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Sfârşitul lunii iulie-începutul lunii
august este caracteristic pentru Mol-
dova prin abundenţă de fructe şi legume
care bucură ochiul şi tentează gustul.
Pieţele sunt pline de fructe şi legume au-
tohtone, care fac concurenţă serioasă
producţiei de import. 

Această abundenţă determină şi o
ieftinire considerabilă a producţiei
agroalimentare, ceea ce o face mult mai
accesibilă unui număr tot mai mare de
populaţie. Este un fenomen salutabil,
numai că el are şi o latură mai puţin
plăcută. Medicii atenţionează că, zilnic,

cel puţin trei copii sunt internaţi în spi-
tale cu alergii provocate de consumul
fructelor şi legumelor pline de chimi-
cale. Numărul real al copiilor afectaţi
este cu mult mai mare. Suferă şi maturii,
care mai rar apelează la medici, prefe-
rând să se descurce cu forţe proprii.

Aceste intoxicaţii sunt provocate
de nitraţi şi nitriţi, a căror concentraţie
în pepeni roşii şi galbeni, piersici, alte
fructe şi legume depăşeşte de multe
ori normele admisibile şi le transformă
în veritabile arme chimice. În goana după
productivitate şi termeni cât mai mici de
coacere, unii fermieri nu mai consideră
necesar să ţină cont de sănătatea celor
care vor consuma legumele „accelerate”. 

Fenomenul este agravat de faptul că
mulţi moldoveni dau preferinţă pro-
ducţiei autohtone, fiind convinşi de su-
perioritatea calităţilor gustative ale
fructelor şi legumelor moldoveneşti
în comparaţie cu cele de import, chiar

dacă nu întotdeauna au un aspect es-
tetic atractiv.

Cu regret, însă, moldovenesc devine
sinonim cu toxic. Şi toţi mai mulţi
consumatori preferă să cumpere pro-
duse de import, pe motiv că acestea
sunt supuse unor teste înainte de a fi li-
vrate pe pieţe străine.

Producătorii noştri au ajuns la o si-
tuaţie absurdă – producţia destinată ex-
portului, dat fiind faptul că este supusă
unor controale drastice, este calita-
tivă. În schimb ceea ce este livrat pe
piaţa internă nu poate fi consumat
fără risc pentru sănătate. Autorităţile
fitosanitare din Moldova declară că nu
sunt în stare, fizic, să efectueze teste
pentru fiecare lot de producţie agroa-
limentară comercializate în pieţe. Şi pe
lângă acestea, cantităţi importante de
fructe şi legume sunt comercializate pe
stradă, la marginea drumurilor, direct
din câmp.  Una din soluţii este imple-

mentarea bunelor practici agricole şi
respectarea normelor de utilizare a
pesticidelor, a stimulatorilor de creştere
şi a altor substanţe chimice. 

Goana după profiturile de moment
poate afecta serios imaginea pro-

ducătorilor locali şi va determina
cumpărătorul să renunţe la fructele şi
legumele potenţial periculoase pentru
sănătate. Iar în condiţiile concurenţei
dure, nişa pierdută de fermieri nu va fi
mult timp vacantă.

Moldovenesc înseamnă toxic?

Prin Terminalul de la Giurgiuleşti

Efectele schimbărilor climaterice pot fi diminuate prin

Schimbările climaterice nu mai sunt un mit sau
ficţiune. Au devenit deja realitate şi continuă să se mani-
feste din ce în ce mai violent. Moldova nu a rămas neatinsă
de modificările climei la nivel global. Alternările secetelor
şi a inundaţiilor devin, se pare, ceva firesc pentru ţara
noastră. 

Calamităţile produc în fiecare an prejudicii de sute de
milioane de lei şi se manifestă tot mai distructiv, afectând
nemijlocit şi activităţile economice, şi cele de ordin social. 

În acest context, Federaţia Naţională a Agricultorilor
din Moldova “AGROinform” şi ONG “Solaris” organizează
în toamna curentă prima Conferinţă Internaţională
"Transferul de inovaţii în activitatea agricolă. Schimbarea
climei şi dezvoltarea durabilă". Evenimentul este planificat
pentru 11-13 noiembrie şi va reuni savanţi din Elveţia,
Olanda, România, din statele CSI etc, producători agricoli,
reprezentanţi ai societăţii civile şi ai autorităţilor. Scopul
Conferinţei este informarea agricultorilor şi a publicului
larg despre efectele schimbărilor climei şi importanţa mo-
bilizării societăţii în diminuarea acestora, precum şi adap-
tarea sectorului agricol la provocările globale.

Continuare în pagina 3

Transfer de inovaţii
în activitatea agricolă

Savanţi cu renume mondial vor discuta la Chişinău soluţii pentru durabilitatea agri-
culturii în noile condiţii de climăj

Cerealele din
Moldova pot fi
exportate pe
cale maritimă
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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  30 iulie 2009            Informaţia zilnică despre preţuri o puteţi accesa pe www.agravista.md
Denumirea produsului Piaţa agricolă Edineţ Piaţa angro Bălţi Piaţa angro Chişinău (Albişoara) Piaţa agricolă Ungheni Piaţa agricolă Cahul

Preţ 
minim

Preţ 
maxim

Preţ 
mediu

Preţ 
minim

Preţ 
maxim

Preţ 
mediu

Preţ 
minim

Preţ 
maxim

Preţ 
mediu

Preţ 
minim

Preţ 
maxim

Preţ 
mediu

Preţ 
minim

Preţ 
maxim

Preţ 
mediu

Legume
Ardei dulce 7.00 9.00 8.00 6.50 7.00 7.00 7.50 9.00 7.50 9.00 10.00 10.00 9.00 10.00 9.00
Cartofi 3.00 4.00 3.50 -  -  -  -  -  4.00 5.00 5.00 -  -  -  
Cartofi timpurii -  -  -  1.60 4.00 3.00 3.80 4.50 4.30 -  -  -  3.30 4.50 4.00
Castraveţi 1.50 3.00 3.00 2.50 3.50 3.00 4.00 4.50 4.00 4.00 5.00 5.00 3.00 3.00 3.00
Ceapă albă -  -  -  -  -  -  10.00 10.00 10.00 -  -  -  -  -  -  
Ceapă galbenă 2.50 2.50 2.50 2.00 3.50 3.00 3.00 4.00 3.50 -  -  -  2.50 3.50 3.50
Ceapă roşie -  -  -  -  -  -  13.00 13.00 13.00 -  -  -  -  -  -  
Ceapă verde (cozi) -  -  -  -  -  -  30.00 30.00 30.00 -  -  -  -  -  -  
Ciuperci Shampinion -  -  -  -  -  -  25.00 25.00 25.00 -  -  -  -  -  -  
Dovlecei 2.00 2.00 2.00 1.00 1.50 1.50 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.50 2.00 1.50
Morcov 4.00 6.00 5.00 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
Morcov timpuriu -  -  -  5.00 6.00 5.50 4.50 4.50 4.50 -  -  -  4.00 5.00 5.00
Pătrunjel -  -  -  -  -  -  20.00 20.00 20.00 -  -  -  -  -  -  
Roşii de seră 3.00 4.00 3.50 -  -  -  3.00 4.00 3.00 -  -  -  3.50 5.00 4.00
Roşii de câmp 2.00 3.00 2.50 2.00 4.00 3.00 - - - 2.50 3.50 2.50 - - - 
Salată -  -  -  -  -  -  30.00 30.00 30.00 -  -  -  -  -  -  
Sfeclă de masă 4.00 4.00 4.00 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
Sfeclă de masă timpurie -  -  -  2.00 3.50 2.50 1.50 1.50 1.50 -  -  -  2.50 2.50 2.50
Usturoi -  -  -  12.00 12.00 12.00 13.00 14.00 13.00 -  -  -  15.00 15.00 15.00
Varză 2.00 2.00 2.00 -  -  -  -  -  -  2.50 3.50 3.00 -  -  -  
Varză conopidă -  -  -  6.00 6.00 6.00 4.00 4.00 4.00 -  -  -  -  -  -  
Varză de pechin -  -  -  -  -  -  15.00 15.00 15.00 -  -  -  -  -  -  
Varză timpurie -  -  -  2.00 2.50 2.50 2.30 2.50 2.30 -  -  -  2.80 2.80 2.80
Vinete 2.00 3.00 2.50 3.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 3.50 3.50 3.50

Fructe
Mere - - - 2.00 3.00 2.00 3.00 10.00 3.00 - - - 7.00 7.00 7.00
Mere Golden - - - - - - - - - - - - 14.00 14.00 14.00
Mere Rihard - - - - - - 10.00 10.00 10.00 - - - - - - 
Pepene galben (zemos) 5.00 6.00 5.00 6.00 8.00 6.50 3.50 6.00 3.50 - - - 5.00 6.00 6.00
Pepene verde (harbuz) 2.50 4.00 3.00 3.00 4.00 3.00 2.50 3.00 2.50 3.50 5.00 4.00 3.50 3.50 3.50
Pere - - - 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 - - - 7.00 7.00 7.00
Piersici 8.00 10.00 8.00 8.00 10.00 8.00 8.50 11.00 9.00 - - - 8.00 10.00 9.00
Portocale - - - - - - 16.00 16.00 16.00 - - - - - - 
Prune - - - 8.00 9.00 8.00
Struguri albi de masă - - - 10.00 28.00 10.00 12.00 25.00 12.00 - - - 7.00 7.00 7.00
Struguri de masă Moldova - - - - - - - - - - - - - - - 
Struguri roşii de masă - - - - - - 25.00 25.00 25.00 - - - 12.00 12.00 12.00

Cele mai aşteptate legume de sezon – ar-
deii dulci şi vinetele – au apărut în toate
pieţele agricole din ţară. Producţia este în
mare parte autohtonă, scoasă la vânzare de
legumicultorii care deţin sere, arată un ra-
port al Federaţiei AGROinform.

Potrivit sursei citate, cele două tipuri de le-
gume au devenit accesibile şi după preţul anunţat
de producători, datorită ofertei mari. Astfel, vi-
netele se vând la un prêţ care variză între 4 şi 8
lei pentru un kilogram. Ardeii sunt mai scumpi,
preţul acestora variind între 9 şi 19 lei/kg.

Legumicultorii promit pentru următoarele
săptămâni producţie de câmp.

Ardeii şi vinetele au devenit accesibile
în toate pieţele din ţără

Roşiile de câmp fac concurenţă 
producţiei de serăMinisterul Agricul-

turii şi Industriei Ali-
mentare susţine că
până în prezent legumi-
cultorii din Moldova au
recoltat producţie în
volum de 68,09 mii
tone. 

De asemenea, în sezo-
nul curent, deja au fost ex-
puse spre vânzare 28,8 mii
tone de cartofi, 9 mii tone
culturi de bostănărie şi
43,28 mii tone de fructe.

Potrivit unui studiu al
Federaţiei AGROinform,
majoritatea legumelor
vândute în pieţele din ţară
sunt de producţie autoh-
tonă. De asemenea, o
bună parte dintre acestea
sunt de pe câmpuri, lăsând
în urmă producţia de seră.

De aesmenea în anul
curent au fost exportate
49,6 mii tone fructe şi le-
gume, inclusiv 25,2 din
roada anului curent.

Roşiile de câmp lasă tot mai puţin spaţiu
în pieţe pentru producţia de seră, datorită
preţurilor de două ori mai mici faţă de cele
crescute în seră.

Potrivit unui studiu de preţ efectuat de
AGROinform în cinci pieţe agricole agro din
toate regiunile ţării, roşiile de câmp sunt tot mai
des întâlnite în pieţe. Astfel, roşiile de câmp se
vând la un preţ de 2-5 lei pentru un kilogram, pe
când preţul celor de seră, datorită aspectului, va-
riază între 3,5-6 lei pentru un kilogram.

În cel mai scurt timp, roşiile de câmp vor aca-
para în totalitate piaţa agricolă, deţinând lide-
rismul în topul vânzărilor legumelor până în
luna octombrie inclusiv.

Un Festival al vinului şi culturii mol-
doveneşti va fi organizat, în perioada 9-
12 septembrie, în Polonia, în cadrul ce-
lei de-a XIX-a ediţii a Forumului Econo-
mic din oraşul Krynica. 

Ca si in cadrul altor festivaluri ale vinu-
lui, evenimentul de Polonia are drept scop
promovarea imaginii Republicii Moldova pe
piata internationala, a vinurilor moldove-

nesti si sporirea interesului investitorilor po-
lonezi pentru proiectele din tara noastra.
Evenimentul va fi organizat de către Ministe-
rul Economiei şi Comerţului, în comun cu
Organizaţia de Promovare a Exportului din
Moldova şi Agenţia Agroindustrială "Mol-
dova-Vin". Anul trecut, pe piata poloneza au
fost exportate vinuri in valoare de circa 9,5
mln USD, sau cu 65 la suta mai mult decat in
anul precedent.

Vinurile moldoveneşti vor fi 
prezentate pe piaţa poloneză 

în cadrul unui Festival specializat

În sezonul curent au fost recoltate peste 
68 mii tone de legume şi peste 43 mii tone de fructe
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Aproximativ patru mii litri de motorină 
au fost distribuite în calitate de subvenţii

pentru prelucarea terenurilor agricole

Moldova-Vin recomandă preţuri
de achiziţie a strugurilor

BERD a oferit unei bănci moldoveneşti
un împrumut de 20 mln Euro 

pentru creditarea IMM

Pentru anul curent au fost acceptate
spre subventionare 491,4 mii ha din 34 de
raioane ale ţării, respectiv, au fost accep-
tate spre eliberare 4 914 mii litri de moto-
rină pentru prelucrarea acestora, dintre
care au fost distribuite  3 794,8 mii litri.

„În scopul stimulării producătorilor agri-
coli”, conform Hotărârii Guvernului nr.400

din 02 iulie 2009, suprafeţele însămânţate cu
culturi de primăvară, precum şi cele cu vii şi li-
vezi, beneficiaza de o subvenţie din partea sta-
tului în mărime de 10 l motorina la 1 ha pen-
tru producătorii ce gestionează mai mult de 50
ha, şi echivalentul a 10 l motorina în bani des-
tinate achitării impozitului funciar celor care
gestionează terenuri de până la 50 ha.

Banca Europeană pentru Reconstrucţie
și Dezvlotare (BERD) sprijină sectorul real
al economiei Republicii Moldova prin in-
termediul unei linii de credit pentru între-
prinderile mici şi mijlocii (IMM). BERD a
acordat băncii „Moldova Agroindbank”
(MAIB) un împrumut de 20 milioane euro,
pentru creditarea businessului mic şi mij-
lociu.

Linia de credit pentru MAIB va fi utilizată
pentru a finanţa investiţiile şi capitalul  de lucru
al companiilor mici şi mijlocii din Republica
Moldova. Acest împrumut este complementat de
asistenţa tehnică din partea BERD pentru conso-
lidarea guvernării corporative a MAIB. 

De la începutul activităţii sale în Republica

Moldova, BERD a investit peste 300 milioane
euro prin intermediul a peste 55 de proiecte în
domeniul infrastructurii, precum şi în sectoa-
rele corporativ, bancar şi energetic. Fondurile ofe-
rite de BERD au atras investiţii suplimentare în
valoare de 235 milioane euro în economia Re-
publicii Moldova.

Agenţia agroindustrială „Moldova-Vin”
recomandă fabricilor de prelucrare să
cumpere struguri la preţuri nu mai mici de
1,6 – 3,2 lei/kg, în funcţie de soi.

Tudor Copaci, directorul Moldova-Vin, a pre-
cizat marţi, 21 iulie, într-o conferinţă de presă că
pentru soiurile albe preţurile minime recoman-
dabile constituie 1,8 - 2 lei/kg, pentru soiurile roşii
– între 2 şi 3,2 lei/kg, iar pentru soiurile de tip Iza-
bela – 1,6 lei/kg. 

Preţul de achiziţie recomandat la Caberne este
de 3,2 lei/kg, la Chardonnay – 2,6 lei/kg, Muscat
– 2,5 kg şi pentru Aligote – între1,8 şi 2 lei/kg. 

„Sunt preţuri orientative, recomandate

reieşind din procentul de zaharitate în struguri.
Ele pot varia în funcţie de cerere şi ofertă, precum
şi de vinul care se va produce. Dacă se va produce
vin de desert, preţurile ar putea fi mai mari cu 10-
15%, iar pentru vinurile distilate &# 8211; cu 15%
mai mici”, a precizat Tudor Copaci. 

El a mai spus că Moldova-Vin prognozeză o re-
coltă o producţie globală de struguri de 675 mii
tone, dintre care 200 mii tone în gospodăriile cas-
nice, iar 478 mii tone în gospodările de producţie-
marfă (100mii tone struguri de masă). Se esti-
mează o recoltă medie la hectar de 5 tone. Pentru
producerea vinului în anul curent se preconizează
345 mii tone de struguri, dintre care 315 mii tone
soiuri europene, iar 35 mii tone soiuri de tip Iza-
bela. 

Urmare din pagina 1
Agricultura este unul dintre sec-

toarele cele mai vulnerabile la
schimbările climatice, care agravează şi
multiplică problemele existente atât în
Republica Moldova, cât şi în alte ţări.
Această situaţie alarmantă presupune
nu doar constatări şi dezbateri
ştiinţifice, dar şi eforturi comune în
găsirea soluţiilor şi metodelor de ate-
nuare a schimbărilor climatice.

“Asupra Republicii Moldova
schimbările climaterice au un efect du-
blu – pe lângă prejudiciile directe cau-
zate de intemperii, aceastea mai afec-
tează şi activitatea economică, trans-
formând producţia agroalimentară au-
tohtonă în una necompetitivă pe plan
internaţional. Încălzirea globală face ne-
rentabilă creşterea unor culturi agricole,

care vor necesita irigare pentru obţine-
rea unor recolta satisfăcătoare. Iar iri-
garea va influenţa mult preţul de cost
al grâului de exemplu”, a explicat Aurelia
Bondari.

Potrivit sursei citate, schimbările cli-
materice vor determina fermierii să
schimbe structura de producere, prin re-
nunţarea la creşterea unor culturi teh-
nice, în favoarea celor cu valoare
adăugată înaltă. 

Conferinţa Internaţională "Trans-
ferul de inovaţii în activitatea agri-
colă. Schimbarea climei şi dezvoltarea
durabilă" este individualizată prin ma-
niera absolut nouă de abordare
ştiinţifico-practică, susţinută de per-
sonalităţi marcante ale ştiinţei in-
ternaţionale din diferite domenii, cu im-
plicarea directă a agricultorilor şi a al-

tor actori interesaţi, care împreună
pot spori aportul la diminuarea efec-
telor climaterice. Ideile şi viziunile atât
tradiţionale, cât şi netradiţionale, ex-
puse în sesiunile Conferinţei, sperăm să
genereze un dialog co

nstructiv şi oportunităţi de cola-
borare între savanţi, ONG-uri, pro-
ducători agricoli şi alţi actori inter-
esaţi.

Toate temele propuse pentru

Efectele schimbărilor climaterice pot fi diminuate prin

Transfer de inovaţii 
în activitatea agricolă

Aurelia BONDARI, 
Director executiv al AGROinform, 
co-organizator al evenimentului

Schimbările climaterice reprezintă una
dintre provocările majore ale secolului nostru. Acest
fenomen a dictat apariţia unui domeniu complex de
cercetare şi cunoaştere, pentru a se putea lua măsuri
imediate şi corecte

„
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Cantitatea de vin fabricat în perioada ianuarie-iunie cu-
rent de întreprinderilr vinicole din R. Moldova s-a redus cu
33,6%, potrivit datelor oficiale ale Biroului naţional de sta-
tistică (BNS). Statisticile BNS arată că producţia de vin în
perioada menţionată a constituit 610,5 mln lei. Totodată,

s-a redus şi producţia de băuturi alcoolice distilate cu 40,9%,
la 143,5 mln lei. Potrivit estimărilor BNS, comparativ cu luna
mai, în iunie curent s-a aprofundat declinul în fabricarea
vinului, iar în fabricarea băuturilor alcoolice distilate acest
declin s-a redus.

În perioada 1 ianuarie - 31 iulie 2009, Ministerul
Economiei şi Comerţului (MEC) a eliberat 2 605 de auto-
rizaţii de export pentru ţările Uniunii Europene în cadrul
regimului Preferinţelor Comerciale Autonome (ATP).

Pentru exportul de vi-
nuri au fost eliberate 614 de
autorizaţii, ceea ce reprezintă
84,32% din totalul cotei acor-
date de către UE pentru
această categorie de produse.

În ceea ce priveşte cota
acordată pentru de zahăr
alb, aceasta a fost valorificată
în proporţie de 88,7 %, fiind
exportate 15,9 mii tone la un
număr de 726 de autorizaţii
eliberate.

Pentru exportul de orz,
ministerul a eliberat 311 de
autorizaţii. Cota acordată de
către UE pentru această ca-
tegorie de produse, de la în-
ceputul anului 2009, a fost
valorificată în proporţie de
38,8 %. Totodată, pentru
exportul de porumb au fost eliberate 954 de autorizaţii, agenţii economici va-
lorificând o cotă de până la 95,77%. MEC mai informează că exportatorii de
grâu au utilizat cota acordată de UE în regimul preferenţial în proporţie de
100 %, exportând o cantitate de 30 mii tone.

ATP-urile au fost acordate Republicii Moldova începând cu 1 martie 2008,
cu scopul liberalizării comerţului cu UE şi asigurării premiselor pentru crea-
rea unui mediu favorabil economic şi atragerii investiţiilor. Astfel, R. Moldova
a obţinut cote la export fără achitarea taxelor la o lista de produse precum zahăr
alb, vinuri, grâu etc.

În semestrul I al anului 2009
situaţia în sectorul zootehnic
a început să se redreseze,
informează serviciul de presă
al Ministerului Agriculturii şi
Industriei Alimentare (MAIA).

Astfel, potrivit surse citate, au fost
restabilite, la nivelul anului 2008, efec-
tivele de animale (cu excepţia bovine-
lor). Efectivul de porcine a crescut de
la 271 mii de capete până la 320 mii de
capete, sau cu 20%. De asemenea,
efectivul de păsări s-a majorat de la
23,2 mln capete până la 25,6 mln, sau
cu 10%. O creştere mai puţin însem-
nată s-a înregistrat şi în efectivul de
ovine şi caprine – cu 2%. Totodată,
efectivul de bovine s-a micşorat cu 4%,
inclusiv de vaci - cu 8,5 mii capete.

Conform unor date preliminare
ale MAIA, până la finele anului curent

efectivul de porcine va creşte până la
400 mii capete şi va fi cu 41% mai mare
faţă de anul trecut. De asemenea, va
creşte şi volumul producţiei zootehnice
cu circa 20 la sută.

Ministrul de resort notează că R.
Moldova va produce anual 150-160 mii
tone de carne, 610-620 mii tone de
lapte, 710-720 mln de ouă, ceea ce va
asigura integral necesităţile populaţiei. 

Conform prognozelor MAIA,
consumul anual al produselor anima-
liere pe cap de locuitor va creşte: la
carne – de la 35,3 kg în anul 2009 până
la 40 kg în anul 2012 (76 kg norma
FAO), la lapte – se va stabiliza la nivel
de 180-200 kg (298 kg norma FAO) şi
la ouă – 150 bucăţi (116 bucăţi norma
FAO).

În Moldova a fost înregistrat al doilea caz de infec-
tare cu virusul gripal A/H1N1.

Surse din cadrul Ministerului Sănătăţii anunţă că cea de-a doua persoană conta-
minată este o fetiţă de numai 1,5 ani, care a fost în contact cu tânăra, care s-a conta-
minat de noul tip de gripă în Europa. Copilul a fost internat la spitalul de boli conta-
gioase „Toma Ciorbă", unde sunt concentrate toate preparatele pentru tratarea virusului.
Ministerul Sănătăţii a anunţat despre primul caz de gripă pandemică, importat în Mol-
dova de către o tânără de 24 de ani, la data de 29 iulie curent. Până în prezent, au fost
identificate 25 de persoane, care au fost în contact cu tânăra după revenirea acesteia
din Europa. Toate persoanele se află sub supraveghere medicală.

Potrivit sursei citate, în prezent
OMS desfăşoară testarea clinică a
vaccinului şi va începe producţia lui în
masă la finele lunii septembrie. "În
Moldova primii vor beneficia de vac-
cin împotriva infecţiei gripale
A(H1N1) persoanele aflate în grupu-
rile de risc printre care copii, medicii,
vameşii, grănicerii şi colaboratorii
organelor de forţă”, a precizat vice-
ministrul.

Conform spuselor lui Lozan, de
vaccin vor beneficia şi bolnavii car-
diaci, cei care suferă de obezitate şi in-
fecţii respiratorii şi femeile însărci-
nate. "Anume în cazul bolnavilor car-
diaci şi a femeilor gravide, infecţia de-
curge mai virulent creînd mai multe
complicaţii a stării de sănătate”.

Până în prezent autorităţile nu au

decis dacă vacanţa copiilor va fi pre-
lungită pentru a se evita infectarea cu
A(H1N1) cum se practică în mai

multe ţări unde au fost înregistrate ca-
zuri de îmbolnăvire în masă, preci-
zând că este prematur pentru careva
pronosticuri.

Potrivit lui Lozan, în prezent po-
pulaţia ar trebui să se axeze pe res-
pectarea masurilor de profilaxie, să
evite contactului strâns cu persoane
care par să se simtă rău, să se spele pe
mâini cu săpun cât mai des, să evite
frecventarea locurilor aglomerate şi de
asemenea să încerce să evite plecarea
peste hotarele ţării.

O fetiţă de un an şi jumătate 
s-a infectată cu virusul gripal

A(H1N1)

Vaccinarea moldovenilor împotriva
A(H1N1) ar putea începe în toamnă

Al doilea caz confirmat de gripă pandemică în Moldova

j

Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) va începe producţia în
masă a vaccinului împotriva infecţiei gripale A(H1N1) la finele
lunii septembrie, după care va demara distribuirea lui ţărilor în
care au fost înregistrate cazuri de contaminare. Tot în toamnă ar
putea începe şi vaccinarea moldovenilor aflaţi în grupurile cu
risc sporit de infectare, a precizat în cadrul unei conferinţe de
presă viceministrul Sănătăţii Oleg Lozan.

În primul semestru

Efectivul de animale 
şi păsări a crescut

Peste 2,6 mii autorizaţii 
de export în UE eliberate în
şapte luni ale anului curent

Producţia de vin s-a redus cu 33,6%,
în ianuarie-iunie
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Preţul de referinţă pentru
lapte calitativ a fost stabilit 

la cel puţin 2 lei/kg
până în decembrie, preţurile de achiziţie trebuie
să crească până la 3,5 lei/kg

Preţul de achiziţie al laptelui va creşte gradual, până la 3,5 lei/kg în luna
decembrie. La şedinţa Consiliului pe filiera de produs „Bovine, lapte şi carne
de bovine, piei şi produse procesate” a fost stabilit preţul de referinţă pentru
lapte de calitate (cu densitatea
de cel puţin 1,027). Astfel,
preţul recomandat pentru luna
august este de cel puţin 2 lei
pentru un kg, în septembrie –
2,2 lei/ kg, în octombrie – 3 lei/
kg, în decembrie – 3,5 lei/ kg.

Laptele necalitativ va fi
achiziţionat la preţuri negociabile.

Actualmente, micii pro-
ducători de lapte afirmă că în-
treprinderile de prelucrare co-
lectează laptele la preţul de 1,5
lei/kg, faţă de 3,5 lei în 2008.

Menţionăm că în ţară se
produc anual circa 550 – 600
mii tone de lapte, dintre care se
achiziţionează pentru proce-
sare circa 150 -  170 mii tone de
lapte.

Întreprinderile de proce-
sare a fructelor şi legume-
lor se confruntă cu lipsa
pieţelor de desfacere a
producţiei finite, iar în
cazul în care aceasta se
comercializează se pro-
pun preţuri mici, fapt ce a
condus la stocarea pro-
ducţiei finite şi majorarea
datoriilor creditoare. 

Dat fiind faptul că cca 92 la
sută din producţia finită a în-
treprinderilor autohtone este
orientată la export, menţinerea
cursului de schimb al valutei
naţionale este factorul, care a
condus la înrăutăţirea situaţiei fi-
nanciare la întreprinderi. 

O rezervă în majorarea ex-
portului o constituie sortimen-
tul conservelor de fructe şi le-
gume cu specificul tradiţional
moldovenesc, ecologic, de o ca-
litate incontestabilă.

Producătorii de conserve din
fructe  şi legume din republică au
posibilitatea  să-şi orienteze ac-
tivitatea  în diverse direcţii, dar şi
în fabricarea conservelor înno-
bilate cu substanţe biologic active
destinate anumitor grupuri de
consumatori, se arată într-un co-
municat al Ministerului Agricul-
turii şi Industriei Alimentare. 

În perioada ianuarie-aprilie
curent, au fost exportate 23,5 mii
tone conserve de legume şi fructe,
în valoare de 16,5 mln dolari.

Leul puternic a agravat 
situaţia financiară a 

întreprinderilor de procesare

Exporturile vinurilor
moldoveneşti în vrac
se vor dubla în 2010 

Până la sfârşitul anului, exportul de vinuri în vrac din Moldova pe
piaţa rusească ar putea să atingă cifra de 3,5-4 mln decalitri. Estimările
au fost făcute marţi, 21 iulie, în cadrul unei conferinţe de presă susţinută
de Tudor Copaci, directorul general al Agenţiei „Moldova-Vin”. 

În prima jumătate a anului în curs, exportul de vinuri în vrac pe
piaţa rusă s-a cifrat la 2 mln decalitri, cu 30% mai puţin decât în pe-
rioada respectivă a anului trecut. Actualmente vinuri în vrac pe piaţa
rusă exportă şase companii moldoveneşti: Kvint, Imperial-Vin, Barza
Albă, Sălcuţa, Lion Gri şi DC Intertraid. 

„La întrevederile avute săptămâna trecută cu Ghenadi Onişcenco,
şeful Serviciului Federal de Control al Rusiei, am convenit asupra ex-
tinderii numărului de întreprinderi cu drept de a exporta vinuri în vrac.
Am prezentat o listă cu 69 de întreprinderi moderne de vinificaţie pri-
mară şi alta cu 34 de î ntreprinderi care au şi linii de îmbuteliere, dar

pot exporta şi în vrac. Sperăm că, după ce vor fi prezentate documentele
de rigoare şi după ce vor fi inspectate de experţii de la Rospotrebnadzor,
multe din ele vor fi acceptate şi vor avea posibilitate să opereze exporturi
de vinuri în vrac”, a menţionat directorul de la Moldova-Vin. 

„Pentru anul viitor noi prognozăm un volum de export de 7 – 8
mln decalitri”, a precizat Tudor Copaci. 

În stocurile întreprinderilor vinicole din Moldova sunt circa 20 mln
decalitri de vinuri în vrac. 

135 de întreprinderi din ramură au contractate împrumuturi ban-
care în sumă de 1,4 mlrd lei. Având în vedere şi dobânda, dar şi reduce-
rea cererii pe pieţele de desfacere, multe dintre acestea se confruntă cu
probleme la achitarea tranşelor de credit. Tudor Copaci a spus că „Mol-
dova-Vin” e în căutarea unor mecanisme care ar face posibilă restructurarea
acestor credite, fără ca între prinderile să achite comision băncilor. 

Producătorii şi procesatorii de
fructe şi legume au constituit, la
23 iulie, consiliul pe filieră de pro-
dus. Potrivit unui comunicat al
Ministerului Agriculturii şi
Industriei Alimentare (MAIA),
consiliul va avea drept scop majo-
rare volumelor de achiziţie a mate-
riei prime pomilegumicole în sorti-
mentul necesar, orientarea acti-
vităţii întreprinderilor de profil spre
fabricarea producţiei finite solici-
tate pe piaţă. 

De asemenea, va orienta producăto-
rii primari spre cultivarea soiurilor de le-
gume solicitate de industria de conserve,
extinderea posibilităţilor de comercializare
a producţiei finite prin fabricarea pro-
ducţiei la comanda cumpărătorului etc. 

Preşedinte al consiliul pe filieră de pro-
dus a producătorilor şi procesatorilor de
fructe şi legume, a fost ales şeful di-
recţiei generale tehnologii agroindus-
triale, Pintilie Pârvan.  

În acelaşi comunicat se menţionează
că o parte de fabrici de conserve au de-
marat sezonul de prelucrare a materiei
prime proaspete şi anume:  S.A.”Alfa-Nis-
tru” (Soroca), S.A.„Natur-Bravo”(Cup-
cini), S.A.”Agrosfera BM” (s.Pârliţa, Un-
gheni) , S.A.”Fortuna –Plus” (s. Budeşti,
mun. Chişinău), S.A. „Fabrica de conserve
din Coşniţa” şi S.A.”Orhei-Vit”. 

Pentru sezonul 2009, conform cal-
culelor estimative, necesarul de materie
primă  constituie 235 mii tone, inclusiv
fructe – 180 mii tone, iar legume 45 mii
tone, volumele producţiei globale preco-
nizate fiind de 400,0 mii tone fructe şi 400
mii tone legume. Din diferite motive, prin-
cipalul fiind lipsa surselor financiare, nu
toate fabricile de conserve au încheiate

contracte de vânzare-cumpărare a mate-
riei prime pomilegumi  cole.

În scopul majorării volumelor de
achiziţie a materiei prime  pomilegumi-
cole  în sortimentul necesar, orientarea ac-
tivităţii întreprinderilor  de profil spre  fa-
bricarea  producţiei finite solicitate  pe
piaţă se impune realizarea în continuare
a obiectivelor ce stau în faţa acestui
Consiliu pe produs. Printre aceste obiec-
tive se numără: conlucrarea şi cooperarea
mai eficientă cu producătorii de materie
primă; orientarea şi cointeresarea pro-
ducătorilor primari spre  cultivarea soiu-

rilor de legume solicitate de  industria  de
conserve; extinderea posibilităţilor  de co-
mercializare a producţiei finite prin: fa-
bricarea producţiei la comanda
cumpărătorului; intensificarea studiului
de marketing şi a conjuncturii pieţelor in-
terne şi externe; folosirea  la cota maximă
a posibilităţilor publicităţii, reducerea
după posibilităţi a preţului de cost al
producţiei finite,  prin optimizarea  pro-
ceselor tehnologice, cheltuielilor admi-
nistrative şi operaţionale şi a utilizării ca-
pacităţilor de  producţie. 

Producătorii şi procesatorii de fructe şi legume
au format un consiliu pe filieră de produs

În condiţiile în care peste 90 la sută din producţe se exportă
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Există condiţii de dezvoltare
şi în luna august a multor
dăunători şi boli ale culturi-
lor agricole, care au fost
varofizate de condiţiile cli-
materice din luna iulie.

Deoarece şi în luna august va
continua hrănirea larvelor din vâr-
stele superioare şi imago a lăcus-
telor, din speciile cărora va fi no-
civă lăcusta italiană îndeosebi în
condiţii de secetă. În perioada în-
aripării imago se vor forma stoluri,
care vor migra la distanţă mare, cu
popularea pe culturile agricole.

Înmulţirea buhei semănătu-
rilor din a doua generaţie va căpăta
un caracter de masă, deoarece zbo-
rul, care a început în iulie, şi depu-
nerea pontelor vor continua. La
buha gama va avea loc zborul flu-
turilor şi depunerea pontelor ge-
neraţiei a doua. Iar începând cu a
doua jumătate a lunii august va în-
cepe eclozarea larvelor. La buha
varzei va continua depunerea pon-
telor, numărul cărora va fi însem-

nat. Eclozarea larvelor din a doua
generaţie se va înregistra în a doua
decadă a lunii, nocivitatea cărora
brusc va spori în condiţii umede. Pe-
ricolul prezentat de buha fructi-
ficaţiilor din a doua generaţie,
care îşi va face apariţie în prima
jumătate a lunii este mai sporită,
comparativ cu prima generaţie. Tot
în această lună se va semnala şi a
treia generaţie. La buruieni şi une-
le culturi agricole din zona de nord
se va manifesta hrănirea omizilor
fluturelui de scăieţi din a doua
generaţie.  

Ieşirea din diapauza estivală a
gândacului ghebos se va mani-
festa pe parcursul lunii. Totodată,
va continua depunerea pontelor, în-
deosebi pe loturi, unde au rămas pa-
iele şi pleava de la recoltarea cul-
turilor cerealiere. Reieşind din sta-
rea fiziologică satisfăcătoare a adul-
tului, se prognozează nocivitate
sporită, în special pe loturi cu pre-
lucrarea minimă a solului. 

Zborul fluturilor şi depunerea
pontelor moliei păstăilor de soia
din a treia generaţie va începe în pri-
ma decadă a lunii, iar eclozarea
larvelor va fi în a doua jumătate a
lunii. 

La sfecla pentru zahăr din
dăunători o semnificaţie econo-
mică va avea molia minieră a
sfeclei din a treia generaţie, noci-
vitatea căreia va spori în condiţii

moderat secetoase. Păduchele
rădăcinilor de sfeclă se va mani-
festa puternic pe loturi îmburuie-
nite cu plante spontane din familia
Chenopodiaceae şi Amaranthae în
condiţii cu temperaturile sporite
cum a aerului aşa şi  a solului.

Din boli necesită atenţie cer-
cosporioza sfeclei. Simptomele
acesteia au fost semnalate în iulie.

Boala se va intensifica pe timp cald
cu căderea precipitaţiilor periodice.
Iar la alternarea timpului secetos cu
cel ploios vor apărea simptome de
făinare, care va spori pe câmpuri-
le cu plante slăbite de condiţiile cli-
materice. 

La floarea-soarelui se va inten-
sifica dezvoltarea fomozei, alter-
nariozei, iar în condiţii ploioase se
vor intensifica putregaiurile: alb
şi cenuşiu.

Va continua sporirea numărului
de păduche cenuşiu al varzei,
care datorită apariţiei în colonii a
formelor aripate va contribui la
extinderea focarelor. La continui-
tatea depunerii precipitaţiilor şi
menţinerea temperaturii aerului
până la 26°C se va dezvolta fitof-
toroza tomatelor, care la o umi-
ditate înaltă va provoca infectarea
tomatelor tardive.

În livezile populate de acarieni,
densitatea lor va spori la menţine-
rea temperaturilor 29-31°C şi umi-
ditatea relativă a aerului 35-55%. În
livezile de prun, la înmulţirea în
masă, va provoca căderea prema-
tură a frunzelor. Eclozarea larvelor

din a doua generaţie a păduchelui
din San-Jose va continua până la
finele lunii. Nocivitatea sporită se
prognozează în livezile, unde au fost
omise termenele tratamentelor îm-
potriva primei generaţii. Foarte

periculoasă va fi afectarea puieţilor
şi pomilor tineri. Va spori în-
mulţirea păduchelui lânos, în-
deosebi în perioada creşterii celui
de-al doilea val al lăstarilor. Până la
finele lunii se va prelungi zborul flu-
turilor omidei păroase a dudului.
Reieşind din faptul că femelele
acestei generaţii sunt mai fertile, se
prognozează extinderea focarelor
din a doua generaţie. Va continua

zborul fluturilor, depunerea pon-
telor şi eclozarea larvelor din a
doua generaţie a viermelui me-
relor, nocivitatea căruia se va ma-

nifesta mai mult, deoarece prolifi-
citatea femelelor se prognozează
mai înaltă comparativ cu prima
generaţie. În a doua jumătate a lu-
nii se va semnala zborul fluturilor,
depunerea pontelor şi eclozarea
larvelor moliei coacăzului şi re-
ticulară. Nocivitatea larvelor con-
stituie din aceea că această generaţie
sub acoperirea frunzei legate de
fruct cu păiengeniş scheletează
frunza şi atacă fructele. 

La începutul lunii vor apărea flu-
turii moliei strugurilor (eude-
mis) din a treia generaţie, care va

depune ponte. În focare, aceste in-
secte pot aduce aduce pagube în-
semnate. Va continua dezvoltarea
şi răspândirea făinării viţei de vie,
infectarea bobiţelor căruia va con-

tinua până la pârguirea lor. La în-
ceputul coacerii bobiţelor la viţa de
vie în condiţii temperaturi de pes-
te 15°C şi prezenţa pe struguri a
picăturilor de apă nu mai puţin de
15 ore se va intensifica putregaiul
cenuşiu.

Bobiţele afectate de moliile stru-
gurilor, viespi, arsuri de soare, de
grindină vor fi predispuse la infec-
tarea cu putregaiul alb.

După concretizarea specialişti-
lor serviciului de stat pentru pro-
tecţia plantelor a situaţiei fitosa-
nitare a culturilor agricole se efec-
tuează tratamente cu produse de uz
fitosanitar. La efectuarea tratărilor
chimice este necesar de a respecta
strict distanţa loturilor tratate de la
sate sau baze de odihnă, bazine la
o distanţă de 300 m. 

Inspectoratul General 
de Supraveghere Fitosanitară 

şi Control Semincer 
Zinaida GAIBU

PRONOSTICUL dezvoltării şi răspândirii 
dăunătorilor şi a bolilor principale ale culturilor

agricole pentru luna august
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Fiecare dintre noi este pasionat de
anumite lucruri. Unele pasiuni sunt
de scurtă durată, altele ne mar-
chează toată viaţă. Este şi cazul lui
Ion Hanganu, antreprenor din locali-
tatea Alexeevca, raionul Ungheni. 

Pasiunea lui Ion Hanganu sunt
păsările domestice. A cultivat-o din co-
pilărie, chiar dacă mama sa îi spunea că
de păsări trebuie să se ocupe femeile, că
nu este activitate de bărbat.

Viitorul antreprenor a început cu câ-
teva găini, pe care le creştea pentru ne-
cesităţile gospodăriei. Între timp, s-a do-
cumentat despre condiţiile de creştere în
masă a păsărilor, măsurile de profilaxie
şi metode selecţie şi s-a lansat în afaceri.
La etapa iniţială, la începutul anilor
1990, incuba ouă şi vindea pui. Tineretul
avicol se bucura de cerere constantă,
fiind sănătos şi rezistent. 

În anii care au urmat, fermierul a
participat la seminare şi instruiri tema-
tice, a vizitat instituţii de selecţie, ceea
ce i-a permis să practice de sine stătăr
selecţia găinelor. Ulterior, a trecut la
creşterea raţelor şi a gâştelor, care sunt
mai puţin pretenţioase la hrană şi „cresc
ca pe drojdii”. În acest an, Ion Hanganu
şi-a diversificat spectrul de păsări –
creşte curcani şi fazani. 

Toată hrana pentru armata de păsări
o produce singur, asigurând-o prin culti-
varea cerealelor şi florii-soarelui pe 10
ha de teren arabil. Cumpără numai pre-
mixuri alimentare şi medicamente.

Succesul afacerii sale este asigurat de
calitatea producţiei pe care o oferă. Omul
de afaceri are şi metode proprii de îngri-
jire şi întreţinere a păsărilor. Până în luna
iunie le ţine lângă casă, iar din iulie şi
până toamna târziu, toate păsările sunt

ţinute la iaz, pe care-l arendează, pe aşa-
numita “pajişte de vară”. Acolo păsările
sunt la libertate, au apă, iarbă, destul loc
liber să crească mai repede. 

Primăvara devreme vinde pui de 3
zile, după care comercializează păsări de
4-7 luni. Puii sunt viguroşi şi rezistenţi,
fiind pe placul cumpărătorilor. Cererea
pentru puiet avicol, ouă şi carne de
pasăre este constant în creştere. Nu se
pierd nici puful şi penele, care reprezintă
o excelentă materie primă pentru indus-
tria uşoară, iar gunoiul este folosit pen-
tru fertilizarea solului.

Ion Hanganu este membru al Cercu-
lui de Studiu din satul Alexeevca. În
acest an, membrii cercului de studiu au
ales ca temă pentru studii creşterea
păsărilor domestice. Experienţa şi entu-
ziasmul fermierului sunt factorii care
atrag un număr mare de oameni care do-
resc să afle mai multe despre această
„pasiune aducătoare de venit”. Astfel, a
fost organizat şi un schimb de expe-
rienţă pentru un grup de fermieri din sa-
tul Buşila, raionul Ungheni.

Toate activităţile de gestionare a afa-
cerii le reuşeşte singur, fiind ajutat doar
de soţie. Însă, receptivitatea 

Ion Hanganu este ferm convins că şi-
a ales cel mai profitabil hobby – înafară
de satisfacţia morală pe care o are din
ceea ce face, mai are şi posibilitatea să
asigure un trai decent pentru familia sa.

Deschiderea şi receptivitatea au de-
terminat locuitorii din Alexeevca să-l
aleagă pe Ion Hanganu, în 2004, primar
al localităţii. Pe durata mandatului de
ales local, fermierul a fost nevoit să-şi
suspende activităţie de creştere a păsări-
lor. Însă, Ion Hanganu a revenit în afa-
cere în 2007 şi este dispus să demons-
treze că agricultura poate fi profitabilă.

Centrul de Iniţiativă Privată Ungheni

Pasiune din copilărie – 
baza unei afaceri de succes

Ion Hanganu și-a diversificat spectrul de păsări – crește curcani și fazani

Toată hrana pentru armata de păsări o produce singur, asigurând-o prin cultivarea cerealelor și
florii-soarelui pe 10 ha de teren arabil. Cumpără numai premixuri alimentare și medicamente
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Potrivit Comisiei Electorale Centrale, Partidul Comuniştilor a acumulat 706 732 de voturi (44.69%),
Partidul Liberal Democrat din Moldova – 262 028 de voturi (16.57%), Partidul Liberal – 232 108
(14.68%), Partidul Democrat – 198 268 (12.54%) şi Alianţa Moldova Noastră – 116 194 (7.35%).

Celelalte trei partied care au participat la scrutiny (Partidul Popular Creştin Democrat, Partidul
Social Democrat şi Partidul Ecologist “Alianţa Verde”) nu au trecut bariera de 5%.

Astfel, PCRM obţine 48 de mandate de deputat, PLDM are 18 mandate de deputat, PL – 15 man-
date, PDM – 13 mandate, iar AMN – 7 mandate.

Iurie Ciocan, secretarul Comisiei Electorale Centrale, a declarat că joi (6 august) sau vineri (7 au-
gust) toate documentele cu privire la rezultatele alegerilor vor fi prezentate Curţii Constituţionale
care va decide asupra validării scrutinului.

Rezultate finale: PCRM – 48, PLDM – 18, PL – 15,
PD – 13, AMN – 7 mandate de deputat

După alegerile parlamentare antici-
pate din 29 iulie, situaţia pe arena
politică din Moldova s-a schimbat
considerabil, dar rămâne încă
incertă. Analiştii politici străini suge-
rează că lucrurile ar putea evolua
după două scenarii.

1. O amplă Coaliţie 
alege noul preşedinte

O Coaliţie formată din Partid Democrat şi trei
partide liberale ar controla 53 de locuri din Par-
lament, dar este nevoie de 61 pentru alegerea
preşedintelui. O astfel de alianţă ar avea nevoie să
i se alăture şi o parte dintre cei 48 de comunişti
din legislativ.

Găsirea unui candidat (pentru funcţia de şef

al statului – n.r.) de compromis ar ajuta la refacerea
stabilităţii. Un nou preşedinte ar propune un pre-
mier, care ar putea forma o Coaliţie de guvernare
pentru a lua măsuri împotriva crizei economice
cu care se confruntă cea mai săracă ţară din Eu-
ropa.

2. Democraţii şi liberalii nu
reuşesc să formeze o Coaliţie

Dacă niciun preşedinte nu va fi ales după două
tentative, vor fi convocate noi alegeri anticipate,
dar nu mai devreme de anul viitor. În această si-
tuaţie, impasul politic ar putea agrava criza eco-
nomică cu care se confruntă ţara, dependentă de
împrumuturi externe şi de banii trimişi de mun-
citorii emigranţi rudelor.

Portiţe Juridice
Preşedintele în exerciţiu, Vladimir Voronin,

care a avut deja două mandate la conducerea ţării
şi nu mai poate candida din nou, a fost ales par-
lamentar pe listele Partidului Comuniştilor. Po-
trivit legii moldovene, persoanele care fac parte
din Parlament nu au dreptul să ocupe o altă
funcţie. Astfel, Voronin va trebui să aleagă între
a fi preşedinte şi a fi parlamentar. Opoziţia su-

bliniază că, dacă Voronin îşi va ocupa locul în Par-
lament, preşedinţia va fi asigurată de noul
preşedinte al legislativului. Numai 52 de voturi
sunt necesare pentru desemnarea preşedintelui
Parlamentului. 

Ca parlamentar, Voronin ar putea deveni li-
derul comuniştilor şi chiar ar putea conduce un gu-
vern de Coaliţie - îndeplinindu-şi astfel planul de
a rămâne în politică. Opoziţia nu mai vrea ca el să
mai aiba vreun rol politic.

Împărţirea Puterii
Lupu, în vârstă de 43 de ani, a fost ministru

al Economiei şi preşedinte al Parlamentului şi ar
vrea să devină preşedinte, cu condiţia ca alianţa
largă pe care o doreşte să fie formată. El conduce
în topul personalităţilor politice preferate de po-
pulaţie.

Vlad Filat, liderul Partidului Liberal-Democrat,
este considerat un candidat puternic pentru şefia
Guvernului.

Mihai Ghimpu, un parlamentar care conduce
Partidul Liberal, şi fostul primar al Chişinăului Se-
rafim Urechean, şeful Alianţei Moldova Noastră,
sunt consideraţi ca având şanse mari pentru a de-
veni preşedinte al Parlamentului.

Scenarii posibile dupa 
alegerile din R. Moldova

Liderii fostei opoziţii au anunţat constituirea
unei coaliţii în noul Parlament

Liderii Partidului Liberal Democrat din Moldova
(PLDM), Partidului Liberal (PL), Partidului Democrat
(PD) au decis, în după-amiaza zilei de duminică, 2 au-
gust, constituirea unei coaliţii în noul Parlament. Deşi
aflat peste hotarele ţării, liderul Partidului “Alianţa Mol-
dova Noastră” (AMN) a confirmat participarea la tele-
fon. În ajun, liderii acestor formaţiuni au declarat că iau
o pauză pentru week-end, dar duminică, la prânz, s-au
intâlnit, într-un restaurant din afara oraşului pentru a
continua discuţiile despre formarea guvernării demo-
cratice.

Liderii partidelor democratice au anunţat că negocie-
rile vor continua şi că deocamdară nu s-a discutat parta-
jarea funcţiilor în stat. Anterior, PLDM, PL şi AMN au
exclus orice fel de alianţă cu Partidul Comuniştilor, iar
Marian Lupu, liderul Partidului Democrat, a declarat că
nu acceptă o colaborare bilaterală cu PCRM.

O Veste De Duminică
Liderii fostei
opoziţii s-au

arătat optimişti 
şi în ajun 

În discuţiile cu reporterul agenţiei,
liderii PLDM, Vlad Filat, PL, Mihai
Ghimpu, şi vicepreşedintele AMN, Iurie
Colesnic, au declarat că schimbarea do-
rită de alegători va fi asigurată de o co-
aliţie în formula 3 + 1 (PLDM - PL -
AMN + PD). Întrunirea de vineri, 31 iu-
lie, a celor patru lideri a fost marcată de
acceptul tuturor de a forma o alianţă de-
mocratică după negocierile necesare în
acest sens, inclusiv referitoare la consti-
tuirea instituţiilor legislative şi execu-
tive ale statului.
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Cele cinci formaţiuni politice care acced în
Parlament după alegerile din 29 iulie – PCRM,
PLDM, PL, PDM şi AMN – sunt obligate să discute
şi să găsească soluţii pentru a desemna şeful sta-
tului. Acesta, la rândul lui, va propune candidatura
primului ministru după ce va consulta formaţiunile
parlamentare, a declarat pentru Info-Prim Neo pro-
fesorul universitar, doctorul în drept şi unul din
autorii Constituţiei R. Moldova, Boris Negru. 

Până la 5 aprilie 2010 nu
mai există posibilitatea di-
zolvării Parlamentului,
fiindcă în Constituţie este
clar stipulat că alegeri anti-
cipate pot fi desfăşurate o
singură dată în an, iar punc-
tul de pornire al acestei pe-
rioade este ziua constituirii
Parlamentului care a fost
dizolvat, deci – 5 aprilie
2009, a precizat Boris Ne-
gru. 

Dreptul de a bloca vota-
rea preşedintelui a fost deja
folosită în acest an de cele
trei partide liberale – PL,
PLDM şi AMN, iar această
blocare a dus la dizolvarea
Parlamentului. „Învingătorii,
care aşteptăm să creeze o
alianţă democratică, trebuie
să discute cu PCRM şi să caute soluţii pentru a nu crea o criză de
proporţii”, a menţionat specialistul în drept constituţional. 

În situaţia creată niciuna din formaţiunile parlamentare nu are
numărul suficient de voturi pentru a propune şi a vota de una sin-
gură candidatura şefului statului. Or, fără acesta nu poate fi des-
emnat nici prim-ministrul, astfel că sunt absolut necesare nego-
cierile şi discuţiile. 

Boris Negru spune că Parlamentul va fi obligat să aleagă
preşedintele R. Moldova, având posibilitatea să propună la această
funcţie inclusiv o persoană din afara partidelor, dar cu autoritate
la cetăţeni. În caz contrar, Curtea Constituţională ar putea declara
în afara legii formaţiunea care blochează acest proces. 

Cele patru formaţiuni democratice vor avea în Parlament 53 de
mandate, ceea ce constituie majoritatea. Negru afirmă că, în cazul

în care ele vor constitui o alianţă democratică , aceasta va fi în stare
să constituie Guvernul. Următorul pas important pe care trebuie
să-l facă urgent majoritatea parlamentară este separarea puterii în
stat. Negru spune că nu este normal când „o putere pune condiţii
altei puteri”, exemplificând prin faptul că preşedintele ţării se ames-
tecă în puterea legislativă, numind judecătorii sau neacceptând can-
didaturile propuse de Consiliul Superior al Magistraturii. 

Referindu-se la legalitatea funcţiei pe care o deţine Vladimir
Voronin, Negru afirmă că acesta nu mai este preşedinte de ţară de
la 8 aprilie curent. “Mandatul şefului statului, potrivit legii supreme,
este exact de 4 ani, nicio zi mai mult. Doar în caz de război sau ca-
tastrofă, mandatul preşedintelui poate fi prelungit prin lege or-
ganică”, spune Negru, convins de faptul că poziţia demonstrată de
consilierii lui Voronin l-au pus sub incidenţa Codului penal.

Formaţiunea care va bloca alegerea şefului
statului poate ajunge în afara legii

Liderul Partidului Democrat
(PDM), Marian Lupu, a sugerat
vineri, că unii comunişti ar putea
"trăda" la votul pentru un
preşedinte.

Politicianul de centru, care a iniţiat nego-
cieri cu liderii formaţiunilor liberale ce au
acces în Parlament, consideră că este "absolut

vital" ca, mai târziu, să fie lansate discuţii şi cu
comuniştii, care au obţinut aproape 45% din vo-
turi. 

Întrebat de Reuters cum intenţionează să
obţină cele opt voturi, Lupu a răspuns: 

"Va rog să nu vă grăbiţi să trageţi conclu-
zii dacă ei (comuniţtii - n.red.) sunt un mono-
lit sau nu (...). Multe elemente ale coeziunii lor
sunt bazate pe măsuri represive şi teamă şi nu
îmi este frică să spun acest lucru".

În document se mai menţio-
nează că "în cazul creării unei co-
aliţii liberale de dreapta cu par-
ticiparea forţelor radicale ex-

tremiste, Partidul Comunişti-
lor va fi impus să anunţe despre
trecerea sa în opoziţie respon-
sabilă". "Altfel este imposibil de

a opune rezistenţă scenariului de
distrugere a economiei, a sferei
sociale şi a statalităţii Republi-
cii Moldova", se mai arată în de-
claraţia PCRM.

Anterior, agenţia Omega,
apropiată PCRM, scria, cu refe-
rinţă la surse din conducerea
Partidului Comuniştilor, că
“PCRM nu se teme de aflare în
opoziţie. "Alegerile au arătat că
noi nu am pierdut din încrede-
rea populaţiei: pentru partidul
nostru a votat practic acelaşi
număr de alegători ca şi la ulti-
mele alegeri. Astfel, cei care
cred că noi nu avem încotro, şi
vom accepta coaliţie oricând,
cu oricine şi cu orice preţ - se
înşeală", a menţionat sursa
agenţiei Omega.

PCRM anunţă despre
retragere în opoziţie

Lupu: “Unii comunişti ar
putea "trăda" la votul

pentru preşedinte”

În cazul creării unei coaliţii liberale de dreapta

"Partidul Comuniştilor este pregătit pentru un dialog
cu oponenţii săi pentru a discuta propuneri, care sunt
îndreptate spre consolidarea statalităţii, a păcii interet-
nice, a suveranităţii naţionale şi a independenţei
Patriei noastre", se spune în declaraţia PCRM.
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Cultura ciupercii nu este una
tradiţională pentru Republica Mol-
dova. Cultivarea şi consumul ciuperci-
lor a început să se dezvolte în ultimii 15
ani. Piaţa ciupercilor şi produselor din
ciuperci din Moldova poate fi împărţită
în segmentul populaţiei urbane şi seg-
mentul populaţiei rurale. În general,
concluzia este că, în mare parte, ciu-
percile se consumă în oraşe (în special,
în Chişinău şi Bălţi), deoarece po-
pulaţia rurală tradiţional consumă pro-
dusele cultivate pe loturile personale,
ciupercile fiind un produs pentru oca-
zii speciale şi mai puţin pentru consum
zilnic.

În Republica Moldova nu există
date disponibile privind producţia şi
consumul ciupercilor. Volumele esti-
mative ale producţiei locale au fluctuat
între 250 şi 400 tone pentru anii 2005-
2006. Totodată, se estimează, că consu-
mul total de ciuperci a crescut de la
aproximativ 849 tone în 2004 până la
1600 tone în 2008.

Preţurile interne pentru ciupercile
proaspete depind de câţiva factori, aşa
ca: oferta totală, tipul produsului, ori-
ginea sa. 

Majoritatea vânzătorilor en-detail
susţin, că producţia şi oferta internă

este foarte inconsistentă şi imprevizi-
bilă. Lipsa comunicării între diferiţi pro-
ducători şi neaplicarea principiilor de
piaţă (contract, grafic de producere şi li-
vrare) influenţează considerabil for-
marea preţurilor pe piaţă. După cum
arată experienţa vânzătorilor en-detail
de la piaţa centrală din Chişinău,
preţurile pot să fluctueze considerabil
timp de 2-3 zile. Sezonalitatea preţuri-
lor poate fi observată, de asemenea, pe
parcursul anului, în special, în timpul
sărbătorilor de Crăciun şi Paşti, precum
şi în timpul verii, când, de obicei,
consumul de ciuperci descreşte datorită
abundenţei de fructe şi legume proas-
pete pe piaţă.

Costurile de producere la scară mică
sunt mai reduse, în special din cauză că
nu sunt luate în calcul astfel de chel-
tuielile cum sunt: forţa de muncă, de-
precierea, etc. şi că, de obicei, pro-
ducătorii mici nu sunt înregistraţi oficial,
ceea ce le permite să scape de unele chel-
tuieli, cum ar fi taxele şi impozitele
plătite de către agenţi economici. 

Preţurile la ciuperci fluctuează în
timpul anului, dar arată aproximativ
după cum urmează: toamna, iarna şi
primăvara, când sunt înregistrate cele
mai mari vânzări, preţurile cu amănun-
tul variază între 20 şi 45 lei pentru un
kilogram. Preţurile sunt stabilite, în pri-
mul rând, în dependenţă de cererea
existentă, precum şi de ofertă. Cererea
cea mai mare se înregistrează în de-
cembrie şi aprilie. Anume în această pe-
rioadă importurile din Polonia încep să
influenţeze preţurile. În luna mai are loc
tranziţia de la iarnă la vară şi, de obicei,
oferta este mai mare decât cererea şi
preţurile încep să scadă. Din toată can-
titatea de ciuperci de pe piaţă 80%
sunt vândute la restaurante. Ciupercile
prelucrate şi produsele din ciuperci se
comercializează cu amănuntul marinate
şi conservate. Produsele procesate din
ciuperci, predominant, sunt de ori-
gine poloneză. În acest condiţii, Repu-
blica Moldova poate să dezvolte acest
sector profitabil şi există toate premi-
zele pentru obţinerea de profituri consi-
derabile din creşterea şi prelucrarea
ciupercilor. Un avantaj clar în acest
proces este deficitul de ciuperci pe
piaţa UE, care este acoperit din im-
porturi.

Cultivarea păstrăvului pe cale in-
tensivă, (suprafaţa încăperii 50 m2)

Esenţa cultivării păstrăvului. La
cultivarea ciupercilor prin metoda in-
tensivă este necesar să utilizăm subs-
traturi special pregătite din deşeuri
vegetale. Ciclul tehnologic de cultivare
(de la pregătirea substratului până la
sfârşitul recoltării) constituie 7-9
săptămâni, ceea ce permite într-un an
de a efectua 5-6 rotaţii.

Cultivarea păstrăvului se poate
efectua în diferite încăperi, unde poate
fi asigurat un microclimat necesar.
Pentru producerea ciupercilor pe cale in-
dustrială este necesar să se asigure un
şir de condiţii tehnice, cum ar fi: loc pen-
tru păstrarea materiei prime vegetale
necesare şi, totodată, pregătirea subs-
tratului nutritiv; încăperi aerisite pen-
tru inocularea şi creşterea păstrăvului,
încăperi tehnice asigurate cu frigidere
pentru păstrarea miceliului şi răcirea
primară a ciupercilor, păstrarea inven-
tarului necesar la păstrăvărie. Uşile şi
ferestrele la încăperi trebuie să fie er-

metice. Încăperea pentru inoculare şi
creşterea ciupercilor trebuie să fie asi-
gurată cu încălzire, echipament pentru
umezirea aerului şi re-circularea lui, ste-
lajele metalice trebuie să fie prelucrate
cu materiale anti-coroziune. Pentru
asigurarea controlului microclimatului
în încăpere trebuie instalate termo-
metre, psihrometre şi luxometre (apa-
rate de măsurat luminiscenţa).

Bugetul total estimativ al in-
vestiţiilor la crearea unei păstrăvării pe
suprafaţa de 50 m2 de încăpere este de
aproximativ 80 mii lei.

IMPORTANT: Pentru creşterea efi-
cientă a păstrăvului este necesar să se asi-
gure pe tot parcursul ciclului de producere
separarea mediului exterior (mediului cu
impurităţi şi bacterii) de cel unde va avea
loc inocularea şi creşterea ciupercilor.

Durata fazei de creştere a păstrăvu-
lui depinde de mai mulţi factori (par-
ticularităţile miceliului şi normei de
semănare, temperaturii de incubare şi
creştere a ciupercilor). Tot ciclul de
dezvoltare a culturii păstrăvului se
poate efectua într-o cameră, unde
condiţiile microclimatului se vor mo-
difica în dependenţă de consecutivita-
tea fazelor de cultivare.

Pentru planificarea corectă a pro-
ducerii păstrăvului este necesar să cu-
noaştem ce cantitate de substrat se
poate de plasat în încăpere, ca pe toată
durata ciclului de producere cultura
să fie asigurată cu cele necesare (umi-
ditate, căldură, lumină şi aer). De obi-
cei, crescătorii de păstrăv ocupă cca.
60% din tot spaţiul încăperii.

Există o mare varietate de stelaje
metalice şi sisteme de plasare a sacilor
cu substrat nutritiv pentru creşterea
păstrăvului. În fiecare caz, antrepre-
norul trebuie să ia în consideraţie dia-
metrul blocului (sacul – 400-500 mm)
şi să adauge distanţa dintre saci 200-
300 mm. Precum şi să asigure spaţiu
tehnic de 50-70 cm pentru treceri. Sa-

Cultivarea ciupercilor  
cu profit garantat

Caracteristica comparativ a produselor alimentare
dup concinutul substancelor nutritive

Bugetul de investiţii la crearea unei păstrăvării
(suprafaţa încăperii 50 m2)

Substanţe nutritive
Conţinutul, %

În carne În ciuperci În legume În fructe În produse 
animaliere

Proteine 14,0-23,0 2,5-5,5 1,2-2,3 0,4-0,6 3,5-12,0
Grăsimi 5,5-37,0 0,2-0,8 0,1-0,3 - 3,5-84,0
Hidraţi de carbon 0,2-0,5 3,0-6,0 1,5-4,5 10,0-13,0 0,5-4,8
Substanţe minerale 1,0-2,0 0,5-1,5 0,4-2,1 0,2-0,6 0,6-1,1
Celuloză indigestibilă - 1,0-3,5 1,0-1,3 1,5-4,2 -
Apă 70,0-75,0 88,0-91,0 74,0-95,0 82,0-88,0 13,0-87,0
Calorii 1000-3500 200-400 80-900 500-600 500-1500

Specificare investiţiilor UM Cantitatea Costul unitar, lei Suma, lei Structura, %
Echipament pentru sisteme 
de ventilare unit 4 1,000 4,000 5.0%

Carcasa metalică pentru saci tone 2 20,000 40,000 50.1%

Sistemă de iluminare 
(lumină de zi - 12 becuri) unit 12 300 3,600 4.5%

Echipament pentru prelucrare
termică a substratului unit 1 10,000 10,000 12.5%

Materiale de construcţie 
şi finisare lei X X 10,000 12.5%

Inventar la crescătorie 
de ciuperci lei X X 5,000 6.3%

Alte investiţii (10%) lei X X 7,260 9.1%

TOTAL lei X X 79,860 100.0%

Două tipuri de ciuperci sunt crescute în Republica Moldova: Champinion (70%)
şi Păstrăv (30%). Champinionii predomină în segmentul ciupercilor proaspete de
mult timp, dar păstrăvul a început să câştige pondere mai recent. Majoritatea
vânzătorilor en-gross susţin că păstrăvul a reprezentat circa 20% din volumul to-
tal al vânzărilor în 2005. Producerea ciupercilor este în special organizată în gale-
riile subterane din Cricova şi Mileştii Mici. Conform estimărilor specialiştilor, Mol-
dova dispune de aproximativ 2,000 ha de spaţii subterane ce pot fi organizate
pentru producerea ciupercilor, dintre care doar 10 ha sunt utilizate la momentul
actual. De asemenea, există crescători de ciuperci la suprafaţă, situate în clădirile
fostelor ferme, depozite, etc. La momentul actual, aproximativ 40 de producători
de ciuperci activează în Republica Moldova, dintre care doar 25% îşi desfăşoară
activitatea anul împrejur. Doar câţivai din producători sunt înregistraţi oficial şi ac-
tivează în domeniul dat de peste 3 ani.
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 – o afacere de familie
cii vor fi amplasaţi în aşa mod, încât de
la pod şi podea să se asigure distanţă de
30-50 cm pentru optimizarea micro-
climatului.

IMPORTANT: Pentru creşterea
eficientă a păstrăvului este necesar să
se asigure crearea bazei de materie
primă, care include nu selectarea celor
mai ieftine, dar stabile după calitate şi
utilitate.

Pregătirea substratului nutri-
tiv. La cultivarea păstrăvului prin me-
toda intensivă pregătirea substratului
nutritiv necesită utilizarea diferitor
deşeuri vegetale: paie ale culturilor ce-
realiere şi leguminoase, coji de floarea-
soarelui, ciocleji şi ştiuleţi de porumb,
etc. Este important la prepararea subs-
tratului nutritiv să se asigure controlul
calităţii înainte de pregătire şi în tim-
pul pregătirii, şi anume determinarea
umidităţii paielor (nu mai mult de
25%) şi procentul de conţinut al azo-
tului (nu mai mult de 0,3%).

În literatura de specialitate sunt
specificate trei metode de pregătire a
substratului nutritiv, dar cea mai
răspândită metodă este hidro-termică.
Pentru fiecare metodă este caracteris-
tic să se asigure pasterizarea cât mai ca-
litativă a substratului. După încălzirea
apei se efectuează prelucrarea termică
a substratului pe durată de 1-5 ore la
temperatura de 80-90oC. Apoi, se scoate
din vas substratul, se răceşte şi se dis-
tribuie câte 15 kg în saci. Sacii trebuie
să fie 400-500 mm în diametru. Sacii se
taie la lungime de 100-120 mm. După
umplerea acestora cu substrat nutritiv,
se face perforarea blocurilor (sacilor),
care poate fi efectuată în formă de
tăieri în cruce (30X30 mm). Suprafaţa
deschisă nu trebuie să fie mai mică de
3% din suprafaţa blocului.

Semănatul miceliului. Pentru
semănati miceliul trebuie pregătit din
timp (se scoate din frigider, unde a fost
păstrat la temperatura de 2oC şi se
plasează în încăpere curată), se
mărunţeşte (la plasarea lui în substrat
trebuie mărunţit până la boabe sepa-
rate). Temperatura substratului pregătit
trebuie să fie 20-26oC în timpul semăna-
tului (dar nu mai mică de 16oC şi nu mai
mare de 30oC). La temperatură de 30oC
şi mai sus miceliul moare, iar la tem-
peraturi joase activitatea procesului
de creştere se încetineşte. Este necesar
să se asigure pregătirea unui bloc (sac)

bine tasat şi cu o densitate înaltă. 
Faza de incubare a păstrăvului.

În faza de incubare nu este nevoie de
iluminare. În încăpere este necesar să
se asigure circulaţia normală a aerului.
Umiditatea trebuie să fie de 85-90%.
Temperatura optimală pentru incu-
bare este de 22-24oC. Această fază du-
rează 10-14 zile, după care începe fază
următoare, care presupune schimbarea
microclimatului în cameră.

Faza de creştere a păstrăvului.
Următoarea fază se constituie din câ-
teva perioade: stimularea formării re-
coltei şi creşterea ciupercilor. O condiţie
importantă pentru această fază este asi-
gurarea iluminării încăperii. Stimularea
formării recoltei se începe de la redu-
cerea temperaturii aerului până la 12-
15oC, precum şi se fectuează aerisirea
pentru înlăturarea CO2 (concentraţia
înaltă de bioxid de carbon duce la
creşterea neadecvată a ciupercilor prin
pălărie deformate şi picior lung). Pe-
rioada de răcirea durează 2 zile, iar apoi
se ridică temperatura în cameră până la
15oC. Creşterea ciupercilor durează de
la 3-5 zile până la 5-8 zile, în depen-
denţă de temperatura din cameră. Umi-
ditatea optimală constituie 80-85%.

Recoltarea păstrăvului. Când
mărimea pălăriilor de păstrăv atinge 40-
70 mm (maximum este de 100 mm) şi
marginile se îndreaptă, ciupercile tre-
buie recoltate. Ciupercile proaspăt re-
coltate pot fi păstrate fără pierderea ca-
lităţilor timp de 2 luni la temperatură
de -4oC şi în decurs de o săptămână la
temperatură de 0-7oC, iar la tempera-
tura camerei, ciupercile pot fi păstrate
o zi.

La un ciclu, de pe acelaşi substrat,
cu acelaşi miceliu, pot fi obţinute 3-5 re-
colte de păstrăv. Cele mai mari producţii

se obţin la primele trei recoltări (75-
85% din recolta planificată), iar în ca-
zul în care condiţiile de cultivare sunt
optimale, recoltările 4 şi 5 constituie
cca. 20-30% din recolta estimativă.

După ultima recoltare se efectuează
curăţarea substratului. În această pe-
rioadă se deconectează lumina, se în-
trerupe asigurarea pătrunderii aerului
(numai se asigură re-circularea lui), se
ridică temperatura aerului până la 24-
26oC pentru asigurarea încălzirea subs-
tratului până la temperatura de 28oC (în
centrul sacului). Se întrerupe umidifi-
carea aerului. Peste 5 zile se efectuează

stimularea formării recoltei, la fel ca şi
pentru cele precedente şi se asigură efec-
tuarea operaţiilor tehnologice descrise
pentru prima recoltare a păstrăvului.

Argumentarea economică a cul-
tivării păstrăvului. În continuare se
propune un exemplu practic de argu-
mentare economică a cultivării păstrăvu-
lui pentru o mini fermă de creşterea ciu-
percilor. Suprafaţa încăperii de care dis-
pune antreprenorul constituie 50 metri
pătraţi şi este arendată. Cultivarea
păstrăvului va fi efectuată în patru cicluri
pe an (fiecare ciclu va include patru re-
coltări de la un substrat pregătit). Preţul
mediu de comercializare a păstrăvului va
constitui cca. 27 lei/kg (pentru lunile reci
ale anului preţul este mult mai mare).

Reieşind din calculele prezentate în
tabelul anterior, suma veniturilor din
vânzări la păstrăvărie constituie 113,400
lei şi costul total este de 53,737 lei.
Reieşind din aceste considerente, pro-
fitul anual posibil de obţinut se ci-
frează la  59,663 lei de pe 50 m2 de
încăpere la cultivarea păstrăvului.

Investiţiile necesare pentru crearea
unei păstrăvării pentru o suprafaţă de
încăpere de 50 m2 constituie 79,860 lei.

Reieşind din suma totală a investiţii-
lor la crearea păstrăvăriei şi nivelului anual
planificat al profitului net, termenul de re-
cuperare a investiţiilor va constitui 1.34 ani
pentru antreprenor, ceea ce prezintă un in-
teres practic pentru diversificarea acti-
vităţilor şi veniturilor în spaţiul rural.

Concluzii referitor la dezvol-
tarea afacerilor de creşterea ciu-
percilor

� În condiţiile în care producţia
de ciuperci din Moldova este concen-
trată predominant în gospodării mici,
este dificil pentru producătorii locali să
acopere necesarul pentru piaţa locală şi
mai ales să se orienteze spre exportul
ciupercilor proaspete. În cazul în care
producătorii autohtoni doresc să-şi ex-
tindă producerea sau să se orienteze la
export, este necesar ca antreprenorii să
modernizeze considerabil producerea
prin implementarea tehnologiilor avan-
sate şi să se consolideze/coopereze sub
diferite forme.

� Foarte important pentru Re-
publica Moldova este ca producătorii să
înceapă să se ocupe de dezvoltarea
propriei industrii şi tehnologii, dacă do-
resc să fie competitivi în viitor în pro-
pria ţară şi peste hotare.

Andrei ZBANCĂ,
doctor în economie

Calcularea consumurilor pentru pregătirea 
substratului pentru un ciclu de cultivarea a păstrăvului

(suprafaţa încăperii 50 m2)

Pregătirea substratului nutritiv UM Cantitatea Preţ, lei Suma, lei

Paie tone 0.8 200.00 168.0

Coji de floarea-soarelui tone 0.4 100.00 36.0

Apă pentru prelucrarea termică m3 24.0 16.00 384.0

Var kg 15.0 5.00 75.0

Miceliu kg 67.5 30.00 2,025.0
Prelucrarea termică 
a substratului Kwt 600.0 1.33 798.0

Cheltuieli de transport km 200.0 2.50 500.0

Alte investiţii (10%) lei X X 398.6

TOTAL lei X X 4,384.6

Consumul ciupercilor se asigură prin următoarele tipuri
de produse: ciuperci proaspete; ciuperci de cultură în
conservă (ciuperci în oţet (marinate), ciuperci murate, ciu-
perci în ulei de măsline sau alte uleiuri vegetale comesti-
bile, ciuperci sterilizate, ciuperci în saramură); ciuperci
deshidratate; granule şi pudră din ciuperci; ciuperci conge-
late; extract de ciuperci, concentrat de ciuperci şi concen-
trat deshidratat de ciuperci.

Ciupercile procesate numără cca. 55% din totalul pieţei
mondiale (50% sunt conservate şi 5% deshidratate), în
mare parte din cauza perioadei de valabilitate scurte.
Olanda deţine cea mai puternică industrie de conservare
cu o pondere de 39% din piaţă, urmată pe China.

Ciupercile de specialitate continuă să fie considerate de-
licatese, iar piaţa este profitabilă datorită faptului, că va-
loarea lor a crescut cu aproximativ 15% în ultimii ani.
Această piaţă este dominată de ciupercile Shii-take şi
păstrăv, care reprezintă mai mult de 60% din ciupercile de
specialitate. China prezintă o poziţie fermă pe piaţa ciuper-
cilor de specialitate, unde producătorii reprezintă 80% din
piaţa mondială de păstrăv.

Cererea mondială continuă să fie focusată asupra ciu-
percilor butoni albi de Agaricus. Aceste ciuperci numără
aproximativ 40% din producţia mondială, în care crescăto-
rii principali sunt plasaţi în SUA, Franţa şi China. Europenii
rămân a fi cei mai mari consumatori a ciupercilor butoni
albi. Germania importă cel mai mult în comparaţie cu alte
ţări, care reprezintă circa 40% al tuturor importurilor de
ciuperci procesate. Germania este urmată de SUA, Franţa,
Belgia, Suedia şi Norvegia (în termeni de import).

Calcularea termenului 
de recuperare a 

investiţiilor la păstrăvărie

Indicatori de calcul UM Calculare

Suma investiţiilor totale la
crearea păstrăvăriei lei 79,860

Profit net anul obţinut 
de la păstrăvărie lei 59,663

Termen de recuperare 
a investiţiilor ani 1.34

Numărul de persoane 
ce administrează afacerea business de familie

Argumentarea economică a cultivării păstrăvului
(suprafaţa încăperii 50 m2)

Specificare Um Cantitatea Preţ, lei Total, lei
I. Venituri din vânzări lei X X 113,400.0
Păstrăv (7 kg/sac * 150 saci * 4 cicluri) kg 4,200.0 27 113,400.0
II. Consumuri variabile anuale (A+B+C+D) lei X X 37,943.8
A. Costul mijloacelor de producţie lei X X 23,094.4
Costul substratului şi pregătirea lui cicluri 4 4,385 17,538.4
Costul apei m3 24 16 384.0
Costul energiei electrice (300 kKwt/lună) Kwt 2400 1.33 3,192.0
Peliculă pentru saci kg 60 25 1,500.0
Lăzi plastic pentru ciuperci (10 kg şi 10 rotaţii) lăzi 40 12 480.0
B. Costul serviciilor lei X X 9,000.0
Servicii de transport (30 km într-o direcţie) rute 12 150 1,800.0
Servicii de consultanţă unit 8 200 1,600.0
Servicii de încălzire (7 luni sezonul) Gkal 28 200 5,600.0
C. Costul lucrărilor manuale lei X X 2,400.0
Angajaţi sezonieri om/zi 24 100 2,400.0
D. Alte consumuri (10% din total variabile) lei X X 3,449.4
III. Profit brut (I-II) lei X X 75,456.2
IV. Consumuri fixe anuale lei X X 15,793.3
Consumul p/u certificate şi achitarea impozitelor lei X X 3,600.0
Uzura anuală calculată lei X X 6,507.5
Plata de arendă a încăperii m2 50 85 4,250.0
Alte cheltuieli (10% din totalul fixe) lei X X 1,435.8
IV. Total consumuri (II+IV) lei X X 53,737.1
V. Profit net (I-IV) lei X X 59,662.9
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Obiectivul are o capacitate de export
de 500 mii tone pe an, în condiţiile în
care exporturile anuale de cereale ale
Moldovei sunt de până la 800 mii tone.

În caz de necessitate, Terminalul
poate lua la păstrare până la 200 mii
tone de cereale din alte ţări, care să fie
exportate la momentul potrivit. 

Terminalul are o capacitate de pri-
mire de trei mii tone de cereale pe zi,
aduse cu transport auto şi feroviar, pre-
cum şi o capacitate de încărcare zilnică
a navelor de până la şapte mii tone, cu
o viteză de încărcare de 300 tone pe oră.

Terminalul este dotat cu utilaj mo-
dern de laborator, care permite stabi-
lirea rapidă şi exactă a calităţii cerea-
lierelor. “În decurs de 15 secunde, la-
boratorul poate fi oferi date exacte re-
feritor la conţinutul de gluten şi pro-
teine din cereale, precum şi referitor la
alţi parametri ai grâului”, a explicat di-
rectorul Terminalului, Vadja Ghashi. 

Prezent la ceremonia de deschi-
dere, preşedintele în exerciţiu, Vladimir
Voronin, a subliniat că deschiderea
unui obiectiv ca Terminalul cerealier va
permite Moldovei să evite atât la im-
port, cât şi la export, costurile supli-
mentare, deoarece costurile de trans-
port pe mare sunt mult mai reduse. 

Astfel, potrivit oficialilor, econo-
miile reale vor fi de 10-12 USD la tona
de cereale exportate.

Prima navă maritimă încărcată cu
produse cerealiere din Moldova va
pleca de la Terminalul cerealier din
Portul Giurgiuleşti la data de 15 august
curent, a mai spus Vadja Ghashi. 

Potrivit lui, compania pe care o
reptezintă intenţionează să achiziţio-
neze şlepuri din România, pentru a-şi
crea o flotă fluvială de transport pro-
prie, ceea ce, la fel, va conduce la
micşorarea costurilor de export. 

Sursa citată a menţionat că nu se cu-
noaşte exact unde va pleca prima par-
tidă de produse cerealiere, deoarece "ce-
realele din Moldova sunt importate
de mai multe ţări". Vadja Ghashi a mai
spus că, prin Terminalul de la Giur-
giuleşti vor fi exportate nu numai ce-
reale din Moldova. “Deja există interes
pentru exportul de cereale din Ka-
zahstan, care prin intermediul portu-
lui de la Giurgiuleşti intenţionează să
ajungă pe piaţa Uniunii Europene”, a
spus directorul Terminalului.

Terminarul a fost construit de
"Trans Cargo Terminal" SRL în colabo-
rare cu ÎCS "Danube Logistics" SRL, in-
vestitorul general în Portul Giurgiuleşti.
Pentru realizarea acestui proiect au

fost efectuate investiţii în sumă de 17
milioane de dolari SUA. Trans Cargo
Terminal a investit în construcţia la-
boratorului, depozitelor de cerealiere şi
echipamentului pentru transbordarea
cerealierelor. Danube Logistics, la rân-
dul său, a investit în construcţia cheiu-
lui pentru nave maritime/fluviale, co-
municaţiilor terestre şi feroviare, reţele-
lor inginereşti şi a unei substaţii elec-
trice de 110 kv. În cadrul Terminalului
au fost create 50 de locuri de muncă.

Cerealele din Moldova pot fi
exportate pe cale maritimă

Exportul de cereale poate fi efectuat, din luna august, şi pe cale
maritimă, după ce la finele săptămânii trecute a fost inaugurat
Terminalul de Transbordare a cerealelor din portul liber Giurgiuleşti.

Prin Terminalul de la Giurgiuleşti

costurile de transport vor fi cu până la 12 USD/tona mai mici
exporturile anuale de cereale din Moldova sunt de până la 800 mii tonej

Terminalul are o capacitate de primire de trei mii tone de cereale pe zi, 
aduse cu transport auto și feroviar, precum și o capacitate de încărcare zilnică 

a navelor de până la șapte mii tone, cu o viteză de încărcare de 300 tone pe oră

Potrivit oficialilor, economiile reale vor fi de 10-12 USD la tona de cereale exportate

Vadja GHASHI, directorul Terminalului: 
În decurs de 15 secunde, laboratorul poate fi
oferi date exacte referitor la conţinutul de

gluten și proteine din cereale, precum și refe-
ritor la alţi parametri ai grâului„
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Serviciul Fiscal de Stat anunţă lansarea din data de 23 iulie curent a „ghişeului electro-
nic” pe pagina sa de Internet - www.fisc.md.

Prin intermediul ghişeului electronic, contribuabilii vor putea beneficia de servicii on-line de raportare fis-
cală. Iniţial vor fi disponibile două servicii: "Declaraţie electronică" şi "Declaraţie rapidă". Totodată, acesta va pune
la dispoziţia utilizatorilor informaţiile publice cu caracter fiscal în rubricile „Facturi fiscale", "Despre contribuabil"
şi "Descarcă formulare".

Multe informaţii pot fi accesate pe www.servicii.fisc.md, 
sau la reprezentaţii Centrului de asistenţă şi contact – tel. 82-22-22.

Guvernul a stabilit efectivul limită al
Serviciului Fiscal de Stat (SFS) în număr
de 1939 de unităţi. La 1 iulie statele de
personal ale SPS erau formate din 2081
de persoane. 

Reducerea se efectuează în conformitate cu orien-
tarea strategică de dezvoltare a fiscului, de trecere de
la aplicarea amenzilor pentru încălcarea legislaţiei
fiscale la prevenirea acestor încălcări, de intensificare

a combaterii corupţiei în organele fiscale, precum şi în
contextul politicii promovate de Guvern de diminuare
a presiunii administrative a organelor de control asu-
pra mediului de afaceri, se menţionează în nota in-
formativă a proiectului. 

În cele 142 de unităţi care urmează a fi reduse sunt
incluse şi locurile vacante înregistrate în prezent în sta-
tele de personal ale SFS. 

Decizia Guvernului obligă Inspectoratul Fiscal
Principal de Stat să prezinte, în termen de 2 luni, efec-
tivul limită al inspectoratelor fiscale teritoriale. 

Importurile de caşcaval
vor fi reglementate 

Guvernul a aprobat o serie de modificări şi completări într-o decizie ante-
rioară, pentru a introduce în domeniul reglementat al economiei şi impor-
tul de unt, lapte-praf şi caşcaval.

Personalul SFS a fost redus

Fiscul va presta servicii fiscale
pe pagina sa de Internet

„Nu e vorba de interdicţii. E vorba de
aplicarea unor reglementări, care ar pune
importatorii în condiţii egale cu pro-
ducătorii autohtoni şi ar proteja piaţa in-
ternă”, a declarat Anatolie Gorodenco,
ministrul în exerciţiu al agriculturii. 

El a menţionat că liberalizarea im-
portului de produse lactate a destabilizat
activitatea întreprinderilor procesatoare,
dar şi a producătorilor de lapte din repu-
blică. S-au diminuat substanţial vânzările.
Către 1 iulie curent, stocurile de pro-
ducţie lactată (unt, caşcaval şi lapte-praf)
atingeau valoarea 69,2 mln lei, iar datoriile
faţă de furnizorii de materie – 16 mln lei. 

În decembrie 2008 – mai 2009 au
fost importate 778 tone de brânzeturi, 678
tone de lapte- praf, sau de 2 şi, respectiv,
de 4 ori mai mult decât volumele fabricate
în ţară. 

Importurile pot asigura actualmente
piaţa internă pentru cel puţin 2 luni, sto-
pând astfel, parţial sau integral, produce-
rea şi comercializarea produselor autoh-
tone, a spus ministrul agriculturii. Importul

se face la preţuri mai joase cu 40-50% faţă
de cele aplicate la produsele moldoveneşti,
a adăugat Anatolie Gorodenco. 

Oficialul a mai spus că în 2004 – 2008
efectivul de vite producătoare de lapte s-a
redus cu 120 mii de capete. În 2007, pe fun-
dalul secetei, reducerea a fost dramatică –
cu peste 40 mii capete. Producţia de lapte
s-a redus neesenţial, menţinându-se la
nivelul de 600 mii tone anual, din contul
majorării productivităţii animalelor. 

Autorul susţine că privatizarea te-
renurilor agricole a fost făcută cu în-
târziere, netransparent, fără a respecta
principiile echităţii sociale. Legislaţia
părtinitoare a permis unor grupuri de
interes să achiziţioneze active la preţuri
derizorii şi să acapareze cele mai bune
terenuri. Principalele bariere în calea
dezvoltării pieţei funciare sunt clişeele
că există pământ puţin, deoarece sun-
tem un stat mic şi că solurile sunt ab-
solut fertile. 

„Suprafaţa arabilă care îi
revine unui locuitor din
Republica Moldova este
dublă faţă de media
mondială care constitu
ie 0,26 ha pe cap de
locuitor şi faţă de cea
europeană — 0,23 ha
pe cap de locuitor”, a
menţionat Viorel Chi-
vriga la o conferinţă de
presă.

Legislaţia din domeniul funciar
conţine contradicţii şi imperfecţiuni,
spune expertul. „Avem un număr im-
punător de acte care reglementează
relaţiile funciare. Lipsa de corelare este
mai mult decât evidentă. Astfel, sunt
proprietari de terenuri agricole, desti-
natarii reformei funciare, care nu cu-

nosc locul unde se află loturile agricole
din proprietate. Sunt terenuri ale cărui
statut rămâne incert, cum ar fi cele
neincluse în Cadastrul Funciar. Cel
mai grav este că anumite scăpări din le-
gislaţie pot fi manipulate în favoarea sa-
tisfacerii intereselor de grup”, a re-
marcat Chivriga. 

Expertul recomandă instituirea
unei burse funciare, care să monitori-
zeze tranzacţiile din domeniu şi să
compileze oportunităţile de investiţii. 

Chivriga mai spune că fondul fun-
ciar rămâne în continuare unul diviz at
şi dezintegrat. „Consolidarea terenuri-
lor este una de faţadă, asta deoarece mai
bine de jumătate din terenuri sunt

date în arendă pe un termen de până la
trei ani, ceea ce descurajează investiţiile
în agricultură”, explică Chivriga. 

Autorul studiului recomandă mo-
dificări ale legislaţiei, cu scopul acordării
dreptului investitorilor străini de a
achiziţiona terenuri agricole, cu li-
mitări care ar prevedea dreptul de a pro-
cura terenuri în zonele defavorizate, sta-
bilite prin hotărâre de guvern. 

Referitor la perspectivele de dez-
voltare ale pieţei funciare, autorul
constată că se întrevăd premise clare de

majorare a numărului de tranzacţii co-
merciale. „Piaţa funciară va cunoaşte o
creştere mai rapidă, datorită interesu-
lui sporit al investitorilor faţă de tere-
nurile cu potenţial de trecere în intra-
vilan şi de cele cu destinaţie strict agri-
colă”, estimează expertul. Chivriga pro-
gnozează o creştere accentuată a
preţurilor la terenurile ag ricole, cu pers-
pective de schimbare a destinaţiei,
adiacente localităţilor care cunosc o dez-
voltare economică mai pronunţată:
Bălţi, Orhei, Chişinău, Ungheni, Cahul. 

Piaţa funciară din R. Moldova
este victima reformelor eşuate

Potrivit unui studiu

Viorel Chivriga, expert IDIS Viitorul, constată într-un studiu pe
care îl semnează că agricultura lipseşte în Moldova pentru că
există sate depopulate. Reformele din domeniul funciar sunt
eşuate şi descurajează investiţiile de lungă durată, ceea ce
provoacă exodul populaţiei din sectorul agricol, se menţio-
nează în lucrarea prezentată recent.
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De la 1 iulie a.c. au intrat în vigoare prevederile Regula-
mentului (CE) nr. 1221/2008 al Comisiei Europene de modificare
a Regulamentului (CE) nr. 1580/2007, care stabileşte normele
de aplicare a Regulamentelor (CE) nr. 2200/96, (CE) nr. 2201/96
şi (CE) nr. 1182/2007 ale Consiliului privind standardele de co-
mercializare în sectorul fructelor şi legumelor.

Standarde generale şi specifice
În conformitate cu noile prevederi, numărul standardelor specifice

de comercializare se reduce de la 36 de standarde la 10, pentru
următoarele fructe şi legume: mere, citrice, fructe de kiwi, salată, cicoare
creaţă de grădină şi cicoare de grădină cu frunze întregi, piersici şi nec-
tarine, pere, căpşuni, ardei gras, struguri de masă şi tomate. 

Celelalte fructe şi legume, care nu fac obiectul unui standard speci-
fic de comercializare, trebuie să se conformeze standardului general de
comercializare. În acest caz, produsul este considerat ca fiind conform
cu standardul general de comercializare, dacă acesta corespunde pre-
vederilor standardelor aplicabile aprobate de Comisia Economică pen-
tru Europa a Naţiunilor Unite (CEE-ONU).
STANDARDUL GENERAL DE COMERCIALIZARE

Standardul general de comercializare se regăseşte în Anexa 1, par-
tea A, pagina 11 a Regulamentului (CE) 1221/2008. Redăm câteva pre-
vederi principale:

1. Cerinţe minime de calitate. În limita toleranţelor admise, pro-
dusele sunt: întregi; sănătoase (se exclud produsele atinse de putregai
sau cu alterări din cauza cărora devin improprii pentru consum); curate
(fără materii străine vizibile); fără boli; fără deteriorări cauzate de boli
care afectează pulpa; fără umezeală externă anormală; fără miros
şi/sau gust străin. Starea produselor trebuie să le permită să reziste la
transport şi la manipulare şi să ajungă în stare satisfăcătoare la locul de
destinaţie.

2. Caracteristici minime de maturitate. Dezvoltarea şi stadiul
de maturitate a produselor trebuie să le permită continuarea procesu-
lui de maturaţie şi atingerea gradului de maturitate adecvat.

3. Toleranţa. Prezenţa în fiecare lot a produselor care nu îndepli-

nesc cerinţele minime de calitate este permisă în limita unei toleranţe
de 10% din numărul sau greutatea produselor, cu excepţia fructelor atinse
de putregai sau cu alterări din cauza cărora devin improprii pentru consum.

4. Marcarea originii produselor. Trebuie să menţionaţi numele
complet al ţării de origine. În cazul produselor originare dintr-un stat
membru, această menţiune este făcută în limba ţării de origine sau în
orice altă limbă înţeleasă de consumatorii din ţara de destinaţie. În ca-
zul altor produse, această menţiune este făcută în orice limbă înţeleasă
de consumatorii din ţara de destinaţie.
STANDARDE SPECIFICE DE COMERCIALIZARE

Cele 10 standarde specifice de comercializare a legumelor şi fructelor
se regăsesc în Regulamentul nr. 1221/2008, Anexa 1, partea B, pagina 12.

Standarde de calitate privind comercializarea merelor. Pre-
zentul standard reglementează merele din soiurile (cultivarele) prove-
nite din Malus domestica Borkh., destinate livrării în stare proaspătă către
consumatori, merele pentru prelucrarea industrială fiind excluse. Stan-
dardul are ca obiect definirea calităţilor pe care trebuie să le prezinte me-
rele după condiţionare şi ambalare. 

La toate categoriile, ţinând seama de dispoziţiile speciale prevăzute
pentru fiecare categorie şi de toleranţele admise, merele trebuie să în-
deplinească următoarele cerinţe minime de calitate: să fie întregi,
sănătoase, curate, făăr boli, fără deteriorări cauzate de boli, fără ume-
zeală externă anormală, fără miros şi gust străin. De asemenea, fructele
trebuie să fie culese cu grijă. 

Merele sunt clasificate în trei categorii:
- Categoria «extra» - merele din această categorie trebuie să fie de

calitate superioară. Ele trebuie să prezinte forma, calibrul şi coloraţia ca-
racteristice soiului respectiv şi să aibă ataşat un peduncul intact. Pulpa
trebuie să fie lipsită de orice deteriorare. Merele nu trebuie să prezinte
defecte, cu excepţia unor foarte mici alterări superficiale la nivelul epi-
dermei, cu condiţia ca acestea să nu afecteze aspectul general al produ-
sului, calitatea, păstrarea şi prezentarea sa în ambalaj.

- Categoria I - merele din această categorie trebuie să fie de bună
calitate. Ele trebuie să prezinte forma, calibrul şi coloraţia caracteristice
soiului respectiv. Pulpa trebuie să fie lipsită de orice deteriorare. 

Cu toatea cestea, sunt
permise câteva defecte, cu condiţia
ca acestea să nu afecteze aspectul general al produsului, calitatea, cali-
tatea de păstrare şi prezentarea în ambalaj: un uşor defect de formă; un
uşor defect de dezvoltare; un uşor defect de coloraţie; uşoare defecte la
nivelul epidermei, care nu pot depăşi: lungimea de 2 cm, în cazul defectelor
de formă alungită; 

1 cmp din suprafaţa totală în cazul altor defecte, cu excepţia rugi-
nii (Venturia inaequalis), a cărei suprafaţă totală nu poate depăşi 0,25
cmp; 1 cmp din suprafaţa totală în cazul loviturilor uşoare, caz în care
epiderma nu trebuie să fie decolorată. Pedunculul poate lipsi cu condiţia
ca secţiunea să fie curată şi epiderma adiacentă să nu fie deteriorată.

- Categoria II - această categorie cuprinde merele care nu se înca-
drează în categoriile superioare, dar corespund caracteristicilor minime
de calitate. Pulpa nu trebuie să prezinte defecte esenţiale.

În regulament mai sunt prevederi referitoare la calibrare (calibrul
minim e de 60 mm), dispoziţii privind toleranţele, dispoziţii privind pre-
zentarea şi marcajul (identificarea produsului, natura produsului, ori-
ginea, caracteristicile comerciale şi marcajul de control oficial).

Noi standarde de comercializare
pentru sectorul legume-fructe

Criza laptelui: Comisia Europeană propune
măsuri pentru stabilizarea pieței lactatelor

În raportul publicat recent cu privire la situaţia
de pe piaţa lactatelor, Comisia prezintă o listă a
măsurilor disponibile pentru atenuarea gravelor
dificultăţi cu care se confruntă această piaţă. Co-
misia va continua să utilizeze instrumente ca in-
tervenţia, depozitarea privată şi restituirile la
export. Va permite efectuarea în avans a plăţilor
directe către fermieri şi tocmai a lansat o nouă
rundă de programe de promovare a lactatelor. Prin-
tre alte posibile măsuri se numără finanţarea re-
tragerilor voluntare din producţia de lapte cu
ajutorul banilor obţinuţi prin taxarea depăşirilor
de cotă şi, de asemenea, includerea fermierilor în
cadrul temporar de criză pentru ajutoarele de stat.
În plus, statele membre au posibilitatea de a re-
distribui ajutoare către sectorul lactatelor în temeiul
acordului privind bilanţul de sănătate din 2008 şi
există o serie de căi de a veni în ajutorul pro-
ducătorilor de lapte în cadrul politicii de dezvol-
tare rurală. Comisia continuă să analizeze even-
tualele practici anticoncurenţiale din lanţul apro-
vizionării cu alimente, în special în sectorul pro-
duselor lactate. În conformitate cu concluziile
Consiliului European din iunie, Comisia nu va re-
veni asupra deciziilor adoptate cu privire la siste-
mul cotelor.

„Trebuie să facem tot posibilul ca să-i ajutăm pe
producătorii noştri de lapte care sunt confruntaţi
cu prăbuşirea preţurilor”, a declarat Mariann Fischer
Boel, comisarul pentru agricultură şi dezvoltare ru-
rală. „Vom continua să folosim toate măsurile de care
dispunem pentru stabilizarea pieţei, dar, aşa cum
a indicat Consiliul European, nu vom reveni asu-
pra politicii noastre de eliminare lină şi treptată a
cotelor. A pune în discuţie acest proces nu ar face
decât să creeze nesiguranţă şi, oricum, nu ar ajuta
cu nimic la remedierea situaţiei actuale.”

Măsurile disponibile
�Comisia a dat drumul la ajutorul pentru de-

pozitarea privată a untului la începutul lui ianua-
rie şi, anul acesta, s-au depozitat până acum 113
500 de tone. Perioada de acordare a ajutoarelor pen-
tru depozitarea privată va fi prelungită până la
sfârşitul lui februarie 2010. 

� Cumpărarea la interven ţie de unt şi lapte
praf degresat a debutat la 1 martie, iar Comisia a
propus recent prelungirea achiziţiilor până la 28
februarie 2010, adică până la începutul următorului
sezon de intervenţie. Comisia a propus, de ase-
menea, să fie abilitată să procedeze la fel şi în 2010,
dacă situaţia de pe piaţă o impune. Până acum, s-
au cumpărat 81 900 de tone de unt şi 231 000 de
tone de lapte praf degresat. 

� În ianuarie, s-au r eactivat restituirile la ex-
port pentru produsele lactate. Nivelul lor a fost
menţinut în limite prudente pentru a permite ex-
portatorilor europeni să concureze fără a submina
preţurile de pe piaţa mondială. Comisia va continua
să acorde restituiri atâta timp cât va fi nevoie. 

� Sistemul de distribuire a laptelui în şcolile UE
a fost recent îmbunătăţit şi sunt în curs discuţii pen-
tru a-l face şi mai atrăgător. 

� În mod excep ţional, Comisia va autoriza sta-
tele membre să efectueze până la 70% din plăţile
directe către fermieri cu începere din 16 octombrie,
în loc de 1 decembrie. 

�Statele membre pot acorda şi ajutoare de stat
de minimis sau împrumuturi în condiţiile pieţei pen-
tru sprijinirea producătorilor care au probleme cu
lichidităţile.

� Se poate lua în considerare o modificare a ca-
drului temporar de criză pentru ajutoarele de stat.

� În acest fel, s-ar putea plăti până la 15 000 EUR
per fermier până la sfârşitul lui 2010, scăzând even-

tualele ajutoare de minimis primite de fermierii în
cauză. 

� În cursul acestei luni, Comisia a propus o
nouă rundă de programe de promovare a produ-
selor lactate.

� Bilan ţul de sănătate a dat statelor membre
posibilitatea de a redistribui o parte din plăţile di-
recte între fermieri şi între sectoare la nivel intern.
Fiecare stat membru poate, de exemplu, să stabi-
lească ajutoare specifice pentru anumite tipuri de
producţie vulnerabile din sectorul lactatelor.

� Politica de dezvoltare rurală prevede o serie
de măsuri de sprijinire a restructurării în acest sec-
tor. Bilanţul de sănătate a stabilit că „restructura-
rea sectorului produselor lactate” este una din
noile probleme cu care ne confruntăm şi pentru care
se pot cheltui o parte din sumele adăugate fondu-
lui pentru dezvoltare rurală. 

�S-ar putea astfel subven ţiona pensionarea an-
ticipată, investiţiile, producţia de lapte din zonele
defavorizate sau cea care respectă mediul încon-
jurător, precum şi practicile de ameliorare a
bunăstării animalelor. 

� Comisia implementează în prezent foaia de
parcurs propusă în comunicarea sa, „Pre ţurile la ali-
mente în Europa”, şi studiază posibilitatea stabili-
rii unui nou sistem de monitorizare a preţurilor. 

� Comisia analizează, de asemenea, eventua-
lele practici anticoncuren ţiale din lanţul aprovi-
zionării cu alimente, în special în sectorul produselor
lactate. 

�Dacă va constata disfunc ţii ale concurenţei,
Comisia nu va ezita să facă uz de toate puterile sale
conform tratatului. Un rol important le revine şi au-
torităţilor naţionale din domeniul concurenţei

�Fermierii producători de lactate trebuie să fie
încuraja ţi să coopereze mai eficient în cadrul or-

ganizaţiilor de producători, ca să-şi mărească forţa
de negociere. 

Sistemul cotelor
Consiliul European a solicitat prezentarea unor

„posibile opţiuni pentru stabilizarea pieţei produ-
selor lactate, cu respectarea rezultatelor bilanţului
de sănătate”. 

Ar însemna să nu se respecte rezultatele bi-
lanţului de sănătate dacă s-ar modifica sistemul co-
telor. Aşadar, este exclusă ideea reducerii cotelor sau
a suspendării măririlor de cote deja convenite. Pro-
ducţia actuală este oricum cu 4,2% sub nivelul co-
tei. Comisia sugerează statelor membre să im-
pună taxe suplimentare asupra producătorilor care
îşi depăşesc cotele individuale şi să folosească
aceşti bani pentru finanţarea retragerilor voluntare
din producţia de lapte sau să-i redistribuie unor gru-
puri prioritare. 
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Anual, se produc până la 6 mln tone de resturi vegetale
care pot fi folosite la producerea de combustibil alternativ

Republica Moldova este un importator net de resurse energetice. Rezervele de
petrol şi gaz disponibile în ţară sunt suficiente doar pentru asigurarea necesităţilor
unui număr mic de localităţi din sudul ţării. În acelaşi timp, conflictele regionale
pentru tranzitul şi tarifele gazelor naturale, chiar dacă nu ne vizează direct, ne afec-
tează nemijlocit. În primul rând, este vorba despre banii pe care trebuie să-i plătim
pentru gaz, pentru benzină şi motorină. Este un cerc vicios din care putem scăpa
numai dacă ne concentrăm asupra unor resurse alternative de energie. 

Calculele efectuate de specialişti în domeniu arată că, în Moldova, anual, se pro-
duc între 2 şi 6 mln tone de biomasă - resturi vegetale, derivate ale activităţilor agri-
cole, care pot fi folosite în calitate de resurse energetice. Această temă atrage pri-
virile atât ale autorităţilor, care au început implementarea unor proiecte de
încălzire a obiectivelor sociale cu utilaje pe bază de paie, cât şi ale mediului de afa-
ceri, care oferă sortimente vaste de echipamente de
încălzit pe bază de combustibil alternativ.

Recent, a fost organizat un seminar tematic, în cadrul
căruia au fost prezentate tehnologii şi maşini moderne
de colectare şi utilizare a resturilor vegetale, rămase după
curăţatul viţei de vie şi a livezilor; a paielor; de producere
a combustibilului granulat din aceste deşeuri – pellet şi
brichet etc. De asemenea, au fost expuse cazane şi sobe
care funcţionează pe baza acestor tipuri de combustibil. 

Potrivit organizatorilor, folosirea resturilor vegetale
în calitate de combustibil permite nu numai asigurarea
cu resurse alternative de energie ieftină, dar promite şi
soluţii pentru gospodăriile comunale, care în fiecare an
se confruntă cu problema evacuării acestor deşeuri
(crengi, frunze).

Analiza comparativă a caracteristicilor energetice
ale diferitelor tipuri de combustibil demonstrează eficienţa
pelleţilor şi a brichetelor.

Ghenadie SANDU

Agricultura promite

Autonomie energetică a Republicii Moldova
j

Caracteristicile energetice ale brichetelor în comparaţie cu alte resurse energetice:
Lemn umed                                                          10 MJ/kg
Lemn uscat                                                           12 MJ/kg
Cărbune brun                                                       16 MJ/kg
Brichete din resturi vegetale                              15-18 MJ/kg
Antracit (Cărbune negru)                                       20 MJ/kg                
Aplicarea pe scară largă a echipamentelor pe baza de combustibil alternativ este considerată a

fi soluţia optimă pentru Moldova, în măsură să ne asigure autonomie energetică şi costuri mai mici
pentru consumatori.

Folosirea resturilor
vegetale în calitate
de combustibil per-
mite nu numai asi-
gurarea cu resurse

alternative de ener-
gie ieftină, dar pro-

mite și soluţii pentru
gospodăriile comu-
nale, care în fiecare
an se confruntă cu
problema evacuării

acestor deșeuri
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* OFERTE

Mai multe oferte 
şi cereri găsiţi pe

www.agravista.md
�

* Pre\ negociabil

Produs Cantitate Descrierea companiei:

Mere 60 tone Borivas Agro Făleşti, s. Glingeni, 
Tel.: (259) 71476, 71 319, 0 795 91851

Mere 20 tone SRL,,Ambarda'' Hânceşti, 
Tel.: (269) 23408, 0 68083841

Mere 15 tone RusMiLiud Orhei, s.Jora de Mijloc,
Tel.: (235) 55262, 0 794 57144

Năut 5 tone Busuioc Galina Orhei, s.Peresecina, 
Tel.: (235) 47230, 47920, 0 69157573

Orz 20 tone Busuioc Galina Orhei, s.Peresecina, 
Tel.: (235) 47230, 47920, 0 69157573

Orz 5 tone Bratunov Liuba Orhei, s.Peresecina, 
Tel.: (235) 47230, 74267, 0 69157673

Pepene verde
(harbuz) 3 tone Peatrosov Alexandru Hânceşti, s.Ivanovca, 

Tel.: (269) 23408, 068083841

Porumb 15 tone Ulinici Maria Nisporeni, str. Codrilor 17, 
Tel.: (264) 23453, 0 79596327

Porumb 10 tone Busuioc Galina Orhei, s.Peresecina, 
Tel.: (235) 47230, 47920, 0 69157573

Porumb 5 tone Munteanu Victor Râşcani, s.Zaicani, 
Tel.: (256) 72434

Roşii 4 tone
Vindex Agro Orhei, s.Mălăieşti, 
Tel.: (235) 51648, 0 79535158, 
Fax: (235) 51648

Sorg 7 tone Cecan Valerian Râşcani, s. Mihăileni, 
Tel.: 069244527

Vinete albe 2 tone
Vindex Agro Orhei, s.Mălăieşti, 
Tel.: (235) 51648, 0 79535158, 
Fax: (235) 51648

Combină SK-5
NIVA 1 unitate Ojog Vitalii Râşcani, s. Duruitoarea Noua, 

Tel.: (256) 24584, 0 67193924

Ceapă 30 tone Maria Darii  Drochia, s. Chetrosu, Tel.: (252) 54
610, 27032, 0 69353231

Ceapă 20 tone Reveţchi Aurica  Drochia, Tel.: (252) 27032

Ceapă 20 tone Camerzan Arcadie  Glodeni, s.Camenca, Tel.:
(249) 77339

Roşii 1 tonă Maria Darii  Drochia, s. Chetrosu, Tel.: (252) 54
610, 27032, 0 69353231

Sfeclă roşie 0,2 tone Burlacu Victor  Drochia, s. Zguriţa, Tel.: (252)
44731, 44888, 0 795 15 329

Varză 20 tone Şestovschi Ion Drochia, s.Nicoreni, Tel.: 0
69186016

Compania Luna Clara Orhei, 
comercializează masă verde de orz

pentru furaj
în cantități nelimitate

Tel.: (235) 29034, 
0 79772580

Produs Cantitate Descrierea companiei:

Ciuperci nelimitat HISTRIOS SRL Orhei, s.Peresecina, Tel.: (235)
47534, 0 69996565

Grâu nelimitat Dogotari Andrei  Glodeni, Tel.0 68666999

Grâu alimentar 500 tone Abilitate-Agro  Făleşti, s. Calugar, Tel.: (259)
23320, 67700

Grâu 50 tone VIARC-AGRO  Drochia, s. Petreni, Tel.: (252)
70389, 27032, 0 69325505

Orz nelimitat Dogotari Andrei  Glodeni, Tel.0 68666999

Orz 220 tone Abilitate-Agro  Făleşti, s. Calugar, Tel.: (259)
23320, 67700

Produs Cantitate Descrierea companiei:

Fructe uscate 50 tone NISCOOP Nisporeni, str. Chişinăului nr. 10, 
Tel.: (264) 23286

Produs Cantitate Descrierea companiei:

Miere de albine 0,1 tone Andrei Maxian Floreşti, s. Rădulenii Vechi, 
Tel.: (250) 46226

Ardei dulce 5 tone
Vindex Agro Orhei, s.Mălăieşti, 
Tel.: (235) 51648, 0 79535158, 
Fax: (235) 51648

Brânză de oi 2 tone Colţa Andrei Hânceşti, 
Tel.: (269) 23408,  068083841

Ciuperci păstrăv 0,5 tone Sajin Vera Hânceşti, 
Tel.: (269) 23408, 068083841

Grâu alimentar 500 tone Progagroter Ungheni, s. Valea Mare, 
Tel.: (236) 43217, 0 69114254

Grâu alimentar 500 tone Tîmplarul Ungheni, 
Tel.: (236) 23808, 0 69139292

Grâu 400 tone Gruprijor-Agro Făleşti, s. Chetriş, 
Tel.: (259) 61339, 51698, 0 69553653

Grâu 100 tone Strelciuc Ion Chiril Hânceşti, s.Caracui, 
Tel.: (269) 23406

Grâu alimentar 85 tone Nisteriuc Serghei Ungheni, s.Petreşti, 
Tel.: (236) 42276, 0 79041155

Grâu 60 tone Izurcani Agro Făleşti, s.Glingeni, 
Tel.: (259) 71331, 22951

Grâu 50 tone Busuioc Galina Orhei, s.Peresecina, 
Tel.: (235) 47230, 47920, 0 69157573

Grâu 20 tone Sîrbu Efim Vasile Hânceşti, s.Logăneşti, 
Tel.: (269) 23408, 0 68083841

Grâu alimentar 10 tone Cazacov Sofia Ungheni, s.Bereşti, 
Tel.: (236) 22579

Grâu alimentar 10 tone Ojog Valentina Ungheni, s Buzduganii de Jos,
Tel.: (236) 50275, 93762, 0 69784220

Grâu alimentar 10 tone Ojog Vitalii Râşcani, s. Duruitoarea Noua, 
Tel.: (256) 24584, 0 67193924

Mere 300 tone Terra Fruct  Făleşti, s.Glingeni, 
Tel.: (259) 94385, 0 79670425

Bovine 50 animale Ciobanu Vasile Hâncesti, Tel.: (269) 23408, 0
68083841

Cartofi 12 tone Maria Darii Drochia, s. Chetrosu, Tel.: (252) 54
610, 27032, 0 69353231

Cartofi 10 tone Mereniuc Valeriu Drochia, s.Nicoreni, Tel.: (252)
37880, 27032, 0 69155069

Cartofi 2 tone Reveţchi Igor Drochia, s.Sofia, Tel.: (252) 30320,
27032

Ceapă 100 tone Burlacu Victor  Drochia, s. Zgurita, Tel.: (252) 44
731, 44 888, 0 79515329

Ovăz 5 tone Abilitate-Agro Făleşti, s. Calugar, Telefon: (259)
23320, 67700

Porumb nelimitat Dogotari Andrei  Glodeni, Tel.0 68666999

* CERERI

Cooperativa „Fito Arbore” comercializează, 
cu livrarea în luna noiembrie 2009:

Puieţi de măr MM106

Soi Cantitate preţ

Golden delicious 25 mii 14 lei/buc

Renet Semirenco 25 mii 14 lei/buc

Idared 25 mii 14 lei/buc

Florina 25 mii 14 lei/buc

Starcspur red delicious 10 mii 14 lei/buc

Papirovca (Belâi naliv) 4 mii 14 lei/buc

Spartan 10 mii 14 lei/buc

Puieţi de prun

Soi Cantitate preţ

Stenly 50 mii 16 lei/buc

Ceceonscaia Naibole 50 mii 16 lei/buc

Cabardinscaia Ranneaia 15 mii 16 lei/buc

Udlinionnaia 10 mii 16 lei/buc

Prezident 10 mii 16 lei/buc

Puieţi de măr M9

Soi Cantitate preţ

Florina 7 mii 18 lei/buc

Golden delicious 7 mii 18 lei/buc

Djonogold 7 mii 18 lei/buc

Renet Semirenco 7 mii 18 lei/buc

Portaltoi MM 106 300 mii 2 lei/buc

Portaltoi M 26 50 mii 2 lei/buc

CÎ „Fito Arbore”. s. Jora de Mijloc, raionul Orhei.
Tel: +373 79099525

+373 79462293




