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Maxima termică va ajunge în
următoarele patru zile până la +20
grade Celsius. Noaptea, tempera-
tura aerului va oscila între +5 ...+13
grade. 

Pe 23 octombrie, în nordul ţării se
vor menţine condiţii de îngheţ la su-
prafaţa solului. Până pe 28 octombrie,
vom avea ceaţă în orele dimineţii şi
seara pe întreg teritoriul ţării.

Meteorologii anunţă că acestea
sunt ultimele zile calde în luna oc-
tombrie şi prognozează o răcire
bruscă după 28 octombrie.

Peste 450 de firme din Moldova şi din alte 15 ţări
participă la expoziţiile Moldagrotech şi Farmer, lan-
sate pe 21 octombrie, la Moldexpo. 

„Este foarte important ca să asigurăm dezvoltarea agri-
culturii, luînd în consideraţie specificul şi tradiţiile ţării noas-
tre, dar şi faptul că doar o agricultură performantă ne va per-
mite să schimbăm aspectul localităţilor noastre rurale, ca
să avem sate frumoase cu toate condiţiile necesare pentru
o viaţă normală şi plină de sens”, a declarat în deschidere
spicherul Mihai Ghimpu, preşedinte interimar al R. Moldova. 

„Important este că la aceste expoziţii se întîlnesc pro-
ducători cu potenţiali cumpărători, în persoana vizitatori-
lor. Este o posibilitate unică de a discuta noile oferte de pro-
duse, schemele de finanţare, de procurare a unităţilor de teh-
nică şi echipamente noi, tehnologiile performante de pro-
ducere şi ambalare ambalare”, a menţionat Valeriu Cosar-

ciuc, ministru al agriculturii. 
El a spus că prioritatea Guvernului în sectorul agrar va

fi promovarea produselor cu valoare adăugată înaltă, în spe-
cial în ramurile legumiculturii, pomiculturii şi viticulturii.
O atenţie mare va fi acordată dezvoltării întreprinderilor mici
şi mijlocii de procesare a materiei prime agricole. Aceste în-
treprinderi, mult mai flexibile decât cele mari, ar putea să
asigure piaţa internă cu produsele necesare, care în prezent
e inundată de importuri, a spus ministrul. Alte preo-
cupări-cheie ţin de dezvoltarea infrastructuri calităţii şi ino-
fensivităţii produselor agricole. 

Expoziţiile vor fi deschise până la 25 octombrie. Parti-
cipanţii propun spre vânzare produse agricole, puieţi de pomi
fructiferi, butaşi, seminţe şi rădăcini, flori. De asemenea, în
cadrul evenimentului se vor desfăşura concursurile „Nou-
tatea anului”, „Fermier-Lider-2009” şi „Lider Agrobusiness-
2009”. Premierea câştigătorilor va avea loc sâmbătă, 24 oc-
tombrie.

Delegaţia Moldovei
a venit de la 

MACFRUT cu noi
parteneri pentru

producători agricoli

pag. 5
Companii italiene sunt interesate
de producere şi import 
a producţiei ecologice
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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 22.09.2009         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 6.00 9.00 7.00 2.00 7.00 2.00 7.00 8.00 7.00 10.00 10.00 10.00 6.50 7.00 6.50
Cartofi 2.20 2.80 2.50 2.80 5.00 4.00 3.00 4.00 3.20 3.50 4.00 3.50 3.20 4.00 3.80
Castraveţi -  -  -  - - - 10.00 15.00 10.00 - - - -  -  -  
Ceapă albă -  -  -  - - - 4.00 7.00 7.00 - - - -  -  -  
Ceapă galbenă 2.50 3.50 3.00 4.30 5.00 4.50 3.00 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 4.00 4.00 4.00
Ceapă roşie -  -  -  - - - 13.00 13.00 13.00 - - - -  -  -  
Ceapă verde (cozi) -  -  -  - - - 30.00 30.00 30.00 - - - -  -  -  
Ciuperci Shampinion -  -  -  - - - 30.00 33.00 30.00 - - - -  -  -  
Dovlecei -  -  -  - - - 13.00 13.00 13.00 - - - -  -  -  
Gogoşari 7.00 9.00 8.00 3.00 9.00 3.00 3.00 14.00 14.00 - - - 4.00 9.00 9.00
Morcov 5.50 6.00 5.50 4.80 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.50 6.50 6.50 4.50 5.00 4.50
Pătrunjel -  -  -  - - - 30.00 30.00 30.00 - - - -  -  -  
Praz - - - 10.00 10.00 10.00 - - -
Ridiche de lună -  -  -  - - - 8.00 9.00 9.00 - - - -  -  -  
Ridiche neagră - - - 3.50 4.00 3.50 1.50 2.00 2.00 - - - 2.50 2.50 2.50
Roşii de seră -  -  -  - - - 7.00 9.00 8.00 8.00 10.00 10.00 -  -  -  
Roşii de câmp 2.00 3.00 2.50 3.00 4.00 3.50 3.00 6.00 4.00 - - - 3.50 7.00 4.00
Salată -  -  -  - - - 30.00 30.00 30.00 - - - -  -  -  
Sfeclă de masă 4.00 4.00 4.00 - - - 2.00 4.00 3.00 - - - 3.50 3.50 3.50
Usturoi 15.00 18.00 17.00 10.00 18.00 18.00 19.00 19.00 19.00 - - - 20.00 20.00 20.00
Varză 2.50 3.00 2.50 2.20 2.50 2.50 2.40 3.00 2.80 3.50 3.50 3.50 3.50 4.00 3.50
Vinete 2.50 3.00 2.50 2.00 3.00 3.00 2.50 4.00 3.50 - - - 3.50 3.50 3.50

Fructe
Mere 1.50 3.00 2.00 2.50 4.00 3.50 2.00 4.00 3.00 - - - 3.50 3.50 3.50
Mere Golden - - - 3.50 4.00 3.50 2.80 4.00 3.50 5.00 5.00 5.00 4.50 4.50 4.50
Mere Idared - - - - - - 3.00 3.00 3.00 - - - - - - 
Mere Rihard - - - 2.50 3.50 3.00 3.00 4.00 3.50 5.00 5.00 5.00 4.50 4.50 4.50
Pepene verde 0.50 1.00 0.80 - - - 3.50 3.50 3.50 - - - - - - 
Pere - - - 9.00 9.00 9.00 10.00 12.00 10.00 - - - 8.00 8.00 8.00
Struguri albi de masă 8.00 8.00 8.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 - - - - - - 
Struguri de masă Moldova - - - 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 - - - 
Struguri Kişmiş - - - - - - - - - - - - - - - 
Struguri roşii de masă 8.00 8.00 8.00 4.00 12.00 6.00 4.00 5.00 5.00 - - - - - - 

Producătorii
agricoli din 

Moldova vor
putea exporta
liber în Belarus

Producătorii agricoli din Moldova vor pu-
tea exporta struguri şi vinuri în Belarus. Po-
trivit autorităţilor de la Chişinău, unele res-
tricţii impuse anterior de Belarus la importul
fructelor şi a vinurilor moldoveneşti vor fi eli-
minate.

Piaţa belarusa este a doua după cea din Fe-
deraţia Rusa după volumul de consum al
fructelor, legumelor şi vinurilor moldoveneşti.

În ianuarie-septembrie

Producţia animalieră, în nouă luni ale anului curent, este în
creştere, arată datele Biroului Naţional de Statistică. 

Creşterea producţiei de carne şi ouă a fost generată, în special, de
ritmuri mai înalte de creştere a producţiei în întreprinderile agricole
- cu 20% şi, respectiv, cu 28% faţă de ianuarie - septembrie 2008. 

Majorarea esenţială a producţiei (creştere) vitelor şi a păsărilor (în
special porcinelor - cu 50%, bovinelor - cu 25%, păsărilor - cu 11%) a
fost generată atât de creşterea efectivului mediu al porcinelor (cu circa
24%), păsărilor (cu 36%), cât şi a sporului zilnic în greutate (bovine-
lor - cu 27%, porcinelor - cu 15%). 

Creşterea efectivului găinilor ouătoare în intreprinderile agricole
cu 32%, în condiţiile micşorării productivităţii lor cu 3%, a generat ma-
jorarea producţiei ouălor cu circa 28%. 

De asemenea, creşterea producţiei de lapte a avut loc în exclusivi-
tate datorită majorării producţiei în gospodăriile populaţiei cu 0,8%,
producţia de lapte în întreprinderile agricole fiind în descreştere cu 3,3%. 

Gospodăriile populaţiei se caracterizează de asemenea prin sporirea
producţiei de creştere a vitelor şi păsărilor cu circa 12% şi de ouă - cu
circa 4%. 

Producţia animalieră a crescut
din contul gospodăriilor casnice

Un nou sistem de import al cărnii şi produselor din carne va fi ela-
borat până la 27 octombrie, promite Ministerul Economiei. 

„Noul sistem de import a cărnii şi a produselor din carne trebuie să apere
întâi de toate interesul consumatorului, astfel încât populaţia să nu fie nevoită
să plătească preţuri duble pentru achiziţionarea acestor produse”, a declarat
viceprim-ministrul, ministrul economiei Valeriu Lazăr, în cadrul unei şedinţe
la acest subiect.

“Acest nou mecanism va trebui să asigure un preţ real, o calitate înaltă a
produselor şi o integritate a plăţilor fiscale şi vamale”, afirmă Valeriu Lazăr. 

În acest context, în timpul imediat următor vor fi revizuite toate proce-
durile de import şi de producere a cărnii şi a produselor din carne pentru li-
chidarea barierelor inutile impuse de către stat, se arată într-un comunicat al
Ministerului Economiei. Pentru operatorii de pe piaţa de desfacere a cărnii şi
a produselor din carne vor fi elaborate un şir de reguli ce îi va motiva pe aceştia

să intervină pe piaţa internă cu investiţii majore şi pentru o perioadă dura-
bilă. 

„Actualmente, deşi sunt declarate circa 350 mln lei de subvenţii în agri-
cultură anual, producătorii de carne nu au beneficiat de niciun ban. Dacă sunt
anulate cotele la import, atunci este necesar de asigurat subvenţionarea pro-
ducătorilor la fiecare kilogram de carne vândut. În caz contrar, producătorii
de carne autohtoni vor dispărea ca noţiune, fapt ce va condiţiona şi lichida-
rea a sute de locuri de muncă în mediul rural”, a declarat un reprezentant al
Asociaţiei producătorilor din carne din Republica Moldova. 

La şedinţă au participat peste 50 de reprezentanţi ai producătorilor, pro-
cesatorilor şi importatorilor de carne. Participanţii au dezbătut subiectul abrogării
hotărârii de guvern ce prevedea cotarea importului de carne, dar au vorbit şi
despre elaborarea unui nou mecanism de import a produselor de origine ani-
malieră. 

Un nou sistem de import al cărnii va
fi elaborat până săptămâna viitoare 
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Agricultura este una din sursele importante
de emisie a bioxidului de carbon, dar există po-
sibilităţi reale de a reduce aceste emisii. O mo-
dalitate eficientă este respectarea asolamen-
tului, optimizarea sistemelor de lucrare şi
fertilizare a solului în asolament, irigarea, etc.
De asemenea, este indicată folosirea rezona-
bilă a substanţelor chimice, precum şi plantarea
fâşiilor de păduri. Fâşiile de păduri, în parti-
cular, au efect multiplu – captează bioxidul de
carbon din atmosferă previn eroziunea solu-
lui și reduc efectele secetei.

Referitor la adaptare – acest proces deja a
fost iniţiat, am fost puşi în condiţiile să ne
adaptăm la schimbările climaterice. Unul din
exemple, este schimbarea perioadelor op-
time de semănare a culturilor de toamnă.
Aceeaşi procedură este valabilă şi pentru cul-
turile de primăvară, care vor trebui semănate
mai devreme. 

Astfel, dacă anterior era considerat optim
de semănat grâul în perioada 15-25 septem-
brie, acum perioada a fost deplasată pentru in-
tervalul de până la 20 octombrie, iar la orz,
chiar până la 25 octombrie.

Un alt element al adaptării ţine de folosi-
rea soiurilor şi a hibrizilor rezistenţi la insu-
ficienţa de umiditate şi care folosesc mai
raţional rezervele de umiditate şi nutriţie
din sol. De exemplu, în loc de porumb ar fi mai
indicat de cultivat sorg sau mei, care sunt cu
mult mai rezistenţi la secetă.

Şi, desigur, deja nu poate fi vorba despre
agricultură eficientă, din păcate, fără irigare.

Folosirea irigării se extinde asupra unei game
de culturi tot mai mari. Aici, însă, trebuie să
fim foarte precauţi, deoarece irigarea incorectă
poate cauza probleme mari. Necesită atenţie
calitatea apei pentru irigare, deoarece apa din
majoritatea bazinelor acvatice din ţară este mi-
neralizată şi poate duce la salinizarea soluri-
lor. 

Restabilirea fertilităţii solului, de aseme-
nea, este o modalitate de încetenire a
schimbărilor climaterice. Prin măsuri agro-
tehnice urmează să restabilim capacitatea
solului de a acumula precipitaţiile căzute şi de
a asigura o balanţă nedeficitară de umiditate
pentru plante. Dar aceasta presupune acu-
mularea în sol a carbonului (sechestrarea), care
contribuie atât la ameliorarea proprietăţilor
agrofizice, ahrochimice şi biologice ale solului,
cât şi la reducerea încălzirii globale.

În acelaşi context, ca urmare a schimbări-
lor climaterice intevenite, este importantă
corelarea fitotehniei cu zootehnia. Vitele sunt
sursa de îngrăşăminte organice naturale, care
trebuie întoarse în câmp. Însă, este important
ca presiunea exercitată de animale asupra
imaşurilor să nu depăşească limitele rezonabile,
deoarece, în caz contrar, vor fi favorizate ero-
ziunile şi, ca urmare, procesul de deşertificare. 

Schimbările climaterice, în consecinţă,
pot conduce şi la o schimbare în ceea ce ţine
de alimentaţia omenilor. În aceste condiţii, am
putea asista la creşterea consumului produselor
de origine vegetală, în detrimentul celor de ori-
gine animalieră.

Agricultura este una din sursele
importante de emisie

a bioxidului de carbon

Ne apropiem de sfârşitul perioadei optime, iar semănatul mai înainte a fost chiar pe-
riculos, ţinând cont de precipitaţii slabe. Prima ploaie care a căzut în luna octombrie, ar
fi putut doar provoca încolţirea seminţelor, dar era insuficientă pentru a asigura dezvoltarea
lor. Şi este bine că agricultorii nu s-au grăbit cu semănatul. 

Acum, însă, la sfârşitul perioadei optime de semănare, pot fi încorporate în sol grânele de toamnă.
După ploile căzute în ultimul timp şi solul deja permite acest lucru.

Dar, trebuie să ţinem cont de două momente principiale. În primul rând, este necesar de ma-
jorat norma de însemânţare – până la 5-5,5 mln boabe la hectar. Al doilea moment de care trebuie
să ţinem cont este soiul de cereale folosit pentru semănat. Deoarece ne aflăm la sfârşitul perioa-
dei optime, se recomandă semănarea soiurilor de talie înaltă – semiintensive, cu paiul lung.

Un alt factor important care influenţează direct productivitatea este respectarea asolamentu-

lui. În Moldova, cu regret, deseori se încalcă acest principiu, din care motiv nu avem premergători
buni pentru grâu. Din acest considerent, este necesară tratarea chimică, obligatorie, a seminţelor.
În plus, va trebui de urmărit, pe durata lunii noiembrie, să nu apară dăunători pe lanuri, mai ales
acolo, unde a fost semănat grâu după grâu.

Orzul de toamnă, la fel, este sensibil la premergători. După floarea-soarelui, porumb, sfeclă nu
avem umiditate în sol la o adâncime de până la 2 metri. După premergători timpurii, cum sunt mazărea,
borceagul, lucerna avem umiditate în primul metru de sol şi există probabilitatea de completare a
umidităţii din cel de-al doilea metru de sol din contul precipitaţiilor din toamnă şi iarnă. Astfel, după
premergători timpurii, am putea obţine recolte bune de orz de toamnă.

Premergătorii timpurii pot asigura o recoltă bună 
pentru cerealele de toamnă

 Schimbările climaterice sunt vizibile, se resimt cu regularitate în ultimii ani şi
nu mai reprezintă ceva teoretic. În aceste condiţii, trebuie să conştientizăm şi
să ne concentrăm asupra următoarelor momente: reducerea emisiilor de
bioxid de carbon şi adaptarea la schimbările climaterice.

Boris BOINCEAN, şeful Secţiei sisteme agricole centrale, Institutul Ştiinţifico-Practic „Selecţia”.
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Ca urmare, în motoarele automobilelor noastre arde complet
cel mult 70% din benzină sau motorină, restul se depozitează, sub
formă de zgură sau răşini, pe componentele motorului sau, sub
formă de gaze de eşapament, este eliminat afară. În consecinţă,
creşte consumul de combustibil şi scade randamentul motorului.
Adică, avem bani aruncaţi în vânt şi motor care se defectează mai
rapid. 

Soluţia este folosirea combustibilului calitativ. Dar există şi o
soluţie alternativă. Catalizatorul BIO PETRO IMPROVER (BPI),

care garantează arderea aproape completă a combustibilului,
fără a mări cifra octanică.

Folosirea catalizatorului BPI asigură o economie de până la 30%
a combustibilului din contul arderii sale aproape complete. Ca ur-
mare, cu aceeaşi bani, se obţine şi o putere adiţională a motoru-
lui, care este curăţat de toată zgura şi smoala acumulată în cilin-
dri şi în sistemul de eşapament. În acelaşi timp, scade în jumătate
emisia gazelor nocive în atmosferă.

Catalizatorul este folosit cu succes în Mexic, SUA, în ţări din
Europa şi Asia de peste 15 ani. BPI este certificat pentru import
în Republica Moldova. Importator autorizat este SC Tiras Siliciu
SRL.

Cinci avantaje pentru utilizarea 
catalizatorului BPI 

1. Economie a combustibilului de până la 30%
2. Curăţarea sistemului de alimentare 

cu carburant
3. Diminuarea în jumătate a emisiilor nocive 
4. Creşte randamentul motorului
5. Previne detonarea carburantului în motor

Cum funcţionează 
catalizatorul BPI?

Catalizatorul se administrează în pastile sau sub formă de praf,
proporţia fiind de o pastilă sau o linguriţă de praf (4 grame) la 60
litri de benzină sau gaz lichefiat sau la 40 litri de motorină. Su-
pradoza nu prezintă niciun pericol pentru motor, însă se recomandă
folosirea cantităţilor indicate pentru asigurarea unei economii
maxime de carburant.

La primele două utilizări (60+60 litri în cazul benzinei sau a
gazului şi 40+40 litri în cazul motorinei) se recomandă utilizarea
dozei duble de catalizator. Aceasta se face pentru a curăţa cilindrii
şi sistemul de evacuare. O consecinţă va fi fumegarea abundentă.
Din acest considerent, se recomandă schimbarea filtrelor după pri-
mele două utilizări ale catalizatorului. 

Catalizatorul BPI vă economiseşte banii
şi prelungeşte sănătatea automobilului

Oricât de mult nu ne-ar asigura comercianţii de produse petroliere că vând carbuanţi calitativi, realităţile
demonstrează că, deseori avem de a face cu combustibil de care avem. Combustibilul comercializat în
Moldova corespunde standardelor naţionale, care însă ne-au rămas moştenire de la ex-URSS şi nu sunt la
nivelul celor europene sau mondiale.

Catalizatorul BPI poate fi folosit în agricultură şi transport
Catalizatorul BPI este deja folosit cu succes de numeroşi proprietari de automobile, companii de transport, fermieri

din Moldova. Iată doar câteva exemple.

La începutul lunii septembrie, în GŢ „Mihai Ciobanu” din localitatea Talmaza, raionul Ştefan Vodă, a fost testat catalizatorul BPI la efec-
tuarea aratului de toamnă. Un tractor K-700 a arat 160 ha, la adâncimea de 27 cm, fără aplicarea catalizatorului. Consumul a fost de 27 l/ha
sau 4320 litri de motorină în total. Alte 160 ha au fost arate deja cu folosirea BPI. Consumul a fost de 3520 l de motorină, cu 800 de litri mai
puţin. Consumul la hectar a fost de 22 litri, faţă de 27 anterior (19% economie). Până la iniţierea testelor, tractorul avea şi un supraconsum
de ulei. În urma normalizării funcţionării motorului (efect al BPI), acest defect a dispărut de la sine.  tel.: 069728297, 24292555

Un test similar a fost efectuat şi la SA „Produse cerealiere” din Bălţi, fiind utilizat un camion GAZ-53, care avea un consum normativ de
30 l de benzină la 100 km. În decurs de 11 zile. Pe durata testului, camionul a avut un parcurs de 1981 km, fiind consumate 485 litri de car-
buranţi. Consumul mediu a fost de 24,48 litri la 100 km. Economia a fost de 18,4%.   tel.:069149036

Există şi rezultate, în cazul autoturismelor, care atestă o economie a combustibilului de aproape 30%. Astfel, fiind folosit pentru un au-
toturism VW Golf cu cutia de viteze automată, a fost obţinută o economie de 28,5%. Potrivit proprietarului, anterior, consumul prin oraş a
fost de 14 l/100 km. După aplicarea catalizatorului BPI, consunul s-a micşorat până la 10 l/100km. tel.:069185500
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Produsele moldoveneşti, expuse la
expoziţia „MACFRUT” din Cesena,
Italia, au prezentat interese pentru
companii din Italia, Polonia, Alger,
Azerbajan etc. 

Un interes aparte a fost manifestat de câteva
companii italiene, interesate de producerea în
Moldova şi comercializarea pe piaţa europeană
a fructelor ecologice, a pastelor făinoase din grâu
dur, a fructelor uscate, uneliului din floarea-soa-
relui, struguri, nuci etc.

Expoziţia Internaţională de Echipamente,
Tehnologii şi Servicii pentru Producerea, Pro-
cesarea, Marketingul şi Transportul Fructelor şi
Legumelor „MACFRUT” s-a desfăşurat în pe-
rioada 7-9 octombrie. La eveniment a participat
o delegaţie a Ministerului Agriculturii şi Indus-
triei Alimentare. 

Potrivit Emiliei Cainarean, şeful Direcţiei
Relaţii Internaţionale şi Marketing a MAIA,
adiţional, urmează să fie prezentate oferte
concrete tuturor solicitanţilor, pentru semnarea
ulterioară a contractelor.

Chiar mai mult, reprezentanţii uneia din fir-
mele interesate s-au deplasat în Moldova pentru
a studia la faţa locului, pe durata desfăşurării ex-
poziţiilor „Farmer”  şi „Moldagroteh”, a opor-
tunităţilor de afaceri. 

Emilia Cainarean a precizat că, la Cesena, Re-
publica Moldova a fost prezentă cu un stand, la
care au fost expuse un vast sortiment de fructe
uscate, seminţe de bostan, struguri de masă, etc.
Standul de 16 m pătratţi a fost oferit, gratuit, de
către ACIM – Camera de Comerţ Moldo-Italiană.

Scopul participării la acest eveniment ex-
poziţional a fost promovarea potenţialul de pro-
ducere şi export din complexul agroindustrial al
ţării, identificarea unor noi posibilităţi de co-
mercializare a produselor autohtone pe piaţa ita-
liană şi alte pieţe.

Totodată, au fost expuse materiale promoţio-
nale şi oferte concrete atât în ansamblu pe com-
plexul agroindustrial al ţării, cât şi ale unor
agenţi economici, precum: VM PlumCom S.R.L.,
S.R.L. „MONICOL”, Asociaţia Producătorilor de
Struguri din Moldova, S.R.L. „Aliment Ulei”
etc. 

Anume pentru această expoziţie, MAIA a edi-

tat o broşură, în limbile italiană şi engleză, pen-
tru promovarea produselor vegetale moldo-
veneşti pe piaţa italiană. Pe parcursul anului cu-
rent, Ministerul Agriculturii a mai editat albumul
„Agricultura şi Industria Alimentară a Republi-
cii Moldova”, broşura „Complexul agroindustrial
al Republicii Moldova”. Scopul urmărit constă în
promovarea potenţialului complexului agroin-

dustrial şi pentru atragerea investiţiilor străine
în sector.

Expoziţia „MACFRUT” este unul din cele mai
importante manifestări în domeniu, organizate
în regiune, ediţia din anul curent întrunind
circa 700 de participanţi pe o suprafaţă de 30 mii
m2. 

Expoziţiile facilitează promovarea pe pieţe internaţionale

Delegaţia Moldovei  a venit de la 
MACFRUT cu noi parteneri pentru 

producători agricoliCompanii italiene sunt interesate de producere şi import 
a producţiei ecologice

Potenţialii parteneri au venit la „Farmer” şi „Moldagroteh”

j
j

Viceministrul Agriculturii:
În anul curent vom

obţine producţie
agroalimentară în 

valoare de 12,5 mlrd lei
Producţia agroalimentară în anul curent va
constitui 12,5 mlrd lei, a declarat pentru mass-
media viceministrul Agriculturii şi Industriei
Aliemntare, Anatolie Spivacenco.

Potrivit oficialului, valoarea nominală a producţiei
agroindustriale va fi mai mică cu 4 mlrd lei faţă de anul
2008. „Ca şi volum însă aceasta se va menţine la nivelul anu-
lui precedent”, a subliniat Spivacenco.

Viceministrul a menţionat că în anul curent au fost ex-
portate 500 mii tone de grăunţoase şi 120 mii tone de fructe
şi legume. „Principalele pieţe de desfacere rămân a fi Fe-
deraţia Rusă, Kazahstan şi Belarus”, a remarcat oficialul.

Totodată, Spivacenco a declarat că lucrările de recoltare
sunt la etapa de finalizare. „Productivitatea culturilor agri-
cole este redusă, iar anul curent nu este deosebit de cel pre-
cedent prin nimic. Dacă în 2008 am avut roadă, dar nu am
avut piaţă, atunci în anul curent am avut secetă”, a decla-
rat sursa citată.

Potrivit oficialului, este nevoie de o intervenţie urgentă
pentru soluţionarea problemelor, mai ales în ceea ce
priveşte asigurarea cu material semincer şi sistemele de iri-
gare. 

Conform datelor operative ale ministerului de resort,
până în septembrie curent, din suprafaţa totală de 285,8
mii ha de porumb-boabe au fost recoltate 111,7 mii ha, re-
colta globală constituind 339 mii tone. Floarea-soarelui a
fost strânsă pe o suprafaţă de 191,3 mii ha, fiind obţinută
o recoltă de 265,9 mii tone. Soia a fost recoltată pe o su-
prafaţă de 10,4 mii ha din cele 41,9 mii ha preconizate.
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În plină criză economică, cine din-
tre agricultori obţine un împrumut
bancar se poate considera noro-
cos. Una dintre consecinţele
creşterii numărului restanţelor şi
scăderii solvabilităţii agenţilor eco-
nomici este aceea că băncile
încearcă să îşi minimizeze pierderile
generate de creditare, iar cel mai
uşor o pot face prin sporirea exi-
genţelor.

Pe general situaţia pare a fi bună. Ba, la prima
vedere, chiar inspiră optimism. În timp ce pe alte
domenii finanţarea este în scădere, ponderea îm-
prumuturilor acordate sectorului agricol şi in-
dustriei alimentare în total credite este în
continuă creştere. Astfel, dacă la sfârşitul anului
2008 circa 13.27% din împrumuturi erau oferite
de bănci agricultorilor şi celor din industria de
prelucrare, în august 2009 această cotă a ajuns
la 15.30%. Asta la general, pe când în particular
lucrurile stau mai prost. 

Condiţiile de creditare 
s-au înăsprit

Unul din motive ar fi că multe companii, chiar
ramuri întregi afectate de criză au intrat în difi-
cultate financiară şi prezintă un risc sporit pen-
tru ordonatorii de credite. Băncile solicită în multe
cazuri acoperire de 150% a valorii de piaţă a ga-
jului. Ele au devenit mai exigente în evaluarea
proiectelor. Iar situaţia financiară a celor care so-
licită creditare a devenit mai proastă. Rapoartele
de bilanţ ale întreprinderilor sunt altele decât cele
de acum doi-trei ani. Iar pentru 2009 vor fi mai
proaste. Astfel ele nimeresc în situaţia de a fi pri-
vite ca fiind riscante pentru creditare. Şi asta se
referă la aproape 80-90 la sută din  întreprinderi,
mai ales cele din agricultură, care nu au reuşit să-
şi vândă producţia la preţuri convenabile şi să
obţină profiturile pe care au contat. Preţurile la
produsele agricole au scăzut dramatic.

Cota creditelor nefavorabile, practic,
s-a dublat, de la circa 6% în capitalul nor-
mativ total al băncilor, la începutul anului,
până la 13%, în august.

Finanţarea agricultorilor
privaţi şi firmelor mici 

rămâne limitată

Potrivit informaţiei privind dezvăluirea
activităţii de creditare, afişate pe paginile
oficiale corporative, majoritatea băncilor au
dat în trimestrul doi mai puţini bani agri-
cultorilor decât în trimestrul întâi, nemai-
vorbind de 2008, când situaţia era relativ
mai bună.  Cel mai mare finanţator al sec-
torului agricol  rămâne Moldova Agroind-
bank,  care a acordat în prima jumătate de
an o finanţare pentru agricultură şi indus-
tria alimentară peste 510 milioane de lei,
deşi în trimestrul doi finanţările au fost net
inferioare celor din  trimestrul întâi. Alte
bănci au oferit ţăranului sau celui care pro-
cesează materia prima agricolă  cu mult mai
puţini bani, sumele variind de la 3 mi-
lioane la 60 de milioane de lei pe bancă.

Rata dobânzilor la credite 
nu se reduce proporţional 
cu reducerea dobânzilor 

la depozite
Însă creditele pentru agricultură  sunt totuşi

mai ieftine decât pentru alte domenii, inclusiv da-
torită unor programe de finanţare externă. Ast-
fel, în trimestrul doi Moldova Agroindbank a acor-
dat credite în monedă naţională pentru agricul-
tură şi industria alimentară la o rată medie a do-
bânzii de 17.56% (cu 23.85% mai ieftine decât
în trimestrul întâi),  Moldindconbank – la o rată
de 14.79% (- 34.15%),  FinComBank – 14.5% (-
34.8% faţă de tr. I). Şi asta în condiţiile în care
rata medie a dobânzii la credite în lei pe sistemul
bancar a fost în martie de 22.57%, aprilie –
22.23%, iar în iunie – 18.94%. Majoritatea
băncilor, cu unele excepţii, au redus cu 10-25%
în trimestrul doi dobânzile la creditele acordate
agriculturii şi industriei alimentare.  

Este adevărat că a judeca despre dobânzile la
credite după o rată medie e ca şi cum ai măsura
temperatura medie pe spital şi ai da indicaţii bol-
navilor în funcţie de asta. Dacă nu am analiza lu-
crurile mai atent, această rată, deşi denotă o ten-
dinţă generală, ar fi utilă pentru diferiţi beneficiari
de credite, la fel ca tratamentul prescris unui om
în agonie după temperatura medie din salonul de
spital în care este internat. Băncile operează însă
cu cifre medii, care vorbesc despre o situaţie la ge-
neral şi, de fapt, denotă o tendinţă generală certă
de reducere a ratei medii a dobânzilor la credite.

În ce măsură informaţiile dezvăluite arată cos-
tul real al creditelor? Majoritatea băncilor
dezvăluie rata medie a dobânzii, care nu include
şi comisionul pentru utilizare sau de administrare
a creditului, care variază de la 1 la 4 la sută din
suma împrumutului. Există o diferenţă şi între
rata dobânzii la creditele acordate în lei din re-
sursele proprii ale băncii (22-25%) şi dobânda la
împrumuturile oferite  din resurse financiare in-
ternaţionale sau ale BNM (între 8 şi 22%). 

Nu sunt mai optimiste nici prognozele pen-
tru 2010. Banca Europeană pentru Recons-
trucţie şi Dezvoltare menţiona recent că printre
factorii care vor influenţa creşterea în  anul vii-
tor vor fi „înăsprirea condiţiilor de creditare”, iar
„finanţarea persoanelor fizice şi firmelor mici va
rămâne limitată, ca urmare a creşterii număru-
lui creditelor neperformante”.

Corneliu Radu

Băncile devin tot mai zgârcite
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Una din problemele cu care se confruntă agri-
cultura este decapitalizarea. Antreprenorii rurali
nu dispun de fonduri libere pentru investiţii în
tehnologii moderne de producţie şi de marketing.
Singura soluţie disponibilă pentru ei este apelarea
la credite bancare. Însă, băncile comerciale au de-
venit mult mai exigente, iar condiţiile de credi-
tare sunt, de regulă, peste posibilităţile financiare
ale multor agricultori. 

În acest condiţii, un rol important revine or-
ganizaţiilor de micro-finanţare, care implemen-
tează proceduri de creditare a clienţilor mai

simple şi într-un termen mai redus.

Federaţia Naţională a Agricultorilor din Mol-
dova „AGROinform” dispune de o linie de cre-
ditare a producătorilor agricoli, prin intermediul
„MicroInvest” S.R.L. Finanţările sunt destinate
pentru dezvoltarea afacerilor prin investiţii în ac-
tivităţi de marketing, care includ următoarele di-
recţii: controlul calităţii produselor agricole; de-
pozitarea/păstrarea producţiei agricole; sorta-
rea/calibrarea producţiei agricole; procesarea
producţiei agricole; ambalarea şi eticheta-
rea/marcarea producţiei agricole.

Pentru potenţialii beneficiari
sunt aplicate următoarele

condiţiile de finanţare:
1. Credite în mărime de până la

50.000 euro pot fi accesate de cooperativele de
marketing create în cadrul Progrmului Alianţa
pentru Susţinerea Pieţei Agricole (ASPA), im-
plementat de AGROinform, care poartă res-
ponsabilitatea nemijlocită pentru rambursarea
creditului. Rata dobânzii se stabileşte în mărime
de 16% anual, la care se adaugă comisioanele sta-
bilite de „Microinvest” S.R.L.

2. Credite în mărime de până la
25.000 euro pot fi accesate de membrii coope-
rativelor de marketing, unde membrul poartă res-
ponsabilitatea nemijlocită pentru rambursarea
creditului. Rata dobânzii se stabileşte în mărime

de 18% anual pentru membrii cooperativelor
create în cadrul ASPA plus comisioanele stabilite
de „Microinvest” S.R.L.

3. Credite în mărime de până la
10.000 euro pot fi accesate de antreprenori,
unde antreprenorul poartă responsabilitatea
nemijlocită pentru rambursarea creditului. Rata
dobânzii pentru împrumuturile destinate an-
treprenorilor se stabileşte în mărime de 18%
anual, la care se adaugă comisioanele stabilite
conform ordinelor „Microinvest” S.R.L.

4. Cei 50.000 euro disponibili pentru
cooperative de marketing, pot fi utilizate
fie, ca şi credite direct de la „Microinvest” S.R.L.
(cei care au propriul gaj), fie ca fond de garanţie
(va achita 4% la Microinvest pentru acesta şi vor
găsi altă bancă care va dori să ofere creditul).

AGROinform facilitează accesul la credite
pentru activităţi de marketing

Sunt oferite finanţări de până la 50 de mii de euro
Rata dobânzii este de 16%, plus comisioanele organizaţiei 

de micro-finanţare
Potenţialii beneficiari urmează să se adreseze la organizaţiile Regionale

AGROinform sau la oficiul central al Federaţiei

j

j

Anatolie DOINABI, conducător al GŢ „Doibani Anatolie Tudor”, s. Baimaclia, r. Căuşeni:

În anul 2008 Gospodăria Ţărănească „Doibani
Anatolie Tudor” împreună cu alte gospodării a
fondat Cooperativa de Întreprinzători „Multia-
gro Service„ s. Baimaclia, r. Căuşeni. Cooperativa
a fost creată cu suportul AGROinform şi este spe-
cializată în prelucrarea şi comercializarea pro-
ducţiei cerealiere. În anul curent, am decis să in-
vestesc în dezvoltarea afacerii şi am selectat surse
financiare necesare pentru realizarea unui proiect
investiţional. După o analiză a ofertelor propuse
de instituţiile de creditare din regiune, spe-
cialiştii AO „CBCIM” Căuşeni, care face parte din
reţeaua AGROinform,  mi-au recomandat să

apelez la linia de creditare a Programului ASPA
disbursată prin intermediul SRL „Microinvest”.
În scurt timp am elaborat un plan de afaceri pen-
tru construcţia unui depozit pentru păstrarea
După examinarea actelor depuse la SRL „Mi-
croinvest”, s-a acceptat creditarea afacerii în
sumă de 60 mii lei pe un termen de patru ani cu
rata dobânzii de 18% anual. Aceşti bani, obţinuţi
rapid şi la condiţii avantajoase, mi-au permis să
creez condiţii pentru depozitarea producţiei ce-
realiere, pe care ulterior am comercializat-o la
preţuri avantajoase în lunile reci ale anului.

Oleg LAVRIC, conducător al GŢ “Lavric Oleg V”, s. Colicăuţi, r. Briceni:

Sunt specializat în producerea de legume şi
fructe. În particular, gestionez 5 ha de livadă  de
cireşe, pruni şi abricoşi, precum şi 5 ha de livadă
de măr. Prin intermediul Programului ASPA
am obţinut un împrumut în mărime de 75 mii de
lei la o dobndă de 18% anual. Acest credit a fost
foarte binevenit. Ţinând cont de faptul că în tim-
pul recoltării preţul la fructe este destul de mic,
a apărut necesitatea de a pune la păstrare a pro-
ducţiei, pentru a fi comercializată în perioada rece

a anului, când se oferă un preţ cu mult mai avan-
tajos. Astfel, creditul a fost utilizat pentru re-
paraţia depozitului pentru păstrarea fructelor.
Ideea de a obţine finanţare prin AGROinform a
apărut în timpul discuţiilor cu alţi specialiştii
AGROinform, care implementează Programul
ASPA, cu atât mai mult, cu cât condiţiile de gaj
şi dobânda sunt destul de atractive în com-
paraţie cu cerinţele băncilor comerciale.

GŢ “Vieru Nineli” din s. Badragii Noi, r-l Edineţ

Nineli Vieru din Bădragii Noi este proprietară
a unei mini-ferme de vaci de lapte. În paralel, co-
lectează lapte pentru fabrica „Incomlac” din
Bălţi. Pe parcursul activităţii s-a confruntat cu
probleme ce ţin de identificarea indicilor de ca-
litate a laptelui colectat. Din aceste motive, Fe-
meia de afaceri a decis să doteze punctul de co-
lectare a laptelui cu aparataj performant de
analiză a calităţii laptelui. „Am apelat la Asociaţia

Obştească Agroinform Edineţ pentru asistenţă.
Mi s-a propus să apelez la linia de creditare în ca-
drul Programului ASPA şi cu ajutorul specialis-
tului ASPA a fost elaborat planul de afacere pri-
vind dotarea şi amenajarea punctului de colectare
a laptelui. Creditul în sumă de 25000 lei a fost ac-
ceptat. Cu aceşti bani am achiziţionat aparatul
de analiză a calităţii laptelui Ecomilk M şi am ame-
najat punctul de colectare a laptelui”.  

Procedura de accesare a finanţărilor pentru potenţialii beneficiari este următoarea:
1. Potenţialii beneficiari interesaţi să acceseze linia de creditare a AGROinform trebuie să se adreseze la organizaţiile Regionale AGROinform sau oficiul central.
2. Specialiştii AGROinform selectează clienţii şi îi asistă în perfectarea Planului de Afaceri.
3. Specialiştii AGROinform îl vor asista pe beneficiar la conlucrarea cu ofiţerii de creditare a „Microinvest” S.R.L. pentru pregătirea documentelor necesare (Dosarul de Creditare).
4. Creditele vor fi aprobate şi eliberate într-o lună din momentul depunerii Dosarului la Comisia de Creditare.

ASPA este un program ce se implementează din anul 2001. Programul este implementat de Fe-
deraţia Naţională a Agricultorilor din Moldova „AGROinform” în parteneriat cu: ONG „Camib”, Cen-
trul Contact, SRL „Microinvest”. Obiectivul general al programului constă în creşterea veniturilor în
spaţiul rural prin facilitarea accesului fermierilor la piaţă de desfacere şi dezvoltarea afacerilor agri-
cole. Programul ASPA are următoarele obiective specifice:

1. fermierii şi antreprenorii sunt informaţi despre tendinţele şi principiile pieţei
2. fermierii exportă mai mult prin cooperare în marketing şi aprovizionare tehnico-

materială
3. fermierii şi antreprenorii investesc în marketing.

Andrei ZBANCĂ

Oficiul naţional de coordonare al Federaţiei Naţionale a Agricultorilor din
Moldova AGROinformBd. Ştefan cel Mare 123 V, Chişinău,MD-2004, Moldova 

Tel.: /373 22/ 23 56 98 Fax: /373 22/ 23 78 30
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Infrastructura de marketing necesită investiţii
mari, dar asigură şi profituri pe măsură

Societatea cu Răspundere Limitată
„Viva-Igna” activează în localitatea
Grimăncăuţi, raionul Briceni, la 240

km spre Nord-Est de Chişinău şi la numai 15
km de hotarul cu Ucraina. În cei 12 ani de ac-
tivitate, Societatea a obţinut o experienţă
vastă în ceea ce ţine de afaceri agricole. Spe-
cializarea sa este producerea şi comercializa-
rea cartofilor şi a merelor. Anual, întreprin-
derea produce şi vinde peste 1000 tone de mere
şi 500 tone de cartofi. 

Până în prezent, Societatea a investit
sume considerabile în dezvoltarea procesului
tehnologic şi implementarea tehnologiilor
moderne de cultivare. În lanţul valoric pentru
principalele produse (fructe şi cartofi), între-
prinderea întâmpina dificultăţi mari în păstra-
rea producţiei şi comercializarea ei în lunile reci
ale anului la preţuri cu valoare adăugată. So-
cietatea era nevoită să vândă producţia direct
din câmp, la preţuri joase şi deseori cu risc mare
de a pierde din calitate şi puterea ne negociere
a unui preţ competitiv.

Din acest considerent, Tudor Lesnic a
construit un frigider modern, cu atmosferă
controlată, pentru păstrarea a 1050 tone de
mere. Suma investiţiei a constituit 8 mln de lei.
Contribuţia Societăţii la implementarea in-
vestiţiei a constituit aproximativ 60%, restul
sumei fiind asigurată din contul liniilor de cre-
ditare a Programelor IFAD.

Frigiderul este constituit din 6 camere fri-
gorifice (a câte 175 tone fiecare), ceea ce per-
mite manipularea producţiei şi aplicarea dife-
ritelor regimuri de păstrare pentru diferite pro-
duse. Construcţia frigiderului a fost efectuată
de la zero şi s-a bazat pe utilizarea tehnologii-
lor moderne şi anume: construirea funda-
mentului cu izolarea hidro-termică şi a
construcţiilor metalice, asamblarea panelelor
sandwich, montarea agregatelor frigorifice şi
a echipamentului care asigură funcţionalitatea
frigiderului. Totodată, tehnologia de păstrare
a fructelor este una din cele mai performante
bazată pe menţinerea atmosferei controlate
(respectarea controlată a concentraţiei de
gaze). Aceasta permite de a reduce respiraţia
fructelor în timpul păstrării (se reduce etilena,
care provoacă coacerea prematură a fructelor).

La implementarea investiţiei pentru asam-
blarea frigiderului, Societatea a beneficiat de
asistenţă complexă din partea specialiştilor Fe-
deraţiei Naţionale a Agricultorilor din Moldova
„AGROinform”. Asistenţa a constat în asigu-
rarea logisticii la implementarea proiectului in-
vestiţional, elaborarea studiului de fezabilitate
şi planului investiţional pentru accesarea cre-
ditelor şi beneficierea de subvenţii oferite de
către Guvern. Experţii AGROinform au asi-
gurat pregătirea ofertelor comerciale, selectarea
şi intermedierea contractelor privind procu-
rarea utilajului şi echipamentului necesar
asamblării frigiderului, negocierea surselor de
finanţare din proiectele investiţionale la cele
mai avantajoase condiţii şi organizarea schim-
burilor de experienţă.

Realizarea acestui proiect ambiţios i-a
permis Societăţii să comercializeze producţia
agricolă de valoare înaltă în lunile martie – apri-
lie 2009. Comercializa producţiei în această pe-
rioadă a asigurat negocierea unor preţuri cu o
valoare adăugată, datorită calităţii, cererii în
creştere a consumului producţiei în stare
proaspătă şi deficitului de fructe care se for-
mează pe piaţă, situaţie caracteristică pentru
această perioadă.

Managementul întreprinderii îşi concen-
trează atenţia la atragerea investiţiilor orien-
tate în activităţi de post-recoltare şi dezvoltarea
infrastructurii de marketing, reieşind din
strategia de dezvoltare a Societăţii şi durabi-
litatea afacerii practicate. În anul 2008 între-
prinderea a fost certificată după Sistemul de
Management al Siguranţei Alimentului şi Ca-
lităţii - GLOBALGAP pentru produsele agricole
de valoare înalta. Acest certificat reprezintă un
criteriu indispensabil pentru accesarea şi pe-
netrarea pe pieţele internaţionale.

Toate aceste premise, precum şi capacita-
tea de a oferi loturi mari de fructe calitative,
i-au permis lui Tudor Lesnic să stabilească par-
teneriate cu antreprenori din Belarus, Fe-
deraţia Rusă şi Ucraina, iar in ultimul timp se
fac tot mai multe încercări reuşite de a
pătrunde pe pieţe mai avantajoase cum ar fi cea
a României şi altor ţări din Europa de Vest şi
de Est.

Andrei ZBANCĂ

Secretul unei afaceri de succes presupune acordarea atenţiei, în permanenţă,
tuturor segmentelor din lanţul valoric, de la producere şi până la comerciali-
zare. Totodată, antreprenorul trebuie permanent să analizeze şi piaţa, şi
consumătorii pentru a asigura satisfacerea necesităţilor şi obţinerea rezultate-
lor economice scontate, consideră Tudor Lesnic, directorul SRL „Viva-Igna”,
care este convins că marketingul este aspectul primordial într-o afacere. 

Societatea era nevoită să vândă producţia direct din câmp, la preţuri joase și deseori cu risc mare 
de a pierde din calitate și puterea ne negociere a unui preţ competitiv. 

Din acest considerent, Tudor Lesnic a construit un frigider modern, cu atmosferă controlată, 
pentru păstrarea a 1050 tone de mere. Suma investiţiei a constituit 8 mln de lei



Nr. 16 (60) 
23 octombrieINTERVIU 9

MB: Cum v-a ajutat Asociaţia la
depăşirea crizei?

SS: În răstimpul a 15 ani de exis-
tenţă juridică (neformal noi existăm
deja de 18 ani), Clubul „Timpul” a do-
bândit o anumită autoritate pe piaţă,
în ţară, şi, a fi membru al clubului
„Timpul” este prestigios, deoarece noi
luptăm nu pentru cantitate, ci pentru
calitate. Membrii Clubului sunt per-
soane cu experienţă în business, care
gestionează afaceri serioase, de an-
vergură, lucrează transparent, des-
chis. Noi nu avem careva scheme du-
bioase de lucru între membrii Clubu-
lui.

Noi nu suntem doar oameni de
afaceri, ci şi patrioţi. Noi nu vrem să
emigrăm, noi nu dorim ca oamenii
noştri să emigreze, noi vrem ca pătu-
rile social-vulnerabile să trăiască de-
cent. Însă, noi nu suntem atotputer-
nici, de aceea trebuie să cooperăm
structurile statale.

Puterea este în pumn, nu în fiecare
deget care formează pumnul. Iată de
ce noi, în calitate de asociaţie, deja re-
prezentăm o oarecare forţă. Noi ne ex-
punem poziţia în ceea ce priveşte
abordarea corectă a afacerilor, apăra-
rea intereselor businessmenilor, per-
fecţionarea legislaţiei. Opinia noastră
este consolidată, noi promovăm in-

teresele noastre în faţa structurilor
competente, pentru a ne face auziţi.

Membrii Clubului „Tim-
pul” au iniţiat nişte adresări
către structurile respective,
cu care noi cooperăm în ac-
tivitatea noastră de afa-
ceri, pentru a beneficia de
nişte condiţii de deservire
mai avantajoase în aceste
timpuri dificile, ceea ce ne-
ar ajuta să supravieţuim.

Noi avem un exemplu de colabo-
rare foarte bun cu sistemul bancar.
Acum, noi finalizăm un proiect de
cooperare în ceea ce priveşte mate-
rialele lubrifiante şi carburanţii.

Asociaţia noastră se bazează pe po-
litici comune de ajutor reciproc, mai
ales în actuala situaţie. De exemplu,
dacă întreprinderea este membră a
asociaţiei şi nu are active suficiente
pentru a constitui un gaj (utilaj ori al-
tele) pentru a primi unui credit pen-
tru menţinerea capitalului circulant,
noi, în virtutea unei înţelegeri mutuale,
putem garanta gajul. Situaţia când
este acordată o reducere unei per-
soane care are 10 mln. de lei este di-
ferită de cea a unei asociaţii, cu un ca-
pital de 100 mln. 

„Din cauza sistemului de impozi-
tare existent, nu ne permitem să
achităm un salariu decent”

MB: Care sunt cele mai mari
constrângeri, în urma crizei eco-
nomice? 

SS: Cea mai importantă pierdere
a fost cea a piețelor de desfacere. Şi
pierderea cadrelor este la fel de dure-
roasă, deoarece oamenii, în condiţii de
criză, încearcă să găsească undeva
mijloace de existenţă, iar noi acum nu
le putem propune un salariu care le-ar
permite să trăiască, cât de cât. Cadrele
calificate în genere sunt foarte greu de
păstrat, în primul rând din cauza sis-
temului de impozitare existent, care nu
ne permite să achităm un salariu de-
cent. În al doilea rând, noi încă nu pu-
tem să fim atât de rentabili şi oamenii
caută să plece unde e mai bine.

De exemplu, vin absolvenţii, lu-
crează un an ori doi, acumulează o
anumită experienţă şi văd că pentru lu-
crul care noi îl plătim 300-400 de do-

lari, în altă parte ei ar putea câştiga o
mie. Şi, evident, pleacă.

„Criza nu e atât în ţară,
cât mai mult în minţile

unor persoane”

MB: Ce lecţii aţi învăţat datorită
crizei?

SS: Mie mi-a plăcut o frază a
cuiva: criza nu e atât în ţară, cât mai
mult în minţile unor persoane.

Concluziile trase sunt că trebuie să
fii mai concentrat, să gestionezi corect
timpul, să nu te dispersezi în toate di-
recţiile, ci să-ţi determini priorităţile
pentru a supravieţui. Desigur, dacă ai
nişte afaceri diferenţiate, cu un capi-
tal solid, a supravieţui e mai simplu.

Trebuie ca în timp de criză să ac-
cesezi cât mai puţine credite şi să le
reeşalonezi la maximum pe cele deja
contractate, deoarece în aşa situaţii
grele, băncile sunt capabile să-ţi ia to-

tul. O dependenţă minimă de sfera
bancară te poate ajuta foarte mult în
perioada de criză.

MB: Ce propuneri aţi avea pen-
tru noul Guvern pentru a depăşi
criza?

SS: Eu am auzit o frază, care e va-
labilă şi în această perioadă „Dacă nu
puteţi, vreţi, ştiţi cum să ajutaţi oa-
menii de afaceri, cel puţin nu le în-
curcaţi”.

„Dacă nu puteţi, vreţi, ştiţi cum 
să ajutaţi oamenii de afaceri, 

cel puţin nu le încurcaţi”
La invitaţia IDIS „Viitorul”, liderii celor mai reprezentative asociaţii de bu-

siness, care au semnat priorităţile Agendei Naţionale de Business, au decis să
transmită un mesaj noii guvernări a Republicii Moldova, în raport cu aşteptările
oamenilor de afaceri, acţiunile imediate pe care ar trebui să le întreprindă au-
torităţile, în contextul crizei economice.

Acest interviu a fost inclus în cea de-a treisprezecea ediţie a „Monitorul de
Business”, buletin informativ de monitorizare a business-ului din Moldova, pro-
dus de IDIS „Viitorul”.

Interviul „Monitorul de Business” cu Sofia SUGAC, Vicepreşedintele Clubului Republican al Oamenilor de Afaceri „Timpul”

„„NNooii  nnuu  ssuunntteemm  aattoottppuutteerrnniiccii,,  ddee  aacceeeeaa  ttrreebbuuiiee
ssăă  ccooooppeerrăămm  ssttrruuccttuurriillee  ssttaattaallee””
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O afacere cu aromă şi gust de căpşuni
Este puţin probabil să existe
oameni în lume cărora nu le plac
căpşunele - cărnoase şi aromate,
cu forma lor delicată de inimă. Se
pot lăuda că sunt primele fructe ale
primăverii sau că sunt singurul fruct
care îşi poartă seminţele în exterior. 

Util!
Căpşunele conţin mai multă vitamina C de-

cât orice fruct citric. O jumătate de cană asigura
70% din doza recomandată zilnic. Sunt bogate în
fibre şi acid folic. Au mai mult magneziu şi vita-
mina A decât  perele şi merele. În componenţa
lor intră fier, potasiu şi acid elagic, care poate ajuta
la prevenirea unor  forme de cancer. Se recomandă
în cazul afecţiunilor renale şi hipotensiune. O
cană cu căpşuni furnizează doar 55 de calorii!

Moldova este una dintre  ţările avantajate din
punctul de vedere al creşterii căpşunelor.
Căpşunele reuşesc să crească şi să adune toată dul-
ceaşa şi aroma necesară pentru fructe aromate
şi  gustoase. Ele pot fi crescute pe câmpuri întinse,
în grădini, ba chiar şi în ghivece şi jardiniere. 

Oferta de la Agrodor-Succes 
Compania Agrodor-Succes vine cu oferte

foarte atractive pentru cei decişi să cultive
căşuni. Este vorba despre stoloni de căpşuni din
soiurile Betty şi Elsanta, aduse din Franţa şi
omologate la noi în ţară. Ambele soiuri se po-
trivesc de minune pentru a fi crescute aici, şi se
remarcă prin productivitate care le face rentabile.
Plantaţiile mutianuale de căpşun pot fi înfiinţate
toamna, primăvara devreme, vara sau iarna (în
câmpul protejat). Indiferent de perioada de
plantare a căpşunului, sursa de apă pentru
irigaţie este obligatorie. 

Pregătirea terenului
Căpşunul este o cultură care necesită condiţii

specifice de cultivare. Sub aspectul recoltei tim-
purii, de la care se obţine profitul maxim, locul
plantaţiei se alege cu mare precauţie. Ţinând cont
de specificul climateric al Republicii Moldova, se
alege pentru cultura căpşunului terenuri ferite de
îngheţuri în perioada înfloririi şi fructificării.
Plantaţia urmează să fie amplasată pe soluri ni-
sipo-lutoase şi luto-nisipoase, aerate, fertile,
suficient de umede, cu reacţie slabă acidă. O
condiţie obligatorie este prezenţa irigaţiei.

La amplasarea culturii căpşunului se va ţine
cont că premergători buni sunt culturile legu-
micole: varza, morcovul, ridichea de lună şi ce-
realele păioase: grâul, orzul, ovăzul. 

Plantaţiile de căpşun nu trebuie înfiinţate

după aşa premergători ca: usturoiul, cartoful,
ceapa, castraveţii, tomatele, vinetele, ardeiul.
Toate aceste culturi contribuie la apariţia ne-
matodei, servind drept gazdă intermediară pen-
tru acest dăunător. 

Irigarea căpşunelor 
în cultura de câmp

Concomitent cu pregătirea solului pentru
plantarea răsadului de căpşune se va amenaja şi
sistemul de irigare pentru culutură. Poate fi fo-
losit sistemul de irigare prin aspersiune, îmbinat
cu cel prin picurare. Indiferent de sistemul se-
lectat, toată infrastructura de irigare trebuie ins-
talată înainte de plantarea răsadului. Irigarea prin
aspersiune se aplică în primele 30-40 de zile după
plantare şi serveşte, în primul rând, pentru
crearea microclimei deasupra plantei. Asper-
siunea se va face în orele zilei cu cea mai mare
temperatură. În paralel, va fi aplicată şi irigarea
prin picurare. 

Plantarea şi lucrările 
de întreţinere în anul plantării

Plantarea căpşunului se va realiza manual şi
se va utiliza plantatorul pentru legume sau lin-
gura pentru plantare. Se va asigura ca rădăcinile
să fie introduse în poziţie verticală şi să aibă un
contact bun cu solul. 

Fiind o cultură multianuală, căpşunul nece-
sită o îngrijire diferenţiată la diferită vârstă. În
primul an de plantare, după metoda clasică,
plantaţia necesită o atenţie specială. Lucrările de
întreţinere care se efectuează imediat după
plantare sunt diferite de cele din anii de rod, din
acest motiv le vom menţiona separat. 

Verificarea prinderii şi completarea go-
lurilor – este determinată de apariţia şi forma-
rea primelor 3-4 frunze noi, care apar până în ziua
14 de la plantare. 

Completarea golurilor se va realiza la două
săptămâni de la plantare, cu plante de acelaşi soi.
Prin completarea golurilor, la timp, va rezulta o
cultură uniformă, fără diferenţe de vigoare şi
vârstă între plante. 

Combaterea buruienilor. Încă de la în-
fiinţare, cultura de căpşun evoluează relative lent,
în comparaţie cu buruienile, care invadează ra-
pid suprafeţele, mai ales când găsesc condiţii priel-
nice de viaţă. Combaterea buruienilor se va
efectua la apariţia lor în cultura de căpşuni prin
mulcire cu folie specială neagră sau material ve-
getal (paie, frunze de pădure, resturi de coceni de
porumb), prăşire manuală între rânduri şi prin
erbicidare.

Suprimarea inflorescenţelor şi a stoloni-
lor – lucrare specifică pentru căpşun. Inflores-
cenţele care vor apărea după plantare (1-3 in-

florescenţe) trebuiesc suprimate în 2-3 reprize,
în cel mai scurt timp de la apariţia lor. Această
lucrare se face pentru a nu încetini ritmul de
creştere a plantelor şi a nu influenţa negative pro-
cesul diferenţierii mugurilor floriferi. Suprima-
rea stolonilor se face tot în 2-3 reprize, pe
măsură ce apar, concomitant cu prăşitul pe rînd. 

Lucrările solului. Pe parcursul vegetaţiei se
fac 3-4 praşituri între rînduri. Afânarea solului
se face la adâncimea de 4-6 cm, pentru a se dis-
truge crusta formată de precipitaţii sau irigarea
prin aspersiune şi a preveni îmburuienarea. 

Tratamente pentru combaterea bolilor şi
dăunătorilor. În anul plantării căpşunului, în pe-
rioada de vegetaţie, se urmăreşte menţinerea unui
frunziş sănătos, capabil să determine formarea
unei plante bine dezvoltate, care să susţină o pro-
ducţie maximă în anul de rod. 

Protecţia plantelor pentru iarnă. Soiu-
rile prezentate în acest articol au o rezistenţă des-
tul de mare la ger (până la – 25C°). În Republica
Moldova însă, ştiind că pot fi şi ierni cu tempe-
raturi şi mai joase de -25C°, se recomandă de aco-
perit rândul de plante cu materiale vegetale
(paie, frunze, coceni tocaţi) pentru perioada de
iarnă, iar primăvara de pus aceste materiale ve-
getale între rânduri. 

Dina BO�AN

SC. AGRODOR-SUCCES SRL.
Tel/Fax: + 373 22 549093
Mob: + 373 691 34 088; 

+373 68914570

agrodor.succes@gmail.com
www.agrodor.md
Str.  A. Hijdeu 59,

or. Chisinau, MD-2001
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Betty
Soi foarte timpuriu

Vegetaţia
Poziţie verticală, înaltime mijlocie
Frunziş dens, dezvoltare vegetativă impor-
tantă
Plantă foarte floriferă
Fructul
Fruct  regular, conic lung, de culoare roşie
aprinsă, strălucitor, cu achene imbujorate
Fruct ferm, cu o bună aptitudine la conser-
vare
Calităţi gustative standard 
Fruct uşor dulce (IR între 6-7° Brix)
Aciditate mijlocie (10-11 meq
NaOH/100g de fructe)
Rezistenţă
Oïdium : Bună toleranţă pe frunze
Phytophtora cactorum : sensibilita-
te mijlocie
Colletotrichum acutatum : sensibi-
litate mijlocie
Botrytis şi Rhysopus : puţin sensibil
Fiziologie – Adaptare
Bună calitate de polinizare
Foarte bună aptitudine de remontare
Polivalent, bună adaptare pe câmp deschis şi
închis
Poziţionarea soiului
Producţie precoce şi etalată: > 9 săptămîini
Necesităţi slabe în ore de frig 
Potenţial de productivitate
Cea mai bună productivitate observată pe
câmp deschis: 890g comercializabile pe
plantă
Punctele forte ale soiului Betty
Foarte timpuriu
Potential înalt de producţie
Producţie etalată
Fructe regulate, şi bună ţinută a fructelor
Poziţionare în câmp deschis şi închis
Facilitate de recoltare
Recomandări tehnice
Plantarea între mijlocul lui iulie și mijlocul
lui august
Densitatea: 6 pl/ML
Fertilizare: aport de azot primăvara recomadat pentru optimizarea produc-
tivităţii

Elsanta
Soi sezonier

Vegetaţia
Plantă viguroasă, semi-verticală, 
Lance florală lungă şi solidă 
Fructul
Formă conică regulară, de mărime
mijlocie pînă la mare
Culoare roşie-oranjă spre roşie
cărămiziu, destul de omogenă
Epiderma rezistentă, fermă, sucu-
lentă, parfumantă, 
cu aromă agreabilă 
Bună conservare 
Rezistenţă
Oïdium : sensibilă
Phytophtora cactorum : sensibilă
Colletotrichum acutatum : sensibilă
Botrytis şi Rhysopus : puţin sensibil
Sensibil la ofelirea plantelor 
în perioada recoltării
Fiziologie – Adaptare
Polivalent, bună adaptare pe câmp
deschis şi închis
Productivitate
Soi sezonier, înflorirea etalată
Randament înalt: 600 gr 
pînă la 1 kg/plantă
Greutatea mijlocie: 15 pînă 
la 17 gr/fruct
Recoltare foarte uşoară

Sprijinirea investiţiilor în activităţi de marke-
ting a producţiei agricole continuă să fie
una din priorităţile de activitate ale
Federaţiei Naţionale AGROinform.

Iată deci, încă o realizare în cadrul programului
ASPA - Cooperativa de marketing „Struguri de Aur”
din Mileştii Mici, Ialoveni a dat în exploatare un fri-
gider pentru depozitarea strugurilor de masă produse
de cei 10 membrii ai săi. 

Valorificarea acestei investiţii vine să demonstreze
odată în plus avantajul asocierii producătorilor agri-
coli mici şi medii în cooperative de marketing. Ast-
fel producătorii de struguri din Mileştii Mici, Ialoveni
au devenit mai competitivi decât colegii lor prin fap-
tul, că au posibilitatea de a depozita 100 tone de stru-
guri de masă pentru o perioadă de 2-3 luni şi de a le
vinde la preţuri cu mult mai mari decât în perioada
de recoltare.

Investiţia de 632 mii lei a fost posibilă graţie prin-
cipiului participativ şi mecanismului eficient pe
care îl oferă cooperativa de întreprinzător pro-
ducătorilor agricoli pentru a atrage investiţii în fri-
gidere, depozite, linii de sortare şi ambalare a pro-
duselor agricole.

Majoritatea din cei 10 membri ai cooperativei au
contribuit la investiţie folosind cotele ordinare şi pre-
ferenţiale precum şi contribuţiile în natură. Fe-
deraţia AGROinform, prin intermediul Programului
ASPA, a contribuit cu un suport financiar în valoare
de 6000 Euro. Datorită acestor contribuţii membrii

cooperativei au reuşit să elaboreze proiectul frigi-
derului, să semneze contractul cu firma de asamblare
şi în termeni optimi să retehnologizeze o clădire „dol-
gostroi” din timpurile colhozului într-un depozit cu
2 camere frigorifice.

Efectuarea investiţiei în cadrul cooperativei sa
făcut în baza deciziilor adunării generale a membri-
lor cooperativei. Fiecare membru îşi cunoaşte cota per-
sonală de participare în cooperativă.

Cooperativa de marketing „Struguri de Aur” a fost
creată în decembrie 2007 de către 7 gospodării
ţărăneşti din s. Mileştii Mici, Ialoveni, producători
de struguri de masă şi de soiuri tehnice. Un suport
considerabil la crearea şi dezvoltarea cooperativei la
oferit FNA AGROinform prin intermediul Progra-
mului ASPA II.

Obiectivul strategic al cooperativei este de a
creşte puterea de negociere a membrilor la comer-
cializarea producţiei membrilor. În anul curent,
reieşind din scopul strategic, cooperativa a reuşit să
devină mai competitivă prin dezvoltarea următoarei
verigi a lanţului valoric – depozitarea şi păstrarea stru-
gurilor şi fructelor produse de membrii ei. Astfel pe
lângă serviciile de comercializare a producţiei, de pro-
tecţie a plantelor, aprovizionare cu ambalaj, seminare
şi consultanţă privind tehnologiile acum cooperativa
mai prestează şi servicii de depozitare.

Activitatea cooperativei şi investiţia efectuată se
încadrează în contextul strategiei de dezvoltare a agri-
culturii de valoare înaltă. Afacerea dată poate servi
drept un exemplu pentru fermierii din alte localităţi
ale republicii.

Iurie FALĂ

Cooperativele de marketing, 
o şansă reală pentru fermieri

de a face investiţii 
şi a accesa pieţele
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Volumul comerţului exterior cu produse
agroalimentare, (în baza datelor Biroului Naţio-
nal de Statistică), în opt luni ale anului 2009, a
fost de 666 mln USD, înregistrînd o des-
creştere cu 13,5 % (- 104 mln USD) faţă de
aceeaşi perioadă a anului precedent.

În opt luni ale anului curent, comerţul cu
produse agroalimentare a deţinut o pondere
de 23,9% din volumul total al comerţului ex-
terior al Republicii Moldova, la export
deţinând 46,1  %, iar la import -  15,1%.

Exportul efectuat de către agenţii economici
din Republica Moldova în 8 luni ale anului 2009
a constituit 364,2 mln USD şi s-a majorat cu 4
% (+ 14,2 mln USD) în raport cu aceeaşi perioadă
a anului 2008.

Exporturile în CSI se
micşorează, iar cele în UE sunt

în creştere
Principalele destinaţii pentru exporturile

moldoveneşti au fost ţările din Comunitatea Sta-

telor Independente (52%), urmate de cele din
Uniunea Europeană (34,4%). Este de notat că, ex-
porturile către ţările CSI s-au diminuat cu 3%, în
timp ce livările pe pieţele UE au crescut cu 20 la
sută. Primii 10 parteneri comerciali în derularea
exporturilor (însumând circa 76,2% din totalul
exporturilor) au fost: Federaţia Rusă (26,5 %), Be-
larus (12,7%), România (10,3%), Ucraina (8,8%),
Germania (6,1%), Elveţia (4,5%), Kazahstan
(3,2%), Franţa (2,8%), Austria (0,9%), Turcia
(0,4%).

În structura exporturilor de produse agroa-

limentare şi a altor produse, rezultate din acti-
vităţi agricole, în 8 luni ale anului 2009, ponde-
rea principală a revenit mărfurilor din secţiunea
IV „Produse alimentare, băuturi alcoolice, fără
alcool şi oţet; tutun”, au înregistrat o valoare de
179,8 mln USD, ceea ce reprezintă 49,3 % din
totalul exporturilor de produse agroalimentare.
Exportul mărfurilor din această secţiune au în-
registrat o descreştere faţă de aceeaşi perioadă
a anului precedent cu 13,9  %. 

Mărfurile din secţiunea II „Produse ale re-
gnului vegetal” ceea ce reprezintă 41,4 % din
totalul exportului de produse agroalimentare, în
valoare de 150,8 mln USD. De menţionat, că
ponderea produselor exportate din această
secţiune a înregistrat o majorare de 1,5 ori faţă
de aceeaşi perioadă a anului precedent.

Grăsimlne şi uleiurile reprezintă 8,1%
din volumul exportului total  de produse agroa-
limentare, în valoare de 29,7 mln USD, fiind în
reducere cu 19,5% sau cu 7,1 mln USD  faţă de
aceeaşi perioadă a anului 2008. 

Produselor regnului animal le revine 0,9

% din totalul exporturilor de produse agroali-
mentare. La această secţiune au fost exportate
produse în valoare de 3,6 mln USD, ceea ce este
în reducere cu 44,4 % faţă de perioada respectivă
a anului 2008. 

Importurile au scăzut 
cu aproape o treime

Importul produselor agroalimentare efectuat
de către agenţii economici din Republica Moldova
în 8 luni ale anului 2009 a constituit 301,8 mln
USD, fiind în descreştere cu 28,2 % (-118,2 mln.
USD) în raport cu aceeaşi perioadă a anului 2008.

Primii 10 parteneri comerciali în derularea
importurilor (însumând circa 75,1% din total im-
porturi) au fost: Ucraina (32,1%), Federaţia
Rusă (13,9%), România (8,7%), Turcia (5,1%), Un-
garia (3,2%), Lituania (2,8%), Polonia (2,7%), Ger-
mania (2,6%), Franţa (2,2%),  Bulgaria (1,8%). 

În volumul importului de produse agroali-
mentare, realizat în ianuarie-august 2009, pon-
derea principală o deţin ţările membre ale C.S.I.
– 46,7 % (- 63,6 mln USD), fiind în descreştere
cu 31,0 % faţă de aceeaşi perioadă a anului 2008,
urmate de ţările membre ale UE – 31,5 % ( - 29,6
mln. USD), fiind în descreştere faţă de aceeaşi pe-
rioadă a anului 2008 cu 23,6% şi alte ţări – 21,6
% ( - 25,0 mln. USD).

În structura importurilor de produse agroa-
limentare pentru perioada ianuarie-august 2009,
ponderea principală a revenit secţiunii IV „Pro-
duse alimentare, băuturi alcoolice, fără alcool
şi oţet; tutun”, înregistrînd o valoare de 159,2
mln. USD, ceea ce reprezintă 52,7% din totalul
importurilor de produse agroalimentare. De
menţionat, că ponderea produselor importate din
această secţiune a înregistrat o reducere faţă de
aceeaşi perioadă a anului precedent cu 30,1 %.

Mărfurile din secţiunea II „Produse ale
regnului vegetal” înregistrează o valoare de 88,0
mln. USD, ceea ce reprezintă 29,1 % din tota-
lul importurilor de produse agroalimentare,
fiind în descreştere cu  28,5 % faţă de perioada
respectivă a anului 2008.

Mărfurile din secţiunea I „Produsele re-
gnului animal” au înregistrat o valoare de
44,0 mln. USD, ceea ce reprezintă 1,4 % din to-
talul importurilor de produse agroalimentare. De
menţionat, că importul produselor din această
secţiune a înregistrat o descreştere faţă de pe-
rioada respectivă a anului precedent cu 22,8 %.

Balanţa comercială cu produse agroali-
mentare în 8 luni ale anului curent este po-
zitivă şi constituie 62,4 mln USD, datorită
majorării exportului de mărfuri cu 4,0 % şi
reducerii esenţiale a importului – cu 28,2%.

Pagină realizată în baza informaţiilor 
Direcţiei Relaţii Internaţionale 

şi Marketing a MAIA

I-VIII. 2008 I-VIII. 2009 Dinamica 
2009/2008, %

Ponderea în volumul total 
al comerţului exterior, %

I-VIII.2008 I-VIII.2009

Total 770 666 86,4 18,0 23,9

Export 350 364,2 104,0 40,2 46,1

Import 420 301,8 71,8 10,8 15,1

Sold -70 62,4 - - -

În ianuarie-august

Exporturile moldoveneşti au continuat
reorientarea spre Occident

Evoluţia schimburilor comerciale mln USD
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În 2009 economia Republicii Moldova
va înregistra o scădere de 8,5 pro-
cente, dupa creşterea de 7,2 la sută în
anul precedent. În 2010 se aşteaptă o
evoluţie pozitivă a economiei, cu o
creştere de 1,5 procente, se arată într-
un comunicat al Băncii Europene
pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare
(BERD). 

“Economia Republicii Moldova trece printr-o
criză serioasă în 2009. Scăderea veniturilor bugetare,
reducerea remitenţelor şi accesul limitat la surse ex-
terne de finanţare impun necesitatea unor politici
precaute în domeniul fiscal, monetar şi cel al cursului
de schimb, pentru a sprijini stabilitatea macroeco-
nomică. Revenirea la creştere pozitivă în şi după 2010
depinde parţial de tempoul cu care vor creşte eco-
nomiile principalilor parteneri comerciali ai Repu-
blicii Moldova, dar va necesita totodată să fie
susţinută prin continuarea reformelor şi îm-
bunătăţirea climatului de afaceri în ţară”, consideră
economistul BERD pentru Republica Moldova,
Alex Chirmiciu. 

Revenirea la creştere pozitivă în şi după 2010 de-
pinde parţial de tempoul cu care vor creşte econo-
miile principalilor parteneri comerciali ai Republi-
cii Moldova şi înăsprirea condiţiilor de creditare,
deoarece treptat, băncile vor continua să-şi reducă
investiţiile în regiune, iar finanţarea persoanelor fi-
zice şi a firmelor mici va rămâne limitată, ca urmare
a creşterii numărului creditelor neperformante.

Pentru economiile ţărilor Europei centrale şi de
est se estimează o scădere medie de 6,3% în 2009,
ca urmare a declinului brusc al producţiei din
prima jumătate a anului. Semne ale unei creşteri po-
zitive în al treilea trimestru al lui 2009 sugerează că
recesiunea este pe sfârşite în mai multe ţări din re-
giunea BERD. Cu toate acestea, orice revenire în 2010
se întrevede a fi fragilă şi neconsistentă.

Raportul de Tranziţie BERD pe 2009, care va fi
publicat luna viitoare, arată că vor exista diferenţe
semnificative între ţări, mascate de o rată medie de
creştere de 2,5 procente la nivelul regiunii.

Deşi creşterea din 2010 este prevăzută a fi mai
mare decât valoarea de 1,5%, care fusese anunţată
de BERD în mai, aceasta reflectă mai degrabă re-
venirea dintr-o încetinire mai puternică decât se an-
ticipase la începutul acestui an, decât semnele unei
economii mai viguroase în 2010.

BERD estimează

Economia Republicii Moldova
va creste cu 1,5 procente în 2010

Revenirea la creștere pozitivă în și după 2010 depinde parţial de tempoul cu care vor crește economiile prin-
cipalilor parteneri comerciali ai Republicii Moldova. Revenirea la creștere pozitivă în și după 2010 depinde
parţial de tempoul cu care vor crește economiile principalilor parteneri comerciali ai Republicii Moldova

Serviciul federal de suprave-
ghere veterinară şi fitosani-
tară al Federaţiei Ruse
Rosselihoznadzor impune
restricţii la importurile de
producţie animalieră din
Republica Moldova, Olanda
şi Germania, din 23 octom-
brie curent.

Potrivit serviciului de presă al ins-
tituţiei, motivul impunerii restricţiilor
este depistarea de substanţe
dăunătoare şi interzise în produsele din
carne şi lapte importate.

Astfel, Rosselihoznadzor afirmă
că în laptele praf degresat al companiei
moldoveneşti „Incomlac” SA au fost de-
pistate tetraciclină şi oxitetraciclină.
Reprezentanţii companiei „Incomlac”
nu au fost de găsit pentru a comenta
interdicţia impusă de autoritatea de su-

praveghere din Rusia.
De asemenea, Serviciul federal de

supraveghere veterinară şi fitosanitară
a depistat tetraciclină, oxitetraciclină
şi doxicilină în carnea de curcan a
trei companii din Argentina şi în car-
nea de pasăre importată din Olanda.

Potrivit datelor oficiale ale Birou-
lui naţional de statistică, în ianuarie-
august 2009, Republica Moldova a
exportat în Federaţia Rusă mărfuri în
valoare de 164,9 mln USD.

Anul 2009 este unul dificil
pentru cultivarea 

sfeclei de zahăr
Anul 2009 este unul foarte dificil pentru cultivarea sfeclei de
zahăr, au declarat mai mulţi producători de sfeclă de zahăr în
cadrul unei mese rotunde organizate de către Asociaţia pro-
ducătorilor de Sfeclă de Zahăr, Uniunea Producătorilor de
Zahăr şi Uniunea Republicană a Asociaţiilor producătorilor
Agricoli „UniAgroProtect”, marţi, 20 octombrie.

Potrivit vicepreşedintelui „UniAgroProtect”, Alexandru Slusari, seceta
din anul curent a afectat considerabil suprafeţele agricole cultivate cu sfeclă
de zahăr. „În rezultatul imposibilităţii de a recolta sfecla de zahăr producătorii
au acumulat datorii faţă de fabrici de zahăr şi faţă de furnizorii de seminţe”,
a explicat Slusari.

Directorul financiar al companiei „Sudzucker Moldova”, Octavian
Armaşu, a remarcat faptul că Republica Moldova are nevoie de propria in-
dustrie de zahăr pentru a asigura securitatea alimentară, iar fără sfecla de
zahăr se poate reveni la situaţia când zahărul nu va mai fi un produs ac-
cesibil pentru masele largi de consumatori.

În context, Armaşu a menţionat că şi volumul producţiei de zahăr se
va reduce în anul curent, prognozându-se fabricarea a 62 mii tone de zahăr.
„Seceta a afectat puternic această ramură. Productivitatea sfeclei de
zahăr s-a redus de la 42,1 t/ha în 2008 la 18-19 t/ha în anul curent”, a
adăugat Octavian Armaşu.

În prezent, suprafeţele cultivate cu sfeclă de zahăr ocupă 25 mii ha. În
Republica Moldova sunt patru fabrici de producere a zahărului, iar anual
sunt produse aproximativ 110 mii tone de zahăr. Exporturile de zahăr mol-
dovenesc se cifrează la 15-30 mii tone în valoare de 30 mln USD.

Potrivit sursei citate, un atelier
dedicat elaborării Planului sus-
menţionat se va desfăşura în pe-
rioada 22-23 octombrie 2009, în in-
cinta MAIA. Acesta are drept obiec-
tiv definitivarea tuturor aspectelor
şi concluziilor în domeniu în vede-
rea elaborării Planului sectorial de
marketing în export pentru secto-
rul vinicol, acre urmează să fie de-
finitivat în luna decembrie curent. 

În perioada august-septembrie
curent, cu concursul experţilor CBI,
reprezentanţi ai MAIA, Ministe-
rului Economiei, Organizaţiei de
Promovare a Exportului, Camerei
de Comerţ şi Industrie, precum şi
companiilor vinicole private şi de
stat, au participat la două sesiuni de
lucru pentru elaborarea profilului
sectorului vinicol, oportunităţilor,
provocărilor şi constrângerilor în

sector şi identificarea pieţelor-ţintă
pentru export.

Menţionăm că anterior
Preşedintele interimar al Republi-
cii Moldova, Mihai Ghimpu, a pro-
mulgat Legea pentru modificarea
şi completarea Legii viei şi vinului,
care are drept scop anularea res-
tricţiilor la exportul distilatelor
de vin, divinului şi cupajelor de di-
vin în vrac. Potrivit autorităţilor,
Legea va contribui la creşterea vo-
lumelor producţiei vinicole expor-
tate pe diferite pieţe internaţionale,
precum şi la ameliorarea situaţiei
economico-financiare a întreprin-
derilor vinicole, la micşorarea sto-
curilor de vinuri.

Federaţia Rusă a sistat temporar importurile lactatelor
fabricate de un producător moldovean

Un atelier de elaborare a Planului sectorial
de marketing pentru exportul producţiei

vinicole se desfăşoară la Chişinău
La solicitarea Guvernului, Centrul pentru promovarea importurilor
din ţările cu economie de tranziţie (CBI) oferă asistenţă Republicii
Moldova în vederea elaborării Planului sectorial de marketing pen-
tru exporturile producţiei vinicole, în special, către pieţele ţărilor-
membre ale UE, informează serviciul de presă al Ministerului
Agriculturii şi Industriei Alimentare (MAIA).
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* OFERTE Produs Cantitate Descrierea companiei:

Floarea-soarelui 15 tone Şestovschi Ion  Drochia, s. Nicoreni,  
Tel.: 069186016

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

Floarea-soarelui 2 tone Certan Gheorghe  Glodeni, s.Cajba,  
Tel.: (249) 52467, 068739758

Grâu alimentar 600 tone Itera Agro  Făleşti, s.Işcălău,  
Tel.: (259) 77330, 77362

Grâu alimentar 450 tone Faunus Vladnic  Ungheni, s. Todireşti,  
Tel.: (236) 49520

Grâu 70 tone Ciochina Vera  Nisporeni,  
Tel.: (264) 22518, 068572934

Grâu 60 tone Ciumac Andrei  Orhei, s. Peresecina,  
Tel.: (235) 47273, 069202052

Grâu 40 tone SRL" ValomAgro  Râşcani, s. Horodişte,  
Tel.: (256) 24584, 067193924

Grâu alimentar 10 tone Ojog Valentina  Ungheni, s Buzduganii de Jos,
Tel.: (236) 50275, 93762, 069784220

Grâu 5 tone Certan Gheorghe  Glodeni, s.Cajba,  
Tel.: (249) 52467, 068739758

Grâu 3 tone Ailoaie Ion  Glodeni, s.Viişoara   
Tel.: (249) 57206, 069704345

Grâu semincer 3 tone Ţurcan Valentina  Cantemir, S.Baimaclia,  
Tel.: (273) 43209

Grâu 3 tone Rotaru Galina  Cantemir, s.Capaclia,  
Tel.: (273) 71288

Macieş 3 tone Enache Ion  Ungheni, s. Măcăreşti,  
Tel.: 069453353

Mazăre 70 tone Tiron Dumitru  Cantemir, s. Vişineşti,  
Tel.: 079599735

Mere nelimitat
Bioprotect  Chişinău, bd. Renasterii, 30,  
Tel.: (22) 214 110, 214 118, 
Fax: (22) 214 110,  069139748

Mere pentru
prelucrare 600 tone Jantovan Anatol  Ungheni, s. Năpădeni,  

Tel.: (236) 47389, 069259228

Mere 400 tone Taras-Scop- Agro  Făleşti, s.Natalevca,  
Tel.: 069155 600

Mere 150 tone Jantovan Anatol  Ungheni, s. Năpădeni, 
Tel.: (236) 47389, 069259228

Mere 20 tone Şestovschi Ion  Drochia, s.Nicoreni,  
Tel.: 069186016

Mere 2 tone Pasecinic Victor  Glodeni, s. Hîjdieni,  
Tel.: (249) 56215, 067156216

Miere de albine nelimitat Pantea Gheorghe  Făleşti, s. Călineşti,  
Tel.: (259) 61327

Miere de albine 1 tonă Eladi Vasile  Glodeni,   Tel.: (249) 23106

Lână de oi 0,3 tone Arseni Vasile  Cantemir, S.Pleşeni,  
Tel.: (273) 74222

Nuci in coaja 4 tone Enache Ion  Ungheni, s. Măcăreşti,  
Tel.: 069453353

Orz 20 tone SRL" ValomAgro  Râşcani, s. Horodişte,  
Tel.: (256) 24584, 067193924

Ovine 70 animale Coroi Mihail  Cantemir, s. Baimaclia,  
Tel.: (273) 43209

Porumb furajer nelimitat Bioprotect Chişinău, bd. Renaşterii, 30,  
Tel.: (22) 214110, 214118, Fax: (22) 214 110

Porumb 200 tone Tiron Dumitru  Cantemir, s. Vişineşti,  
Tel.: 079599735

Porumb 20 tone Ciumac Andrei  Orhei, s. Peresecina, 
Tel.: (235) 47273, 069202052

Puieţi nuciferi 43 000
bucăţi

Gospodarul Rediu  Făleşti, s.Rediul de sus,  
Tel.: (259) 70192, 079544222, 067253017,
Fax: (259) 70 192

Puieţi de migdal
altoiţi

20 000
bucăţi

Cernat Sergiu  Căuşeni,   
Tel.: (243) 23872, 069372598

Puieţi altoiţi de
persici

12 500
bucăţi

Vieru Vladimir Căuşeni, s. Zaim,  
Tel.: (243) 72482, 079586129, 079248531

Produs Cantitate Descrierea companiei:

Puieti altoiţi de
persic

11 000
bucăţi

Vieru Vera  Căuşeni, s. Zaim,  
Tel.: (243) 72482, 079586129, 079248531

Puieţi de prun
altoiţi 3 000 bucăţi Vieru Vladimir Căuşeni, s. Zaim,  

Tel.: (243) 72482, 079586129, 079248531

Puieţi altoiţi de
prun 2 000 bucăţi Vieru Vera  Căuşeni, s. Zaim,  

Tel.: (243) 72482, 079586129, 079248531

Porumb 60 tone SRL"Cajbeanca"  Glodeni, s. Cajba,  
Tel.: (249) 52359, 52205, 069023716

Porumb 10 tone Certan Gheorghe  Glodeni, s.Cajba,  
Tel.: (249) 52467, 068739758

Raţe 300 păsări Pîslari Andrei  Anenii Noi,  
Tel.: (265) 41232

Rapiţă 1 tonă Vicol Ion  Cantemir, Lărguţa,  
Tel.: (273) 92913

Roşii 30 tone Vladei Ion  Ungheni, s.Chirileni,  
Tel.: 069171801

Ridiche neagră 20 tone Pîslari Victor  Anenii Noi, s.Gura Bâcului,  
Tel.: (265) 41232

Ridiche neagră 20 tone Rotari Oleg  Anenii Noi,  
Tel.: (265) 41232

Ridiche neagră 20 tone Sipitca Serghei  Anenii Noi, Gura Bâcului,  
Tel.: (265) 41232

Ridiche neagră 20 tone Sipitca Valeriu  Anenii Noi, s.Gura Bâcului,  
Tel.: (265) 41232

Ridiche neagră 15 tone Pîslari Igor  Anenii Noi,  
Tel.: (265) 41232, 41236

Ridiche neagră 10 tona Perdivar Vasile   Anenii Noi, s.Gura-Bâcului,  
Tel.: (265) 21495

Ridiche neagră 10 tone Perdivar Ghenadie  Anenii Noi, s.Gura Bâcului,
Tel.: (265) 41232, 41278, 069508383

Ridiche neagră 10 tone Buzeu Serghei  Anenii Noi, s.Gura Bâcului,  
Tel.: (265) 41232

Ridiche neagra 8 tone Pîslari Andrei  Anenii Noi,  
Tel.: (265) 41232

Stoloni de cap-
suna

30 000
bucăţi

Spătaru Ioana  Cantemir, s.Porumbeşti,  
Tel.: (273) 52295, 067125395

Struguri 50 tone Ciobanu Tudor  Căuşeni, s.Săiţi, 
Tel.: (243) 52255, 079101162

Struguri 30 tone "CBCIM" Căuşeni  Căuşeni,  
Tel.: (243) 23763, 067269111

Struguri 7 tone Bucos Andrei  Hânceşti,  Tel.: (269) 23408

Struguri 3 tone Costandachi Valeriu  Cantemir, s. Lărguţa,  
Tel.: (273) 92533

Struguri 0,5 tone Certan Gheorghe  Glodeni, s.Cajba,  
Tel.: (249) 52467, 068739758

Sistem de irigare
de tipul Voljanca 1 unitate Brăila Dumitru  Anenii Noi,  Tel.: (265) 41232

Tractor  T-70 nou 1 unitate Adam Valentin  Nisporeni, s.Bălăneşti,  
Tel.: (264) 53598, 068233316

Tractor T-40 1 unitate Enache Ion  Ungheni, s. Măcăreşti,  
Tel.: 069453353

Tractor T-25 1 unitate Enache Ion  Ungheni, s. Măcăreşti,  
Tel.: 069453353

Varză tardivă 200 tone Vladei Ion  Ungheni, s.Chirileni,  
Tel.: 069171801

Varză tardivă 80 tone Căpăţînă Gheorghe  Ungheni, s. Bumbăta,  
Tel.: 069184314

Varză 40 tone Ciocoi Gheorghe  Anenii Noi, Gura Bâcului, 
Tel.: (265) 41232, (265) 41760, 063508383

Produs Cantitate Descrierea companiei:

Bovine nelimitat Mintaru Tamara Cantemir, s.Baimaclia,  
Tel.: (273) 43209, 068441964

Bovine nelimitat Andoni Petru Cantemir, s.Acui,  
Tel.: (273) 43209, 068441964

Bovine nelimitat Guci Petru Cantemir, s.Baimaclia,  
Tel.: (273) 43209, 068441964

Bovine 1 unitate Ţurcan Valentina Cantemir, S.Baimaclia,  
Tel.: (273) 43209

Combină pentru
recoltarea 
porumbului

1 unitate Şestovschi Ion Drochia, s. Nicoreni,  
Tel.: 069186016

Fasole albe 40 tone Fasnuc Nisporeni,  Tel.: (264) 22477,
079420449

Fasole uscate 3 tone Camerzan Arcadie Glodeni, s.Camenca,  
Tel.: 069179300

Fân balotat 500 baloturi Şestovschi Ion Drochia, s. Nicoreni,  
Tel.: 069186016

Floarea-soarelui 450 tone Tîmplarul Ungheni,  Tel.: (236) 23808,
069139292

Floarea-soarelui 100 tone Nisteriuc Serghei Ungheni, s.Petreşti,  
Tel.: (236) 42276, 079041155

Floarea-soarelui 100 tone Itera Agro Făleşti, s.Işcălău,  
Tel.: (259) 77330, 77362

Floarea-soarelui 80 tone Dumitrachi Serghei Ungheni, s. Unteşti,  
Tel.: (236) 41710, 079513244

Floarea-soarelui 40 tone Busuioc Galina Orhei, s.Peresecina,  
Tel.: (235) 47230, 47920, 069157573

Floarea-soarelui 30 tone Cotlău Nicolae  Tel.: (258) 70292, 70349,
069278849, Fax: (258) 70349

Floarea-soarelui 30 tone Glodeanu Anatolie Ungheni, s. Manoileşti,  
Tel.: (236) 73253, 079550647

Floarea-soarelui 20 tone SRL"Ghiletchi-Miralia" Glodeni, s.Duşmani,  
Tel.: 069558728

Floarea-soarelui 20 tone SRL" ValomAgro Râşcani, s. Horodişte,  
Tel.: (256) 24584, 067193924

Floarea-soarelui 20 tone Ojog Valentina Ungheni, s Buzduganii de Jos,
Tel.: (236) 50275, 93762, 069784220
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* Pre\ negociabil

Produs Cantitate Descrierea companiei:

Ambalaj pentru
transportarea
merelor

150 bucăţi PANVAS  Drochia, s.Antoneuca,  
Tel.: (252) 27032, 078012222

Bostan 0,1 tone OrhProd  Orhei,  
Tel.: (235) 22831, 24596, 079026003

Cartofi 1 tonă OrhProd  Orhei,  
Tel.: (235) 22831, 24596, 079026003

Carne de ovină 20 tone Covaliu Iacob  Hâncesti, s.Voinescu,  
Tel.: (269) 23408

Ceapă 0,1 tone OrhProd  Orhei,  
Tel.: (235) 22831, 24596, 079026003

Floarea-soarelui 1000 tone Vio de Malex  Ungheni, Tel.: 069001059

Floarea-soarelui 200 tone Gau Nicolaie  Glodeni,  
Tel.: (249) 54285, 067154285

Floarea-soarelui 40 tone SRL "Prodbun-Com"  Orheii,  
Tel.: (235) 29834079569587

Maşină de recoltat
ştiuleţi (porumb) 1 unitate Ghilan Victor  Glodeni, s.Cajba,  

Tel.: (249) 52579, 069685286

Mărar 20 kg OrhProd  Orhei,  Tel.: (235) 22831, 24596,
079026003

Morcov 1 tonă Negura Oleg  Rezina, s. Echimăuţi,   Tel.: 079595515

Lucernă 5 tone Agachi Anatol  Drochia,  Tel.: (252) 27032

Orz furajer 1800 tone Agro-SZM  Drochia,  Tel.: 068930002

Praz 0,2 tone OrhProd  Orhei,  Tel.: (235) 22831, 24596,
079026003

Semănătoare
Tip SPP-29 1 unitate Ghilan Victor  Glodeni, s.Cajba,  Tel.: (249)

52579, 069685286
Sfecla Rosie 5 tona Negura Oleg  Rezina, s. Echimăuţi,   Tel.: 079595515

Soia 100 tone Elena Flores  Hânceşti,  Tel.: (269) 23408,
22647, 068083841

Varză 5 tone Negura Oleg  Rezina, s. Echimăuţi,   Tel.: 079595515

Varză 1 tona OrhProd  Orhei,  Tel.: (235) 22831, 24596,
079026003

Usturoi 0,6 tone Ciumac Andrei  Orhei, s. Peresecina,  Tel.: (235)
47273, 069202052

* 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:

Varză 40 tone Pîslari Victor  Anenii Noi, s.Gura Bâcului,  
Tel.: (265) 41232

Varză 30 tone Perdivar Ghenadie  Anenii Noi, s.Gura Bâcului,
Tel.: (265) 41232, 41278, 069508383

Varză 25 tone Sipitca Serghei  Anenii Noi, s.Gura Bâcului,  
Tel.: (265) 41232

Varză 25 tone Sipitca Valeriu  Anenii Noi, s.Gura Bâcului,  
Tel.: (265) 41232

Varză 20 tone Melnic Iurii  Anenii Noi, s.Gura Bâcului,  
Tel.: (265) 41232, 069508383

Varză 20 tone Buzeu Serghei  Anenii Noi, s.Gura Bâcului,  
Tel.: (265) 41232

Varză 20 tone Pîslari Igor  Anenii Noi,  
Tel.: (265) 41232, 41236

Varză 20 tone Pîslari Andrei  Anenii Noi,  
Tel.: (265) 41236

Varză 10 tone Gori Ion  Anenii Noi, s.Gura Bâcului,  
Tel.: (265) 41232

Varză 10 tone Rotari Oleg  Anenii Noi,  Tel.: (265) 41232

Varză 20 tone Buzeu Serghei, Anenii Noi, s. Gura-Bâcului,  
Tel.: (265) 41232

Varză 20 tone Pâslari Andrei, Anenii Noi,  
Tel.: (265) 41232, (265) 41236

Varză 30 tone
Perdivar Ghenadie, Anenii Noi, s. Gura-Bâcului,
Tel.: (265) 41232, (265) 41278,  069508383,
Email: ghenast@mail.ru

Varză 40 tone
Tehnoif – Agro, Orhei, s. Pohrebeni,  
Tel.: (235) 65231,  069266532, 
Fax: (235) 65260

Ulei de floarea-
soarelui 1,2 tone Cebanu Vladimir  Glodeni, s. Camenca,  

Tel.: (249) 77290

Ulei 500 kg Certan Gheorghe, Glodeni, s. Cajba,  
Tel.: (249) 52467,  068739758

Ulei 1 tona Prodaniuc Feodora, Glodeni, s. Petrunea,  
Tel.: (249) 26724

Ulei 1 tona
Revenco Roman , Făleşti, s. Horesti, Director:
Revenco Anton,  Tel.: (259) 77174, (259)
77138,  079850249

Ulei de floarea-
soarelui 1200 kg Cebanu Vladimir, Glodeni, s. Camenca,  

Tel.: (249) 77290

Ulei de floarea-
soarelui 5 tona Maria Darii, Drochia, s. Chetrosu,  

Tel.: (252) 54610, (252) 27032,  069353231

Vaci la carne,
masă vie nelimitat Andoni Petru, Cantemir, s. Acui,  

Tel.: (273) 43209,  068441964

Vaci la carne,
masă vie nelimitat Guci Petru, Cantemir, s. Baimaclia,  

Tel.: (273) 43209,  068441964

Vaci la carne,
masă vie nelimitat Mintaru Tamara, Cantemir, s. Baimaclia,  

Tel.: (273) 43209,  068441964

Puieţi de prune,
Stenley 5000 bucăţi Banari Victor, Briceni, s. Grimăncăuţi, Director:

Banari Victor,  Tel.: (247) 48632

Puieţi de vişin 3000 bucăţi
Stavila Zinaida, Orhei, s. Jora de Mijloc, r. Orhei,
proprietar: Stavila Zinaida,  
Tel.: (235) 55415, (235) 55915

Puieţi mar 6000 bucăţi
Stavila Zinaida, Orhei, s. Jora de Mijloc, r. Orhei,
proprietar: Stavila Zinaida,  
Tel.: (235) 55415, (235) 55915

Puieţi nuciferi 43000
bucăţi

Gospodarul Rediu, Făleşti, s. Rediul de Sus, Di-
rector: Kiktenko Nicolai,  Tel.: (259) 70192,
079544 222, 067253017, Fax: (259) 70192,
Website: www.gospodarulrediu.com, Email: gos-
podarul.kiktenko@gmail.com

Rapiţă 1 tona Vicol Ion Feodosei Cantemir, Larguta, 
Tel.: (273) 92-9-13

Ovine. Masă vie 70 bucăţi Coroi Mihail, Cantemir, s. Baimaclia,  
Tel.: (273) 43209

Produs Cantitate Descrierea companiei:

Pomi altoiţi: (mar
- M-26) - Flo-
rina, Generos,
Coredar, Core-
dana. Prăsad -
Noiabriscaia
prun salbatic -
Stanley

nelimitat Mecgrato, Edineţ, s. Cupcini,  
Tel.: 069566886

Portaltoi 100000
bucăţi

Gondiu Tatiana, Orhei, s. Jora de Mijloc, 
Proprietar: Gondiu Tatiana,  Tel.: (235) 55267,
068337336

Porumb 10 tone Certan Gheorghe, Glodeni, s. Cajba,  
Tel.: (249) 52467,  068739758

Porumb 200 tone Tiron Dumitru, Cantemir, s. Vişineşti,  
Tel.: 079599735

Porumb furajer nelimitat
Bioprotect, Chisinau, bd. Renasterii, 30,  Tel.: (22)
214 110, (22) 214 118, Fax: (22) 214 110,
www.bioprotect.md, export_sales@bioprotect.md

Porumb roada
2008 20 tone Ciumac Andrei, Orhei, s. Peresecina,  

Tel.: (235) 47273,  069202052

Puieţi altoiţi de
piersic soi Cardinal 2500 bucăţi Vieru Vladimir, Căuşeni, s. Zaim,  

Tel.: (243) 72482,  079586129, 079248531

Puieţi altoiţi de
piersic soi Cardinal 2000 bucăţi Vieru Vera, Căuşeni, s. Zaim,  Tel.: (243) 72482,

079586129, 079248531

Puieţi altoiţi de
piersic soi Colins 2000 bucăţi Vieru Vera,  Causeni, s. Zaim,  Tel.: (243) 72482,

(243) 079248531,  079586129

Puieţi altoiţi de
piersic soi Colins 2500 bucăţi Vieru Vera, Căuşeni, s. Zaim,  Tel.: (243) 72482,

079586129, 079248531

Puieţi altoiţi de
piersic 
soi Moldova

2000 bucăţi Vieru Vera, Căuşeni, s. Zaim,  Tel.: (243) 72482,
079586129, 079248531

Puieţi altoiţi de
piersic 
soi Retheven

5000 bucăţi Vieru Vladimir Căuşeni, s. Zaim,  Tel.: (243)
72482,  079586129, 079248531

Puieţi altoiţi de
piersic, 
soi Retheven

5000 bucăţi Vieru Vera, Căuşeni, s. Zaim,  Tel.: (243) 72482,
079586129, 079248531

Puieţi altoiţi de
prun soi Stenlei 2000 bucăţi Vieru Vera, Căuşeni, s. Zaim,  Tel.: (243) 72482,

079586129, 079248531

Puieţi cais "Na-
dejda", "Cras-
nosciokoie"

5000 bucăţi
Cucu Gheorghe, Orhei, s. Jora de Mijloc,
Conducător: Cucu Gheorghe,  Tel.: (235) 55843,
069002872

Puieţi de cireş 5000 bucăţi Banari Victor, Briceni, s. Grimăncăuţi, Director:
Banari Victor,  Tel.: (247) 48632

Puieţi de cireş 2000 bucăţi
Stavila Zinaida, Orhei, s. Jora de Mijloc, Proprie-
tar: Stavila Zinaida,  Tel.: (235) 55415, (235)
55915

Puieţi de cireş
soi "Bigora Bur-
lac"

3000 bucăţi
Cucu Gheorghe, Orhei, s. Jora de Mijloc,
Conducător: Cucu Gheorghe,  
Tel.: (235) 55843,  069002872

Puieţi de mar 4000 bucăţi
Scorici Victoria, Orhei, s. Jora de Mijloc, 
Proprietar: Scorici Victoria,  Tel.: (235) 55655,
068334102

Puieţi de mar soi
"Florina", "Gol-
den rezistent"

14000
bucăţi

Cucu Gheorghe, Orhei, s. Jora de Mijloc,
Conducător: Cucu Gheorghe,  
Tel.: (235) 55843,  069002872

Puieţi de mere,
soiuri diferite

20000
bucăţi

Banari Victor, Briceni, s. Grimăncăuţi, Director:
Banari Victor,  Tel.: (247) 48632

Puieţi de migdal
altoit, soi Meteorit 7000 bucăţi Cernat Sergiu, Căuşeni, str. Mihai Eminescu

8/52,  Tel.: (243) 23872,  069372598

Puieţi de migdal
altoiţi, soi Per-
veneţ Hramova

7000 bucăţi Cernat Sergiu, Căuşeni, str. Mihai Eminescu
8/52,  Tel.: (243) 23872,  069372598

Puieţi de migdal
altoiţi, soi Victoria 7000 bucăţi Cernat Sergiu, Căuşeni, str. Mihai Eminescu

8/52,  Tel.: (243) 23872,  069372598

Puieţi de nuci 4000 bucăţi
Stavila Zinaida, Orhei, s. Jora de Mijloc, Proprie-
tar: Stavila Zinaida,  Tel.: (235) 55415, (235)
55915

Puieţi de pere 2000 bucăţi
Stavila Zinaida, Orhei, s. Jora de Mijloc, r. Orhei,
proprietar: Stavila Zinaida,  Tel.: (235) 55415,
(235) 55915

Puieţi de piersic 2000 bucăţi
Stavila Zinaida, Orhei, s. Jora de Mijloc, Proprie-
tar: Stavila Zinaida,  Tel.: (235) 55415, (235)
55915

Puieţi de piersic,
soi "Colens" 7000 bucăţi

Cucu Gheorghe, Orhei, s. Jora de Mijloc,
Conducător: Cucu Gheorghe,  Tel.: (235) 55843,
069002872

Puieţi de piersic,
soi Moldova 2500 bucăţi Vieru Vladimir, Căuşeni, s. Zaim,  Tel.: (243)

72482,  079586129, 079248531

Puieţi de pomi
fructiferi

30000
bucăţi

Gondiu Tatiana, Orhei, s. Jora de Mijloc, Proprie-
tar: Gondiu Tatiana,  Tel.: (235) 55267,
068337336

Puieţi de prun
"Stenley"

15000
bucăţi

Cucu Gheorghe, Orhei, s. Jora de Mijloc,
Conducător: Cucu Gheorghe,  Tel.: (235) 55843,
069002872

Puieţi de prun al-
toiţi, soi Stenley 3000 bucăţi Vieru Vladimir, Căuşeni, s. Zaim,  Tel.: (243)

72482,  079586129, 079248531


