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Gazul consumat în septembrie va fi plătit în baza a două tarife

Chiar şi în condiţii de criză

Managementul plantaţiilor de
nuc şi tehnologiile moderne
de producere a materialului
săditor de nuc vor constitui
subiectul unei conferinţe
naţionale, axate pe promova-
rea culturilor nucifere.

Evenimentul va avea loc la 2 oc-
tombrie, în localitatea Rediul de Sus,
raionul Făleşti şi va fi organizată de
Asociaţia Obştească „Cutezătorul”,
membră a reţelei AGROinform.

Vitalie Cimpoieş, director executiv
al Asociaţiei „Cutizătorul”, a declarat
că la conferinţă au fost invitate peste
60 de persoane interesate de subiect
din toate regiunile ţării, unde acti-
vează organizaţii din reţeaua
AGROinform, personalităţi cu expe-
rienţă şi renume în acest domeniu,
etc. Potrivit sursei citate, există o soli-
citare permanentă pentru informaţii
despre material săditor nucifer de ca-
litate şi tehnologii de gestionare a
plantaţiilor de nuc şi că anume acesta
a fost unul din motivele care a şi de-
terminat organizarea Conferinţei. 

Evenimentul este organizat în co-
laborare cu direcţia agricolă a Consi-
liului raional Făleşti şi va fi găzduit de
către SRL „Gospodarul-Rediu”.

AGROinform promovează
culturile nucifere

Tariful nou este aplicat din 11 septembriej

Expozițiile agricole
- sansa de 
promovare și 
afirmare pe piață
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Facturile pentru gazele natu-
rale, consumate în luna septembrie,
vor fi calculate în baza a două ta-
rife, cel actual şi cel micşorat, a de-
clarat în cadrul şedinţei Consiliului
de Administrare a Agenţiei Naţio-
nale pentru Reglementări în Ener-
getică (ANRE), directorul general
ANRE, Vadim Ceban.

Potrivit lui Ceban, "cel mai proba-
bil, în luna septembrie, întreprinderea
"Moldova-Gaz", va include în facturi ga-
zele consumate până la şi după micşora-
rea tarifelor". Noile tarife au intrat în vi-
goare la 11 septembrie, odată cu pu-
blicarea lor în "Monitorul Oficial".

Reamintim, că ANRE a decis
micşorarea cu 10,1% a tarifelor la gazele
naturale pentru consumatorii casnici.
Astfel, pentru consumatorii casnici cu
un consum lunar de până la 30 metri
cubi tariful nou este de 3068 lei per o
mie de metri cubi. Consumatorii casnici
care depăşesc această limită vor achita
un tariff de 3427 de lei pentru o mie de
metri cubi. Pentru alte categorii de
consumatori ai gazelor naturale, noul
tarif constituie 3568 de lei.

Totodată, oficialii de la ANRE au
anunţat că ieftinirea gazului nu va de-
termina şi reducerea tarifelor pentru
energia termică şi electrică. Potrivit di-
rectorului general al instituţiei, "Agenţia

nu va proceda la actualizarea acestor ta-
rife din cauza creşterii semnificative în
anul 2009 a cheltuielilor întreprinde-
rilor termoenergetice, care vor genera
pierderi financiare în mărime de circa
2% din costurile incluse în tarifele în vi-
goare".

Totuşi, actualele tarife ar putea să
fie din nou majorate după câteva luni,
în cazul în care Ucraina va majora ta-
rifele la tranzitul de gaze ruseşti. 

"Probabil, că preţul gazelor care
tranzitează Ucraina influenţează preţul
pentru Europa, iar noi suntem o ţară
"post-tranzitare" prin Ucraina şi în
costul gazelor la hotarul cu Moldova,
probabil că, va intra şi costul nou al

tranzitului prin Ucraina", a declarat di-
rectorul ANRE, Nicolae Triboi pentru
agenţia Omega.

Recent, premierul Ucrainei, Iulia

Timoşenko, a propus majorarea cu 50-
80 la sută a tarifelor la tranzitul gaze-
lor ruseşti prin teritoriul Ucrainei, în-
cepând cu 1 ianuarie 2010.

Participarea la expoziţii.
Recomandări practice.j
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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 10.09.2009         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 5.00 8.00 7.00 7.50 9.00 8.00 8.00 9.00 8.50 7.00 16.00 9.00 8.00 8.50 8.00
Cartofi 2.50 3.00 2.80 2.70 5.00 3.00 2.50 4.00 3.00 2.50 3.50 3.00 3.50 4.00 4.00
Castraveţi -  -  -  3.00 6.00 4.00 5.00 6.00 5.50 6.00 6.00 6.00 -  -  -  
Ceapă albă -  -  -  - - - 10.00 10.00 10.00 - - - -  -  -  
Ceapă galbenă 2.50 3.00 2.80 2.80 3.50 3.00 2.50 3.00 3.00 3.00 3.50 3.50 2.80 3.50 3.50
Ceapă roşie -  -  -  - - - 12.00 12.00 12.00 - - - -  -  -  
Ceapă verde (cozi) -  -  -  - - - 25.00 25.00 25.00 - - - -  -  -  
Ciuperci Shampinion -  -  -  - - - 25.00 30.00 25.00 - - - -  -  -  
Dovlecei -  -  -  2.00 2.00 2.00 6.50 7.00 6.50 - - - 2.00 2.00 2.00
Gogoşari 8.00 12.00 9.00 6.00 15.00 14.00 15.00 15.00 15.00 - - - - - - 
Morcov 5.00 7.00 6.00 5.50 7.00 6.00 4.50 5.00 4.50 5.00 5.00 5.00 4.50 4.50 4.50
Pătrunjel -  -  -  - - - 30.00 30.00 30.00 - - - -  -  -  
Ridiche de lună -  -  -  8.00 8.00 8.00 15.00 15.00 15.00 - - - -  -  -  
Roşii de seră -  -  -  - - - 3.00 3.00 3.00 - - - 3.50 3.50 3.50
Roşii de câmp 1.00 2.00 1.50 2.00 3.00 2.50 2.50 3.00 2.50 2.00 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50
Salată -  -  -  - - - 35.00 35.00 35.00 - - - -  -  -  
Sfeclă de masă 4.00 4.00 4.00 3.00 3.00 3.00 1.00 1.50 1.50 - - - 3.00 3.00 3.00
Usturoi 12.00 12.00 12.00 8.00 16.00 12.00 15.00 16.00 15.00 - - - 12.00 12.00 12.00
Varză 3.00 4.00 3.00 3.70 4.30 4.00 3.50 4.50 4.00 - - - 4.50 4.50 4.50
Varză conopidă -  -  -  10.00 10.00 10.00 9.00 10.00 9.00 - - - -  -  -  
Varză de pechin -  -  -  - - - 12.00 12.00 12.00 - - - -  -  -  
Varză roşie -  -  -  - - - 4.00 4.00 4.00 - - - -  -  -  
Vinete 2.50 3.50 2.50 3.00 4.00 3.50 3.00 4.00 3.50 6.00 6.00 6.00 3.50 3.80 3.80

Fructe
Banane - - - - - - 11.20 11.20 11.20 - - -
Grepfrut - - - - - - 19.00 20.00 19.00 - - - - - - 
Lămâi - - - - - - 18.00 19.00 18.00 - - - - - - 
Mandarine - - - - - - 19.00 20.00 20.00 - - - - - - 
Mere 2.50 3.00 3.00 1.50 3.00 2.00 2.00 4.00 3.00 - - - 3.50 3.50 3.50
Mere Golden - - - - - - 5.50 6.00 6.00 - - - - - - 
Pepene galben (zemos) - - - 3.50 5.00 4.00 2.00 4.00 3.00 - - -
Pepene verde (harbuz) 0.50 1.00 0.50 1.00 1.50 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.50 1.50 1.00 1.00 1.00
Pere - - - 8.00 8.00 8.00 4.00 5.00 5.00 - - - - - - 
Piersici - - - - - - 16.00 18.00 17.00 - - -
Portocale - - - - - - 16.00 17.00 16.00 - - - - - - 
Prune - - - 4.00 5.00 4.00 3.00 4.00 4.00 8.00 8.00 8.00 -  - -
Struguri albi de masă 5.00 12.00 6.00 3.50 10.00 6.50 5.00 10.00 9.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
Struguri de masă Moldova - - - - - - - - - - - - 5.00 5.00 5.00
Struguri Kişmiş - - - - - - 6.00 8.00 7.00 - - - 10.00 10.00 10.00
Struguri roşii de masă 6.00 12.00 6.00 4.50 10.00 6.00 6.00 9.00 8.00 - - - 5.00 10.00 8.00

Procesatorii de fructe propun
preţuri foarte mici pentru merele

predestinate prelucrării
Procesatorii de fructe oferă, actualmente, doar 0,36 lei pen-

tru un kilogram de mere. Fabricile de conserve susţin că nu dis-
pun de mijloace financiare pe motiv că recesiunea economică a
dus la micşorarea volumului de livrare a producţiei, iar sucul de
mere concentrate este achiziţionat la preţuri foarte mici, oferta
fiind mare pe piaţa externă. 

Potrivit unui program de monitorizare al pietelor agricole an-
gro din Moldova, realizat de Federaţia AGROinform, pro-
ducătorii de mere preferă să exporte fructele sale, în special în
Federaţia Rusă, unde situaţia pentru achiziţia de mere moldo-
veneşti este prielnică în prezent.

Ministerul Agriculturii prognozează o
creştere a volumului producţiei animaliere

Volumul producţiei ani-
maliere va creşte, până la fi-
nele anului curent, cu 17 la
sută, promite Ministerul Agri-
culturii şi Industriei Alimen-
tare. 

Potrivit sursei citate, efec-
tivul de porcine va spori, până
la finele anului curent, cu
circa 40 la sută, iar cel al
păsărilor - cu 30 la sută. De
asemenea, producţia de carne
va creşte cu circa 30 la sută,

iar cea a ouălor - cu 28 la sută.
Specialiştii ministerului susţin
că aceste creşteri vor permite
asigurarea, cu începere din
anul viitor, în totalitate a
consumului intern de carne.
Conform prognozelor MAIA,
în perioada 2010- 2012 în
Moldova vor fi produse anual
circa 160 mii tone de carne,
620 mii tone de lapte şi 720
mln de oua, ceea ce va asigura
integral consumul intern.

Migdalele ocupă un loc tot mai importat în
producerea nucilor din Moldova

Republica Moldova a atins maturitatea, în ultimii şase ani, în
ceea ce priveşte producerea nucilor, afirmă experţi ai Proiectului
de Dezvoltare a Businessului Agricol. 

Astfel, în prezent în Republica Moldova sunt înregistrate 6,3
mii ha de plantaţii de nuci, dintre care 1200 ha au fost înfiinţate
în ultimii doi ani. O noutate în acest domeniu este faptul că pro-
ducătorii de nuci din Moldova au început să cultive, mai nou, mig-
dale. Din cele 1200 de hectare cu plantaţii noi de nuci sădite în
ultimii doi ani, jumatate sunt cu migdale. 

Actualmente, Moldova recoltează anual circa 14 mii tone de
nuci, dintre care majoritatea sunt exportate sub formă de miez
de nucă. În anul curent, Moldova a exportat, mai nou, frunze de
nuc, care sunt utilizate în domeniul farmaceutic şi cosmetic. 

Producătorii de nuci trebuie 
să se asocieze 

Producatorii agricoli din Moldova, specializaţi în culti-
varea şi exportul de nuci, ar putea câştiga mai mult în urma
acestor activităţi, dacă ar promova mai intens aceste fructe
şi dacă ar respecta tehnologiile de colectare şi de procesare
a lor. 

De asemenea, potrivit specialiştilor, un rezultat mai bun
ar putea fi obţinut în cazul în care producătorii specializaţi
pe creşterea nucilor s-ar asocia în diferite structuri, astfel pro-
movand produsul sub un singur brand. 

În perioada anilor 2007-2008, Moldova a exportat nuci
in valoare de 47 mln USD, în circa 30 de ţări ale lumii.
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Cu toate că dispun de condiţii
prielnice de creştere şi sunt de o
calitate înaltă, recunoscută şi pe
plan extern, nucile provenite din
Republica Moldova sunt acceptate
ca produs de import mai mult sub
formă de miez. Dat fiind că în anul
curent vor fi obţinute primele
recolte de pe mai multe plantaţii
tinere industriale, specialiştii speră
că aceasta va contribui la simplifi-
carea exportului de nuci în coajă. 

În scopul impulsionării exporturilor de nuci
pe fundalul reducerii acestora cu 20 la sută în
anul trecut şi al tendinţei de extindere a plantaţii-
lor de culturi nucifere, producătorii şi exporta-
torii de nuci din ţara noastră au participat, re-
cent, la o masă rotundă, organizată la Chişinău.
Discuţiile s-au axat pe măsurile ce se impun pen-
tru sporirea calităţii nucilor, astfel încât şi în
condiţii de criză produsul moldovenesc să fie so-
licitat de consumatorii europeni. 

CERINŢE STRICTE 
ŞI CONCURENŢĂ

Cerinţele stricte faţă de calitate şi concurenţa
dură pe piaţa externă reprezintă principalele di-
ficultăţi cu care se confruntă în prezent pro-
ducătorii şi exportatorii de nuci din Republica
Moldova. Tudor Slănină, reprezentantul uneia
din cele mai mari întreprinderi exportatoare de
nuci din ţara noastră, susţine că există criterii
stricte de calitate impuse pe piaţa externă şi de
aceea e necesar să se facă eforturi în acest sens,
să se crească şi să se respecte acele condiţii. „În
RM există mulţi copaci de nuci care cresc în fâşii,
şi nu în gospodării private, precizează Tudor
Slănină. - Aceste nuci nu sunt cultivate conform
cerinţelor si de aceea trebuie să lucrăm încă mult
asupra calităţii. Criza financiară mondială a
afectat şi această ramură. Pe parcursul ultimu-
lui an, a scăzut cu circa 23 la sută consumul de
miez de nucă în principalele ţări importatoare
de acest produs. În anul trecut, am exportat mult
mai puţine nuci comparativ cu anii 2006 şi 2007.
Dacă în ultimii 7-8 ani exportam câte 1300 tone,
apoi în 2008 am exportat doar 950 tone de miez
de nucă. Anul curent este unul relativ bun pen-
tru sector, chiar dacă îngheţurile din primăvară
au afectat 12-14 la sută din recolta acestui an.
Calitatea produsului sperăm să fie bună, deoa-
rece nu au fost ploi în luna august şi aşteptăm

ca miezul de nucă să fie de culoare deschisă, de
o calitate relativ bună.” 

CALITATE RECUNOSCUTĂ
În acelaşi timp, cercetătorii de la Institutul

de Horticultură şi Tehnologie Alimentară afirmă
că pentru a obţine o calitate înaltă, producăto-
rii moldoveni trebuie să respecte cu stricteţe anu-
mite cerinţe. Profesorul Ion Ţurcanu, doctor ha-
bilitat, consultant la institutul respectiv, este de
părere că, din cauza recoltării nucilor la stadii tim-
purii, producătorii pierd circa 20 la sută din pro-
ducţie. „Nucile moldoveneşti sunt de calitate
înaltă, lucru confirmat şi de americani, francezi,
italienii, constată profesorul. - Aceasta se dato-
rează condiţiilor prielnice de creştere din ţara
noastă. Există însă şi unele nuanţe care trebuie
luate în calcul. Este vorba despre timpul recoltării,
lucru căruia moldovenii nu-i prea acordă atenţie.
Nucile trebuie recoltate la maturitate deplină.
Dacă acestea au căzut de pe copac, apoi trebuie
să stea pe sol nu mai mult de nouă ore. De ase-
menea, se mai întâmplă ca nucile sa fie uscate pe
sol sau pe unele  materiale, însă ele trebuie us-
cate pe poliţe speciale, la o distanţă de cel puţin
50 cm de la nivelul pământului, astfel ca picătura
de apă de pe suprafaţa cojii să fie înlăturată de
curentul de aer. Dacă facem acest lucru la timp,
apoi coaja rămâne cafenie deschisă sau de cu-

loarea paiului, dar nu se înnegreşte, nu apar pete.
Este nevoie şi de ambalaj special, deoarece în caz
contrar nucile se înnegresc, apar pete.”

PROGRAME ŞI DEZVOLTARE
În ultimii ani, Republica Moldova a extins su-

prafeţele de culturi nucifere, în baza programului
de dezvoltare a acestor culturi. Doar în ultimii
doi ani, s-au plantat cu nuci câte 1200 hectare
anual. Mihai Suvac, şef de direcţie la ministerul
Agriculturii şi Industriei Alimentare, precizează
că la moment plantaţiile de culturi nucifere ocupă
o suprafaţă de 6,7 mii ha, din care 3,6 mii - sunt
pe rod. În ultimii zece ani se recoltează anual în
medie câte14 mii tone de nucă în coajă sau 7 mii
tone de miez de nucă. Potrivit lui Mihai Suvac,
odată cu acordarea de suport financiar din par-
tea statului, producătorii autohtoni au început
să manifeste mai mult interes în ce priveşte plan-
tarea acestei culturi. 

Până nu demult, producătorii agricoli se ui-
tau la nuc ca la o cultură care nu poate avea vii-

tor în plantaţii industriale, fiindcă în mentalitatea
oamenilor nucul e o cultură solitară, menţionează
reprezentantul ministerului de resort. În reali-
tate însă există soiuri care, în condiţiile res-
pectării tehnologiilor, asigură obţinerea unor re-
zultate bune. În cazul în care avem soiuri cu fruc-
tificare terminală, soiuri autohtone, recolta
medie la hectar constituie 2-4 tone, în cel al soiu-
rilor cu fructificare laterală, productivitatea
este de două ori mai mare – de până la opt tone
la hectar. Spre regret, aceste soiuri au devenit  cu-
noscute în ţara noastră abia în ultimii ani. Este
vorba de soiuri de selecţie franceză. 

Statul a acordat suport financiar la dezvol-
tarea pepinieritului pomicol ca bază de extindere
a suprafeţelor de culturi nucifere, în direcţia
menţinerii fondului genetic, înfiinţării plantaţii-
lor propriu-zise, precum şi în cea a promovării
culturii nucului. În prezent, putem spune cu cer-
titudine că rezultatele sunt palpabile. Din cele
1200 de hectare plantate anual, circa 600 ha le

CALITATEA - condiţie principală
pentru sporirea exportului de nuci 

Criza financiară mondială a afectat și această ramură. Pe parcursul ultimului an, a scăzut cu circa 23 la
sută consumul de miez de nucă în principalele ţări importatoare de acest produs

� Continuare în pag.4
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constituie livezile de migdal, iar 700 – de nuc al-
toit. Dispunem de pepiniere bine dotate, apre-
ciază Mihai Suvac. O pepinieră din nordul re-
publicii produce 200-300 mii de  pomi altoiţi, care
asigură plantarea a două mii de hectare. 

ISTORIE ŞI PERSPECTIVĂ
Tradiţional, ţara noastră exporta nuci şi

prune uscate în ţările cu o cultură şi un consum
elevat, precum Franţa, Germania, povesteşte Mi-
hai Suvac. În anii 90, când s-au deschis hotarele,
cererea din partea ţărilor comunităţii europene
a crescut. În situaţia în care la noi nu existau
plantaţii industriale, nu se putea cunoaşte cali-
tatea produsului ca atare şi, de aceea, s-a cerut
ca producătorul să-şi prezinte marfa la faţă, adică
sub formă de miez. Astfel, populaţia a început să
facă miez de nucă şi aşa s-a început afacerea. Da-
torită preţului avantajos, a solicitărilor însemnate,
specialiştii au pus accentul pe această cultură. 

La moment, Republica Moldova exportă
anual circa nouă mii tone de miez de nucă. Acest
volum are o pondere de 5-7 la sută în exportul
producţiei vegetale, însă ca valoare, miezului de
nucă îi pot fi atribuite jumătate din aceste ex-
porturi. Aceasta a şi servit drept impuls pentru
achiziţionarea intensă şi dezvoltarea culturilor
nucifere. Nucul a devenit cultură strategică
pentru bugetul şi economia ţării. Totuşi, din cele
nouă mii de tone, nu tot miezul de nucă este de
provenienţă autohtonă. În ultimul timp se
atestă o tendinţă tot mai pronunţată de import
a nucilor în coajă, datorită forţei de muncă mai
ieftine. Din  această operaţiune rezultă circa două
mii tone de miez de nucă de import. 

ZÂMBETUL PRODUCĂTORULUI
În contextul existent s-a decis organizarea

unor dezbateri în vederea familiarizării pro-
ducătorilor şi a întreprinderilor de achiziţie
din acest sector cu cerinţele de ultimă oră pri-

vind calitatea producţiei nucifere. Drept cauză
principală a servit faptul că există deja plantaţii
care intră pe rod, a mai specificat Mihai Suvac.
„Sunt primele zâmbete pe faţa producătorului
care va obţine primele nuci, meditează repre-
zentantul ministerului. - Iar recolta, din spusele
producătorilor, este destul de însemnată, chiar
dacă au avut loc îngheţuri în luna mai curent. Dat
fiind faptul că plantaţiile au fost făcute după un
proiect special, ele nu au suferit de pe urma
îngheţurilor.” 

Pentru înfiinţarea plantaţiilor de nuc altoit,
producătorilor le sunt acordate subvenţii în
mărime de 10 mii de lei la hectar. Dacă e vorba
de fructificare laterală – subvenţiile se ridică la
20 mii de lei/ha, iar pentru plantaţiile de mig-
dal – la 7,5 mii lei/ha. La moment, există trei
surse de finanţare a acestui sector - Fondul Cul-
turii Nucului, Fondul de Subvenţionare a Pro-
ducătorilor Agricoli şi Fondul Ecologic de Stat,
până acum fiind alocate circa 50 mln de lei. Sub-
venţiile de la bugetul de stat constituie aproape

50 la sută şi acoperă atât cheltuielile pentru cul-
tivarea materialului săditor, inclusiv de nuc al-
toit, cât şi lucrările de înfiinţare a livezilor in-
dustriale. Programul naţional al dezvoltării cul-
tivării nucului prevede extinderea suprafeţelor
de plantaţii nucifere până la 14,5 mii de hectare
către anul 2012.

Republica Moldova este unul din cei mai im-
portanţi exportatori de nuci pe piaţa europeană
şi cea internaţională, potrivit Centrului Comer-
cial Internaţional de la Geneva. După volumul de
export al acestui produs, ţara noastră cedează lo-
cul doar Statelor Unite ale Americii, Mexicului şi
Chinei. Republica Moldova exportă nuci în peste
30 de state ale lumii. Cele mai importante pieţe
de desfacere a nucilor moldoveneşti sunt Franţa,
Grecia, Elveţia, Germania, Ungaria, Siria, Israel.
Majoritatea exporturilor de nuci sunt efectuate
în ultimele două luni ale anului.

Ion RAPCEA

Omul de afaceri şi-a început activi-
tatea de antreprenor în 2003. Pe atunci
cultiva cereale, floarea-soarelui şi le-
gume. Pe exemplu propriu s-a convins
că din cereale nu prea faci bani, preţul
oferit de cumpărători fiind mic, şi piaţa
nesigură. Obţinea anumite venituri
din cultivarea legumelor, însă aceşti bani
nu erau suficienţi pentru practicarea
unei agriculturi durabile. 

Soluţia la care a ajuns Anatol
Plăcintă a fost orientarea spre culturi cu
valoare adăugată înaltă – să planteze vii
şi livezi.

Primul pas în această direcţie a
fost colectarea de informaţii. Omul de

afaceri a fost la Institutul de Fiziologie
a Plantelor, instituţii de proiectare, a stu-
diat Regulamentul de subvenţionare în
sectorul agrar, a studiat posibilitatea de
procurare a materialului săditor po-
micol şi viticol în republică. În iniţiativa
sa a fost susţinut de un alt om de afa-
ceri din localitate, Alexandru Brînză. Îm-
preună s-au lansat în afacerea nouă.
Iniţial, au plantat 21 ha de mere şi 10
ha de prune. Ulterior, au extins
plantaţiile de mere cu 55 ha şi au plan-
tat 23 ha de viţă de vie. 

În 2008, Anatol Plăcintă a plantat
şi 23 ha de viţă de vie cu un spectru larg
de soiuri – Moldova, Prezentabil, Vic-

toria, Codreanca, Cardinal, Ialoveni
Rezistent, mai multe soiuri de masă
pentru comercializare în stare
proaspătă.

În baza recomandărilor specialişti-
lor de la Institutul de Fiziologie a Plan-
telor au sădit meri de soiul Generos, Flo-
rina, Simirenco, Idared. Rezultatele
obţinute sunt încurajatoare. Recolta
din acest an este din cele mai bune –
mere frumoase, mari, cu calităţi gusta-
tive extraordinare şi cu aspect exterior
foarte atrăgător. Şi roada de prune a fost
bunişoară pentru anul doi de rod.  

Antreprenorul foloseşte toate me-
todele tehnologice raţional pentru a
obţine volumul de producere optim
pentru soiurile cultivate. Anatol Plăcintă
a respectat recomadările specialiştilor
şi tehnologiile prescrise. În cursul anu-
lui curent, de exemplu, a efectuat 14
stropiri în termenele prevăzute de teh-
nologie. A mai procurat şi un sistem de

irigare prin picurare pentru livadă şi-l va
instala în anul viitor. Actualmente,
acest sistem este folosit pentru irigarea
plantaţiei de legume, unde creşte roşii,
vinete şi ardei. Legumele sunt comer-
cializate la pieţele angro din Chişinău.

Via şi livada sunt întreţinute la un
nivel înalt tehnologic: solul este prelu-
crat între rânduri şi în rând. Terenurile,
pe parcursul anului, au fost alimentate
cu îngrăşămintele necesare conform
recomandărilor specialiştilor. Via şi li-
vada se dezvoltă normal, plantele sunt
viguroase, cu un potenţial productiv
înalt.

Fiind conştient că pentru fructe
poate obţine preţuri mai bune, dacă le
comercializează înafara sezonului, omul
de afaceri de la Ungheni şi-a asigurat şi
un depozit cu climă controlată şi cu ae-
risire permanentă  în care păstrează me-
rele.  

Schimbarea radicală a viziunilor

asupra agriculturii, cu orientarea spre
culturile de valoare înaltă au confirmat,
o dată în plus, că una din cheile succe-
sului este căutarea soluţiilor şi nu văie-
tarea. Niciodată nu l-am văzut pe Ana-
tol Plăcintă să se vaiete de ceva, întot-
deauna e optimist şi întotdeauna
munceşte. În activitatea sa se călăuzeşte
de cuvintele renumitului selecţioner
Miciurin – nu aşteptaţi daruri de la na-
tură, creaţi-le singuri şi folosiţi-le!

Omul de afaceri are planuri gran-
dioase, dar şi voinţă pentru a le înfăptui.
În ceea ce face este ajutat permanent de
Centrul pentru Iniţiativă Privată (CIP)
Ungheni, care face parte din reţeaua
AGROinform. Este un participant activ
la tot ceea ce face Centrul şi bneficiază
de susţinere din partea specialiştilor de
la Ungheni. 

Marina RADU, 
Consultant marketing CIP

Ungheni

Culturile de valoare înaltă sunt soluţia
sigură pentru agricultura durabilă

Una din dilemele cu care se confrontă permanent pro-
ducătorii agricoli este ce cultură să cultive, pentru ca să-şi
asigure un venit decent, capabil să-i motiveze să muncească
mai departe. Aceleaşi gânduri l-au frământat şi pe Anatol
Plăcintă, din comuna Sculeni, raionul Ungheni.

Experienţa confirmă

� Urmare din pag 3

CALITATEA - condiţie principală pentru sporirea exportului de nuci 
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Conform datelor operative, la data de
11 septembrie curent, aratul de
toamnă s-a efectuat pe o suprafaţă de
117,8 mii ha, constituind doar 14 la
sută din suprafaţa preconizată.

Din lipsa de precipitaţii, foarte lent se desfăşoară
aratul de toamnă în raioanele Cahul, Hânceşti, Ia-
loveni, Leova, Teleneşti, fiind la moment arate nu-
mai 2-5 la sută din suprafeţe. Raioanele Cantemir,
Călăraşi, Nisporeni, Străşeni, până la dta de refe-
rinţă, încă nu au început efectuarea arăturii.

Pentru semănatul culturilor de toamnă sunt
pregătite 262,8 mii ha sau cca 59 la sută din nece-
sar,  ritmul lucrărilor fiind mai mare decât în anul
2008. Mai bine se desfăşoară pregătirea solului pen-
tru semănatul culturilor de toamnă în raioanele:
Făleşti – 83 la sută, Râşcani – 79, Donduşeni – 77,
Cimişlia – 75, Ocniţa – 74 la sută.

La moment, se desfăşoară recoltarea culturilor
de grupa a II-a. Din suprafaţa totală de 285,8 mii
ha de porumb-boabe s-au recoltat 23,6 mii ha, pro-
ductivitatea medie la 1 ha constituind cca 29,7 q/ha,
obţinându-se un volum global de 70,3 mii tone.

Floaresa-soarelui s-a recoltat pe o suprafaţă de
82,6 mii ha sau 38 la sută din suprafaţa preconizată,

volumul global fiind de 113,9 mii tone.
La 11 septembrie era recoltată 78 la sută din su-

prafaţa preconizată de porumb-siloz, obţinându-
se un volum global de 74,4 mii tone.

În toamna anului current, din cauza condiţii-
lor climaterice nefavorabile (lipsa de precipitaţii)
semănatul rapiţei s-a tergiversat foarte mult. Prac-
tic, termenele optime de însămânţare a acestei cul-
turi au expirat. La moment, sunt însămânţate doar
15,6 mii ha sau cca 26,5 la sută din suprafaţa pre-
conizată.

Semănatul grâului de toamnă s-a efecuat pe o
suprafaţă de 510 ha din suprafaţa preconizată de
308,8 mii ha. Însămânţarea suprafeţelor continuă.

Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare
recomandă direcţiilor agricole raionale să întreprindă
toate măsurile necesare pentru efectuarea lucrări-
lor de toamnă în termene optime şi calitative.

Acest Târg Internaţional este unul din cele
mai semnificative platforme de comunicare
şi promovare  pentru industria alimentară din
Europa Centrală şi de Est, în cadrul căruia
anul trecut au participat  peste 45000 vizi-
tatori  şi peste 400 expozanţi din circa 40 ţări.
Târgul este divizat în 4 expoziţii specializate:
Produse Alimentare şi Băuturi, Vin şi Băuturi
Tari, Echipament pentru Depozitare, Fran-
chising.  În anul curent, la standul naţional

al Republicii Moldova, pe o suprafaţă de cca
20 m pătraţi, acordată gratuit de Ministerul
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale al Republi-
cii Polone, îşi vor expune produsele sale (vi-
nuri şi băuturi tari, produse de cofetărie, ulei
de floarea-soarelui, struguri, fructe uscate
etc.), S.R.L. „LION-GRI”, S.A. „LEOVIN”,
S.A. „BUCURIA”, S.R.L. „CEREALE PÎRÎTA”,
F.P.C. „PODGORENI” S.R.L., S.R.L. „MONI-
COL”, Asociaţia Producătorilor şi Exporta-

torilor Strugurilor de masă din Republica Mol-
dova etc. În cadrul acestui eveniment va avea
lor o întrevedere a delegaţiei oficiale a Re-
publicii Moldova cu conducerea Ministeru-
lui Agriculturii şi Dezvoltării Rurale al Re-
publicii Polone în cadrul căreia vor fi abordate
aspectele ce ţin de colaborarea între minis-
terele de ramură, în particular, implementarea
Planului de Acţiuni al cooperării moldo-po-
lone în domeniul agriculturii, semnat la
Chişinău, la 9 decembrie 2008. Totodată, la
solicitarea Ministerului Agriculturii şi In-
dustriei Alimentare, vor fi organizate între-
vederi bilaterale între agenţii economici din
Republica Moldova, participanţi la expoziţie
cu potenţiali cumpărători din Polonia.

Produsele agricole ecologice vor putea fi
cumpărate în reţelele de supermarkete, precum
şi în secţii specializate din pieţele agricole din
ţară. Ministerul Agriculturii şi Industriei Ali-
mentare a anunţat că a desfăşurat o serie de
acţiuni, inclusiv întrevederi cu producători de
produse ecologice şi reprezentanţi ai reţelelor
de supermarkete, pentru a facilita accesul
consumatorilor la aceste produse.

Astfel, mai mulţi producători de fructe, legume,
precum şi produse de origine animalieră organice
au obţinut deja permisiunea şi loc de comercializare
în pieţele agricole din Ştefan Vodă, Olăneşti,
Ocniţa, Ciadîr-Lunga etc. Potrivit datelor Minis-

terului, din cauză că internă de produse ecologice
este în formare, 95% din produsele ecologice de ori-
gine vegetală (cereale, oleaginoase şi proteice,
fructe de pădure, plante medicinale) sunt exportate
pe pieţele din Germania, Elveţia, Olanda şi Marea
Britanie, unde cererea este în creştere. Astfel, vo-
lumul exportului a crescut la 31285 t faţă de
25500 t (2005). Totodată, au fost discutate condiţiile
de livrare şi achiziţionare a produselor pentru o se-
rie de reţele de supermarkete, cu prezentarea
mostrelor. În prezent, 168 de agenţi economici prac-
tică agricultura organică (ecologică), iar suprafaţa
agricolă încadrată în sistemul agroalimentar eco-
logic este de cca. 32000 ha.

O întreprindere de stat, subordonată
MAIA, va fi lichidată 

Guvernul în exerciţiu a decis lichidarea Direcţiei Generale Cercetare, Învăţământ şi Formare Profe-
sională. Întreprinderea de stat a fost formată prin ordinul Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare
(MAIA), în 1998, prin reorganizarea altor două direcţii generale. În capitalul statutar au fost transmise
bunuri materiale de 12,3 mii lei, inclusiv mijloace băneşti de 0,4 mii lei. Direcţia Generală Cercetare,
Învăţământ şi Formare Profesională acorda servicii metodico - consultative şi de marketing în activita-
tea instituţiilor subordonate ministerului. Curtea de Conturi a constatat, pe parcursul controalelor efec-
tuate, că asemenea gen de activitate precum este „acordarea serviciilor metodico - consultative şi mar-
keting” este specifică autorităţii publice de profil, adică MAIA. Curtea de Conturi a formulat propune-
rea ca Ministerul Finanţelor, în comun cu MAIA, să analizeze oportunitatea activităţii acestei întreprinderi,
deoarece întreţinerea personalului se face din contul bugetului de stat. Deciziile Curţii de Conturi da-
tează cu 4 martie 2008 şi 29 mai acelaşi an. Executarea acestora a întârziat cu mai bine de un an. 

În perioada 7-17 septembrie curent, în Republica
Moldova, se află într-o vizită de lucru experţii
Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie şi
Agricultură (FAO): Srivastava Mukesh,  Salar
Tayyib şi Ilie Dumitrescu. Programul de lucru al
misiunii are ca obiectiv abordarea tematicii
pregătirii către recensământul general agricol
(RGA) în Republica Moldova.

Agenda de lucru a misiunii experţilor FAO este focusată pe asis-
tenţa acordată Republicii Moldova în vederea asigurării compatibi-
lităţii datelor RGA la nivel internaţional, atât cu ţările membre ale
FAO, cât şi în special cu cele ale Uniunii Europene.

Misiunea FAO a avut deja o intrevedere cu Ion Perju, viceministru
al Agriculturii şi Industriei Alimentare, în cadrul căreia au fost abor-
date aspecte privind realizarea lucrărilor preparatorii către re-
censămîntul general agricol. În perioada aflării lor la Chişinău, ex-
perţii FAO de asemenea vor avea întrevederi cu reprezentanţii Ofi-
ciului Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare Internaţională (SIDA) în

Moldova, experţii Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare,
Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru etc.   

În scopul accentuării importanţei discuţiilor actuale purtate cu
experţii FAO, remarcăm că, în Republica Moldova, o acţiune de ase-
menea amploare, ca recensămîntul general agricol, încă n-a fost efec-
tuată. Însă, practica mondială demonstrează, precum şi conform re-
comandărilor FAO, că aceasta este o măsură absolut necesară pen-
tru evaluarea situaţiei în agricultură. RGA permite obţinerea  date-
lor relevante atît la nivel naţional, cît şi cel regional.  Ţine de menţio-
nat că în Moldova, pînă în prezent,  se efectuau doar recensăminte
specializate în agricultură: a suprafeţelor însămînţate (ultimul a fost
efectuat în anul 1985), animalelor (anul 1992), plantaţiilor multia-
nuale (anul 1994).

Datele colectate în procesul recensămîntului vor servi autorităţilor
publice centrale pentru fundamentarea elaborării deciziilor în mo-
nitorizarea şi evaluarea politicilor naţionale în domeniul agroalimentar
şi a dezvoltării rurale, precum şi autorităţilor publice locale la luarea
deciziilor importante pentru deservirea localităţilor săteşti, asigura-
rea securităţii alimentare a populaţiei, atragerea investiţiilor străine
pentru dezvoltarea sectorului agrar, infrastructurii săteşti, etc.

Realizarea RGA în Republica Moldova se încadrează în Progra-
mul FAO pentru Recensămîntul Mondial Agricol – runda 2010.

Experţi FAO acordă asistenţă în procesul de
pregătire pentru recensământul general agricol

Lucrările agricole de
toamnă se desfăşoară lent

Produse agricole ecologice vor putea fi
cumpărate în pieţe agricole şi supermarkete

O delegaţie din Moldova participă la Târgul Internaţional 
al Comerţului cu Produse Alimentare „Polagra-Food” din Poznan

O delegaţie a Republicii Moldova, compusă din oficiali ai Ministerului Agriculturii şi
Industriei Alimentare şi agenţi economici participă, în perioada 14-17 septembrie, la Târgul
Internaţional al Comerţului cu Produse Alimentare „Polagra-Food”, care se desfăşoară în
oraşul Poznan, Polonia. Delegaţia este condusă de Emilia Căinărean, şef al Direcţiei Relaţii
Internaţionale şi Marketing  al Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare.
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În luna august

Castraveţi şi roşii
În luna august, vânzările de roşii şi castraveţi

au decurs intensiv pe toate pieţele monitorizate
de către experţii AGROinform. Cantităţile co-
mercializate s-au micşorat puţin doar la mijlo-
cul perioadei de referinţă. Acest lucru se dato-
rează deficitului de castraveţi, cauzat de secetă,
care a compromis suprafeţele cultivate. Cererea
mică în combinaţie cu oferta generoasă din
partea producătorilor autohtoni, au determinat
micşorarea cantităţilor de comercializate de
roşii. În majoritate, pe parcursul perioadei de mo-
nitorizare, producţia expusă a fost de origine au-
tohtonă, de calitate înaltă, preponderent culti-
vată în câmp deschis.

Recolta de castraveţi în perioada de referinţă,
fiind afectată de secetă, s-a dovedit a fi foarte
mică, din care cauză pe unele pieţe angro s-a re-
simţit un deficit de aceste legume. Însă, nici ce-

rerea nu a fost mare, ca să creeze o situaţie de criză
la nivel de produs. Comercianţii au reacţionat ime-
diat, acoperind nişa liberă cu producţie de import.

Preţul mediu în perioada de monitorizare a
înregistrat oscilaţii mari. În săptămână a doua a
lunii august, pe piaţele din Chişinău şi Ungheni
preţul mediu a fost în creştere cu 25% faţă de
prima săptămână. La Chişinău preţul mediu a
crescut de la 4,00 la 6,00 lei/kg, tot aici, în a doua
săptămână a perioadei de referinţă, s-a atestat
şi preţul maxim (7,00 lei/kg). Preţul minim a fost
înregistrat la piaţa angro din Edineţ (1,00 leu/kg
pe parcursul întregii luni). Doar la Edineţ cas-
traveţii s-au ieftinit, în comparaţia cu luna iulie. 

Faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut,
preţul mediu la castraveţi s-a micşorat cu 9- 63%,
în dependenţă de piaţă. Operatorii de pe piaţă
afirmă, că motivul ieftinirii este efectul crizei eco-
nomice, care a redus capacitatea de cumpărare
a consumatorilor.

Roşiile de câmp se comercializează în can-
tităţi mai mari decât cele de seră şi la un preţ mai
mic cu circa 1-2 lei/kg. Acest lucru este datorat
ofertei mai mari, dar şi aspectului mai compe-
titiv al legumelor de seră.

La piaţa angro din Ungheni s-a înregistrat cel
mai mare şi cel mai mic preţ de comercializare
a roşiilor de câmp, valoarea alcătuind 1,00
leu/kg şi, respectiv, 4,00 lei/kg. Preţul mediu în
perioada de referinţă a crescut doar la piaţa an-
gro din Ungheni, cu circa 9%, dar la pieţile din
Bălţi şi Edineţ s-a micşorat cu 39% şi, respectiv,
27%. Faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent,
preţul mediu a scăzut cu circa 17-54% în de-
pendenţă de piaţă.

În perioada apropiată, din cauza micşorării
ofertelor şi creşterii,  în acelaşi timp, a cererii în
perioada fabricării conservelor, roşiile ar putea
să se scumpească.

Cele mai mari preţuri angro la
ardei dulce şi vinete au fost 

înregistrate la Ungheni
Luna august a fost caracterizată de oferta în

creştere de ardei dulce şi vinete, ceea ce a de-
terminat şi şi o ieftinire considerabilă a acestor
legume. Astfel, ardeiul s-a ieftinit, în funcţie de
piaţă, cu 25,5-42%.

În perioada de referinţă, cel mai mic preţ pen-
tru acest produs a fost înregistrat în data de 6
august la Chişinău (5,00 lei/kg). Recordul pen-
tru cel mai scump ardei, înregistrat la sfârşitul
lunii august, aparţine pieţei din Ungheni -
10,00 lei/kg. 

Faţă de perioada similară a anului trecut, pe
pieţele din Bălţi, Edineţ şi Ungheni preţurile au
suferit o micşorare nesemnificativă, excepţie fiid
pieţele din Chişinău şi Cahul, unde ardeiul s-a ief-
tinit cu 28,9% şi, corespunzător, 20%.

Vinetele au fost comercializate atât de pro-
ducători, cât şi de intermediari pe toate pieţele ana-
lizate în decursul întregii perioade de referinţă. Pe
pieţele din ţară predomină producţia autohtonă.
Preţul minim de comercializare al vinetelor a fost
înregistrat la începutul lunii, pe pieţele agricole din
Bălţi şi Edinet (2,00 lei/kg), iar cel maxim - pe piaţa
angro din Ungheni (6,00 lei/kg). Comparativ cu
luna iulie, preţurile au fost în descreştere pe ma-
joritatea pieţelor, dat fiind faptul că ofertele au cres-

CASTRAVEŢI

Piaţa

Preţ mediu angro, lei/kg

J. 
06.08.09

J. 
13.08.09

J. 
20.08.09

J. 
27.08.09 iul. 2009 aug. 2009

Abatere, %

aug./ iul. aug.2009/
aug.2008

Bălţi 3,00 n/a 5,00 3,00 2,80 3,67 31,07 -8,25

Cahul 4,00 n/a 4,00 4,00 3,80 4,00 5,26 -49,24

Chişinău Albişoara 4,00 6,00 4,50 5,50 3,90 5,00 28,21 -53,48

Edineţ 3,00 2,50 2,00 n/a 2,80 2,50 -10,71 -62,96

Ungheni 4,00 5,00 5,00 5,00 3,60 4,75 31,94 -9,52

Sursa: www.agravista.md * n/a - nu există valori

Tabelul 1. Evoluţia preţurilor medii la castraveţi în luna august 2009

ROŞII DE CÂMP

Piaţa

Preţ mediu angro, lei/kg

J. 
06.08.09

J. 
13.08.09

J. 
20.08.09

J. 
27.08.09 iul. 2009 aug. 2009

Abatere, %

aug./ iul. aug.2009/
aug.2008

Bălţi 2,00 2,50 2,00 2,00 3,50 2,13 -39,14 -52,66

Cahul 1,50 2,50 3,00 3,00 n/a 2,33 n/a -43,58

Chişinău Albişoara n/a 2,00 2,80 2,00 n/a 2,27 n/a -54,60

Edineţ 2,50 2,00 2,00 n/a 3,00 2,17 -27,67 -21,09

Ungheni 3,50 n/a 2,50 n/a 2,75 3,00 9,09 -17,35

Sursa: www.agravista.md * n/a - nu există valori

Tabelul 2. Evoluţia preţurilor medii la roşiile de câmp în luna august 2009

ARDEI DULCI

Piaţa

Preţ mediu angro, lei/kg

J. 
06.08.09

J. 
13.08.09

J. 
20.08.09

J. 
27.08.09 iul. 2009 aug. 2009

Abatere, %

aug./ iul. aug.2009/
aug.2008

Bălţi 7,00 8,50 8,50 8,50 11,20 8,10 -27,68 -8,40

Cahul 8,00 8,00 8,50 7,50 13,80 8,00 -42,03 -20,00

Chişinău Albişoara 6,00 8,00 8,00 7,50 12,30 7,40 -39,84 -28,90

Edineţ 8,00 6,50 6,50 n/a 11,80 7,00 -40,68 -6,70

Ungheni 8,00 9,00 9,00 9,00 13,60 8,80 -35,29 -7,90

Sursa: www.agravista.md * n/a - nu există valori

Tabelul 4. Evoluţia preţurilor medii la ardeii dulci în luna august 2009

VINETE 

Piaţa

Preţ mediu angro, lei/kg

J. 
06.08.09

J. 
13.08.09

J. 
20.08.09

J. 
27.08.09 iul. 2009 aug. 2009

Abatere, %

aug./ iul. aug.2009/
aug.2008

Bălţi 3,50 4,00 4,00 4,00 9,50 3,90 -58,95 -26,20

Cahul 2,50 5,00 3,80 4,00 9,70 3,80 -60,82 -19,50

Chişinău Albişoara 3,50 3,50 3,50 3,50 10,80 3,50 -67,59 -19,90

Edineţ 2,00 2,50 3,00 n/a 5,80 2,50 -56,90 -14,70

Ungheni 4,50 5,00 5,00 5,00 9,80 4,90 -50,00 14,70

Sursa: www.agravista.md * n/a - nu există valori

Tabelul 5. Evoluţia preţurilor medii la vinete în luna august 2009

ROŞII DE SERĂ

Piaţa

Preţ mediu angro, lei/kg

J. 
06.08.09

J. 
13.08.09

J. 
20.08.09

J. 
27.08.09 iul. 2009 aug. 2009

Abatere, %

aug./ iul. aug.2009/
aug.2008

Bălţi n/a n/a n/a n/a 6,67 n/a n/a n/a

Cahul 4,00 4,00 4,00 4,00 5,00 4,00 -20,00 -13,60

Chişinău Albişoara 2,50 3,00 4,00 3,00 5,10 3,13 -38,63 -43,09

Edineţ 3,00 n/a n/a n/a 5,13 3,00 -41,52 -40,00

Ungheni n/a 2,50 n/a 2,00 6,50 2,25 -65,38 -50,00

Sursa: www.agravista.md * n/a - nu există valori

Tabelul 3. Evoluţia preţurilor medii la roşiile de seră în luna august 2009

Majoritatea legumelor  
pieţe angro au fost de 
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cut , iar pe pieţe marfa este comercializată tot mai
mult de către producătorii autohtoni.

Faţă de luna august a anului trecut, ardeiul
s-a ieftinit, în majoritatea pieţelor monitorizate,
cu 14,7–26,2%. La piaţa din Ungheni preţul a
crescut cu 14,7% din cauza ofertei mai mici de
legume. Pentru lunile de toamnă este prognozată
o creştere considerabilă a cantităţilor de ardei
dulce şi vinete, factori care vor condiţiona
continuarea ieftinirii acestor legume.

Oferta de varză este modestă
din cauza recoltei slabe şi a

suprafeţelor mici de cultivare
Potrivit studiilor efectuate de experţii AGROin-

form, şi în august varza nu şi-a pierdut poziţia în
calitate de produs activ comercializat pe toate
pieţele angro. Cele mai mari cantităţi au fost co-
mercializate în primele două decade ale lunii. Spre
sfârşitul lunii, cantităţile de varză s-au micşorat,

fapt explicat prin reducerea terenurilor cultivate
cu varză în anul curent. În august a crescut şi oferta
de conopidă de producţie autohtonă, preponde-
rent expusă la pieţele din Chişinău şi Bălţi.

Cantităţile de varză roşie de asemenea sunt
în creştere, dar comercializări au avut loc numai
la piaţa din Chişinău şi Bălţi. Varza de pechin
constant a fost comercializată numai la piaţa din
Chişinău. Cererea pentru aceste produse este mică.

În perioada de referinţă, cu excepţia pieţei
din Cahul, pe toate pieţele monitorizate varza
s-a scumpit. Cel mai mic preţ, 2,50 lei/kg, a fost
înregistrat în prima decadă a lunii august la Bălţi
şi Chişinău şi în a doua decadă a lunii la piaţa din
Edineţ. Cel mai mare preţ, 6,00 lei/kg, a fost sem-
nalat în data 13 august la Cahul şi 20 august la
Bălţi. Cele mai mari cantităţi de varză s-au co-
mercializat la preţul de 3,00-3,50 lei/kg.

În comparaţie cu lună precedentă, varza s-a
scumpit cu până la 66,67%, lider în scumpiri fiind
Cahulul şi Ungheni. În acelaşi timp, în comparaţie
cu august 2008, preţurile medii de comercializare
a varzei au crescut de aproximativ 3 ori. Acest efect
se datorează micşorării considerabile în acest an
a terenurilor cultivate cu varză, iar condiţiile cli-
materice au favorizat obţinerea în 2008 a unor re-
colte mai mari. Toate acestea au determinat
anul trecut o suprasaturare a pieţei şi, ca urmare,
o ieftinire considerabilă a varzei.

Experţii estimează că, în septembrie, cererea
şi oferta de varză va rămâne la  nivelul lunii august.
Iar pentru a doua jumătate a lunii curente sunt
aşteptate intensificări a ritmului de comercializare
a acestui produs. La nivelul lunii august este es-
timat şi preţul la varză în luna septembrie.

Cartofii de import 
sunt mai ieftini

Sortimentul bogat de legume de pe pieţele
agricole face cartoful mai puţin evidenţiat,
totuşi acesta rămâne şi în continuare unul din
cele mai comercializate produse. Şi în luna au-
gust, pieţele angro au oferit cantităţi mari de car-
tofi, preponderent producţie locală, cea de im-
port deţinând o cotă foarte mică. Cartofii de im-
port au apărut pe piaţă mai ales spre finele lu-
nii august şi au fost de origine poloneză.

Cele mai mari cantităţi de cartofi au fost co-
mercializate, deja tradiţional, pe pieţele din
Chişinău şi Bălţi. În august, cartofii s-au ieftinit,
datorită ofertei care a depăşit considerabil cererea.
Tradiţional, în regiunile de nord ale ţării cartofii sunt
cultivaţi în cantităţi mai mari, ceea ce a determi-

nat un preţ mai mic pe pieţele angro din nord.
În perioada de referinţă oscilaţiile preţuri-

lor au fost mai mici comparativ cu perioada pre-
cedentă. Dacă la începutul perioadei preţul me-
diu a fost de 5,00 lei/kg în Chişinău şi 4,50 lei/kg
la Ungheni, apoi spre sfârşitul perioadei preţul
s-a stabilit la nivelul de 3,50 lei/kg pe ambele
pieţe. Cele mai stabile preţuri au fost înregistrate
la piaţa din Cahul (4,00 lei/kg). La Edinet şi Bălţi,
spre sfârşitul perioadei au fost înregistrate cele
mai mici preţuri de 2,80 lei/kg şi 3,00 lei/kg.

Totuşi, comparativ cu Polonia, preţurile la car-
tofi pe pieţele angro din Moldova sunt de circa 2 ori
mai mari. În Polonia, în perioada de referinţă, preţul
unui kilogram de cartofi a variat între 1,80 şi 2,00
lei/kg. Potrivit experţilor AGROinform, preţul la car-
tofi poate să se stabilizeze la nivelul actual anume
datorită producţiei de import, care este mai scumpă
aproximativ cu 1,00 lei/kg decât cea autohtonă, dar
şi ca urmare a efectelor secetei, care a diminuat re-
colta de cartofi la producătorii autohtoni.

Ceapă
În luna august, pe majoritatea pieţelor mo-

nitorizate de experţii AGROinform, ceapa a fost
expusă în vânzare in cantităţi mari, excepţie au fost
piaţile din Ungheni şi Cahul, unde oferta a fost me-
die. Ceapa galbenă a fost comercializată pe pieţe
zilnic, cu excepţia pieţei din Edineţ, unde la data
de 27 august a lipsit din comercializare. Toată pro-
ducţia a fost de origine autohtonă, fiind propusă

spre vânzare atât de producători agricoli locali cât
şi de intermediari. Cea mai generoasă a fost
oferta de ceapă de soiul Stuttgart. 

Preponderent ceapa galbenă este comercia-
liză în plase a câte 25–40 kg. Potrivit comenta-
riilor intermediarilor/producătorilor cererea din
partea consumatorului pentru acest produs a fost
mică, ceea ce a determinat ieftinirea cepei. 

Lider după volumele de comercializare a ce-
pei în luna august au fost pieţele din Chişinău
şi Bălţi, datorită puterii de cumpărare mai mare
a consumatorilor. Comparativ cu luna prece-
dentă, ceapa galbenă s-a ieftinit, în medie, cu
15,44% - 30,56%. A fost atestată şi o ieftinire în
comparaţie cu perioada similară a anului trecut
– cu până la 33,4%. La piaţa din Chişinău preţul
mediu a rămas aproape neschimbat. 

În perioada analizată preţul maxim (5,00
lei/kg) a fost înregistrat pe pieţele din Ungheni
şi Chişinău, iar cel minimal (2,00 lei/kg) a fost
înregistrat la piaţa din Edineţ.

Maria CERVATIUC, AGROinform

VARZA ALBĂ

Piaţa

Preţ mediu angro, lei/kg

J. 
06.08.09

J. 
13.08.09

J. 
20.08.09

J. 
27.08.09 iul. 2009 aug. 2009

Abatere, %

aug./ iul. aug.2009/
aug.2008

Bălţi 3,00 3,00 3,50 4,30 2,50 3,45 38,00 62,73

Cahul 3,50 5,00 5,00 4,00 2,82 4,37 54,96 157,05

Chişinău Albişoara 3,00 3,50 3,50 4,20 2,46 3,55 44,31 216,96

Edineţ 3,00 2,50 3,00 4,00 2,00 3,12 56,00 212,00

Ungheni 3,50 5,00 5,00 5,00 2,80 4,62 65,00 147,05

Sursa: www.agravista.md * n/a - nu există valori

Tabelul 6. Evoluţia preţurilor medii angro la varză în luna august 2009

CARTOFI

Piaţa

Preţ mediu angro, lei/kg

J. 
06.08.09

J. 
13.08.09

J. 
20.08.09

J. 
27.08.09 iul. 2009 aug. 2009

Abatere, %

aug./ iul. aug.2009/
aug.2008

Bălţi 3,50 3,50 3,00 n/a 4.60 3,33 -27,61 -33,40

Cahul 4,00 4,00 4,00 4,00 4.20 4,00 -4,76 11,73

Chişinău Albişoara 5,00 3,30 4,00 3,50 5.26 3,95 -24,90 5,33

Edineţ 3,50 3,00 2,80 2,80 4.60 3,03 -34,13 -24,25

Ungheni 4,50 3,50 4,00 3,50 5.60 3,88 -30,71 -22,40

Sursa: www.agravista.md * n/a - nu există valori

Tabelul 7. Evoluţia preţurilor medii la cartofi în luna august 2009

CEAPĂ GALBENĂ

Piaţa

Preţ mediu angro, lei/kg

J. 
06.08.09

J. 
13.08.09

J. 
20.08.09

J. 
27.08.09 iul. 2009 aug. 2009

Abatere, %

aug./ iul. aug.2009/
aug.2008

Bălţi 4,00 3,00 3,00 3,00 3,90 3,25 -16,67 -33,40

Cahul 3,50 3,00 2,50 2,50 3,40 2,88 -15,29 -11,54

Chişinău Albişoara 4,00 4,00 4,00 3,00 5,04 3,75 -25,60 3,31

Edineţ 2,00 2,50 3,00 n/a 3,60 2,50 -30,56 -20,13

Ungheni 4,00 5,00 4,00 3,50 5,00 4,13 -17,40 -17,50

Sursa: www.agravista.md * n/a - nu există valori

Tabelul 8. Evoluţia preţurilor medii la ceapa galbenă în luna august 2009

Experţi ai Federaţiei Naţionale a
Agricultorilor din Moldova AGROin-
form monitorizează în permanenţă
evoluţia preţurilor la fructe şi legume
la cinci pieţe angro din ţară (Cahul,
Chişinău, Ungheni, Bălţi, Edineţ)
!

 comercializate în 
producţie autohtonă
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Protecţia plantelor este un element tehnologic estenţial im-
portant în agricultura Republicii Moldova, ţară preponderent
agrară. Annual,în lipsa efectuării măsurilor de protecţie a culturi-
lor agricole, fermierii suportă pierderi enorme. În scopul obţine-
rii unor recolte stabile, bogate, calitative şi competitive de produ-
se agricole sunt aplicate un şir de procedee şi mijloace de protecţie
a plantelor, de combatere integrată a dăunătorilor, bolilor şi bu-
ruienilor prin utilizarea ştiinţific argumentată a produselor de uz
fitosanitar.

Prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 897 din 8 de-
cembrie 1994, pe lângă Ministerul Agriculturi şi Industriei Ali-
mentare a fost creat Centrul de Stat pentru Atestarea şi Omologarea

Produselor de Uz Fitosanitar şi al Fertilizanţilor cu Consiliul Re-
publican pentru Aprobarea Produselor de Uz Fitosanitar şi al Fer-
tilizanţilor cu sarcinele principale:
� organizarea şi efectuarea încercării-testării de stat a pro-

duselor de uz fitosanitar şi al fertilizanţilor noi la instituţiile şti-
inţifice respective;
� efectuarea înregistrării şi reînregistrării produselor cu eli-

berarea certificatelor de omologare;
� formarea unui sortiment nou şi eficient de produse de uz

fitosanitar şi fertilizanţi;
� pregătirea şi publicarea Registrului de stat al produselor

de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor, permise pentru utilizare în Re-
publica Moldova, precum şi suplimentele la acesta.

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

Produse de uz fitosanitar noi

Denumirea comercială, forma preparativă, 
substanţa activă, firma producătoare, ţara, numărul 

şi data înregistrării, grupa de toxicitate

Norma de
consum 

a preparatului 
(l/ha, kg/ha, l/t,

kg/t)

Organismul nociv Modul, perioada şi limitele de utilizare

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

Termenul de ieşire în
câmp pentru efectuarea 

lucrărilor manuale 
(mecanizate)

Denumirea ştiinţifică Denumirea populară

1 2 4 5 6 7 8

ERBICIDE    

Dical-2,4 D SL (2,4-D sare de demitil amină, 720 g/l)  „Willo-
wood Limited”,  Hong Kong 03-0530 18.03.2009 III/IV

0,8 Buruieni dicotiledonate anuale
Prin stropirea semănătorilor în faza 

de înfrăţire a culturii

30  (1) 7 (3)

1,25 Buruieni dicotiledonate anuale
şi perene -  (1) 7 (3)

*Lancelot 450 WG (aminopiralid, 300 g/kg + florasulam, 150
g/kg) “Dow Agro Sciences”, Austria 03-0503 18.02.2009 IV/- 30-33 g/ha - Buruieni dicotiledonate anuale şi pe-

rene
Prin stropire primăvara în faza de înfrăţire pînă la

formarea internodului al II –lea (inclusiv) -  (1) 7 (3)

FUNGICIDE

Soligor 425 EC  (protioconazol, 53 + spiroxamin, 224 + tebu-
conazol, 148) g/l “Bayer Crop Science AG”, Germania 02-
0523 18.03.2009 IV/III

0,5-0,7 Puccinia recondita, 
Erysiphe graminis, 

Septoria tritici

Rugina brună, făinare, septorioză Prin stropire în perioada de vegetaţie 30 (2) 7 (3)

PRODUSE PENTRU TRATAREA MATERIALULUI SEMINCER CU ACŢIUNE FUNGICIDĂ 

*Ranazol, FS  (tebuconazol, 60 g/l) “Nertus Ltd”, Ucraina 04-
2-0554 22.04. 2009 IV/-

0,4-0,5 Fusarium spp., Helminthos-
porium spp., Cladosporium

herbarum

Mucegaiul seminţelor, putrezirea 
fuzariană, helmintosporioza 

rădăcinilor, înnegrirea spicelor

Tratarea seminţelor - (1) - (-)

PRODUSE PENTRU TRATAREA MATERIALULUI SEMINCER CU ACŢIUNE FUNGICIDĂ 

Biscaya 240 OD (240 g/l) “Bayer Crop Science AG”, Germania
01-0398 22.04.2009 III/III

0,2-0,3 Eurygaster integriceps, Ha-
plothrips tritici 

Ploşniţa asiatică a cerealelor, tripsul
grâului

Prin stropire în perioada de vegetaţie 50 (1) 7 (3)

Cyclor 550 EC (clorpirifos, 500 + cipermetrin, 50) g/l „Willo-
wood Limited”,  Hong Kong 01-0546 22.04.2009 II/I

1,0 Zabrus tenebrioides Gândacul ghebos al cerealelor Prin stropirea plantulelor toamna sau
primăvara, până la sfârşitul fazei de înfrăţire

60 (1) 7 (3)

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

1,2-1,5 Schizaphis graminum, Ha-
plothrips tritici, Eurygaster

integriceps

Păduchele verde al cerealelor, tripsul
grâului, ploşniţa asiatică a cerealelor

Prin stropire în perioada de vegetaţie 40 (1) 10 (4)

Tanrek, VRC (imidacloprid, 200 g/l) ZAO “Firma Avgust”, Rusia
01-0264 18.02.2009 III/I

0,2-0,25 Zabrus tenebrioides (larve
de vîrsta I şi II-a)

Gândacul ghebos al cerealelor Prin stropirea semănăturilor toamna sau
primăvara devreme 

- (1) 3 (1)

0,15 Haplothrips  tritici, Eurygas-
ter integriceps, Aphididae 

Tripsul grîului, ploşniţa asiatică a ce-
realelor, păduchi

Prin stropire în perioada de vegetaţie 20 (1-2)

RODENTICIDE 

Klerat, 0,05 g (brodifacum, 0,05 g/kg)  „Syngenta”, Elveţia 07-
0080 03.12.2008 I

Până la 3 kg/ha, 5
g/vizuină

Microtus avales, Apodemus
agrarius Şoareci de câmp

Repartizarea în vizuini sau alte ascunzişuri ale
rozătoarelor, unde  nu au acces alte animale cu
sânge cald. Repartizarea se efectuează cu do-
zatoare speciale la densitatea populaţiilor de la
10-20 până la 600 vizuini/ha cu intervalul dintre

repartizări de 16 zile, dar nu mai mult de 2 re-
partizări pe sezon. 

- (1-2) - (-)

REGULATORI DE CREŞTERE

Nano-Gro TM  (concentraţia 0,000000001 M Sulfat de Fe,
Co, Al, Mg, Mn, Ni, Ag  (10-9)) “Agro Nanotechnology Corp.”,
SUA 06-0428 22.04.2009

24 – 30 gra-
nule/10 l apă Stimulator de creştere Tratarea seminţelor - (1) - (-)

FERTILIZANŢI

Grâu

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

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

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

Macroelemente:
N(azot) – 7,5-30,0% , Р2О5 – 13,5 – 24,0%

K2O – 15,0 – 32,0%, MgO – 3,0 - 4,5%
СаО – 24,0%, Microelemente:

B – 0,03-9,5%, Cu – 0,064-0,75 %                
Zn – 0,032-1,5%, Fe   0,08-1,6%, 

Mn – 0,0675-2,25%, Mo – 0.0013-0,015           
S – 5,6-7,8%

Wuxal Microplant – 1,0 L/ha

Două tratamente:
I –  în faza de înfrăţire; 

II – ieşirea în pai. 2
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înregistrate în Republica Moldova 

Denumirea comercială, forma preparativă, 
substanţa activă, firma producătoare, ţara, numărul 

şi data înregistrării, grupa de toxicitate

Norma de
consum 

a preparatului 
(l/ha, kg/ha, l/t,

kg/t)

Organismul nociv Modul, perioada şi limitele de utilizare

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

Termenul de ieşire în
câmp pentru efectuarea 

lucrărilor manuale 
(mecanizate)

Denumirea ştiinţifică Denumirea populară

1 2 4 5 6 7 8

ERBICIDE

*Lancelot 450 WG (aminopiralid, 300 g/kg + florasulam, 150
g/kg) “Dow Agro Sciences”, Austria 03-0503 18.02.2009 IV/- 30-33 g/ha - Buruieni dicotiledonate anuale şi pe-

rene
Prin stropire primăvara în faza de înfrăţire pînă la

formarea internodului al II –lea (inclusiv) -  (1) 7 (3)

FUNGICIDE

Soligor 425 EC  (protioconazol, 53 + spiroxamin, 224 + tebu-
conazol, 148) g/l “Bayer Crop Science AG”, Germania  02-
0523 18.03.2009 IV/III

0,5-0,7 Puccinia recondita,Erysiphe
graminis, Septoria tritici Rugina brună, făinare, septorioză Prin stropire în perioada de vegetaţie 30 (2) 7 (3)

PRODUSE PENTRU TRATAREA MATERIALULUI SEMINCER CU ACŢIUNE FUNGICIDĂ

*Ranazol, FS (tebuconazol, 60 g/l) “Nertus Ltd”, Ucraina 04-
2-0554 22.04. 2009 IV/- 0,4-0,5

Fusarium spp., Helminthos-
porium spp.,  Cladosporium

herbarum

Mucegaiul seminţelor, putrezirea fuza-
riană, helmintosporioza rădăcinilor, în-

negrirea spicelor
Tratarea seminţelor - (1) - (-)

FERTILIZANŢI

Orz

Denumirea comercială, forma preparativă, 
substanţa activă, firma producătoare, ţara, numărul 

şi data înregistrării, grupa de toxicitate

Norma de
consum 

a preparatului 
(l/ha, kg/ha, l/t,

kg/t)

Organismul nociv Modul, perioada şi limitele de utilizare

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

Termenul de ieşire în
câmp pentru efectuarea 

lucrărilor manuale 
(mecanizate)

Denumirea ştiinţifică Denumirea populară

1 2 4 5 6 7 8

FUNGICIDE Fenamidon + propamocarb hidroclorură

Consento 450 SC (fenamidon, 75 +  propamo-carb hidroclo-
rură, 375) g/l “Bayer Crop Sciences AG”, Germania 02-0551
22.04. 2009 IV/IV

2,0 Phytophthora infestans, Al-
ternaria porri Mana cartofului, alternarioză Prin stropire în perioada de vegetaţie 14 (2-3) 7 (3)

INSECTICIDE

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

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

FERTILIZANŢI

Cartof

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

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

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

NPK (6-23-35) +  1MgO + 0,1B + 0,2Mn +
0,2Zn + 0,2Cu + 0,05Fe + 0,002Mo + Fertivant 2,0 + 2,0 Două  tratamente în perioada de vegetaţie:  I-ul – în faza de înfrăţire; 

al II-lea – ieşirea în pai. 2

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

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

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

Azosol 36 Extra, N-36,3 %, MgO- 4,5%, 
B - 0,027%, Cu – 0,27%, Fe – 0,027%

Mn –1,35%, Mo –0,00067, Zn –0,013%
Adob Mn, Mn –15,3%

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

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

NPK (0-43-28) +  2,0MgO + 0,5B + 1,6S +
0,2Mn  + 0,2Zn 3,0 + 3,0

Două  tratamente în perioada de vegetaţie:  
I-ul – în faza de 8-10 frunze a culturii;

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

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

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

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

Mn  - 0,25%
Mo – 0,001%

1,2-1,5 Un tratament foliar în faza de 9-10 frunze – începutul formării inflores-
cenţelor. 1

Specialist-principal al Centrului de Stat pentru Atestarea şi Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar şi a Fertilizanţilor al Republicii Moldova   Alexandru FURNIC
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Activităţile în cadrul cercului reprezintă un
proces dinamic bazat pe experienţa membrilor aces-
tuia, abilităţile conducătorului cercului şi pe calitatea
materialului didactic. Acest proces este o metodă
de instruire pedagogică unică. Fiind, prin esenţa sa,
opus instruirii tradiţionale, bazate pe modelul ie-
rarhic în care profesorul răspândeşte cunoştinţe de
sus  în jos, instruirea în cerc presupune interacţiune
în care fiecare membrul îşi aduce aportul.

Metoda de studiu prin intermediul cercurilor
de studiu a fost aplicată pentru prima dată din 2005
în R.Moldova de către Federaţia Naţională a Agri-
cultorilor din Moldova AGROinform. Această me-
todă a adus în cadrul comunităţilor rurale un ele-
ment absolut nou în formarea cadrului de transfer
de cunoştinţe şi abilităţi pentru adulţi. 

Programul „Dezvoltarea Comunităţilor Ru-
rale prin facilitarea transferului de cunoştinţe”, im-
plementat în R.Moldova în perioada 2005-2009 de
către Federaţia AGROinform, are drept scop dez-
voltarea abilităţilor fermierilor de a participa cu pro-
priile forţe la procesul de construire a unei societăţi
a bunăstării în spaţiul rural, aplicând metoda de stu-
diu. Această metodă se aplică în cadrul şcolilor de
iarnă organizate pentru fermieri, dar şi pentru fe-
meile antreprenori și este susținută financiar de Cen-
trul Cooperativelor din Suedia (SCC). 

Actualemnte în cadrul Federaţiei Naţionale
AGROinform funcţionează 40 CS, dintre care 30
sunt formate de fermieri şi 10 CS sunt formate de
către femeile-lider din localităţile rurale. Acti-
vităţile din cadrul CS sunt susţinute de către 13 Or-
ganizaţii Regionale din reţeaua AGROinform din
toate regiunile ţării. În decurs de patru ani, fermierii

au acumulat cunoştinţe sistemice, abilităţi noi şi ap-
titudini prin transferul de informaţie şi expe-
rienţe şi implicarea lor directă la identificarea temelor
de studiu, organizarea şi participarea la şedinţele
de studiu. Pe durata proiectului au fost elaborate ma-
teriale de studiu pentru diferite subiecte, cu
abordări mai specifice în dependenţă de solicitări,
regiuni, grup. Generalizând tendinţa comună a aces-
tor subiecte, ele au fost orientate la cele mai soli-
citate informaţii de către producătorii agricoli din
R. Moldova şi anume: (1) dezvoltarea afacerilor în
viticultură; (2) înfiinţarea plantaţiilor pomicole (în
special, soiuri noi); (3) producerea legumelor în sere
şi câmp deschis; (4) noţiuni de bază ale cadrului le-
gal pentru agricultură (aspecte funciare, arendă, asi-
gurare, vânzare); (5) marketingul produselor agri-
cole; (6) planificarea afacerilor.

Pe parcursul a trei ani de implementare, au fost
lansate 21 iniţiative în direcţia dezvoltării afaceri-
lor agricole, printre care: plantarea livezilor de pomi
intensivi (5,5 ha livadă de mere); plantarea noilor
soiuri de struguri de masă (12,6 ha soiuri noi eu-
ropene); construcţia a 8 sere pentru producerea le-
gumelor (de la 0,14-0,65 ha). 

Colaborarea între CS şi instituţiile ştiinţifice, pe
parcursul implementării programului s-a produs în
ascensiune. Dacă pentru început asistenţa acordată
fermierilor a fost mai mult de ordin informaţional,
în cadrul şedinţelor de studiu, pe parcurs aborda-
rea a fost modificată, fiind preponderent orientată
la aspecte practice, direct în teren, pe loturile fer-
mierilor. Mai mulţi fermieri din cadrul CS au tre-
cut la relaţii directe pentru a primi asistenţă şi a testa
noi metode de producere.

În anul 2008 a fost lansată în premieră ideea de
a organiza mini-loturi demonstraţionale ale cazu-
rilor de succes, realizate de către membrii CS. 15 fer-
mieri au venit cu iniţiativa de a organiza aceste ac-
tivităţi pe terenurile proprii, primind asistenţă din
partea organizaţiilor regionale AGROinform şi a spe-
cialiştilor în domeniu. În paralel, aceste „terenuri”
au fost utilizate şi în cazuri practice pentru şedinţele
de studiu organizate în perioada de vară.

Pentru CS de femei impactul programului s-a
manifestat prin acumularea şi utilizarea
cunoştinţelor în activitatea de zi de zi, precum  şi
prin aplicarea în cadrul instituţiilor în care activează
femeile lider, contribuind astfel la diseminarea ex-
perienţei şi atragerea noilor membri. 

Astfel, femeile, pornind de la dezvoltarea
abilităţilor de lider şi cele antreprenoriale, au contri-
buit la integrarea în planurile de studiu a subiec-
telor ce ţin de aspectele socio-economice ale co-
munităţii, relaţiile în familie, educaţia copiilor,
sănătate etc.

CS de femei din majoritatea regiunilor au de-
venit un nucleu pe care se bazează în activitatea sa
consiliile locale şi regionale. Femeile lider, fiind fa-
miliarizate cu majoritatea problemelor prezente în
comunitate au venit cu propuneri concrete, pentru
a fi luate ulterior decizii importante şi adesea
stringente pentru localităţi, familii, persoane.

Pentru CS de femei accentul de bază a fost pus
atât pe dezvoltarea abilităţilor de lider ale femeilor,
cât şi a celor de antreprenor. Ca rezultat al asistenţei
complexe, femeile - membre ale CS au lansat mai
multe şi diverse afaceri comunitare non-agricole:
brutării; magazine alimentare; frizerie; atelier pen-
tru confecţionarea şi repararea hainelor; produce-
rea obiectelor de artizanat; s.a. Impactul economic
şi social al iniţiativelor enunţate a constat în crea-
rea de noi locuri de muncă în localităţile rurale, unde
problema dată este una majoră; sporirea venituri-
lor populaţiei; defalcări fiscale adiţionale în buge-
tele locale; contribuţia financiară pentru activităţi
sociale de caritate etc.

Mini proiectele lansate de CS de femei au avut
ca scop stabilirea relaţiilor de colaborare între CS
şi Administraţia Publică Locală (APL)  pentru a rea-
liza în comun activităţi socio-economice pentru
comunitate şi promovarea rolului şi imaginei fe-
meilor. Iniţiativele lansate în mai multe regiuni
(Cantemir, Râşcani, Ungheni) în parteneriat cu
APL, elevii, liceenii, părinţii copiilor din grădiniţe,
populaţia din comunitate au avut ca obiective ame-
najarea terenurilor de joc în grădiniţele de copii;
reparaţia şi amenajarea unor clădiri devastate, care
acum  servesc drept cămine culturale; amenajarea
staţiilor publice de autobuze, unde a fost instau-

rată o placă cu indicarea contribuţiei din partea FN
AGROinform şi SCC (Centrul Cooperativelor din
Suedia).

Activităţile realizate în cadrul programului
respectiv au lansat şi dezvoltat iniţiative democratice
cu impact direct atât pentru beneficiarii programului
şi comunităţile acestora, cât şi pentru organizaţiile
membre ale FN AGROinform. Prin intermediul CS
fermierii au vorbit despre problemele lor economice
şi au sprijinit demersurile Federaţiei AGROin-
form în lobby şi advocacy, orientate spre dezvoltarea
mediului rural. 

Rodica GARŞTEA, 
AGROinform

Cercurile de studiu oferă fermierilor 
posibilitatea de a studia teme de interes,
în baza experienţei proprii

Conceptul cercului de studiu (CS) sau cercului pentru studierea anumitor subiecte este o metodologie de mare populari-
tate care se datorează caracterului şi aplicării acesteia. Aspectele cele mai importante şi, eventual, cele mai interesante,
care cer a fi remarcate în cazul cercurilor de studiu  constau în faptul că fiecare decide benevol participarea sa la acestea
şi că aceştia îşi încurajează membrii să le frecventeze des.

În anul 2008 a fost lansată în premieră ideea de a organiza mini-loturi demonstraţionale ale cazurilor de succes, 
realizate de către membrii CS. 15 fermieri au venit cu iniţiativa de a organiza aceste activităţi pe terenurile proprii, 
primind asistenţă din partea organizaţiilor regionale AGROinform și a specialiștilor în domeniu

CERCURI DE STUDIU
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În luna noiembrie, în rezultatul migră-
rii şoarecelui de cămp din locurile de re-
zervaţie, popularea semănăturilor de
rapiţă şi cerealiere spicoase în raioanele
din zona de nord şi unele de centru va
atinge densitatea pragului economic de
dăunare.

În perioada de toamna-iarnă, în cauta-
rea hranei se prognozează o invazie de ie-
puri în livezi, care pot deveni periculoşi în
livezile tineri şi pepiniere pomicole.

Va continua depunerea pontelor de
către lăcuste. Este necesar de a evendiţia
locurile populării de acest dăunător.

La buha semănăturilor şi buha ex-
clamatoră larvele eclozate pe o perioadă
extinsă caldă vor continua să se hranească,
afectând culturile spicoase, rapiţa de
toamnă ş.a. Acest proces va dura până în
momentul în care temperatura aerului va
coborî sub 10 grade Celsius, iar majorita-
tea populaţiei de insecte, ajungând la ge-
neraţia a cincea, va trece la iernat în stare
bună.

Va continua hrănirea omizilor de toate
vârstele ale buhei fructificaţiilor din a
treia generaţie.

În tulpinile şi ştiuleţii de porumb va
continua hrănirea larvelor sfredelitoru-
lui porumbului. În a doua jumătate a

lunii septembrie, larvele alimentate pe hi-
brizii timpurii şi ajunse la dezvoltare com-
pletă vor trece la iernat în partea
inferioară a tulpinii.

Factorii abiotici din perioadă de vară au
determinat intrarea în diapauză estivală
pe o perioadă mai extinsă a gândacului
ghebos. Ieşirea din această stare va conti-

nua până la finele lunii octombrie. Ecloza-
rea eşalonată a larvelor şi particularităţiile
de dezvoltare a acestora creează pericol de
nocivitate permanentă la semănăturile de
cerealiere de toamnă după mirişte. 

În primele luni de toamnă, cu condiţia de
umiditate suficientă, gândacul ghebos poate
cauza o rărire considerabilă a semănăturilor.
Acest risc este mai mare pe sectoarele, unde
dăunătorul nu a fost depistat până la semă-
nat, precum şi pe semănături după premer-
gători spicoşi şi acolo, unde a fost efectuată
prelucrarea superficială a solului.

Pe masura apariţiei plantelor de cerea-
liere de tomnă va începe popularea aces-
tora de muşte cerealiere, cu predominarea
muştei grâului şi muştei suiedeză. Zbo-
rul în masă al acestor insecte este aşteptat
în a doua jumătate a lunii septembrie.

În condiţii de toamnă caldă şi lungă va
începe popularea semănăturilor de cerea-
liere de toamnă de păduchele verde al
cerealierilor. Cu cât mai timpuriu se pro-
duce popularea şi atacul, cu atât mai spo-
rită va fi nocivitatea. Întensitatea
înmulţirii va spori în faza „ace”- formarea
frunzei a doua - a treia. 

La semănăturile cerealierilor de
toamnă rugina brună va căpăta răspân-
dire locală, preponderent în raioanele din
nord.

Dată fiind vitalitatea înaltă a ciupercii
făinării, menţinută sub formă de corpuri
fructiferi pe paiele rămase şi pe resturile
vegetale, precum şi capacitatea acestui
dăunător de a afecta plantulele la umidi-
tate relativă a aerului sporită şi în interval
larg de temperatură (peste 5˚C), toamna în
faza înfrăţirii se prognozează dezvoltarea
intensă a bolii pe semănăturile timpurii şi
dese.

Pătarea septorioză a frunzelor se
va dezvolta pe vreme caldă, cu umiditate
şi va afecta, în special, grâu. Foarte pere-
culoasă este afectarea timpuie, deoarece
poate cauza uscarea frunzelor.

Manifestarea pătării brune se prog-
nozează la semănăturile de cerealiere de
toamnă , obţinute din seminţe netratate,
ori tratate cu produse cu acţiune de con-
tact. Mai târziu, este posibilă afectarea
plantelor din contul infecţiei menţinute în
sol şi pe resturi vegetale. În condiţii de
umiditate sporită la orz se vor manifesta
pătările reticulară şi în dungi. 

Din cauza nerespectării agrotehnicii şi
a materialului semincer necondiţionat, în
perioada de toamnă, la semănăturile de ce-
realiere de toamnă vor progresa putrega-
iurile rădăcinii.

Pe măsura apariţiei plantulelor de
rapiţă va continua popularea lor de purici.
Activitatea acestora se va intensifica în
condiţii regimului de temperatură de peste
20˚C. Pericolul populării şi cauzării nocivi-
tăţii se va menţine până la faza „ formarea
rozetei”, în special pe sectoarele îmburuie-
nite timpuriu de buruieni crucifere.

Ţinând cont de zborul în masă al vies-
pei rapiţei, care vor continua până la mij-
locul lunii septembrie, hranirea în masă a
larvelor acestora este prognozează pretu-
tindeni, unde se va recolta rapiţa.

În focare se va semnala popularea cu
gândacul roşu al rapiţei. În condiţii de
toamnă caldă şi extinsă va avea loc popu-

larea rapiţei şi de păduchele cenuşiu.
Dacă se vor menţine timp umed şi tem-

peraturi ale aerului de aproximativ 20˚C,
rapiţa în faza de cotilidoane şi până la for-
marea a patru frunze adevărate poate fi
afectată de fomoza, manifestarea căreia
este posibilă atât pe tulpiniţe, cât şi pe
frunze.

La tomate tardive, în zona de nord a re-
publicii mana (fitoftoroza) solonaceelor se
va caracteriza prin ritm intens de dezvol-
tare, forma mai agresivă.

În livezi , în focarele de populare a pă-
duchelui ţestos din San-Jose, unde s-au
menţinut viabele femelele, eclozarea lar-
velor va continua până la îngheţuri.

Larvele păduchelui lânos vor conti-
nua migrarea spre rădăcini, în sol, lângă
tulpini, la adâncimea de până la 30 cm,
unde acestea vor hiberna în perioada de
iarnă.

Va continua hrănirea larvelor din a
doua generaţie a omidei păroasă a du-
dului, cu predominarea vârstelor supe-
rioare.

Dezvoltarea viermelui merelor în pe-
rioada precedentă a creat condiţii pentru
manifestarea în continuare a nocivităţii
acestor dăunători.

Seceta de lunga durată din perioada de
vară a afectat starea fiziologică a pomilor,
a intensificat procesul de uscarea a ramu-
rilor, uneori şi a pomilor, a favorizat răs-
pândirea infecţiilor bacteriene,
citosporoza şi alte boli de caracter siste-
mic. În caz de vreme extins ploioasă se
prognozeză răspândirea intensivă a unui
şir de infecţii: în perioada căderii frunzelor
– ciuruirea bacterană a frunzelor, în focare
clasterosporioza, iar în perioada de repaus
la temperaturi pozitive ale aerului ( peste
3˚C )- citosporoza.

În scopul diminuării sursei enorme de
infecţie prezente în livezi, care creează pe-
ricol atât toamna, cât şi primavara, este
necesar de efectuat, până la căderea frun-
zelor, un şir de măsuri agrotehnice. La fi-
nele perioadei de cădere a frunzelor în
toate livezile trebuie de efectuat tratament
cu utilizarea produselor cuprice, permise
la cultura respectivă.

Zamfira GAIBU
Inspectoratul General de

Supraveghere Fitosanitară şi
Control Semincer.

Pronosticul răspândirii dăunătorilor principali 
şi a bolilor plantelor agricole pentru perioada de toamnă

În lunile de vară, populaţia murinelor s-a menţinut, în general, din contul puie-
tului, în special în locurile de rezervaţie permanentă. În condiţii de toamna
caldă şi umedă prezenţa bazei nutritive va crea premise favorabile pentru acti-
vitatea viabilă a murinelor, fapt care va renova ritmul înmulţirii şi migrării aces-
tora pe teritorii extinse. 
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Astfel, în perioada 14-17 septembrie se
desfăşoară Târgul Internaţional al Co-
merţului cu Produse Alimentare „Polagra-
Food”, organizat în oraşul Poznan, Polonia.
Mai multe detalii despre acest eveniment, in-
clusive despre participarea reprezentanţilor Re-
publicii Moldova, le puteţi găsi în pagina 5. 

Din 15 septembrie şi-a început activitatea
şi expoziţia World Food Moscow.  Participarea
la acest eveniment de proporţii şi-au anunţat-o
1100 de companii din 55 de ţări. În cadrul unei
singure expoziţii, la Moscova, până pe 18 sep-
tembrie vor fi organizate patru activităţi: 

� Forul agroalimentar din Rusia
� Produsul anului – concurs anual 

de degustare
� Vitrina inovaţiilor – prezentare 

a celor mai recente inovaţi din 
industria alimentară

� Barmen-Show
La Bucureşti, în perioada 14-18 octombrie,

va avea loc expoziţia internaţională de echipa-
mente şi produse din domeniul agriculturii şi zoo-
tehniei Indagra Farm, ediţia a 14-a. Manife-
starea este structurată pe urmatoarele te-

matici : Salon de agricultură; Salon de
creşterea animalelor; RomAvicola - Salon in-
ternaţional avicol - ediţia a VI-a; Expo Sui-
nicolă - Salon internaţional suinicol - ediţia
a VI-a; Salon de flori, gradinărit. Este cazul
să menţionez că, Federaţia Naţională a Agricul-
torilor din Moldova AGROinform va organiza,
pentru un grup de fermieri din Moldova, vizitarea
acestui eveniment expoziţional.  

La numai câteva zile după Indagra Farm, în
zilele de 21-25 octombrie, la Centrul Ex-
poziţional Internaţional Moldoexpo vor fi or-
ganizate expoziţiile Moldagroteh şi Farmer.

Aceste două evenimente expoziţionale re-
prezintă pentru economia Moldovei, chiar şi în
condiţiile de plină criză, un factor stimulator pen-
tru dezvoltarea agriculturii durabile, care nu este
posibilă fără promovarea pe piaţa de profil a teh-
nologiilor agricole moderne, inovaţiilor în do-

meniu, metodelor noi de gestionare agroindus-
trială. Expoziţiile Internaţionale Specializate
Moldagrotech şi Farmer se ambiţionează să de-
vină în acest an o platformă universală pentru
prezentarea celor mai de perspective produse şi
tehnologii, încheierea contractelor,  precum şi pre-
zentarea proiectelor investiţionale, căutarea
noilor parteneri de business în domeniul agroin-
dustrial.

Organizatorii îşi doresc ca expoziţiile să de-
vină şi spaţiu pentru discuţii între profesioniştii
din businessul. 

Pe durata desfăşurării expoziţiilor, vor fi or-
ganizate o serie de seminare, mese rotunde şi pre-
zentări. De asemenea, vor avea loc şi concursu-
rile “Noutatea Anului”,  “Fermier Lider” şi “Lider
Agrobusiness”. 

În 2008, cele două expoziţii au reunit 528 de
companii din 14 ţări. 

Chiar şi în condiţii de criză

Expoziţiile agricole oferă producătorilor 
şansa de promovare şi afirmare pe piaţă
Tradiţional, toamna se numără bobocii. Este anotimpul recoltelor, când pro-
ducătorii fac bilanţul preliminar al sezonului agricol, când îşi fac planificări pen-
tru sezonul viitor. De regulă, toamna sunt organizate şi câteva dintre expoziţiile
internaţionale importante. 

Scopurile participării 
la expoziţie

Există opinii, precum că participarea la activităţi ex-
poziţionale poartă mai mult un caracter de promovare a ima-
ginii, decât de instrument care asigură creşterea vânzărilor.
Principalele scopuri, în ordinea priorităţilor, identificate de
experţi sunt:

1. Crearea şi promovarea imaginii. Standul expoziţional
face parte din spectrul de activităţi pentru promovarea imaginii
Dvs. De modul în care este aranjat standul depinde mesajul pe care
doriti sa-l promovati şi modul în care el va fi perceput de vizita-
torii.

2. Cunoaşterea publicului ţintă. Expoziţiile oferă şansa unică
de a comunica cu clienţii interesaţi de ceea ce oferiţi. Oricât de bine
ar fi amplasat punctul de comerţ sau oficiul Dvs, e puţin probabil
să fie vizitat de atâţi oameni, câţi trec pe la stand în toiul expoziţiei.

3. Cunoaşterea concurenţilor. Indiferent de faptul cât de
bine vă cunoaşteţi concurenţii, atrageţi atenţia la ceea ce fac ei. În-
cercaţi să estimaţi obiectiv punctele lor tari şi slabe. Să nu vă fie
jenă să învăţaţi de la concurenţi ceea ce este eficient.

4. Prezentarea produselor şi serviciilor noi. Din fluxul
mare de vizitatori care trece pe lângă stand o parte va fi atrasă de
materialele expuse, alta va fi ghidată de personalul angajat, iar unii
vizitatori vor căuta produse şi servicii anume. Toţi ei sunt potenţiali
cumpărători de produse şi servicii pe care le oferiţi. 

Pregătirea pentru ex-
poziţie

Pregătirea pentru participare
la activităţi expoziţionale începe, ca
şi orice altă activitate importantă,
cu planificarea. În primul rând, tre-

buie luată decizia referitor la echipament şi accesorii expoziţionale
– să le confecţionaţi, să le cumpăraţi, sau să le închiriaţi. În cazul
în care participaţi permanent la astfel de expoziţii, e firesc să vă
asiguraţi cu echipament şi cele necesare pentru stand proprii. E
o investiţie pentru mai mulţi ani. În plus, echipamentul propriu
va permite mai eficient să vă redaţi individualitatea şi personali-
tatea.

Şi dacă pentru stand aveţi totul pregătit, e timpul să vă gândiţi
la materialele poligrafice. Astfel, înafară de impresii, vizitatorul are
dreptul moral (fiind potenţial client) să plece de la standul Dvs cel
puţin cu o confirmare materială a contactului – carte de vizită, oferta
de produse şi/sau servicii, catalog, un ziar sau revistă care relatează
despre compania Dvs etc. 

Cum atragem atenţia?
Chiar dacă materialele poligrafice sunt reuşite şi reflectă

exact ceea ce doriţi să aduceţi la cunoştinţa publicului, o mare parte
dine pliante, cărţi de vizită, cataloage vor fi aruncate la gunoi ime-
diat după ieşirea din pavilion. Iată de ce trebuie să vă asiguraţi că
vizitatorii vor rămâne totuşi, cu impresii de la vizitarea standu-
lui. Scopul este de a capta atenţia. Există şi metode pentru
aceasta. Dacă la intrarea în pavilion, chiar lângă casă, câteva fete
drăguţe, purtând tricouri sau chipiuri cu logo-ul companiei im-
primate pe ele vă vor înmâna un pliant sau afiş cu îndemnul de a
vizita standul nr. XXX, fiţi siguri, probabilitatea că va fi vizitat anume
acest stand va fi mult mai mare. Un efect ajutător este asigurat şi

de materiale promoţionale cum ar fi panourile cu indicarea direcţiei
spre standul Dvs, urme de paşi lipite pe podea şi care duc acolo,
unde doriţi să ajungă clienţii, bannere cu logo-ul şi denumirea com-
paniei care să fie vizibile şi să nu se piardă în multitudinea de ma-
teriale publicitare ale concurenţilor. 

Un element tot mai des folosit în ultimii ani pentru atragerea
atenţiei sunt show-urile organizate de participanţi. Trupe de clovni,
formaţii de muzică, artişti mascaţi etc, etc. Totul depinde numai
de fantezia şi bugetul de care dispuneţi.

În prima zi de funcţionare, expoziţiile se deschid mai aproape
de ora amiezii şi încep cu un program special. La eveniment, de re-
gulă, asistă persoane oficiale, care după partea introductivă fac o
tură prin pavilioane, pentru a se familiariza cu expoziţia. Dacă tra-
seul oficialilor trece prin apropiere de standul Dvs, fiţi gata să oferiţi,
în câteva cuvinte o descriere a companiei. În acest caz, există pro-
babilitatea să fiţi menţionaţi şi în emisiunea de ştiri de la unul din
posturile TV care reflectă lucrările expoziţiei.

Participarea la expoziţii. Recomandări practice.
Expoziţiile sunt unul din mecanismele economiei de piaţă care permit unui
agent economic să devină vizibil, să stabilească noi relaţii, să se documenteze
mai bine despre concurenţi, să găsească oferte atractive pentru dezvoltarea
afacerilor. Însă, participarea la expoziţii presupune respectarea unor anumite
reguli, pentru a nu ajunge la dezamăgire şi bani aruncaţi în vânt.
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Astfel, doi fraţi, de 10 şi 13 ani, au
fost duşi în Federaţia Rusă cu cîţiva ani
în urmă de către mama lor, care ulterior
i-a abandonat. În acest rastimp, ei nu au
frecventat şcoala. Minorii au fost şco-
larizaţi abia în clasa a 2-a şi, respectiv,
a 3-a doar după ce au fost aduşi, de o per-
soană cunoscută, la un Centru de pla-
sament din Federaţia Rusă. Cu sprjinul
autorităţilor aceştea au fost reîntorşi în
patrie unde au fost reintegraţi în fami-
lia extinsă.

Zguduitor este şi cazul băieţelului în
vîrstă de 7 ani care, a rămas singur după
ce mama  sa, originară din oraşul
Arhanghelsk, a plecat de mai mult timp
de acasa, iar locul aflării ei era necu-
noscut. Dar, de asemenea, în colaborare
autorităţile competente ale Federaţiei
Ruse şi cele ale Republicii Moldova au
găsit tatăl copilului, recăsătorit în Re-
publica Moldova. La primirea vestei că
copilul său a rămas fără sprijin, acesta
a integrat şi primit cu bucurie feciorul
în familia sa, unde creşte un frate mai
mare al copilului. 

Acestea sunt unele dintre istoriile cu
sfârşit fericit, când copiii repatriaţi din
alte ţări sunt primiţi în familia biologică
sau extinsă. Alteori este mai trist şi co-

piii sunt abandonaţi fie la naştere, fie,
ulterior, de proprii părinţi, astfel po-
menindu-se singuri fără îngrijire pe
meleaguri străine. În aceste cazuri,
reîntorşi în patrie ei sunt luaţi în evi-
denţa autorităţii tutelare din Moldova
pentru a  alege cea mai potrivită formă
de protecţie a copilului pe viitor.

Atribuţiile în domeniul repatrierii şi
protecţiei copiilor abandonaţi în afara
ţării, revin Ministerului Protecţiei So-
ciale, Familiei şi Copilului.

Misiunile diplomatice şi consulare
ale Republicii Moldova, prin intermediul
Ministerului Afacerilor Externe şi In-
tegrării Europene, informează Minis-
terul Protecţiei Sociale, Familiei şi Co-
pilului despre cazurile copiilor identi-
ficaţi fără ocrotire părintească peste ho-
tarele republicii. Însăşi procedura de re-
patriere este una complexă, care nece-
sită implicarea mai multor părţi. În pri-
mul rând, Ministerul Protecţiei So-
ciale, Familiei şi Copilului colaborează
cu autorităţile ţărilor din care urmează
a fi repatriaţi copiii. 

În acest context, trebuie să
menţionăm că în decembrie 2008 au
avut loc consultările moldo-ruse în ma-
terie consulară, menite să eficienti-
zeze procesul de repatriere a copiilor

abandonaţi pe teritoriul Federaţiei
Ruse. S-a convenit asupra elaborării unui
proiect de Acord bilateral în domeniu
care ar facilita considerabil procedura.
Actualmente acesta se află în proces de
definitivare. Totodată,  în prezent se exa-
minează posibilitatea încheierii unui
Acord bilateral de cooperare în dome-
niul repatrierii copiilor identificaţi fără
însoţitori pe teritoriul Italiei.

Pe parcursul procedurii de repa-
triere se conlucrează activ cu diverse
structuri naţionale, organizaţii negu-
vernamentale şi internaţionale. 

După recepţionarea informaţiei
despre copil, Ministerul Protecţiei So-
ciale, Familiei şi Copilului, în regim de
urgenţă, iniţiază procedura de identi-
ficare a familiei/reprezentantului le-
gal al copilului (sau, după caz, a ins-

tituţiei adecvate de plasament, res-
ponsabile de îngrijirea copilului) şi so-
licită acordul acestora la repatriere, cu
excepţia cazurilor în care activitatea de
căutare sau modalitatea în care această
procedura este efectuată contravine
intereselor copilului.

Din anul 2007 şi până în prezent,
Ministerul a organizat şi realizat 26 mi-
siuni, în cadrul cărora au fost repatriaţi
73 de copii identificaţi fără însoţitori pe
teritoriile altor state.

Astfel, în anul 2007 au avut loc  5
misiuni de repatriere a 14 copii. Pe
parcursul anului 2008 au fost efec-
tuate 12 misiuni de repatriere a 44 co-
pii. S-au realizat 6 misiuni de repatriere
a 32 copii, cu vîrste cuprinse de la 1 lună
până la 17 ani, identificaţi în Federaţia
Rusă. În alte 3 misiuni au fost repatriaţi

8 copii cu vârste cuprinse între 7 şi 17
ani, identificaţi în  Ucraina şi câte 1 mi-
siune din Turcia, Cehia, Spania şi Ir-
landa, fiind repatriaţi 4 copii, cu vârste
cuprinse de la 5 luni până la 17 ani.  

În anul curent, Ministerul a orga-
nizat 9 misiuni de repatriere a 15 copii,
între care 7 copii identificaţi în Ucraina,
6 - în Federaţia Rusă, 1 reîntors din Sue-
dia şi 1 copil a fost identificat în Ro-
mânia. 

Realizarea tuturor misiunilor a fost
posibilă graţie susţinerii  Misiunii Or-
ganizaţiei Internaţionale pentru Mi-
graţie şi Reprezentanţei Fundaţiei
Elveţiene Terre des Hommes.

Din numărul total de copii repatriaţi
în perioada anilor 2007-2009 12 copii
sunt originari din regiunea transnis-
treană, restul sunt din majoritatea
raioanelor republicii. 

30 dintre copiii reveniţi în patrie au
fost reintegraţi în familiile biologice sau
extinse, 7 copii au fost adoptaţi de
cetăţeni ai Republicii Moldova, asupra
a 5 copii a fost instituită tutela, 2 copii
au fost plasaţi în case de copii de tip fa-
milial şi 29 copii au fost plasaţi în cen-
tre de plasament temporar, până la
alegerea unei forme de protecţie de tip
familial.

În a doua jumătate a lunii septem-
brie 2009 Ministerul Protecţiei So-
ciale, Familiei şi Copilului planifică re-
patrierea a 8 copii identificaţi fără
însoţitori pe teritoriul Federaţiei Ruse.

Din 2007 şi până în prezent

Peste 70 de copiii abandonaţi 
în străinătate au fost repatriaţi

În ultimii ani, fenomenul migraţiei a favorizat apariţia mai mul-
tor cazuri de aflare fără îngrijire părintească pe teritoriul altor
ţări a copiilor, cetăţeni ai Republicii Moldova. 

Un festival al măştilor, asemeni renumitului Carnaval de
la Veneţia, ar putea fi iniţiat şi în ţara noastră, în următo-
rii ani. Intenţia a fost anunţată, recent, de soţii Grigore
şi Lilia Ulinici de la Nisporeni care, în anul 2004, au
deschis un atelier de confecţionare a măştilor în oraşul
lor de baştină. Măştile obţinute la Nisporeni nu se deo-
sebesc cu nimic de cele ale meşteşugarilor italieni. Nici
nu ar avea cum, pentru că moldovenii au însuşit tehni-
cile de confecţionare a măştilor chiar în Italia. Mai mult
ca atît, măştile sunt comercializate în mare parte pe
aceeaşi piaţă, adică din Veneţia. 

După ce a muncit mai mulţi ani în străinătate la construcţii, Gri-
gore Ulinici a deprins, în Italia,  meseria de confecţionare a măştilor
de carnaval. Activitatea în cauză îi aduce în prezent atât satisfacţie ma-
terială, cît şi morală. Aceasta din urmă a venit însă cu timpul, pentru
că Grigore Ulinici, constructor de specialitate, recunoaşte că meseria
de a face măşti a deprins-o mai mult din nevoie decît din pasiune. „
Am muncit mai întîi la construcţii, în Portugalia, iar cînd am văzut că
se plătea mai puţin, am plecat în Italia. Soacra mea lucra acolo, într-
un atelier de confecţionare a măştilor. M-am angajat şi eu la lucru, iar
patronului i-a plăcut că am învăţat repede acest meşteşug. Şi soţia a
fost ulterior angajată. Eu dădeam forme măştilor, iar ea le decora.”

Dorul de casă, de copilul de numai patru ani, rămas acasă, i-a făcut
pe soţii Ulinici să grăbească revenirea în patrie. Patronul atelierului de
măşti din Italia le-a propus celor doi să deschidă la Nisporeni un ate-
lier de confecţionare a măştilor pentru festivalul de la Veneţia. Unul
din motivele care i-a determinat să iniţieze afacerea, în anul 2004, a
fost forţa ieftină de muncă. Grigore Ulinici spune că la confecţiona-
rea măştilor e nevoie de hîrtie specială, care este importată. „Hîrtia am
importat-o, căci la noi nu se găsesc astfel de materiale. Este vorba de

un tip de hîrtie absorbantă. Am căutat-o vreme îndelungată în ţara
noastră, perioadă în care am utilizat alte feluri de hârtie, însă nu ne
reuşea, căci lucrarea finită era dură, grea. În acelaşi timp, o mască bună
trebuie să fie usoară şi trainică.”

Pentru a cunoaşte secretele acestei meserii este nevoie de zeci de
ani de lucru continuu, spune Grigore Ulinici, care speră să poată
confecţiona şi măşti mai puţin obişnuite. „Avem peste 100 modele de
măşti. Cele mai solicitate sînt colombinele, feţele. Există un tip de măşti
care se fac direct de pe faţa omului. Am început să facem şi aşa ceva,
dar încă nu am ajuns la nivelul pe care ni-l dorim. Mai există şi măşti
veneţiene cu clopoţei, care produc sunete. Evident că mi-aş dori să am
în atelierul meu şi astfel de lucrări.” Tehnica de bază în confecţiona-
rea măştilor constă în lipirea în forme speciale a mai multor straturi
de hârtie umezită care, după uscare, capătă consistenţă.

În primii doi ani, afacerea soţilor Ulinici a mers mai greu. Apoi, ei
au închiriat o încăpere în oraş, unde au mutat atelierul, au confecţio-
nat forme noi pentru măşti şi au angajat zece oameni. „Fiecare primeşte
în funcţie de cât munceşte, precizează Grigore Ulinici. - Cine e harnic
are mai mult, cine nu – corespunzător.”

O mică parte din măştile confecţionate este vândută în Republica
Moldova, restul sînt destinate exportului. Potrivit lui Grigore Ulinici,
în funcţie de complexitatea lucrării, preţul unei măşti fabricate la Nis-
poreni variază între 2 şi 60 de dolari. Fostul patron din Italia cumpără
măştile moldoveneşti contra doi sau patru euro bucata. Le vinde apoi
angro la distribuitori cu trei-patru preţuri mai mari, iar consumato-
rul italian îşi pune măşti de zece ori mai scumpe decât preţul cu care
acestea sunt confecţionate la Nisporeni. Cel mai bine, măştile se vând
în perioada Carnavalului din Veneţia, iar în perioada anului, vânzările
sunt mai mici şi depind de fluxurile de turişti care vin la Veneţia. 

Grigore Ulinici spune că unele planuri de afaceri i-au fost spulbe-
rate de  actuala criză mondială. „Criza m-a afectat foarte mult. Pînă
în anul trecut, în aprilie, aveam comenzi mult mai multe. Acum aces-
tea s-au redus cu circa 60 la sută, căci fluxul de turişti nu mai este atît
de mare. Înainte de criză călătoreau atît săracii, cât şi bogaţii, iar acum

doar bogaţii pot să-şi pemită acest lux.” Încă o problemă pe care o menţio-
nează Grigore Ulinici este invidia vecinilor. „Li se pare că fac prea mulţi
bani, dar în realitate nu e atît de simplu.”

Soţii Grigore şi Lilia Ulinici au trei copii şi speră ca cel puţin unul
dintre ei să continue acest meşteşug. 

Tradiţional, Carnavalul de la Veneţia este organizat în luna februarie,
înainte de Postul Mare. Istoria Carnavalului de la Veneţia a început în
anul1162, iar primul document scris ce atestă utilizarea măştilor da-
tează din 1268. Iniţial, veneţienii işi făceau singuri măştile şi costu-
mele pe care le purtau la paradă şi la petreceri. Măştile erau folosite
pentru intimitate şi pentru a scăpa de inhibitii dictate de aspectul fi-
zic sau statutul social. Ulterior, purtatul măştilor a generat critici din
partea reprezentanţilor populaţiei şi ai bisericii sub acuzaţia că ar fa-
voriza infidelitatea. Anual, Carnavalul de la Veneţia adună un număr
de circa un milion de turişti. Manifestările cuprind reprezentaţii stra-
dale, cu dansuri, costume de epocă, parade istorice, parade în bărci şi
gondole, spectacole de tot felul,  evenimente din lumea gastronomiei,
baluri, cine de gală etc.

Ion RAPCEA

Sărbătoarea măştilor la Nisporeni
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TURISM14

Startul a fost dat în Piaţa Marii Adunări
Naţionale din capitală, iar alaiul turistic, însoţit
de două maşini ale poliţiei rutiere şi o ambulanţă,
a luat calea spre Vadul lui Vodă. 

Primul popas a fost la Goian, unde cicliştii au
avut posibilitatea să se odihnească în complexul tu-
ristic proaspăt inaugurat „Sky Land”. Plini încă de
forţe, aceştia au încercat să improvizeze alte acti-
vităţi în spirit de competiţie, destul de inter-
esante. La amiază, cicliştii şi-au continuat drumul
spre Vadul lui Vodă. Din păcate un participant nu
a mers mai departe deoarece i s-a defectat bicicleta.
„Mă simt invalid”, a declarat Leonid Popescu, stu-
dent, 21 ani.

Turul a continuat fără dificultăţi până la po-
dul de la Coşerniţa, unde a fost dat startul pen-
tru a următoarea etapă a cursei – Coşerniţa – Va-
dul lui Vodă.

La plaja din Vadul lui Vodă atât participanţii,

cât şi organizatorii au fost întâmpinaţi cu pâine
şi sare de primarul orăşului. Oficialii au înmînat
fanioane şi diplome de participare tuturor cicliştilor
de la acest maraton şi cupe învingătorilor. 

Locul I a fost cucerit de studentul Institutul
Naţional de Educaţie Fizică şi Sport, Alexandru
Braico, 21 de ani, pe poziţia secundă s-a clasat Ser-
giu Cioban, student al aceleiaşi instituţiii, iar locul
trei i-a revenit lui Igor Anisimov Igor, de 20 de ani.

Premianţii s-au stropit cu şampanie şi îm-
preună cu ceilalţi participanţi au mers să sărbăto-
rească victoria la zona de agrement din Vadul lu
Vodă, unde s-au plimbat cu  motocicletele şi  „ba-
nana” pe apă. Organizatorii şi invitaţii s-au re-
laxat şi ei într-o plimblare cu barca pe Nistru.
Aceasta a fost cea mai mare motivaţie pentru par-
ticiparea voluntară la Maratonul turistic.

La eveniment au fost invitaţi şi agenţii eco-
nomici din industria turismului cu scopul de a

prezenta informaţie despre situaţia reală cît şi
perspectivele dezvoltării turistice a Republicii
Moldova. Însă din lipsa unei informări eficiente
despre eveniment aceştia au fost absenţi. Din
acest motiv programul zilei a luat sfîrşit înainte
de timp şi cicliştii au avut posibilitate să se mai
relaxeze în zona de odihnă Vadul-lui-Vodă.

Politica de orientarea a
agenţiilor de turism, inversată

la 180 de grade
Pe parcursul zilei viceministrul Culturii şi Tu-

rismului, Ion Munteanu a oferit informaţie des-
pre noua politică turistică din R. Moldova „Ne
propunem să inversăm la 180 de grade direcţia
de orientare a agenţiilor de turism din Moldova,
care contribuie mai mult la dezvoltarea turismului
extern, decât a celui intern”.„Trebuie să contri-
buim la stoparea crizei economice în care se află
Moldova prin atragerea fluxului de valută străină,

dar nu să pierdem leii moldoveneşti în ţări eu-
ropene” a mai menţionat acesta.

Astfel, au fost iniţiate cinci traseie turistice
care vor oferi posibilităţi de a atrage turiştii străini
în R. Moldova. Pentru elaborarea acestui proiect
a fost formată o grupă de experţi din domeniul
turismului care împreună cu cercetători de la Aca-
demia de Ştiinţă au făcut deja o inventariere a tot
ce prezintă interes sub aspect turistic în ţară. Tra-
seele fiind elaborate urmează doar să fie editate
şi promovate în rândul agenţiilor de turism.

Maratonul a fost organizat de Asociaţia
Naţionala a Agenţiilor de Turism, Agenţia pen-
tru Administrarea Zonelor Turistice Naţionale şi
Consiliului Consultativ în Turism, pe lângă Mi-
nisterul Culturii şi Turismului.

Acest proiect a fost realizat cu suportul Mi-
nisterului Culturii şi Turismului în colaborare cu
unele Agenţii de Turism din Moldova.

Emilia TIMOHINA

Turismul moldovenesc
a împlinit 50 de ani

Jubileul a fost sărbătorit prin activităţi de promovare 
a turismului naţional

Turismul moldovenesc a împlinit, la sfârşitul verii proaspăt trecute, o vârstă
onorabilă de 50 de ani. Jubileul a fost marcat într-un mod activ, prin organiza-
rea unui maraton turistic la ciclism, la care au participat 30 de ciclişti amatori,
cu vârstele cuprinse între 16 şi 50 de ani.

j
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* OFERTE Produs Cantitate Descrierea companiei:

Grâu alimentar 250 tone Nisteriuc Serghei Ungheni, s.Petreşti, 
Tel.: (236) 42276, 079041155

Grâu 250 tone Trofion Agro Orhei, s.Chiştelniţa, 
Tel.: (235) 78230, 78289, 069089481

Grâu 200 tone SRL Frapex - agro Glodeni, s.Fundurii Noi, 
Tel.: (249) 73297, 73237, 079451498

Grâu 200 tone Ciubotaru Maria Orhei, s. Teleşeu,
Tel.: (235) 54288, 079569855

Grâu 200 tone RusMiLiud Orhei, s.Jora de Mijloc, 
Tel.: (235) 55262, 079457144

Grâu alimentar 150 tone Rentier Agro Ungheni, s. Manoileşti, Tel.: (236)
73230, 73203, 069283303, Fax: (236) 73230

Grâu alimentar 150 tone Vrabie Ion Ungheni, s. Costuleni, 
Tel.: (236) 40313, 079506817

Grâu alimentar 150 tone Unvin agro Ungheni, s. Boghenii Noi, 
Tel.: (236) 48230

Grâu 150 tone AGRODENISIMUS Orhei, s.Cucuruzeni, 
Tel.: (235) 66244, 079682104

Grâu alimentar 140 tone Aspidistra Ungheni, s. Petreşti, 
Tel.: (236) 42230, 069688805

Grâu alimentar 100 tone Vrabie Ion Ungheni, s. Costuleni, 
Tel.: (236) 40313, 079506817

Grâu alimentar 100 tone Taniserv Agro Făleşti, s.Sărata Veche, 
Tel.: (259) 64 441, 069325319

Grâu 100 tone SRL "Bitic agro" Glodeni, s. Brînzeni, 
Tel.: (249) 77223, 77224, 09370898

Grâu 100 tone Sibov Ion Cantemir, s. Baimaclia, 
Tel.: (273) 43-2-14

Grâu alimentar 80 tone Paşcaneanu Maria Hânceşti, s.Obileni, 
Tel.: (269) 23408

Grâu 50 tone Prut COMAGRO Cantemir, s. Vadul lui Isac, 
Tel.: (273) 75340

Grâu 50 tone SRL "Ghiletchi-Miralia" Glodeni, s.Duşmani, 
Tel.: 069558728

Grâu 40 tone Negru Ion Cantemir, s. Baimaclia, 
Tel.: (273) 43406

Grâu 20 tone AO "OrhConsInfo" Orhei, Tel.: (235) 24955,
27768, 069315106, Fax: (235) 27768

Grâu alimentar 20 tone Ojog Valentina Ungheni, s Buzduganii de Jos,
Tel.: (236) 50275, 93762, 069784220

Grâu 14 tone Pînzari Zinaida Glodeni, s.Hîjdieni, 
Tel.: (249) 52015

Grâu alimentar 10 tone Solomon Veaceslav Ungheni, s. Valea Mare, 
Tel.: (236) 34283

Grâu 10 tone Ţurcan Ion Cantemir, s. Baimaclia, 
Tel.: (273) 43-2-09

Grâu 10 tone Ciobanu Mihail Cantemir, s. Acui, 
Tel.: (273) 46-1-47

Grâu 5 tone Raicu Tudor Cantemir, s. Lărguţa, 
Tel.: (273) 76263

Grâu 2 tone Bujac Gheorghe Cantemir, s. Lărguţa, 
Tel.: (273) 76315

Grâu 2 tone Ailoaie Ion Glodeni, s.Viişoara, 
Tel.: (249) 57206, 069704345

Grâu 1.5 tone Lanciu Vasile Cantemir, s.Coştangalia,  
Tel.: (273) 55254

Grâu furajer 20 tone Strungaru Nicolae Ungheni, s. Chirileni, 
Tel.: (236) 75207, 069357289

Mazăre 40 tone Ronsăreni Orhei, s. Ciocâlteni, 
Tel.: (235) 52430, 079631432

Mere nelimitat Guranda Viaceslav Căuşeni, 
Tel.: (243) 23763

Mere nelimitat AGRODENISIMUS Orhei, s.Cucuruzeni, 
Tel.: (235) 66244, 079682104

Mere nelimitat RusMiLiud Orhei, s.Jora de Mijloc, 
Tel.: (235) 55262, 079457144

Mere 200 tone Taras-Scop- Agro Făleşti, s.Natalevca, 
Tel.: 0691 55 600

Mere 50 tone Stagiona Agro Făleşti, s. Răuţel, 
Tel.: 069184454

Mere 40 tone Ţurcanu Vasile Drochia, s. Antoneuca, 
Tel.: (252) 27032, 078012222

Produs Cantitate Descrierea companiei:

Miere de albine 1,5 tone Lupuşor Ion Glodeni, s. Cajba, 
Tel.: (249) 52292

Miere de albine 1,5 tone Gurău Anatolie Glodeni, 
Tel.: (249) 22443, 069438305

Miere de albine 1 tonă Adajuc Vasile Făleşti, Tel.: (259) 2 32 87

Miere de albine 1 tonă Deriveanschii Dumitru Glodeni, s Danul, 
Tel.: (249) 71242

Miere de albine 1 tonă Bujag Anatolie Făleşti, s.Glingeni,  
Tel.: (259) 71 442

Miei 150 animale Cioroi Andrei Cantemir, s. Coştangalia, 
Tel.: (273) 55-2-12

Morcov 4 tone Vladei Ion Ungheni, s.Chirileni, Tel.: 069171801

Lână de oi 1.5 tone Cioroi Andrei Cantemir, s. Coştangalia, 
Tel.: (273) 55-2-12

Orz nelimitat Bradescu Victor Orhei, s. Sirota, 
Tel.: (235) 49267, 24955,  0794 29275

Orz 500 tone RusMiLiud Orhei, s.Jora de Mijloc, 
Tel.: (235) 55262, 079457144

Orz 300 tone SRL Hotin Glodeni, s.Fundurii Noi, 
Tel.: (249) 70665, 069905066

Orz 150 tone Trofion Agro Orhei, s.Chiştelniţa, 
Tel.: (235) 7823078289, 069089481

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

Orz 100 tone Strujuc Elena Orhei, Tel.: 079528423

Orz 100 tone Borivas Agro Făleşti, s. Glingeni, 
Tel.: (259) 71476, 71319, 079591851

Orz 80 tone SRL "Bitic agro" Glodeni, s. Brînzeni, 
Tel.: (249) 77223, 77224, 09370898

Orz 40 tone Dolvis Mecagro Făleşti, s. Doltu, 
Tel.: (259) 58418, 069319420

Orz 40 tone Taniserv Agro Făleşti, s.Sărata Veche, 
Tel.: (259) 64 441, 069325319

Orz 40 tone Vrabie Ion Ungheni, s. Costuleni, 
Tel.: (236) 40313,  079506817

Orz 30 tone Sibov Ion Cantemir, s. Baimaclia,
Tel.: (273) 43-2-14

Orz 20 tone Negru Ion Cantemir, s. Baimaclia, 
Tel.: (273) 43406

Orz 20 tone AO "OrhConsInfo" Orhei, Tel.: (235) 24955,
27768, 069315106, Fax: (235) 27768

Orz 14 tone Ţurcan Ion Cantemir, s. Baimaclia, 
Tel.: (273) 43-2-09

Orz 10 tone Ciobanu Mihail Cantemir, s. Acui, 
Tel.: (273) 46-1-47

Orz 4 tone Munteanu Valerii Cantemir, s. Coştangalia, 
Tel.: (273) 55235

Ovăz 50 tone Trofion Agro Orhei, s.Chiştelniţa, 
Tel.: (235) 7823078289, 069089481

Roşii nelimitat Căpăţînă Vasile Orhei, s.Podgoreni, 
Tel.: (235) 50280, 067181142, 067181037

Roşii nelimitat Chiperi Ion Căuşeni, s. Chircăieşti, 
Tel.: (243) 54317, 069742960, 069918386

Roşii 25 tone Glodeanu Anatolie Ungheni, s. Manoileşti, 
Tel.: (236) 73253, 0795 50647

Roşii 20 tone Gruprijor-Agro Făleşti, s. Chetriş, 
Tel.: (259) 61339, 51698, 069553653

Roşii 6 tone Bezeni Agro Făleşti, s.Glingeni,  
Tel.: (259) 71 385, 079540692

Roşii 5 tone Pascal Constantin Cantemir, s. Vadul lui Isac, 
Tel.: (273) 75213

Roşii 5 tone Nasulea Vasile Cantemir, s. Vadul lui Isac, 
Tel.: (273) 75018

Roşii 5 tone Buzdugan Florea Cantemir, s. Vadul lui Isac, 
Tel.: (273) 75398

Roşii 5 tone Hotnogu Ion Cantemir, s. Vadul lui Isac, 
Tel.: (273) 75358

Roşii 5 tone Rusu Alexei Cantemir, s. Vadul lui Isac, 
Tel.: (273) 75441

Produs Cantitate Descrierea companiei:

Ardei dulce nelimitat Chiperi Ion Căuşeni, s. Chircăieşti, 
Tel.: (243) 54317, 069742960, 069918386

Ardei dulce 2 tone Gruprijor-Agro Făleşti, s. Chetriş, 
Tel.: (259) 61339, (259) 51698, 069553653

Autocamion
GAZ-53 1 unitate Iorga Ion Cantemir, s.Vadul lui Isac, 

Tel.: (293) 75399

Brânză de oi 1 tonă Bastinasii Făleşti, s. Scumpia, 
Tel.: (259) 63332, 067104202

Brânză de oi 0,5 tone Cioroi Mihail Cantemir, s. Coştangalia, 
Tel.: (273) 43-7-43

Brânză de vaci nelimitat Braga Andrei Căuşeni, s.Cârnăţenii-Noi, 
Tel.: 079781796

Castraveţi 15 tone Bezeni Agro Făleşti, s.Glingeni,  
Tel.: (259) 71 385, 079540692

Ceapă nelimitat Buzuc Alexei Căuşeni, s.Copanca, 
Tel.: (243) 2-37-63

Ceapă nelimitat Chiperi Ion Căuşeni, s. Chircăieşti, 
Tel.: (243) 54317, 069742960, 069918386

Ceapă nelimitat Stavila Zinaida Orhei, s. Jora de Mijloc, 
Tel.: (235) 55415, 55915

Ceapă uscată 20 tone Vladei Ion Ungheni, s.Chirileni, Tel.: 069171801

Combină 
CPS-5G 1 unitate Panuta Petru Căuşeni, s. Zaim, Tel.: (243) 72441

Combina Niva-
SK-5 1 unitate SRL Spicul Făleşti, s.Gara Catranâc, 

Tel.: (259) 75311, 22951, 067265255

Fasole uscate 15 tone Ojog Valentina Ungheni, s Buzduganii de Jos,
Tel.: (236) 50275, 93762, 069784220

Făină de grâu 40 tone Lupuşor Ion Glodeni, s. Cajba, Tel.: (249) 52292

Făină de grâu 40 tone SRL Termoclima Glodeni, s. Cajba, 
Tel.: 0693 61613

Făină de porumb nelimitat Doibani Anatolie Căuşeni, s.Baimaclia, 
Tel.: 067269147

Fân uscat 60 tone Ciobanu Vasile Hânceşti, 
Tel.: (269) 23408, 068083841

Floarea-soarelui 30 tone Taniserv Agro Făleşti, s.Sărata Veche, 
Tel.: (259) 64 441, 069325319

Frişcă nelimitat Braga Andrei Căuşeni, s.Cârnăţenii-Noi, 
Tel.: 079781796

Grâu nelimitat Brădescu Victor Orhei, s. Sirota, 
Tel.: (235) 49267, 24955, 0794 29275

Grâu 1000 tone Taras-Scop- Agro Făleşti, s.Natalevca, 
Tel.: 0691 55 600

Grâu 700 tone SRL Hotin Glodeni, s.Fundurii Noi, 
Tel.: (249) 70665, 069905066

Grâu alimentar 500 tone Cedonia Ungheni, s.Todireşti, 
Tel.: (236) 49230, 069124704

Grâu 500 tone Cajbianca Glodeni, s.Cajba, 
Tel.: (249) 52205, 069023716

Grâu 400 tone Ronsăreni Orhei, s. Ciocâlteni, 
Tel.: (235) 52430, 079631432

Grâu alimentar 250 tone Liversina Ungheni, s. Chirileni, 
Tel.: (236) 75230, 0691 32625
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* Pre\ negociabil

Produs Cantitate Descrierea companiei:

Porumb nelimitat Doibani Anatolie Căuşeni, s.Baimaclia, Tel.:
067269147

Viţei/viţele tinere 50 animale Dumitrascu Ion Hânceşti, s.Lăpuşna, Tel.: (269)
23408, 51800, 068083841

Prune 20 tone Aurica Baltaga Chişinău, Tel.: (269) 23408,
068083841

Piersici 60 tone II "VI - Soare - AGRO" Chişinău, Tel.:
069777664

Prune 100 tone II "VI - Soare - AGRO" Chişinău, Tel.:
069777664

Struguri 3 tone Lilian Baltaga Râşcani, Tel.: 069597833

Paie de grâu şi
orz, ciocleje 2000 tone Voronin Pavel Chişinău, Tel.: (022) 890049,

068083841

Varză 3 tone Macovei Ion Glodeni, s.Cajba, Tel.: (249) 52454

Rapiţă 3000 tone VeraCer Traid Ungheni, Tel.: 069881650

Floarea-soarelui 5000 tone VeraCer Traid Ungheni, Tel.: 069881650

Rapiţă 50 tone Melnic Alexsandru Chişinău, Tel.: 068083841

* 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

Produs Cantitate Descrierea companiei:

Roşii 5 tone Cheptine Nicolaie Cantemir, s. Vadul lui Isac, 
Tel.: (273) 75327

Plug-PLN,
(3-3,5) 1 unitate Tronciu Nicolae Hânceşti, s.Pereni,

Tel.: (269) 23406

Piersici nelimitat Agapii Nicolai Căuşeni, s.Ursoaia, 
Tel.: (243) 42320

Piersici nelimitat Cerniciuc Gherghe Căuşeni, 
Tel.: (243) 23763, (243) 22984

Piersici nelimitat Ciuhnenco Vasile Căuşeni, s. Ursoaia, 
Tel.: (243) 23763

Piersici nelimitat Munjiu Vladimir Căuşeni, s.Tănătari, 
Tel.: (243) 77433

Piersici nelimitat Gogu Gheorghe Căuşeni, 
Tel.: (243) 23854, 23763

Piersici nelimitat Sîrbu Ion Căuşeni, s.Ursoaia, Tel.: (243) 23763

Piersici nelimitat Smatoc Neculae Căuşeni, s.Ursoaia, 
Tel.: (243) 23763, 22984

Porumb 7 tone Grăjdianu Eugenia Glodeni, 
Tel.: (249) 24904, 069146610

Porumb 5 tone Munteanu Valerii Cantemir, s. Coştangalia, 
Tel.: (273) 55235

Porumb 3 tone Bujac Gheorghe Cantemir, s. Lărguţa, 
Tel.: (273) 76315

Porumb 1 tonă Lanciu Vasile Cantemir, s.Coştangalia,  
Tel.: (273) 55254

Porumb furajer 280 tone Băştinaşii Făleşti, s. Scumpia, 
Tel.: (259) 63332, 067104202

Purcei 200 animale Sergio & JCM Drochia, s.Gribova, 
Tel.: (252) 27862, 068119714

Purcei 15 animale Gîrjoaba Tatiana Căuşeni, s.Tănătari, 
Tel.: (243) 23763, 079401246

Unt nelimitat Braga Andrei  Căuşeni, s.Cirnatenii-Noi, 
Tel.: 079781796

Pepene verde
(harbuz) 100 tone Guci Gheorghe Cantemir, s. Baimaclia, 

Tel.: (273) 43281

Pepene verde
(harbuz) 50 tone Elinin Mihai Orhei, s. Furceni, rn. Orhei, 

Tel.: (235) 023556442, 079611616

Pepene verde
(harbuz) 30 tone Vladei Ion Ungheni, s.Chirileni, Tel.: 0691)71801

Pepene verde
(harbuz) 20 tone Sacali Valerii Cantemir, s. Baimaclia, 

Tel.: (273) 43357

Pepene verde
(harbuz) 20 tone Dvorjanschii Andrei Glodeni, Tel.: 069322045

Pepene verde
(harbuz) 20 tone Ojog Valentina Ungheni, s Buzduganii de Jos,

Tel.: (236) 50275, 93762, 069784220

Pepene verde
(harbuz) 10 tone Stati Constantin Glodeni, Tel.: (249) 23842

Pepene verde
(harbuz) 5 tone Bologan Ion Glodeni, s.Limbenii Noi, 

Tel.: (249) 70404

Pepene verde
(harbuz) 5 tone Strungaru Nicolae Ungheni, s. Chirileni, 

Tel.: (236) 75207, 069357289

Pepene verde
(harbuz) 4 tone Gorodenco Petru Glodeni, s.Viişoara, 

Tel.: (249) 57444, 069653505

Puieţi de nuc
nealtoiţi 2000 bucăţi Stavila Zinaida Orhei, s. Jora de Mijloc, 

Tel.: (235) 55415, 55915

Ovine 20 bucata Cioroi Mihail  Cantemir, s. Costangalia, 
Tel.: (273) 43-7-43

Struguri 45 tone Malcov Ghenadie Hânceşti, Cimişlia, 
Tel.: (269) 23408, 068083841

Struguri 30 tone Grebineţ Galina Hânceşti, Cimişlia, 
Tel.: (269) 23408, (241) 74250, 068083841

Struguri 20 tone Negru Ştefan Cantemir, s. Cârpeşti, 
Tel.: (273) 78273, 079383145

Struguri 20 tone Manic Valentina Hânceşti, 
Tel.: (269) 23408, 068083841, 068084912

Struguri 20 tone Guzun Valentina Hânceşti, Cimişlia, 
Tel.: (269) 23408, 068083841

Struguri 20 tone Macheev Parascovia Hânceşti, 
Tel.: (269) 23408, 068083841

Struguri 20 tone Păduraru Petru Hânceşti, 
Tel.: (269) 23408, 068083841

Produs Cantitate Descrierea companiei:

Struguri 7 tone Gegolea Ioana Hânceşti, 
Tel.: (269) 23408, 068083841

Struguri 6 tone Cap.Agrieco+ Hânceşti, 
Tel.: (269) 23408, 068083841, 069684508

Struguri 5 tone Iacob Ilie Hânceşti, Tel.: (269) 23408,
068083841, 069232010

Struguri 5 tone Bîtcă Galina Cimişlia, 
Tel.: (269) 23408, 068083841

Struguri de
masă 3 tone Dima Vasile Cantemir, s. Lărguţa, 

Tel.: (273) 76335

Struguri de
masă 3 tone Dima Maria Cantemir, s. Lărguţa, 

Tel.: (273) 76299

Struguri 2.5 tone Donica Ion Hânceşti, Tel.: (269) 23408,
068083841

Struguri 1.5 tone Timotin Ion Hânceşti, Tel.: (269) 23408,
069090036, 068083841

Tractor T70 1 unitate Giţu Gheorghe Drochia, Tel.: (252) 27242

Tractor T40 1 unitate Andrieş Veaceslav Drochia, s.Şuri, 
Tel.: (252) 77562

Tractor T 70-5 1 unitate Lanciu Vasile Cantemir, s.Coştangalia,  
Tel.: (273) 55254

Ulei de floarea-
soarelui 4 tone Strungaru Nicolae Ungheni, s. Chirileni, 

Tel.: (236) 75207, 069357289

Ulei din floarea-
soarelui 1 tonă Nisteriuc Grigore Ungheni, s. Petreşti, 

Tel.: (236) 42356, (698)33107

Ulei de măsline 15 tone VeraCer Traid Ungheni, Tel.: 069881650

Produse de
morărit nelimitat Cajbianca Glodeni, s.Cajba, 

Tel.: (249) 52205, 069023716

Prune nelimitat Bradescu Victor Orhei, s. Sirota,
Tel.: (235) 49267, 24955, 0794 29275

Prune nelimitat Badiu Tudor Semion Orhei, 
Tel.: (235) 26088, 069050870

Prune 30 tone Borivas Agro Făleşti, s. Glingeni, 
Tel.: (259) 71476, 71 319, 0795 91851

Prune 20 tone Vindex Agro Orhei, s.Mălăieşti, Tel.: (235)
51648, 079535158, Fax: (235) 51648

Macuc din floa-
rea-soarelui 5 tone Strungaru Nicolae Ungheni, s. Chirileni, 

Tel.: (236) 75207, 069357289

Varză nelimitat Chiperi Ion Căuşeni, s. Chircăieşti, 
Tel.: (243) 54317, 069742960, 0699)18386

Vinete 10 tone Vladei Ion Ungheni, s.Chirileni, 
Tel.: 0691)71801

Vinete 5 tone Gruprijor-Agro Făleşti, s. Chetriş, 
Tel.: (259) 61339, 51698, 069553653

Vinete 3 tone Stati Constantin Glodeni, Tel.: (249)  23842

Vinete 3 tone Stati Costel Glodeni, Tel.: 069251254

Tărâţe de grâu 10 tone Lupusor Ion Glodeni, s. Cajba, Tel.: (249) 52292

Tărâţe din grâu 10 tone SRL Termoclima Glodeni, s. Cajba, Tel.: 0 693 61613

Vin de casa 1 tonă Ciobanu Vladimir  Glodeni, sat. Camenca, 
Tel.: (249) 77290

Puieti fructiferi nelimitat RusMiLiud  Orhei, s.Jora de Mijloc, 
Tel.: (235) 55262, 079457144

Portaltoi MM
106 nelimitat RusMiLiud  Orhei, s.Jora de Mijloc, 

Tel.: (235) 55262, 079457144

Sare egipteană 75 tone VeraCer Traid Ungheni, Tel.: 069881650

Cultivator-CPS
4,2 1 unitate Tronciu Nicolae Hânceşti, s.Pereni, 

Tel.: (269) 23406

Semanatoare,
SPC-6 1 unitate Tronciu Nicolae Hânceşti, s.Pereni, 

Tel.: (269) 23406

Remorca 
2PTS-4 1 unitate Tronciu Nicolae Hânceşti, s.Pereni, 

Tel.: (269) 23406




