă. Vor fi create condiţiile necesare pen-
tru irigarea terenurilor agricole pe o suprafaţă de cca 100 mii de hectare. 

Rezervele de care dispune la moment statul constituie 41 mii tone
de seminţe de culturi de primăvară sau 107 la sută din volumul necesar,
se mai spune în comunicat.

Culturile de primăvară
vor ocupa peste 800 mii ha
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Începând cu sezonul estival care se
apropie, atât autorităţile abilitate cu pro-
movarea turismului autohton, cât şi
agenţiile de turism vor dispune de in-
formaţie de ultimă oră privind atracţiile
turistice, ruta optimă şi pensiunile care
oferă cazare. Vizitatorilor vor putea sa
aleagă din cinci trasee stabilite pentru
următoarele zone geografice ale republi-
cii - nord, nord-vest, centru, sud şi sud-
est. Potrivit directorului general al
Agenţiei pentru Administrarea Zonelor
Turistice Naţionale, Victor Ciobanu, iti-
nerarele turistice propuse vor putea fi par-
curse în perioade de la 1 până la 5 zile.

În opinia lui Viorel Miron, preşedin-
tele Asociaţiei de Dezvoltare a Turismu-
lui în Moldova, unul din traseele cel mai
frecvent solicitate de turişti şi istorici este
cel care porneşte din Chişinău şi are ca
destinaţie cea mai importantă poartă de
intrare şi ieşire din Republica Moldova,
aflată la hotar cu Uniunea Europeană.
„Circa 10-12% din turiştii străini parcurg
acest traseu pe o distanţă de circa 200 de
kilometri, spune Viorel Miron. - Tot ce vezi
aici, acele  peisaje în natură, bucură
ochiul, este o zonă deosebit de inter-
esantă.” 

În prezent, în regiunea respectivă
sunt în derulare două dintre cele mai mari
proiecte turistice din ţara noastră - „Dez-
voltarea capacităţilor investiţionale în
zona turistică Hânceşti-Leuşeni” şi „Dez-
voltarea traseului transfrontalier Nis-
poreni-Prut”. Ele au drept scop renovarea
unor obiecte de patrimoniu, costurile fiind
foarte mari. Pe acest traseu sunt multe
obiective turistice frumoase care merită
a fi văzute, afirmă preşedintele Aso-
ciaţiei de Dezvoltare a Turismului în
Moldova. Spre exemplu, Curtea Medie-
vală de la Lăpuşna, unde s-au păstrat doar
ruinele subterane, nişte beciuri din sec.

XV, precum şi obiective renovate deja ca
Mănăstirea Hâncu, Mănăstirea Căpriana.
În această zonă se află rezervaţia „Codrii”
care dispune de unul dintre cele mai im-
portante laboratoare de cercetare a fe-
nomenelor naturii din Moldova. 

Un alt traseu turistic include cele mai
frumoase locuri din nord-estul Moldovei.
Corespondentul ziarului a dialogat cu jur-
nalistul Valerian Ciobanu despre obiec-
tivele de atracţie turistică ale zonei. Jur-
nalistul se mândreşte cu faptul că s-a
născut în comuna Cobâlea, unde se
găseşte şi cel mai bătrân stejar, la umbra
căruia s-a odihnit, acum 750-800 de ani,
Ştefan cel Mare şi Sfânt. În Cobâlea
există cele mai vechi monumente repre-
zentative pentru cultura religioasă. Spre
exemplu, Biserica de piatră din sat, po-
trivit arhitecţilor, este unică prin stil şi
arhitectură. Astfel de clădiri nu se mai
găsesc în toată ţara. În Cobâlea există şi
câteva monumente din Evul Mediu, cum
ar fi bustul lui Ştefan cel Mare şi Sfânt şi
clopotniţa bisericii. Valerian Ciobanu
menţionează că Festivalul Internaţio-
nal de Muzică constituie evenimentul care
uneşte anual tineri artişti în această
parte a Moldovei. „Ei ţineau neapărat să
vadă arborele lui Ştefan cel Mare, fiind
unul din cei mai „bătrâni” din sud-estul
Europei, spune jurnalistul. - De obicei,
turiştii de vârsta a treia care ne vizitează
ţara sunt interesaţi de ceva inedit, mis-
terios. Un asemenea obiect este o biserică
de aici care a fost ctitorită de dinastia de
boieri moldoveni Catargiu şi dispune de
elemente arhitecturale de pe vremea lui
Ştefan cel Mare. Numai pe timpul dom-
nitorului se ornamentau aşa locaşurile
sfinte.” Peste câteva dealuri se află Vadul
lui Raşcu. În perioada interbelică, evreii
de aici erau în număr de şase mii. Cu tim-
pul, ei însă au părăsit acest loc, iar cimi-

tirul s-a mai păstrat, precum şi alte
obiective care atestă că evreii au locuit un
timp îndelungat în această regiune. Lo-
cul respectiv ar constitui un punct de
atracţie pentru turiştii din Israel, apreciază
Valerian Ciobanu, adăugând că civilizaţia
europeană caută locuri pitoreşti intacte,
pe care mâna omului încă nu le-a atins.

Sudul Moldovei este cel mai puţin ex-
plorat, constată ghidul Emilia Panfil. Ea
a elaborat ruta care traversează zona
sudică a Moldovei. Acest traseu include
localităţile Chişinău, Hânceşti, Leova,
Cahul, Slobozia Mare, Giurgiuleşti, Com-
rat şi Cimişlia. Itinerarul acestei rute
este prevăzut pentru două-patru zile.
Ea include multe pagini captivante din is-
toria veche a Statului Moldovenesc şi
obiective care merită să fie văzute.
„Străinii vor să vadă neapărat Valul lui
Traian, construit de romani pentru a
apăra imperiul roman de triburile barbare
care tindeau să pătrundă pe actualul

continent european, menţionează Emi-
lia Panfil. - În această zonă s-a păstrat Va-
lul lui Traian de Sus şi-l putem vedea în
preajma oraşului Leova. Avem nişte mo-
numente extraordinare, cum ar fi şi pi-
chetul de grăniceri „Trei eroi”, acolo unde
s-au dus lupre crunte în cel de-al doilea
război mondial.” La Cahul există un mu-
zeu extraordinar foarte bogat, cu mai
multe exponate arheologice. În preajma
Cahulului curge râul Prut. Acolo se află
vestita rezervaţie naturală „Prutul de
Jos”, formată în baza lacului Beleu, care
e şi el un punct de interes pentru turiştii
străini. O altă atracţie este Portul In-
ternaţional Liber Giurgiuleşti. Aici se
află terminalul de mărfuri şi terminalul
petrolier. „Este un obiectiv strategic
foarte important care are ieşire la Dunăre,
căci deja avem 600 metri de ieşire la
Dunăre, spune Emilia Panfil. - Ne mân-
drim cu faptul că recent din acest port pe
cale maritimă au plecat primii călători din

Republica Moldova spre Turcia. Sprerăm
ca turiştii să vină în Republica Moldova
şi pe această cale.” Cu referire la zona de
sud se poate menţiona şi diversitatea et-
nică, alături de moldoveni locuind bulgari,
găgăuzi, turci şi nemţi. Despre fiecare lo-
calitate a fost colectată informaţie refe-
ritoare la istoria întemeierii, legende,
obiceiuri şi tradiţii. „Turiştii bulgari,
găgăuzii şi germanii ar rămâne profund
impresionaţi de cele văzute în sudul ţării
noastre, susţine Emilia Panfil. - Vom
scoate în evidenţă portul neobişnuit al
găgăuzilor, al bulgarilor. Sudul este foarte
interesant şi pentru germani, deoarece
ştim că printre coloniştii care au populat
sudul Moldovei au fost şi nemţi. Ei vin
anual acolo pentru  a-şi vedea patria de
altă dată, pentru a o arăta copiilor,
nepoţilor, strănepoţilor.”  Turiştilor care
vor alege acest traseu li se va oferi posi-
bilitatea de a vizita şi casele-muzeu ale
unor artişti precum regretatul interpret
Nicolae Sulac sau creaţia contemporanului
nostru Nicolae Botgros, precum şi casa în
care locuieşte bunica, care a reprezentat
Republica Moldova împreună cu formaţia
„Zdob şi Zdub” la ediţia din anul 2005 a
concursului Eurovision.

Numărul turiştilor străini, care au vi-
zitat ţara noastră în anul 2008, s-a ma-
jorat cu 7,5% în comparaţie cu 2007.
Aproape două treimi dintre ei au venit în
Moldova pentru odihnă şi distracţii,
peste 2 500 - în scopuri de afaceri, iar 400
de persoane şi-au întremat sănătatea în
sanatoriile din Moldova. Datele statistice
arată că cei mai mulţi turişti vin în ţara
noastră din Rusia, Ucraina, România, Ger-
mania şi Turcia. Pe rutele turistice interne,
în anul 2008, au călătorit peste 48 mii de
locuitori ai Moldovei.

Patrimoniul turistic naţional
inclus în cinci itinerare

Ministerul Culturii şi Turismului şi Agenţia pentru Administrarea
Zonelor Turistice Naţionale au lansat recent un proiect de promo-
vare a turismului autohton prin intermediul a cinci trasee turistice
naţionale. Elaborarea proiectului respectiv, intitulat „Plaiul moldo-
venesc la 650 de ani”, a demarat în luna decembrie 2008.
Activităţile desfăşurate se referă la evaluarea stării în care se află
actualmente patrimoniul cultural, artistic şi turistic al Republicii
Moldova şi elaborarea unei culegeri care sistematizează această
informaţie. De asemenea, au fost stabilite cinci cele mai solicitate
trasee turistice pentru a fi incluse într-un ghid turistic naţional ce
va fi lansat la începutul lunii iunie curent.



Regiunea ta. Ziarul tău. Agromediainform.
Departamentul Publicitate şi Abonare Agromediainform

Tel.: (+373 22) 235698, GSM: (+373) 69328884 E-mail: publicitate@agroinform.md

Publicaţie Periodică a Federaţiei 
Naţionale a Agricultorilor din Moldova 

“AGROinform”

Adresa redacþiei: MD-2004, Chiºinãu, 
bd. ªtefan cel Mare, 123 V.

Tel.: 23-56-98
e-mail: publicitate@agroinform.md

www.agroinform.md, www.agravista.md

Comanda nr. 775
Tiparul executat PRAG-3

Redactor-ºef: Alexandru GÎSCÃ
Maketare: Gaby LUCHIÞA

Regiunea ta. Ziarul tău. Agromediainform.
Abonamente la ziarul
Agromediainform pot 
fi perfectate în toate
oficiile poştale sau la

adresa redacţiei,
Chişinău, 

bd. Ştefan cel Mare, 
123 „V”

POŞTA MOLDOVEI Preţuri de abonare (lei)

PM 21948 9 luni 6 luni 8 luni

72 48 64 

În fiecare ediţie veţi găsi informaţii veridice şi
complete care vor fi de folos la iniţierea sau dez-
voltarea afacerilor, identificarea noilor parteneri
şi a pieţelor de desfacere. Vor fi oferite reco-
mandări ale specialiştilor pentru diverse situaţii
cu care se confruntă producătorii agricoli, in-
formaţii despre politicile statului şi cele europene
în domeniul agriculturii şi a afacerilor rurale etc.
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La pregătirea ediţiei curente a ziarului au fost folosite informaţii ale agenţiilor BASA-press, Info-Prim Neo, Omega
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Executivul a prevăzut acest lucru în
2008, când a operat completări în de-
cizia cu privire la aplicarea maşinilor de
casă şi control cu memorie fiscală pen-
tru efectuarea decontărilor în numerar,
în punctul 6, transmite Info-Prim Neo. 

Sofia Curmei, sefă de secţie la Ins-
pectoratul Fiscal Principal de Stat
(IFPS) spune că tehnologia GPRS asi-
gura transmiterea on-line a informaţiei
către IFPS la efectuarea operaţiunilor
de schimb valutar în numerar. Astfel,

crează condiţii pentru monitorizarea şi
evidenţa strictă a acestora şi pentru ex-
cluderea fraudelor fiscale. 

Întreb ată la ce etapă se află im-
plementarea acestei decizii, Curmei a
spus că circa 80 la sută din agenţii eco-
nomici nominalizaţi deja s-au confor-
mat prevederilor în cauză. 

„Este adevărat că termenul de im-
plementare a maşinilor de casă şi
control cu memorie fiscală şi modem
GPRS încorporat a fost de două ori pre-

lungit. Probabil, nu va mai fi necesar
acest lucru, deoarece agenţii economici
respectivi vor reuşi să implementeze
tehnologia GPRS până la 1 mai. Cu atât
mai mult că li s-a permis să utilizeze şi
alte tehnologii cu funcţionalitate echi-
valentă GPRS”, a menţionat Sofia Cur-
mei. 

„Recent Comisia interdeparta-
mentală pentru maşini de casă şi
control a inclus în Registrul unic două
modele de imprimante fiscale cu mo-
dem GPRS – DATECS FR-260SV şi
TREMOL FR-SV, facilitând astfel acest
proces”, a mai spus 

Numărul maşinilor de casă şi
control cu memorie fiscală înregis-
trate în prezent în Moldova este de
60973 ( 92 de modele). Livrarea aces-
tora se efectuează de 23 de furnizori.

La 1 mai expiră termenul la care băncile trebuie să încheie dotarea
ghişeelor cu maşini de casă şi control cu memorie fiscală

Băncile, casele de schimb valutar, alte persoane juridice care
prestează servicii hoteliere, care deţin licenţa Băncii Naţionale a
Moldovei pentru desfăşurarea activităţii de schimb valutar în
numerar – sunt obligate, până la 1 mai, să-şi doteze ghişeele cu
maşini de casă şi control cu memorie fiscală şi modem GPRS
(General Packet Radio Service) încorporat. 

Proprietarii pensiunilor, în
aşteptarea facilităţilor fiscale

Nouă pensiuni turistice rurale sunt
prezentate în ghidul „Agroturismul
în Moldova”, lansat de Asociaţia
naţională de turism rural, ecologic
şi cultural ANTREC-Moldova în
cadrul celei de-a XIV-a ediţii a
expoziţiei „Tourism, Leisure,
Hotels”, care s-a desfăşurat
săptămâna trecută la Moldexpo,
transmite Info-Prim Neo. 
Acestea sunt pensiunile rurale Hanul lui

Vasile (satul Togatin, mun. Chişinău), Hanul
Orheiul Vechi (satul Trebugeni , raionul
Orhei), Hanul lui Stamati (satul Trebugeni,
raionul Orhei), Casa mierii (satul Răciula,
Călăraşi), Viişoara (satul Viişoara, Glodeni),
Trei muşcate (satul Slobozia-Duşca, Criuleni),
Hanul lui Hanganu (satul Lalova, Rezina),
complexul turistic Butuceni (satul Butu-
ceni, Orhei) şi gospodăria Casa Vânătorului

(satul Balatina, Glodeni). 
„Din 1992 se vorbeşte despre necesita-

tea de a acorda unele facilităţi fiscale pro-
prietarilor de pensiuni rurale. De exemplu,
ca în Polonia, unde pensiunile care găzduiesc
mai mult de 10 persoane sunt scutite de im-
pozitare. Facilităţi similare se acordă şi în Un-

garia, România şi în alte ţări”, a menţionat
într-un interviu Svetlana Lazăr, preşedintele
ANTREC-Moldova. 

Altă cauză care stopează dezvoltarea tu-
rismului rural este, în opinia preşedintelui
ANTREC, lipsa unui plan concret şi pe ter-
men lung de dezvoltare a acestui gen de tu-
rism. 

„Se încearcă să se pună accent pe dez-
voltarea turismului receptor, dar lucrurile se
mişcă greu. Acest plan ar trebui să includă
şi măsuri de educare a unei noi mentalităţi,
eventual organizarea unui curs de instruire.
Oamenii de la ţară nu sunt obişnuiţi să-şi co-
mercializeze serviciile. Sunt şi probleme le-
gate de înregistrarea pensiunilor turistice ru-
rale, căci în prezent ori să înregis trezi un ho-
tel de 5 stel , ori să înregistrezi o pensiune
într-un sat, trebuie să treci aceleaşi proceduri
şi controale”, a menţionat Svetlana Lazăr.
Anul trecut pensiunile rurale din Moldova
au primit circa 100 mii de turişti.

Reparaţia capitală a drumului
Chişinău-Hânceşti va fi 

efectuată timp de doi ani
Reparaţia capitală a drumului Chişinău-Hânceşti va

fi efectuată timp de doi ani. Lucrările au început la fi-
nele lunii februarie, iar în prezent se efectuează lucrări
de mobilizare şi de pregătire a şantierului, transmite
Info-Prim Neo, cu referire la Serviciul de presă al Mi-
nisterului Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului. 

Reabilitarea drumului este efectuată de către firma
finlandeză Lemminkainen Infra Oy, în baza contractului
semnat la 19 ianuarie 2009 între ÎS „Administraţia de
Stat a Drumurilor” şi compania finlandeză. 

Lungimea totală a sectorului de drum supus re-
paraţiei este de 22,1 km. Parametrii de drum vor fi îm-
bunătăţiţi prin adăugarea unei benzi suplimentare pe
secţiunea de drum cu o lungime aproximativ de 9 km. 

Reabilitarea va fi efectuată în două etape: la prima
etapă va fi efectuată reabilitarea a primilor 14 km de
drum, pentru a doua etapă este planificată reabilitarea
porţiunii de drum de 8 k m cu finanţarea din contul
tranşei II a creditului oferit de către Banca Europeană
de Investiţii. 

Costul lucrărilor la prima etapă este de 13468748,16
euro. Lucrările de reabilitare a sectorului de drum
Chişinău – Hânceşti sunt finanţate din contul creditului
Băncii Europene de Investiţii.

Potrivit sursei citate, este vorba des-
pre o finanţare adiţională în valoare de
10 mln USD. În acest sens, în perioada
30 - 31 martie curent, au avut loc nego-
cieri între Guvernul RM şi Asociaţia In-
ternaţională pentru Dezvoltare.

Finanţarea adiţională va sprijini dez-
voltarea următoarelor componente ale
RISP II: servicii de consultanţă rurală;
servicii de dezvoltare a afacerilor rurale
şi servicii de finanţare rurală (Linia de
Credit).

Proiectul respectiv continuă să sti-
muleze creşterea post-privatizare în sec-
torul agricol şi rural prin sporirea acce-
sului producătorilor agricoli şi afacerilor
rurale la factorii de succes – cunoştinţe,
tehnologii moderne şi finanţare, conso-
lidând, în acelaşi timp, capacitatea ins-
tituţiilor private şi publice de asigurare
a durabilităţii activităţilor.

Acordul RISP II a fost semnat la 13
aprilie 2006 şi este estimat la 21 mln
USD. Potrivit acordului, BM va acorda
pentru realizarea proiectului, prin in-
termediul Asociaţiei Internaţionale pen-
tru Dezvoltare, 15 mln USD, dintre care
7,5 mln USD vor fi alocate sub formă de
finanţare nerambursabilă. În acelaşi
timp Agenţia Suedeză pentru Dezvoltare
Internaţională, a acordat un grant în
sumă de 6 mln USD. 

Proiectul este implementat în pe-
rioada iunie 2006 - iunie 2010. RISP II
are patru componente: consultanţă agri-
colă şi extensiune rurală, dezvoltarea în-
treprinderilor mici şi mijlocii în spaţiul
rural, creditarea rurală şi managementul
Proiectului. RISP-I este considerat unul
dintre cele mai eficiente proiecte imple-
mentate în R. Moldova cu sprijinul
Băncii Mondiale.

Banca Mondială va aproba o nouă finanţare 
a proiectului RISP II, la 14 mai curent

Consiliul Director al Băncii Mondiale va aproba finanţarea Proiectului Investiţii şi Servicii Rurale II (RISP II) la 14 mai curent,
informează Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare (MAIA).
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* Pre\ negociabil

Produs Cantitate Descrierea companiei:

Miez de nuci nelimitat Fasnuc Nisporeni, 
Tel.: (264) 2 24 77, 079420449

Orz 13 tone Taucci Cristina Cantemir, s.Stoianovca, 
Tel.: (273) 23 066

Orz 8 tone Munteanu ElenaCantemir, s.Cania 
Tel.: (273) 41359

Orz 7 tone Baran Maria Cantemir, 
Tel.: (273) 2-30-66

Seminţe de orz 12 tone Plantar-Sem Făleşti, s. Hiliuţi, 
Tel.: (259) 75535, 75530, 069433152

Ouă de prepeliţă 8 000 bucăţi Bernic Pavel Ungheni, s. Petreşti, 
Tel.: (236) 42674,  0 693 71345

Ovăz 12 tone Baran Maria Cantemir, 
Tel.: (273) 2-30-66

Seminţe de ovăz 5 tone Alexandru Vîntu Făleşti, s. Făleştii Noi, 
Tel.: (259) 60422

Pătrunjel verde 1 tonă Vladei Ion Ungheni, s.Chirileni, 
Tel. mobil: 069171801

Porumb 400 tone Băştinaşii Făleşti, s. Scumpia, 
Tel.: (259) 63332, 067104202

Porumb 200 tone Cotlău Nicolae s.Brânzeni, rn. Teleneşti,  Tel.: (258)
70292, 70349, 069278849, Fax: (258) 70349

Porumb 100 tone Beiu Filip Orhei, s.Susleni, Tel.: (235) 46346,
46968, 795 46392, Fax: (235) 24955, 27768

Porumb 15 tone Baran Maria Cantemir, 
Tel.: (273) 2-30-66

Porumb 10 tone Munteanu Elena Cantemir, s.Cania 
Tel.: (273) 41359

Seminţe de po-
rumb nelimitat IPC " Bucovăţ" SRL Chişinău, str. Armenească

29/1, Tel.: (022) 225112, 222019, 079480289

Seminţe de po-
rumb 20 tone Gruprijor-Agro Făleşti, s. Chetriş, 

Tel.: (259) 61339, 51698, 069553653

Set pentru iri-
gare capilară 1 unitate COSTANDACHI VALERIU Cantemir, s. Sadic,

Tel.: (273) 75240, 067175240

Răsad de tomate
şi ardei dulci nelimitat Ionel Petru Nisporeni, s. Bălăureşti, 

Tel.: (264) 48249, 23857, 069531629

Răsad de cas-
traveţi 2000 fire Banari Iurie Glodeni, s.Petrunea, 

Tel.: (249) 26073, 069306380

Rapiţă 12 tone Strujuc Elena Orhei, 
Tel. mobil: 079528423

Ridiche 0,5 tone Strungaru Nicolae Ungheni, s. Chirileni, 
Tel.: (236) 75207, 069357289

Puieţi de cais 3000 bucăţi Stavilă Zinaida Orhei, s. Jora de Mijloc, 
Tel.: (235) 55415, 55915

Pomi de măr 5000 bucata Stavilă Zinaida Orhei, s. Jora de Mijloc, 
Tel.: (235) 55415, 55915

Produs Cantitate Descrierea companiei:

Portaltoi M106 15000
bucăţi

Stavilă Zinaida Orhei, s. Jora de Mijloc, 
Tel.: (235) 55415, 55915

Pomi de prun 7000 bucăţi Stavilă Zinaida Orhei, s. Jora de Mijloc, 
Tel.: (235) 55415, 55915

Pomi de cais 4000 bucăţi Mereuţa Olga r-ul Căuşeni, s. Zaim, 
Tel. mobil:  067262321

Pueţi altoiţi de
nuci 3000 bucăţi Gîrla Vasile Glodeni, 

Tel.: (249) 52-2-81

Pomi piersic 700 bucăţi Stavila Zinaida Orhei, s. Jora de Mijloc, 
Tel.: (235) 55415, (235) 55915

Pomi de prun 700 bucăţi MereuţăOlga r. Căuşeni, s. Zaim, 
Tel. mobil: 067262321

Pomi cireş 400 bucăţi Stavila Zinaida Orhei, s. Jora de Mijloc, 
Tel.: (235) 55415, (235) 55915

Prune uscate 100 tone Coop-NisPrun Nisporeni, 
Tel.: (264) 23050, 067123050

Prune uscate 10 tone Ulinici Tamara Nisporeni, s. Vărzăreţti, 
Tel.: (264) 65269, 23857

Soia 40 tone Băştinaşii Făleşti, s. Scumpia, 
Tel.: (259) 63332, 067104202

Seminţe de soia 25 tone Plantar-Sem Făleşti, s. Hiliuţi, 
Tel.: (259) 75535, 75530, 069433152

Stoloni de
căpşune 2000 bucăţi Granciuc Veaceslav Ungheni, s. Blindeşti, 

Tel.: (236) 27222, 069036541

Sfeclă roşie 4 tone Stiopa Veaceslav Drochia, s.Şuri, 
Tel.: (252) 27032, 77229, 067115054

Sfeclă roşie 3 tone Gruprijor-Agro Făleşti, s. Chetriş, 
Tel.: (259) 61339, 51698, 069553653

Stupi de albine 10 bucăţi Lozan Oleg Nisporeni, 
Tel.: (264) 93663, 079032382, 068902967

Tractor T-70S 1 unitate Farîma Ion Nisporeni, 
Tel.: (264) 22324, 079575117

Ulei 0,5 tone Guidea Gheorghe Nisporeni, s. Vărzăreşti, 
Tel.: (264) 24132, 23857, 069563657

Varză 80 tone Căpăţână Gheorghe Ungheni, s. Bumbăta,  
Tel. mobil: 069184314

Varză 40 tone Robu Nichifor Nisporeni, 
Tel.: (264) 23857, 24090, 069476636

Vin de fragă 5 tone Ulinici Tamara Nisporeni, s. Vărzăreşti, 
Tel.: (264) 65269, 23857

Vin roşu 3 tone Guidea Gheorghe Nisporeni, s. Vărzăreşti,
Tel.: (264) 24132, 23857, 069563657

Viţă de vie altoită
soi Moldova 2500 bucăţi Prohitchii Cantemir, s.Sadaclia,

Tel.: (269) 10 22 90

Produs Cantitate Descrierea companiei:

Fasole nelimitat Fasnuc Nisporeni, 
Tel.: (264) 2 24 77, 794 20449

Floarea- soarelui nelimitat IPC " Bucovăţ" SRL Chişinău, str. Armenească
29/1,  Tel.: (022) 225112, 222019, 079480289

Floarea- soarelui
măruntă 25 tone Prodbun-Com Orhei, s. Selişte, 

Tel.: (235) 29834, 079569587

Floarea- soarelui
măşcată 15 tone Gafenco Zinaida Glodeni, 

Tel.: (249) 24968

Grâu nelimitat Brut Grup Drochia,  
Tel. mobil: 079644700

Grâu 20 tone Farîma Ion Nisporeni, 
Tel.: (264) 22324, 079575117

Miez de nuci nelimitat Fasnuc Nisporeni, 
Tel.: (264) 2 24 77,  794 20449

Nuci nelimitat Fasnuc Nisporeni, 
Tel.: (264) 2 24 77,  794 20449

Răsad de roşii 30 000 fire Stiopa Veaceslav Drochia, s.Şuri, 
Tel.: (252) 27032, 77229, 067115054

Răsad de ardei 10 000 fire Stiopa Veaceslav Drochia, s.Şuri, 
Tel.: (252) 27032, 77229, 067115054

Seminţe de ma-
zare 1 tonă Revenco Roman Făleşti, s.Horeşti, 

Tel.: (259) 77174, 77138, 079850249

Stoloni de
căpşune 1000 bucăţi Toderaş Oleg Ungheni, s. Semeni, 

Tel.: (236) 42214, 70546

* CERERI

Produs Cantitate Descrierea companiei:

Automobil 
GAZ-53 1 unitate Farîma Ion Nisporeni, 

Tel.: (264) 22324, 079575117

Automobil 
ZIL 130 1 unitate Farîma Ion Nisporeni, 

Tel.: (264) 22324, 079575117

Ceapă verde 3 tone Vladei Ion Ungheni, s.Chirileni, 
Tel. mobil: 069171801

Ceapă verde 1,5 tone Strungaru Nicolae Ungheni, s. Chirileni, 
Tel.: (236) 75207, 069357289

Cuşti completate
pentru iepuri 12 unităţi Cojocaru Sergiu Chişinău, 

Tel. mobil: 069153351

Floarea-soarelui 30 tone Băştinaşii Făleşti, s. Scumpia, 
Tel.: (259) 63332, 067104202

Floarea-soarelui 10 tone Strujuc Elena Orhei, 
Tel. mobil: 079528423

Floarea-soarelui 12 tone Munteanu ElenaCantemir, s.Cania 
Tel.: (273) 41359

Floarea-soarelui 8 tone Baran Maria Cantemir, 
Tel.: (273) 2-30-66

Floarea-soarelui 5 tone Fedorenco Nicolae Ungheni, 
s. Buzduganii de Jos, Tel.: (236) 50233

familii de albine 15 familii Primac Vasile Glodeni,
Tel.: (249) 24289

Macuh din floa-
rea- soarelui 1 tonă Nisteriuc Grigore Ungheni, s. Petreşti, 

Tel.: (236) 42356, 069833107

Ulei de floarea
soarelui 0,5 tone Nisteriuc Grigore Ungheni, s. Petreşti, 

Tel.: (236) 42356, 069833107

Grâu alimentar 600 tone Băştinaşii Făleşti, s. Scumpia, 
Tel.: (259) 63332, 067104202

Grâu alimentar 300 tone Cedonia Ungheni, s.Todireşti, 
Tel.: (236) 49230, 069124704

Grâu alimentar 100 tone Cajbianca Glodeni, s.Cajba, 
Tel.: (249) 52205, 069023716

Grâu 30 tone Izurcani Agro Făleşti, s.Glingeni, 
Tel.: (259) 71 331, 229 51

Grâu alimentar 7 tone Ojog Valentina Ungheni, s Buzduganii de Jos,
Tel.: (236) 50275, 93762, 069784220

Grâu alimentar 6 tone Fedorenco Nicolae Ungheni, s. Buzduganii de
Jos,  Tel.: (236) 50233

Grâu furajer 800 tone Cotlău Nicolae  s.Brânzeni, rn. Teleneşti,  Tel.: (258)
70292, 70349, 069278849, Fax: (258) 70349

Grâu furajer 400 tone Itera Agro Făleşti, s.Işcalău, 
Tel.: (259) 77 3 30, 77 362

Grâu furajer 100 tone Badan Nadejda Orhei, s.Chiperceni,  
Tel.: (235) 21319, 0 794 26003,  0794 26001

Grâu furajer 80 tone Bantea Ion Ungheni, s.Petreşti,  
Tel.: (236) 42324

Lucernă balotată 43 bucăţi Turculeţ Vitalie  Nisporeni, s. Vărzăreşti, 
Tel.: (264) 65586, 23857, 079792920

Miere de albine 0,5 tone Guţu Tudor Nisporeni, s. Şendreni, 
Tel.: (264) 63230, 23857


