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Probleme schimbării climei
şi efectele lor asupra agriculturii
sunt în atenţia
savanţilor, dar
şi a fermierilor

ONG-urile din
Bazinul Mării Negre
îşi sporesc
capacităţile de a
influenţa politicile
la nivel naţional
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şi regional
Banca Mondială
oferă 350 mii USD
pentru analiza impactului schimbării climei
asupra agriculturii
Moldovei
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Prima Conferinţă Internaţională „Transfer de inovaţii în activităţile agricole în contextul schimbărilor climatice şi dezvoltării
durabile” este organizată în zilele de 11-12 noiembrie de către
Federaţia Naţională a Agricultorilor din Moldova AGROinform în
parteneriat cu ONG „Solaris”.
Scopul organizării evenimentului constă în atragerea atenţiei asupra
problemelor schimbărilor climei şi inﬂuenţei acestora asupra agriculturii, precum şi familiarizarea producătorilor agricoli cu soluţiile mediului
ştiinţiﬁc pentru adaptarea la aceste schimbări.
Potrivit Preşedintelui Comitetului Organizatoric, Boris Boincean, doctor habilitat în ştiinţe agricole, Conferinţa este un eveniment de pionierat
pentru Republica Moldova care, alături de alte ţări din regiune, deja se
confruntă cu efectul schimbărilor climaterice, ce se manifestă cu regularitate în ultimii ani.
La Conferinţă va ﬁ prezentată o informaţie detaliată privind
schimbările climaterice înregistrate în Moldova pe parcursul ultimilor ani
şi modul în care acestea inﬂuenţează agricultura. Totodată, vor ﬁ propuse
spre discuţie soluţii pentru adaptare la aceste schimbări şi diminuarea efectului lor, în scopul asigurării durabilităţii agriculturii.
Evenimentul reuneşte personalităţi cu renume mondial din domeniul
agriculturii organice, selecţiei, ecologiei din Franţa, Elveţia, Moldova,
Olanda, România, Rusia, SUA, Ucraina.
Conferinţa Internaţională „Transfer de inovaţii în activităţile agricole
în contextul schimbărilor climatice şi dezvoltării durabile” este organizată cu suportul ﬁnanciar al 

Iniţiativa de aplicare a inovaţiilor
pentru atenuarea efectului
schimbării climei trebuie să vină
de la fermieri
Interviul cu Boris Boincean,
președintele Comitetului Organizatoric al
Conferinţei Internaţionale „Transfer de inovaţii
în activităţile agricole în contextul schimbărilor
climatice și dezvoltării durabile” citiţi în
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Mai puţine
subvenţii pentru
agricultură
Guvernul intenţionează să reducă cu 30-40%
subvenţiile pentru agricultură din cauza că
nu ajung bani în buget, ca urmare a scăderii
dramatice a încasărilor
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Dorim să facilităm dialogul dintre
savanţi şi producători agricoli
Interviu cu Iurie Hurmuzachi, director adjunct al Federaţiei Naţionale a Agricultorilor din Moldova „AGROinform”,
vicepreşedinte al Comitetului Organizatori al Conferinţei Internaţionale
„Transfer de inovaţii în activităţile agricole în contextul schimbărilor climatice şi dezvoltării durabile”

Federaţia Naţională AGROinform este
specializată pe consultanţă agricolă. Cum
s-a ajuns la problema schimbărilor climaterice?
AGROinform activează în domeniul dezvoltării sectorului agricol şi al spaţiului rural de mai
bine de 10 ani. Până acum a trecut prin trei etape
strategice de dezvoltare şi dacă, iniţial, era pus accentul pe activităţi de extensiune, ulterior am evoluat, odată cu necesităţile şi solicitările membrilor noştri, spre acordarea de consultanţă în do-

meniul dezvoltării unor afaceri durabile.
Ţinând cont de faptul că suntem specializaţi
în acordarea de consultanţă pentru producători
agricoli şi antreprenori rurali, permanent efectuăm
studii şi analize, prognoze pe lanţul valoric. Respectiv, deja nu putem ignora schimbările climaterice, care se resimt şi la nivel global, şi la nivel
de ţară. La nivel mondial, acestei probleme i se
acordă o atenţie în permanentă creştere. În Moldova, însă, se resimt consecinţele încălzirii globale,
dar încă nu se resimte conştientizarea problemei.
Concluzia la care am ajuns este că nu putem
vorbi despre agricultură durabilă, fără a ţine cont
de schimbările care intervin ca urmare a încălzirii globale. Prin organizarea acestei conferinţe
urmărim să stabilim un dialog între comunitatea
ştiinţiﬁcă şi producătorii agricoli, să vedem care
sunt soluţiile oferite de savanţi pentru a diminua
efectele încălzirii globale, cum aceste soluţii pot
ﬁ utilizate de fermieri, ce trebuie să schimbăm în
societate pentru ca să ne adaptăm la efectele
încălzirii globale.
Un alt scop este să vedem cu ce putem contribui noi, Federaţia AGROinform, ca organizaţie ce
reuneşte un număr mare de fermieri şi antreprenori rurali, la procesul de adaptare la schimbările
climei.

Aceste scopuri presupun o activităţi de
lungă durată. Ar însemna că planiﬁcaţi o
continuare a Conferinţei?
Intenţia noastră este ca astfel de conferinţe
să organizăm o dată la doi ani, iar în intervalul
dintre conferinţe presupunem să organizăm activităţi de aplicare a inovaţiilor oferite de savanţi,
să testăm soluţiile propuse, pentru a selecta cele
mai optime dintre ele pe care să le aplicăm în agricultură.
Este necesar de a uni eforturile organizaţiilor neguvernamentale din domeniul agriculturii,
pentru a spori gradul de conştientizare al populaţiei, inclusiv al agricultorilor, să vedem cum
şi în ce domenii putem contribui pentru a diminua impactul schimbărilor climaterice. În acest
context, Conferinţa este un prim pas, o experienţă care ne va ajuta să atragem atenţia asupra
acestei probleme şi care va facilita transferul de
soluţii identiﬁcate la nivel internaţional pentru
micşorarea efectelor încălzirii globale şi de adaptare la ele a agriculturii moldoveneşti.
Conferinţa este organizată în parteneriat cu
ONG „Solaris”, o organizaţie relativ tânără, care
şi-a început activitatea în 2007 şi care are drept
scop prioritar promovarea noilor concepţii des-

Cu suportul FDSC

ONG-urile din Bazinul Mării Negre
îşi sporesc capacităţile de a influenţa
politicile la nivel naţional şi regional
Federaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile (FDSC) din
Bucureşti a organizat, în zilele de 29-31 octombrie, cel de-al
doilea Forum al organizaţiilor neguvernamentale din Bazinul
Mării Negre. Genericul ediţiei din anul curent a Forumului a fost
“ONG-urile în perioada de criză”. Federaţia Naţională a
Agricultorilor din Moldova “AGROinform” a fost reprezentată la
eveniment de Iurie Hurmuzachi.
Obiectivele Forumului au fost
discutarea problemelor cu care se
confruntă ONG-urile din Bazinul
Mării Negre şi stabilirea parteneriatelor pentru implementarea unor
proiecte în comun. Un alt sccop a fost
eﬁcientizarea dialogului şi a cooperării dintre ONG din regiune, ca
masură de creşetere a capacităţii organizaţiilor societăţii civile de a inlfuenţa politicile la nivel naţional şi
regional.
“Aceste obiective coincid cu interesele Federaţiei AGROinform,
noi dorim să stabilim parteneriate cu
organizaţii de proﬁl din mai multe

ţări din regiune, pentru a eﬁcientiza
activităţile pe care le promovăm”, a
declarat Iurie Hurmuzachi.
“Forumul a fost organizat în
aşa un mod, încât organizaţiile participante au fost grupate în grupe,
după interese. La forumul precedent,
în comun cu alte 12 ţări am elaborat două concepte de posibile
proiecte, în contextul schimbărilor
intervenite în agricultură ca urmare
a încălzirii globale. Un efect imediat
al participării la acest Forum a fost
stabilirea de parteneriate cu organizaţia georgiană Elkana, specializată
în agricultura organică şi cu Bio

România, din acelaşi domeniu”, a
mai spus sursa citată.
“Dacă e să revenim la problemele
cu care se confruntă organizaţiile neguvernamentale din Bazinul Mării
Negre, trebuie să accentuez că acestea sunt diferite şi individuale pentru ﬁecare ţară. Printre problemele
cu care se confruntă societatea civilă
în Moldova au fost anunţate cele ce
ţin de instabilitatea politică. Însă,
concluzia la care am ajuns este că
problemele cu care ne confruntăm
nu reprezintă, în linii mari, nişte
constrângeri principiale”, a spus Iurie Hurmuzachi.
În 2008, la Forum au participat
peste 100 de organizaţii neguvernamentale din Armenia, Azerbaijan,
Belarus, Bulgaria, Georgia, Grecia,
Moldova, România, Russia, Turcia,
Ukraina, aşte state din Uniunea
Europeană şi importanţi actori din
regiunea Bazinului Mării Negre.

pre cauzele schimbării climei, a incidenţei calamităţilor naturale şi efectul Omului asupra acestor fenomene. „Solaris” întruneşte membri din
diverse domenii: învăţământ, medicină, cultură, agricultură, etc, în majoritate persoane tinere.
Vreau să menţionez că organizarea acestui
eveniment a fost posibilă şi graţie suportului acordat de către Fundaţia Soros Moldova şi Fondul
Internaţional pentru Dezvoltarea Agricolă a
Naţiunilor Unite, precum şi cu contribuţia ﬁnanciară a organizaţiilor ICCO şi Oxfam Novib
din Olanda, a Centrului Cooperativelor din Suedia, care ﬁnanţează activităţile desfăşurate de
AGROinform şi pentru care, deja de mai mult
timp, au devenit prioritare măsurile de prevenire
şi adaptare la schimbările climei.
Prin intermediul Dvs vreau să aduc
mulţumiri tuturor celor care au contribuit
la organizarea acestui eveniment.

A demarat concursul
Marca Comercială a anului 2009
Camera de Comerţ şi Industrie a Moldovei a dat start concursului
republican „Marca comercială a anului”, ediţia a VII. În acest an, în
regulamentul concursului au fost introduse două nominalizări noi:
„Marca comercială Profi” şi „Reputaţie şi Încredere”.
La concurs pot participa întreprinderi şi organizaţii cu diverse forme
de proprietate, persoane juridice înregistrate în Republica Moldova, ce produc bunuri materiale sau prestează
servicii pe teritoriul ţării. Participanţii
pot prezenta mărci de servicii/ produse
pentru întreaga gamă sau mărci comerciale individuale pentru anumite
servicii/produse ale companiei, precum şi combinaţii ale acestora.
„Elementul nou este modalitatea de
cercetare şi analiză a evoluţiei mărcilor
comerciale. Pentru a ﬁ mai obiectivi, la
solicitarea CCI, tradiţionalul sondaj în
rândul populaţiei se va face pe un eşantion mai mare, la începutul şi la sfârşitul
anului”, a spus despre concurs Marina
Petrova, şefa Direcţiei Târguri şi Expoziţii a CCI.
Potrivit Regulamentului, la concurs
se admit doar mărcile comerciale care, la momentul depunerii cererii de participare, sunt
înregistrate la Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a R. Moldova şi sunt
valabile pe teritoriul ţării. De asemenea, pot
să participe şi titularii mărcilor comerciale
străine, valabile pe teritoriul R. Moldova.
Cererile de participare pot ﬁ depuse la Direcţia Târguri şi Expoziţii a CCI, până la data
de 20 decembrie 2009. Tradiţional, ceremonia
oﬁcială de decernare a premiilor va avea loc
în cadrul expoziţiei naţionale „Fabricat în
Moldova”. Concursul „Marca comercială a

anului” a fost iniţiat în anul 2003, de către
CCI şi este desfăşurat în ﬁecare an, împreună cu Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală. La ediţia din anul trecut
agenţii economici au prezentat 95 de proiecte.
Au fost premiate 57 de mărci comerciale. Marele premiu „Mercuriul de Aur”, a fost
obţinut de trei companii SA „Orhei-Vit”, SA
„Moldtelecom” şi „Efes Vitanta Moldova
Brewery”. În funcţie de categorie şi nominalizare, au mai fost decernate medalii de aur,
de argint şi bronz. /Info-Prim Neo/
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Unitatea Consolidata penru Implementarea
Programelor ale Fondului International pentru
Dezvotarea Agricola IFAD (UCIP-IFAD)
mun. Chişinău, Bd. Ştefan cel Mare 162,
of. 1301-1304,1306;
tel/fax: 22 50 46; 21 00 56; 21 05 42
IFAD în comun cu Guvernul RM a lansat un nou Program investitional de Servicii Financiare Rurale şi Marketing în valoare
de cea 13 mln Dolari SUA destinat investiţiilor întru dezvoltarea sectorului horticol al Moldovei prin acordarea creditelor avantajoase şi asistenţei tehnice agenţilor economici din mediul rural. Pentru participare sînt eligibile toate tipurile de întreprinderi de
afaceri rurale private.

Creditele vor ﬁ oferite prin intermediul băncilor comerciale selectate pentru participare la program: Moldova Agroindbank, Eximbank, Banca Socială, Energbank, Victoriabank.

CONDIŢII DE ELIGIBILITATE
ALE BENEFICIARELOR:
 Viabilitatea comercială, ﬁnanciară şi economică a ideii
de afacere,
 Contribuţia beneﬁciarelor ≥ 20% din costul total al investiţiei (în mijloace băneşti sau bunuri materiale)
 Gaj adecvat cerinţelor băncii comerciale
Programul va ﬁnanţa toate activităţile de dezvoltare a horticulturii după cum urmează:
 plantarea livezilor şi viţei de vie (struguri de masă)
 producerea răsadului şi a materialului săditor pomicol/viticol (struguri de masă) creşterea legumelor în sere
 dezvoltarea/reabilitarea sistemelor de irigare pentru
creşterea culturilor horticole prelucrarea şi ambalarea
produselor horticole; depozitarea şi păstrarea la rece a
produselor horticole (utilaj frigoriﬁc);
 echipament agricol aferent dezvoltării horticulturii;

ACTIVITĂŢI CE NU SÎNT ELIGIBILE
PENTRU FINANŢARE
I.
II.
III.
IV.

reﬁnanţarea datoriilor existente;
plata impozitelor;
procurarea sau arenda pământului;
înﬁinţarea/întreţinerea plantaţiilor de viţă-de-vie (soiuri tehnice);

V. procurarea pesticidelor;
VI. producerea/prelucrarea cerealelor, cărnii, laptelui;
VII. dezvoltarea efectivului de animale, pisciculturii,
apiculturii. Din mijloacele Programului nu va ﬁ ﬁnanţat capitalul circulant.
SUMA MAXIMĂ A UNUI CREDIT ESTE DE:
 ≤ 50,0 mii $ - pentru activităţi de producere a produselor horticole
 ≤ 100,0 mii $ - pentru activităţi de procesare a produselor horticole

TERMENUL CREDITULUI
 ≤ 5 ani (< 2ani graţie) -pentru activităţi de producere
 ≤ 7 ani ( < 3ani graţie) - pentru activităţi de procesare
 ≤ 8 ani ( < 4ani graţie) - pentru plantaţii multianuale
Beneﬁciarii potenţiali vor ﬁ asistaţi la elaborarea planurilor de afaceri şi accesarea creditelor prin intermediul
următorilor patru prestatori de servicii de consultanţă
acreditaţi:
Centrul de Consultanţă în Afaceri (CCA) ONG tel: 21 00 94/95,
Agenţia de Dezvoltare MEGA, ONG tel: 22 09 58
Proconsulting tel: 21 00 89
Centrul pentru Dezvoltarea Strategică
a Teritoriului (CDST), ONG tel: 22 62 64
În scopul facilitării şi creării condiţiilor pentru dezvoltarea întreprinderilor rentabile din spaţiul rural Programul de Servicii Financiare Rurale şi Marketing (IFAD IV)

Guvernul se pronunţă ca
accizele să fie majorate doar
la băuturile alcoolice tari,
nu şi la produsele vinicole
Comitetul interministerial de planificare strategică a decis să
prevadă în Planul de stabilizare şi recuperare economică a
Republicii Moldova pentru anii 2009-2011 majorarea accizelor
doar la băuturile alcoolice tari, dar nu şi la produsele vinicole.
Membrii acestui Comitet interministerial au luat această decizie în cadrul
şedinţei la care s-a discutat aspectele ce ţin de Acordul negociat cu Fondul Monetar Internaţional, inclusiv prevederile ce se referă la majorarea accizelor la automobilele de lux, ţigarete şi băuturi alcoolice. În cadrul discuţiilor, premierul Vladimir Filat a menţionat că în prezent ramura viti-vinicolă traversează o perioadă
diﬁcilă şi nu ar ﬁ oportună majorarea accizelor, dar mai degrabă stimularea consumul de vinuri în detrimentul consumului de băuturi alcoolice tari. În acelaşi timp,
ministrul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Valeriu Cosarciuc, a menţionat că
anual locuitorii R. Moldova consumă circa 60 mln sticle de băuturi alcoolice tari
şi doar 4 mln sticle de
vin. Serviciul de presă al
Guvernului mai precizează că membrii Comitetului interministerial
de planiﬁcare strategică
au mai decis ca accizele la
ţigarete să ﬁe aplicate în
funcţie de calitatea lor, iar
costul poliţei de asigurare
medicală obligatorie să ﬁe
scumpit eşalonat, cu începere din 2010, când
va ﬁ majorat cu 0,1%.

acordă granturi competitive pentru dezvoltarea obiectelor
de infrastructură publică cu caracter economic: drumuri,
poduri, aprovizionare cu gaz natural / apă pentru irigare,
precum şi alte obiecte ale infrastructurii publice cu caracter economic.
 Beneﬁciari - întreprinderi Mici şi Mijlocii din spaţiul rural, asociaţii de producători / utilizatori de apă, autorităţile locale
 Suma maximă a grantului este de 150 mii USD
 Contribuţia beneﬁciarilor - ≥ 15% din costul total al investiţiei (mijloace băneşti)

SCOPUL ŞI OBIECTIVELE PROGRAMULUI IFAD
în Moldova se rezumă la:
 Reducerea sărăciei şi dezvoltarea economică în spaţiul rural;
 Dezvoltarea afacerilor rurale;
 Acordarea creditelor la condiţii avantajoase pentru întreprinderile din mediul rural;
 Acordarea serviciilor de asistenţă tehnică necesară pentru
dezvoltarea, lansarea afacerilor şi accesarea resurselor ﬁnanciare.
Republica Moldova a aderat la Fondul Internaţional pentru Dezvoltarea Agricolă a Organizaţiei Naţiunilor Unite în
1996. Din momentul semnării primului Acord de Împrumut
dintre Guvernul Republicii Moldova şi IFAD, Fondul a investit,
în cadrul a trei Programe investiţionale, aproximativ 36
mln USD. Actualmente, este în curs de implementare cel deal patrulea Program, în mărime de 13 mln USD. Pe parcursul
anilor de implementare a Programelor pentru Republica
Moldova, IFAD a finanţat 600 de proiecte investiţionale, fapt
prin care a contribuit la îmbunătăţirea situaţiei din sectorul
agricol naţional.

Incomlac susţine că Ministerul Agriculturii
i-a interzis exportul de unt în Rusia

j

Ministerul neagă acuzaţiile şi recomandă întreprinderii să fie mai atentă la
calitatea produsului

La mai puţin de două săptămâni după ce
Rusia le-a interzis exportul de lapte praf,
conducerea "Incomlac” a aﬂat că nu mai
poate exporta nici unt în această ţară. De
această dată, interdicţia a fost impusă de Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare
din Moldova, susţin oﬁciali de la întreprindere.
Şeful Secţiei import-export al "Incomlac”,
Petru Balaban, a declarat pentru Ştirea Zilei
că decizia ministerului este nejustiﬁcată, întrucât produsul lor corespunde indicilor microbiologici.
"Ministerul Agriculturii ne-a interzis să
mai exportăm unt, fără ca noi să ştim motivele. Credem că ei nu au vreun motiv pentru
asta. Ne-au trimis şi comisii de control, dar nici până în prezent nu ne-au dat un răspuns. Noi n-o sa putem relua exportul de unt, atât timp cât Ministerul Agriculturii n-o sa
ne dea un răspuns în acest sens”, a spus Petru Balaban.
Agenţia Sanitar Veterinară susţine însă că indignarea
conducerii “Incomlac” nu este justiﬁcată, întrucat Rusia
a pus interdicţie pe întreprindere şi nu pe produs. În aceste
condiţii, exportul produselor lactate, inclusiv, de unt, provenite de la “Incomlac”, este interzis, temporar, în Rusia,
spune Agenţia. Astfel, Ministerul Agriculturii nu are nimic cu această stare de lucruri.
Slicitat de Ştirea Zilei, şeful Serviciul de presă al ministerului vizat, Veniamin Balan, a respins acuzaţiile Incomlac-ului.

"Ei umblă cu minciuni. Ministerul Agriculturii nu are
nimic în comun cu această întreprindere, pentru că esta
una privată. Ce drept avem noi să le stabilim astfel de interdicţii? Conducerea Incomlac-ului ar trebui să ﬁe mai
atentă la calitatea produsului şi sa nu facă declaraţii goale”,
a spus Balan.
Rusia a sistat, începând cu 23 octombrie, importul de
lapte praf provenit de la întreprinderea Incomlac. Aceasta
după ce Serviciul Federal de Control Veterinar şi Fitosanitar al Rusiei ar ﬁ depistat în laptele furnizat de întreprinderea respectivă tetraciclină şi oxitetraciclină, substanţe nocive şi interzise.
Incomlac este cea mai mare întreprindere prelucrătoare
de lactate din Moldova. În 2008 cifra sa de afaceri a depăşit
433,6 de milioane de lei.
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Savanţii au soluţii, dar

Iniţiativa de aplicare a inovaţiilor pentru
atenuarea efectului schimbării climei
trebuie să vină de la fermieri
Tema schimbărilor climatice a încetat să fie o preocupare numai pentru
savanţi, ea devenind actuală şi pentru fermieri. Astfel, la Conferinţă
Internaţională „Transfer de inovaţii în activităţile agricole în contextul
schimbărilor climatice şi dezvoltării durabile” organizată sub egida
AGROinform şi Solaris, sunt prezenţi aproximativ 100 de producătorii agricoli
care, alături, de lucrători ştiinţifici din instituţiile ştiinţifice de profil agrar din
Moldova şi din străinătate.

Boris BOINCEAN,
președintele Comitetului Organizatoric
Trebuie să ne concentrăm acum la diminuarea
impactului pe care l-am avut asupra mediului.
Orice întârziere poate agrava consecinţele
schimbărilor climaterice.

per că această conferinţă de pionierat va
avea şi efectul de conştientizare a problemei din partea societăţii civile. Este
important ca discuţiile din cadrul acestei conferinţe vor contribui la atragerea atenţiei asupra
problemelor discutate, să conştientizăm efectele
activităţii umane asupra mediului în general şi
al agriculturii în particular. Trebuie să ne
concentrăm acum la diminuarea impactului pe
care l-am avut asupra mediului. Orice întârziere
poate agrava consecinţele schimbărilor climaterice. Acum, încă avem posibilitate să prevenim
unele posibile efecte. Ulterior, ne va costa cu mult
mai scump.
Ca să accentuez importanţa acestui eveniment,
vreau să menţionez doar că în decembrie, la Copenhaga, va avea loc reuniunea şeﬁlor de stat din nu-

S

meroase ţări ale lumii, la care vor ﬁ puse în discuţie
măsurile de adaptare la schimbările climatice deja
produse şi de diminuare a efectului acestora.
Mediul ştiinţiﬁc naţional şi internaţional a
reacţionat imediat la iniţiativa de a organiza o astfel de conferinţă, ceea ce accentuează actualitatea problemelor propuse spre discuţie.
Spre exemplu, doamna academician Tatiana
Constantinov, de la Academia de Ştiinţe a Moldovei, va avea un raport fundamental despre tendinţele schimbării climei în Moldova pe parcursul a mai bine de un secol şi va oferi unele recomandări concrete referitor la ce ar trebui să întreprindem, ca să ne adaptăm la aceste schimbări.
Leonid Voloşciuc, de la Institutul de Protecţie
a Plantelor va veni cu un raport despre protecţia
bilogică a culturilor agricole, iar Simion Musteaţă,

de la Centrul Ştiinţiﬁco-Practic „Porumbeni” va
vorbi despre adaptarea porumbului la schimbările
climatice.
La fel, sunt invitate personalităţi cu renume
mondial din străinătate. La Conferinţă este prezent Claude Aubert – fondatorul agriculturii ecologice (numită biologică în Franţa). Sunt convins,
că fermierii moldoveni şi specialiştii în domeniul
agriculturii organice vor avea posibilitate să
preia multe informaţii practice despre agricultura
organică.
Un alt specialist de talie mondială, profesorul Rattan Lal de la Universitatea de stat din Ohio,
SUA, va avea o prezentare referitor la reducerea
carbonului din atmosferă pentru solurile arabile,
în vederea diminuării schimbărilor climatice şi
asigurării securităţii alimentare.

Profesorul Lal va face şi o legătură între situaţia creată la moment în agricultură în contextul încălzirii globale şi cu aspectul etic al problemei. Putem depăşi situaţia numai prin
conştientizarea faptului că omul este parte a naturii şi că poartă responsabilitate directă pentru
schimbările care se produc.
Continuare în pag.6
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MAIA intenţionează să propună planuri
de restructurare pentru sanarea unui şir
de întreprinderi ajunse la insolvabilitate
SA Aroma, din rea credinţă sau cu buna ştiinţă a administraţiei şi unor
persoane din guvernele anterioare, a fost adusă la starea de insolvabilitate, a spus într-o conferinţă de presă ministrul agriculturii şi industriei
alimentare, Valeriu Cosarciuc.
El a precizat că SA Aroma are datorii de 262
mln lei, dintre care 130 mln – faţă de bănci. În
ﬁecare lună doar dobânzile pe care trebuie să le
achite întreprinderea constituie 2,6 mln lei. Pe
de altă parte, activitatea SA Aroma în anul curent
ce cifrează la 17 mln lei, pe fundalul pierderilor
de bilanţ.
O altă întreprindere adusă la faliment este
Combinatul de produse alimentare din Bălţi,
acesta are datorii de 50 mln lei, 30mln lei credite
nerambursate, şi în prezent nu funcţionează.
Într-o situaţie similară se aﬂă şi alte două întreprinderi, în care statul deţine pachetul de
acţiuni: Combinatul vinicol Naţional – Vin, datoria căruia constituie 36mln lei şi SA Moldresurse, cu datorii de 96mln lei.
Îngrijorător, potrivit ministrului, este şi cazul SA Moldresurse. Datoria debitoare a acestei
întreprinderi este de 54 mln lei, sumă insuﬁcientă

pentru a acoperi datoria creditoare. În afară de
aceasta, Moldresusrse a semnat un acord pentru
importul de produse petroliere, banii au fost
transferaţi – circa 2,5 mln dolari, dar motorina
nu a fost livrată.
Ministrul a spus că MAIA întreprinde măsuri
ca aceste întreprinderi să ﬁe sanate. El a mai spus
că MAIA va revedea toate contractele încheiate
cu managerii întreprinderilor de stat din sectorul agricol şi din industria alimentară. În aceste
contracte vor ﬁ stipulate criterii cuantiﬁcate de
performanţă pentru directorii de întreprinderi.
„Atunci vom putea să monitorizăm, să cerem
de la oameni, ei vor şti care sunt obiectivele lor”,
a mai spus ministrul Agriculturii şi Industriei Alimentare.
“Vom veni cu propuneri către instanţele de
judecată ca aceste întrepinderi să nu ﬁe lichidate,
ci să se aplice Procedura-Plan – un plan de re-

Valeriu COSARCIUC,
ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare
“Vom veni cu propuneri către instanţele de judecată ca aceste întrepinderi să nu fie lichidate, ci să
se aplice Procedura-Plan – un plan de restructurare... De exemplu, SA Aroma, care este o companie mare în Chișinău, nu are departament de
marketing și vânzările se făceau la porunca unor
personane din conducerea anterioară. În afară de
acesta, procurările pe care le-a făcut au prejudiciat mult bugetul companiei.

Banca Mondială oferă 350 mii USD
pentru analiza impactului schimbării
climei asupra agriculturii Moldovei
Banca Mondială, Ministerul Agriculturii şi Industriei
Alimentare şi Ministerul Ecologiei al Moldovei şi-au
fortificat opţiunile pentru a reduce vulnerabilitatea
fermierilor din Moldova faţă de schimbarea climei.
Programul cu o durată de
doi ani va efectua o analiză aprofundată a impactului schimbării
climei asupra agriculturii din
Moldova şi va identiﬁca opţiunile
practice de adaptare pentru
această ţară. Programul va ﬁ
gestionat de Banca Mondială şi
susţinut de granturi în valoare de
circa 350 mii USD, oferite de
Banca Mondială, Parteneriatul
Bancă-Olanda şi Fondul Fiduciar
pentru Dezvoltare Ecologică şi
Socială Durabilă.
În cadrul unui atelier de lucru, managerul de ţară al Oﬁciului Băncii Mondiale în Moldova, desfăşurat recent, Melanie
Marlett, a menţionat că: "Una
din priorităţile globale ale Băncii
Mondiale este de a ajuta ţările să
se pregătească pentru schimbarea climei şi, deoarece agricultura
în Moldova este atât de importantă şi de vulnerabilă faţă de
schimbarea climei, noi vom
susţine Guvernul şi fermierii
din această ţară să dezvolte o
agricultură mai rezistentă."
Valeriu Cosarciuc, ministrul
Agriculturii şi Industriei Alimentare, în mesajul de deschi-

dere a evenimentului a speciﬁcat
importanţa proiectului în probleme ce vizează reducerea impactului încălzirii globale în special în Moldova.
Agricultura Moldovei este
extrem de vulnerabilă faţă de
schimbările climei. Moldova deja
suferă din cauza efectelor caracterului variabil şi schimbării
climei, cu temperaturi sezoniere
majorate, insuﬁcienţă de umiditate, şi fenomene extreme, aşa ca
seceta, inundaţiile şi îngheţurile.
Pe lângă aceasta, estimările climatice pentru viitor prevăd o
climă mai caldă, mai uscată şi
mai schimbătoare în cea mai
mare parte a ţării. Aceste
schimbări ar putea afecta semniﬁcativ sursele de venit ale fermierilor din Moldova şi evidenţiază necesitatea de a începe
elaborarea şi implementarea
măsurilor de îmbunătăţire a rezistenţei agriculturii la schimbarea şi variabilitatea climei. In
afară de reducerea riscurilor de
descreştere a productivităţii în
viitor în unul din sectoarele cheie
ale economiei Moldovei, programul de asemenea va promova

structurare, care va permite ca ele să-şi perfecţioneze structura organizaţională, să îmbunătăţească managementul, să-şi revadă politica de vânzări”, a spus Valeriu Cosarciuc.
„De exemplu, SA Aroma, care este o companie mare în Chişinău, nu are departament de marketing şi vânzările se făceau la porunca unor personane din conducerea anterioară. În afară de
acesta, procurările pe care le-a făcut au prejudiciat mult bugetul companiei. De exemplu, s-au
folosit 53 mln lei pentru procurarea de materiale
vinicole, plătind peste 5 lei pentru litru, când
preţul pe piaţă era de 3,5 lei”, a subliniat ministrul.
Pe de altă parte, ex-ministrul Economiei, deputatul PCRM, Igor Dodon, neagă că foşti demnitari din guvernarea comunistă ar ﬁ implicaţi în
falimentarea întreprinderii. “Foarte straniu. 8 ani
a fost O.K. la întreprinderile de stat şi acum încep să dea faliment”, a comentat Dodon pentru
Ştirea Zilei.
Totodată, el a menţionat că mai multe întreprinderi vitivinicole s-au confruntat cu probleme, după embargoul impus de Federaţia Rusă
în 2006.

În nouă luni

Preţurile de vânzare
a produselor agricole
s-au micşorat
cu o treime
În ianuarie - septembrie current, preţurile
medii de vânzare a produselor agricole de
către întreprinderile agricole s-au micşorat
cu 31,3% faţă de perioada similară a anului 2008.

obiectivul Moldovei de integrare
europeană: recentul Document
Oﬁcial de Informare al UE subliniază necesitatea de a integra
adaptarea în politicile europene
şi încurajează elaborarea Strategiilor naţionale de adaptare. Datorită resurselor sale, Banca
Mondială are de asemenea potenţialul de a ﬁnanţa investiţiile
în adaptare.
Programul a fost lansat oﬁcial la 28 octombrie 2009. Banca
Mondială va acorda suport tehnic instituţiilor din Moldova
pentru ameliorarea capacităţii lor
de a integra adaptarea la schimbarea climei în politicile, programele şi investiţiile sectorului
agricol. Aceasta se va realiza
printr-o strânsă colaborare între
experţii internaţionali şi cei din
Moldova. Printre acestea ar putea ﬁ, de exemplu, îmbunătăţirea
serviciilor hidro-meteorologice,
investiţii în irigare sau în utili-

zarea eﬁcientă a apei, crearea noilor soiuri de culturi, şi ameliorarea abilităţilor tehnice ale fermierilor.
Participanţii acestui seminar s-au familiarizat cu obiectivele programului şi metodologia
proiectului, impactul variabilităţii şi schimbării climei asupra
ﬁtotehniei, zootehniei, impactul
ecologic asupra viticulturii şi silviculturii din ţara noastră.
Unul din produsele acestui
program va ﬁ o listă de opţiuni
de adaptare, ajustate la necesităţile speciﬁce ale agricultorilor din Moldova. În plus, în colaborare cu alte ţări, va ﬁ organizat un Seminar regional de
schimb de cunoştinţe pentru a
împărtăşi cunoştinţele şi rezultatele şi a explora diapazonul
unei colaborări regionale mai
mari în aşa activităţi ca pronosticul vremii şi sistemele de avertizare timpurie.

Datele Biroului Naţional de Statistică arată că tendinţa
de micşorare a preţurilor medii de vânzare atât la produsele
vegetale (cu 38,0%), cât şi la cele animaliere (cu 12%) se
menţine.
Comparativ cu perioada respectivă a anului precedent,
cele mai mari scăderi de preţuri s-au înregistrat la culturile
cerealiere şi leguminoase - cu 48,8% (în special la grâu (exclusiv seminţe de soi) - cu 49,2%, porumb (exclusiv seminţe de soi) - cu 59,5%), ﬂoarea-soarelui (exclusiv seminţe de soi) - cu 32,3%, struguri - cu 27,8%, legume cu 19,0%, ouă - cu 28,7%, lapte - cu 13,3%, păsări (în masă
vie) - cu 9,9%. Preţurile de vânzare a porcinelor în masă
vie au marcat o descreştere moderată (de 0,4%).
Totodată, s-au majorat preţurile de vânzare în masă
vie a ovinelor şi caprinelor - cu 7,6%, bovinelor - cu 4,2%.
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Savanţii au soluţii, dar

Iniţiativa de aplicare a inovaţiilor
pentru atenuarea efectului schimbării
climei trebuie să vină de la fermieri
Urmare din pag.4
La rândul său, profesorul Brian J Wienhold din Universitatea de Stat din Nebraska, or. Lincoln, SUA, va prezenta viziunile sale asupra calităţii solului şi a modului în
care acest factor inﬂuenţează încălzirea globală. Doar revitalizând solul vom avea posibilitate să evităm sau să reducem într-o mare măsură efectele încălzirii globale.
Profesorul Constantin Leonte de la Universitatea Agricolă din Iaşi va vorbi despre organismele genetic modiﬁcate, temă care va ﬁ abordată şi în prezentarea lui Victor
Golovin de la Institutul Internaţional de Fitotehnie, Ecologie, şi Sănătate Netradiţională, Ukraina. Este o temă foarte
contradictorie, ceea ce este reﬂectat şi în denumirea prezentării lui Victor Golovin – Organismele Modiﬁcate Genetic
– indicatorul progresului, dar şi al regresului umanităţii. Pe
continentul american şi pe cel european există o situaţie diametral opusă în ceea ce priveşte organismele genetic modiﬁcate. Dacă în Europa acestea sunt interzise, în SUA ele
sunt pe larg utilizate şi aplicate.
Vreau să menţionez şi participarea profesorului Jan
Diek van Mansvelt de la Universitatea de Stat din Wageningen, Olanda. Care va vorbi la tema landşaftului şi a agriculturii. Este vorba despre o viziune sistemică asupra agriculturii, a modului în care activitatea umană a dereglat echilibrul existent în natură. Dl professor va sugera în ce mod
aceste aspecte pot ﬁ armonizate şi integrate pentru a reduce
impactul negative al încălzirii globale.
Nu mai puţin importantă este şi prezentarea profesorului Hans Ramseier, de la Universitatea de Ştiinţe
Aplicative, Elveţia, referitor la culturile succesive sau mixte
în agricultură. Cu regret, am trecut la cultivarea ﬁecărei culturi în parte, în timp ce în natură ﬁecare cultură este însoţită
de alte culturi, complementare, care îi permit să asimileze
mai eﬁcient umiditatea, substanţele nutritive din sol,
energia solară etc. Aceasta presupune, în mare măsură, să
folosim ecosistemele naturale ca model pentru agrico-sisteme. Sunt convins că fermierii noştri vor prelua multe informaţii utile din această prezentare, cu atât mai mult, cu
cât în Moldova deja au fost efectuate nişte lucrări la
această temă.
Colegii noştri din Rusia şi Ucraina vor prezenta aspectele legate de partea etică, a interacţiunii şi aplicării teoriei
agriculturii biodinamice, care presupune nu numai respectarea cerinţelor de agronomie, dar şi a unor cicluri existente în natură.

Ediţia a IX a expoziţiei „Fabricat în Moldova” se va
desfăşura în perioada 27 – 31 ianuarie 2010 pe teritoriul
CIE Moldexpo. Sunt invitaţi să participe atât agenţi economici din ţară, cât şi de peste hotare.
Potrivit Camerei de Comerţ şi Industrie, expoziţia multiramurală „Fabricat în Moldova” propune soluţii la probleme ce ţin de structura de comercializare şi promovare a produselor moldoveneşti, oferă populaţiei posibilitatea de a cumpăra produse autohtone de calitate, inﬂuenţează direcţia
de decizie a consumatorilor şi a întreprinderilor comerciale angro şi cu
amănuntul, orientând-o către producătorii locali, stimulează roducerea mărfurilor competitive şi de calitate.
Programul adiţional va întruni specialişti din ţară şi de peste hotare, reprezentanţi ai autorităţilor publice, care vor aborda teme actuale ale economiei. Ceremonia oﬁcială de decernare a învingătorilor concursului
„Marca comercială a anului 2009” va avea loc la 29 ianuarie 2010.
La ediţia din 2009 a expoziţiei au participat 400 de agenţi economici din
toate ramurile economiei naţionale, iar suprafaţa expoziţională a depăşit
2400 metri pătraţi. Ecpoziţia a fost vizitată de peste 40 mii de vizitatori.
Toate problemele abordate în cadrul Conferinţei
îşi vor găsi reﬂectarea în rezoluţia ﬁnală.
Un element principal şi principial este aplicarea în practică a recomandărilor care vor ﬁ formulate în cadrul Conferinţei. Fiecare participant, din rândul fermierilor, va găsi suﬁciente informaţii care să le ﬁe utile. Avem suﬁciente momente şi din ﬁtotehnice, şi în zootehnie care necesită să ﬁe
adaptate la realităţile climaterice actuale. Aici, mult depinde
de iniţiativa fermierilor. Atât serviciile Federaţiei AGROinform, cât şi soluţiile aplicative ale instituţiilor ştiinţiﬁce ramurale sunt la dispoziţia fermierilor, însă iniţiativa de preluare şi aplicare trebuie să aparţină producătorilor agricoli.
Producătorii agricoli deja resimt efectele încălzirii globale
şi deja simt necesitatea adaptării. Este vorba şi despre schimbarea termenului de însămânţare, şi despre folosirea soiurilor şi hibrizilor care sunt mai rezistenţi la condiţiile de secetă, şi raionarea culturilor. La acest ultim element vreau
să adaug că, dacă anterior o cultură, un anumit soi, era cultivată cu succes pe tot teritoriul ţării, acum, deja este problematic.
Boris BOINCEAN,
preşedintele Comitetului
Organizatoric

În RM s-a înregistrat un deficit
de fructe de 62 mii tone
În perioada ianuarie-septembrie
curent, în Republica Moldova a fost
înregistrat un deﬁcit de fructe de
13%, comunică Bursa agricolă online, agravista.md, cu referire la datele Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare (MAIA). Potrivit
sursei menţionate, pentru anul curent a fost prognozată şi obţinută o
producţie globală de fructe de 400
mii tone. Totodată, necesarul intern
şi exportul a constituit 461 923
tone. Astfel, abaterile deﬁcitare au
constituit în acest an 61 923 tone,
sau 13% din asigurarea necesităţii
interne. Anterior, reprezentanţii
MAIA au declarat că reducerea recoltei globale de fructe în anul curent
va ﬁ compensată cu fructele de măr
recoltate în mare parte din livezile
tinere intrate pe rod.

Fabricat în Moldova
invită, începând
cu 27 ianuarie

Exporturile de fructe moldoveneşti
înregistrează o tendinţă de descreştere
Datele Federaţiei AGROinform atestă că exporturile de
fructe din Republica Moldova
sunt din ce în ce mai mici în ultimii cinci ani.
Sursa citată arată că în anul
2004 exportul de fructe moldoveneşti a constituit 191 699
tone, inclusiv 138 061 tone de
mere. În anul curent însă exporturile de fructe s-au cifrat doar la
95 543 tone de fructe, dintre care
52 596 tone de mere.
Specialiştii explică această
scădere prin reducerea anuală a
rodului, în mare parte din cauza
condiţiilor climaterice nefavorabile, dar şi din cauza restricţiilor
impuse de autorităţile Republicii
Moldova, precum şi a ţărilor în
care aceste fructe sunt exportate.
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Subvenţiile în agricultură
vor fi acordate prin concurs
Referindu-se la subvenţii pentru anul
viitor, ministrul a promis că “în Fondul
de subvenţionare a producătorilor agricoli vor fi nu mai puţine mijloace decât
în anul curent (313 mln lei – n.r.)”.

El a mai spus că nu numai mijloacele din fondul
de subvenţionare a producătorilor agricoli vor ﬁ di-

Anularea restricţiilor
la exportul de struguri
şi vin în vrac s-a soldat
cu rezultate scontate
Anularea restricţiilor la exportul de struguri şi vin în vrac s-a soldat cu
rezultate scontate, a declarat ministrul agriculturii şi industriei alimentare, Valeriu Cosarciuc, într-o conferinţă de presă.

Cosarciuc a spus că subvenţiile vor ﬁ orientate în
trei direcţii prioritare: 1. Obţinerea unor produse vegetale cu valoare adăugată înaltă; 2. Dezvoltarea sectorului zootehnic; 3. Stimularea creării întreprinderilor mici şi mijlocii de procesare în mediul rural,
inclusiv a întreprinderilor menite să asigure perioada
postrecoltare – de depozitare, calibrare, ambalare, refrigerare, care ar permite majorarea exporturilor în
orice perioadă a anului.
Cosarciuc a spus că subvenţiile vor ﬁ acordate nu
ca în anii trecuţi, după principiul primul venit – primul servit, ci în bază de concurs. Agenţii economici,
indiferent de mărimea întreprinderilor, vor trebui să
prezinte proiecte.

„Până la sfârşitul anului, vom
mobiliza echipele de consultanţi,
care activează în centrele de extensiune şi în alte structuri subordonate ministerului, acestea vor organiza seminare pentru producători,
în cadrul cărora vor fi prezentate
direcţiile prioritare de subvenţionare, precum şi proiecte-model
pentru obţinerea finanţării din partea statului”, a precizat Cosarciuc.
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Cosarciuc a spus că analiza vânzărilor demonstrează că acestea au crescut. Numai în
luna octombrie au fost exportate 847 tone de struguri, iar în celelalte luni de la începutul
recoltării – 240 tone.
Rezultate pozitive au fost atinse şi la exportul vinului în vrac, distilatelor de vin şi
cupajelor de divin cu un termen de maturare mai mare de 5 ani. „Dacă în lunile precedente media exportului acestor produse se cifra la 10 mln dolari, în octombrie acestea
au constituit 17 mln dolari”, a exempliﬁcat ministrul.
De asemenea, contractele negociate de agenţii economici pentru lunile noiembrie –
decembrie denotă că livrarea acestor produse vinicol pe pieţele externe va ﬁ în creştere,
a mai spus Valeriu Cosarciuc.
Exporturi se fac în Federaţia Rusă, Belarus, Kazahstan, mai puţin în Ucraina. E important că agenţii economici pot să dispună de proprietatea lor aşa cum consideră necesar, fără ca statul să se implice şi să dicteze unde şi când să facă vânzări, a conchis ministrul agriculturii şi industriei alimentare.
recţionate pentru a dezvolta o agricultură eﬁcientă în
RM, dar şi cele din proiectele ﬁnanţate de donatorii
externi. În parte, ministrul s-a referit la reabilitarea
celor 11 sisteme de irigare din contul banilor de la Corporaţia Provocările Mileniului; la proiectul de circa 47
mln de euro, ﬁnanţat de Comisia Europeană care va
ﬁ lansat în 2010 şi al cărui obiectiv va ﬁ dezvoltarea
unor afaceri proﬁtabile în mediul rural.
Ministrul agriculturii şi industriei alimentare a
mai spus că din cele 313 mln lei , cât a constituit Fondul pentru susţinerea producătorilor agricoli în
2009 au fost alocate 254 mln lei, altele 59 mln lei vor
ﬁ oferite beneﬁciarilor până la 31 decembrie curent.

Moldova nu va reuşi să
valorifice cotele UE la exportul
produselor de origine animală
nici în următorii doi ani
Nici anul acesta şi nici în următorii doi ani, Moldova
nu va exporta produse de origine animală pe piaţa
comunitară şi nu va valorifica cota la exportul acestor produse, acordată de UE.
„Există o procedură bine stabilită: după ce se încheie misiunea Direcţiei generale de inofensivitate a produselor de origine animală din cadrul Comisiei Europene / DG SANCO/ se oferă o perioadă de trei ani,
în care ţara care vrea să opereze exporturi pe piaţa comunitară trebuie
să îndeplinească un plan de măsuri, elaborat în baza recomandărilor făcute
misiune”, a precizat ministrul.
„Misiunea DG SANCO a fost mai demult în Moldova, dar planul de
măsuri a fost elaborat nu demult, în noiembrie. Guvernarea precedentă
a trâmbiţat mult că noi trebuie să valoriﬁcăm aceste cote şi că există posibilităţi, dar au făcut mai nimic”, a declarat Valeriu Cosarciuc.
El a mai spus că printre măsurile din plan, care în sfâşit a fost elaborat, se înscrie înzestrarea laboratoarelor de testare a producţiei de origine animală, a laboratorului sănătăţii animalelor, care e în proces de reconstrucţie.
Foarte importantă în acest context e şi situaţia întreprinderilor de
procesare a producţiei de origine animală. Ele urmează să-şi restructureze sistemele de asigurare a inofensivităţii produselor , în conformitate
cu cerinţele impuse de sistemul de management al calităţii ISO 22000
sau grupului de standarde HACCP.
UE a acordat Moldovei cote la exportul de carne, produse din carne
şi mezeluri, precum şi de ouă de pasăre. Mai înainte ouăle de pasăre se
exportau pe piaţa României, dar după intrarea acesteia în UE, exporturile
au fost stopate. Specialiştii sunt de părere că, la prima etapă, Moldova
ar putea exporta pe piaţa comunitară conserve din carne şi ouă de pasăre.

Agenţia de plăţi în agricultură va fi
lansată în primul trimestru al anului viitor
Agenţia de plăţi şi intervenţie în agricultură va fi lansată în primul trimestru al anului viitor. Această
structură va concentra toate mijloacele destinate
subvenţionării producătorilor agricoli, care în prezent
sunt gestionate de diferite ministere şi întreprinderi.
Totodată, va aplica standarde unice în repartizarea
subvenţiilor şi va asigura transparenţa acestui
proces, a spus într-un interviu ministrul agriculturii,
Valeriu Cosarciuc, citat de Info-Prim Neo.
„Sunt condiţii pe care le-au exprimat atât beneﬁciarii de subvenţii, cât şi organizaţiile neguvernamentale de proﬁl şi experţii
în probleme de agricultură”, a precizat Cosarciuc. Până în prezent subvenţiile, de obicei, se „duceau” către gospodăriile
mari, iar producătorilor mici, potrivit unui studiu, le revenea
doar 10 la sută din acestea, a mai spus ministrul.
„Dar nu numai în ce priveşte repartizarea subvenţiilor există
o neechitate. De exemplu, de restituirea TVA pentru livrarea producţiei pe piaţa internă au beneﬁciat doar 700 de agenţi economici, care sunt înregistraţi ca plătitori de TVA. În sectorul agrar
avem însă 360 mii de producători. Ei, de asemenea, livrează producţie pe piaţa internă şi nu se ştie care mai multă şi mai bună”,
a subliniat Valeriu Cosarciuc, adăugând că pe viitor vor ﬁ subvenţionate ramurile care livrează pe piaţă produse cu valoare
adăugată înaltă.
„Va ﬁ stimulată crearea de întreprinderi mici şi mijlocii de
procesare a materiei prime agricole, precum şi a celor ce formează
infrastructura postrecoltare: ambalare, depozitare şi altele, care
ne vor permite să facem exporturi când oferta de preţ pe piaţă
e mai bună”, a relevat ministrul agriculturii şi industriei alimentare.

El a mai spus că producătorii agricoli vor beneﬁcia de mijloace pentru dezvoltare, nu numai din fondul de subvenţionare,
dar şi dint-un şir de proiecte investiţionale.
În prima jumătate a anului 2010 va ﬁ lansat un proiect, al
cărui obiectiv este creşterea competitivităţii afacerilor în mediu rural. Valoarea proiectului e de 47 mln euro şi va ﬁ ﬁnanţat
de Comisia Europeană, a mai spus ministrul.
Pagină realizată în baza informaţiilor Agenţiei Info-Prim Neo
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Luna octombrie
la perioada de
Roşiile şi castraveţii autohtoni
deja sunt substituiţi
cu producţie de import
Potrivit experţilor AGROinform luna octombrie este perioada, când se comercializează
ultimele loturi de roşii şi castraveţi autohtoni în
cantităţi angro, iar produsele de import sunt prezente pe pieţele angro în proporţii tot mai
mari. În prima decadă a lunii octombrie roşiile
şi castraveţii au fost importaţi din România şi
Ucraina. Ulterior, aceste legume au fost importată exclusiv din Turcia. Din cauza ofertei în descreştere de producţie autohtonă, preţurile s-au
scumpit esenţial, comparativ cu luna precedentă.
Dacă pe parcursul perioadei de referinţă
roşiile au fost preponderent de origine autohtonă, atunci la castraveţi situaţia este inversă.
Deja la începutul lunii octombrie piaţa era do-

Tabelul 1. Evoluţia preţurilor medii la castraveţi în luna octombrie 2009
CASTRAVEŢI
Preţ mediu angro, lei/kg
Piaţa

J.
J.
J.
J.
J.
01.10.09 08.10.09 15.10.09 22.10.09 29.10.09

Abatere, %

sep.
2009

oct.
2009

oct./ sep.

oct.2009/
oct.2008

Bălţi

8,00

n/a

8,00

n/a

16,00

4,75

10,67

124,63

n/a

Cahul

8,00

n/a

n/a

n/a

n/a

5,00

8,00

60,00

-20,00

Chişinău Albişoara

6,00

7,00

12,00

10,00

18,00

5,63

10,60

88,28

-20,78

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

3,00

n/a

n/a

n/a

6,00

15,00

n/a

n/a

n/a

6,00

10,50

75,00

-14,84

Edineţ
Ungheni

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

Tabelul 2. Evoluţia preţurilor medii la roşiile de seră în luna octombrie 2009
ROŞII DE SERĂ
Preţ mediu angro, lei/kg
Piaţa

J.
J.
J.
J.
J.
01.10.09 08.10.09 15.10.09 22.10.09 29.10.09

Abatere, %

sep.
2009

oct.
2009

oct./ sep.

oct.2009/
oct.2008

Bălţi

n/a

6,00

6,00

n/a

10,00

4,00

7,33

83,25

n/a

Cahul

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

3,63

n/a

n/a

-44,44

6,00

7,00

8,00

8,00

10,00

3,25

7,80

140,00

-26,39

n/a

n/a

n/a

n/a

10,00

n/a

10,00

n/a

n/a

4,00

8,00

n/a

10,00

8,00

2,67

7,50

180,90

-21,05

Chişinău Albişoara
Edineţ
Ungheni

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

Tabelul 3. Evoluţia preţurilor medii la roşiile de câmp în luna octombrie 2009
ROŞII DE CÂMP
Preţ mediu angro, lei/kg
Piaţa

J.
J.
J.
J.
J.
01.10.09 08.10.09 15.10.09 22.10.09 29.10.09

Abatere, %

sep.
2009

oct.
2009

oct./ sep.

oct.2009/
oct.2008

Bălţi

4,50

4,00

5,00

3,50

4,00

2,50

4,20

68,00

-58,00

Cahul

4,00

4,00

4,00

4,00

5,00

2,75

4,20

52,73

-35,38

Chişinău Albişoara

4,00

3,00

n/a

4,00

5,00

2,38

4,00

68,07

-52,94

Edineţ

2,50

2,50

3,00

4,00

n/a

1,75

3,00

71,43

-57,14

Ungheni

4,00

n/a

n/a

n/a

n/a

2,50

4,00

60,00

-55,56

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

minată de producţie de importată preponderent
din Ucraina.
Preţul mediu de comercializare al castraveţilor a suferit majorări enorme pe toate
pieţele monitorizate de către experţii AGROinform. Cel mai mare decalaj de preţ a fost înregistrat la piaţa agricolă din Bălţi, unde preţul a
cunoscut o majorare de 124,63%. La celelalte
pieţe monitorizate procentul de majorare a variat în limitele de 60-88la sută. Cel mai mic şi cel
mai mare preţ de comercializare a fost înregistrat la piaţa din Chişinău (6,00 lei/kg şi, respectiv,
22,00 lei/kg). Comparativ cu preţurile medii de
comercializare din anul trecut, castraveţii se comercializează la un preţ mai mic cu 14-18%. Pe
pieţele externe castraveţii au fost comercia-

lizaţi cu un preţ mediu de 0,84 EUR/kg, echivalent cu 13,92 lei/kg.
Circa 40% din producţia autohtonă a fost comercializată în stare verde, destinată conservării.
Roşiile de seră au fost de circa 2 ori mai scumpe
decât cele de câmp, prezentau o calitate mai bună
şi aveau un aspect mai atractiv. Preţul mediu de
comercializare în perioada de referinţă a cunoscut
o majorare, care a variat între 83 şi 180%. Cel mai
mic şi mai mare preţ de comercializare a roşiilor de seră a fost înregistrat la piaţa angro din
Chişinău (3,00 lei/kg şi respectiv 12,00 lei/kg).
Faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent,
preţul mediu de comercializare înregistrează o
micşorare cu circa 21-44%.
Roşiile de câmp comercializate nu sunt de cea
mai bună calitate. Dacă la începutul perioadei de
referinţă roşiile de câmp preponderent au fost
de origine autohtonă, atunci, spre sfârşitul lunii octombrie, practic toată producţia era importată din Ucraina.
Preţul mediu de comercializare în perioada
de referinţă faţă de cea precedentă a crescut cu
52-71%. Faţă de perioada similară a anului trecut, roşiile s-au ieftinit, în medie, cu 35-58%, în
funcţie de piaţă. Cel mai mare preţ a fost înregistrat la piaţa angro din Cahul (9,00 lei/kg).
La roşii oferta este mai mare decât cererea,
din acest motiv intermediarii sunt nevoiţi să reducă din preţ. Dar situaţia se va schimba odată
cu dispariţia totală de pe piaţă a producţiei autohtone, când preţul va ﬁ format în exclusivitate
de intermediari. Castraveţii importaţi din Turcia în următoarea perioadă vor deţine cea mai
mare parte a pieţii, din motiv că şi în Ucraina şi
România perioada de cultivare a acestuia în sezon se va încheia curând.
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a marcat trecerea
import a legumelor
s-au ieftinit pe toate pieţele, cu excepţia din
Chişinău şi Ungheni, unde au fost înregistrate
preţuri mai mari din cauza ofertei mici.
În acelaşi timp, pe parcursul lunii octombrie,
toată cantitatea de vinete comercializate în
pieţele angro monitorizate a fost de producţie
autohtonă. Preţul minim la vinete a fost atestat
la sfârşitul lunii pe piaţa din Edineţ (1,00
lei/kg), iar cel maxim - la Chişinău şi Ungheni
(6,00 lei/kg). Comparativ cu luna septembrie,
preţurile medii au fost în descreştere pe pieţele
din Bălţi, Cahul, Edineţ şi Ungheni, excepţie ﬁind
piaţa din Chişinău, unde preţurile au crescut cu
până la 10,53%. Această creştere se datorează
ofertei mici, dar şi sfârşitului de sezon, când producătorii solicită un preţ mai mare.
Comparativ cu perioada similară a anului trecut, preţurile la vinete au cunoscut o reducere
esenţială, datorată cantităţilor mai mari de
produs, oferite de producătorii autohtoni. În
acelaşi timp, criza a inﬂuenţat considerabil ca-

Ardei dulci şi vinetele
s-au ieftinit
În luna octombrie ardeiul dulce şi vinetele au
fost comercializate pe toate pieţele agricole
monitorizate de către experţii AGROinform.
Comparativ cu luna septembrie, atât oferta, cât
şi cererea au fost în descreştere. Producţia expusă
pe pieţe a fost preponderent autohtonă, însă o
parte a fost importată din România, Ucraina şi
Turcia. Producţia este de calitate medie, ambalată în saci de plasă. În perioada analizată, cea
mai ieftină piaţă pentru ardeii dulci a devenit
piaţa din Bălţi, datorită prezenţei mai multor producători autohtoni. Preţul maxim la ardeiul
dulce (30,00 lei/kg, producţie de import) a fost
înregistrat la piaţa din Chişinău la sfârşitul lunii octombrie, iar preţul minim (2,00 lei/kg, producţie autohtonă) la Bălţi, spre sfârşitul lunii.
Comparativ cu luna septembrie, ardeii dulci

Tabelul 4. Evoluţia preţurilor medii la ardeii dulci în luna octombrie 2009
ARDEI DULCE
Preţ mediu angro, lei/kg
Piaţa

J.
J.
J.
J.
J.
01.10.09 08.10.09 15.10.09 22.10.09 29.10.09

Abatere, %

sep.
2009

oct.
2009

oct./ sep.

oct.2009/
oct.2008

Bălţi

7,00

5,00

5,00

2,00

6,00

7,30

5,00

-31,51

-17,05

Cahul

7,00

7,00

6,00

6,50

6,00

8,10

6,50

-19,75

-6,57

Chişinău Albişoara

6,50

7,00

9,00

7,00

12,00

8,00

8,30

3,75

-30,43

Edineţ

7,00

5,50

5,00

4,00

n/a

7,00

5,38

-23,21

-6,67

Ungheni

8,00

15,00

10,00

10,00

n/a

9,00

10,75

19,44

-6,93

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

Tabelul 5. Evoluţia preţurilor medii la vinete în luna octombrie 2009
VINETE
Preţ mediu angro, lei/kg
Piaţa

J.
J.
J.
J.
J.
01.10.09 08.10.09 15.10.09 22.10.09 29.10.09

Oferta de varză s-a dublat
Abatere, %

sep.
2009

oct.
2009

oct./ sep.

oct.2009/
oct.2008

Bălţi

4,00

3,50

3,50

3,00

2,00

3,50

3,20

-8,57

-40,74

Cahul

3,50

4,00

3,00

3,50

3,50

3,80

3,50

-7,89

-31,37

Chişinău Albişoara

3,50

5,00

5,00

3,50

4,00

3,80

4,20

10,53

-49,58

Edineţ

2,50

2,50

1,00

1,00

n/a

2,50

1,75

-30,00

-65,00

Ungheni

4,00

5,00

4,00

n/a

n/a

5,80

4,33

-25,34

-27,78

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

Tabelul 6. Evoluţia preţurilor medii la varza albă în luna octombrie 2009
VARZA ALBĂ
Preţ mediu angro, lei/kg
Piaţa

J.
J.
J.
J.
J.
01.10.09 08.10.09 15.10.09 22.10.09 29.10.09

pacitatea de cumpărare a populaţiei, fapt care,
de asemenea, a determinat ieftinirea acestor legume. În perioada următoare cantităţile de ardei dulce şi vinete se vor micşora, iar preţurile
vor creşte.

Abatere, %

sep.
2009

oct.
2009

oct./ sep.

oct.2009/
oct.2008

Bălţi

3,00

2,80

2,80

2,50

2,60

3,83

2,74

-28,45

61,17

Cahul

2,50

3,00

2,80

3,50

3,50

4,08

3,06

-25,00

70,00

Chişinău Albişoara

2,50

2,00

2,50

2,80

2,80

3,58

2,52

-29,61

43,18

Edineţ

2,50

2,50

2,50

n/a

2,00

2,88

2,37

-17,53

23,44

Ungheni

3,00

3,00

n/a

3,50

3,00

4,33

3,12

-27,94

19,06

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

Potrivit experţilor AGROinform, cantităţile
de varză comercializată în luna octombrie pe
pieţele monitorizate s-au dublat. Situaţia a fost
determinată de recoltarea în masă a verzei târzii în luna precedentă. Cu toate că terenurile agricole cultivate cu varză târzie au fost mai mici decât în anul precedent, recoltele de varză au fost
mai mari, inclusiv datorită utilizării în masă a
irigării. În a doua jumătate a lunii analizate,
pieţele agricole din Chişinău, Bălţi şi Cahul au
fost suprasaturate cu varză şi au satisfăcut pe deplin cerinţele consumătorului. La toate pieţele
monitorizate au predominat producătorii, care
au comercializat mai bine de 80 % din producţia
totală, oferind spre cumpărare varză de soiurile
Slava, Albă de Buzău, Selema, precum şi din hibrizi olandezi. În a doua jumătate a lunii calitatea producţiei s-a îmbunătăţit considerabil,
ﬁind comercializată varză cu dimensiunea mai
mare a căpăţinelor.
Pe parcursul lunii octombrie a crescut şi
oferta de conopidă, care preponderent a fost comercializată la Chişinău şi Bălţi şi, pentru prima
oară, pe data de 8 octombrie, la Cahul, exclusiv
producţie de origine autohtonă. Varza de pechin
a fost comercializată pe parcursul întregii pe-

rioade de monitorizare la piaţa din Chişinău, iar
la Bălţi - în ultima zi de monitorizare. Varza roşie
în perioada de referinţă a fost comercializată în
cantităţi mici de către producători numai la piaţa
din Chişinău.
Oferta mare de varză albă pe pieţele agricole
a inﬂuenţat stabilirea preţului de comercializare.
În perioada de referinţă, la toate pieţele monitorizate preţul mediu de comercializare, în comparaţie cu luna precedentă, a înregistrat o tendinţă de scădere. Cel mai mic preţ (2,00 lei/kg)
pentru varza albă fost înregistrat la piaţa din
Chişinău şi Bălţi, iar cel mai mare (4,00 lei/kg)
în ultima decadă a lunii la piaţa din Cahul. Cele
mai mari cantităţi de varză albă s-au comercializat la preţul de 2,50 lei/kg. Cele mai stabile
preţuri 2,50 lei/kg şi 3,00 lei/kg au fost înregistrate la pieţele din Edineţ şi Ungheni.
Conform datelor statistice, după eşecul din
anul trecut, când a fost obţinut un supraprodus
de varză, în anul curent terenurile agricole
plantate cu varză au fost mai mici.
Pentru luna noiembrie, schimbări esenţiale
nu sunt prognozate. În primele două decade ale
lunii curente oferta va rămâne la nivelul ultimei
decade a lunii octombrie. Spre sfârşitul lunii atât
oferta, cât şi cererea vor descreşte.
Maria CERVATIUC, AGROinform

!

Experţi ai Federaţiei Naţionale a
Agricultorilor din Moldova AGROinform monitorizează în permanenţă
evoluţia preţurilor la fructe şi legume
la cinci pieţe angro din ţară (Cahul,
Chişinău, Ungheni, Bălţi, Edineţ)
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Mai puţine subvenţii
pentru agricultură
Guvernul intenţionează să reducă cu 30-40% subvenţiile pentru agricultură din
cauza că nu ajung bani în buget, ca urmare a scăderii dramatice a încasărilor
„Subvenţiile în agricultură pentru anul viitor într-adevăr se vor micşora, pentru că nu
avem posibilitate să subvenţionăm în aceeaşi
măsură agricultura”, a declarat pentru Postul
de radio Europa Liberă ministrul de stat Victor Bodiu. El a adăugat că programul de subvenţionare va f redus, însă nu în detrimentul
agricultorilor şi că Guvernul va încerca să compenseze micşorarea asistenţei „cu programe de
asistenţă tehnică oferite prin intermediul donatorilor străini”.
Proiectul Planului de stabilizare şi relansare
economică pe anii 2009-2011 prevede, în particular, reducerea cu 35% a cheltuielilor din Fondul de subvenţionare a producătorilor agricoli
pe anul 2009, pentru investiţiile capitale,
plantarea plantaţiilor multianuale (pomicole şi
nucifere), procurarea utilajului agricol, crearea
staţiunilor tehnologice de maşini şi pentru aco-

perirea cheltuielilor de pompare a apei.
De asemenea, se propune reducerea cu cel
puţin 30% anual a alocaţiilor pentru protejarea terenurilor agricole de grindină, micşorarea cu 85% a subvenţiilor la înﬁnţarea plantaţiilor viticole, precum şi reducerea cel puţin
30% anual a alocaţiilor pentru reproducţia,
creşterea şi sănătatea animalelor. Se preconizează să fe reduse cu 30% alocaţiile fnanciare
de la bugetul de stat pentru plantarea pădurilor noi.
Totodată programul guvernamental are în
vedere modifcarea mecanismului de subvenţionare în agricultură, astfel ca să fe
susţinute fnanciar domeniile cu valoare
adăugată înaltă şi cele orientate spre export
(produse agricole ecologice, construcţia complexelor frigorifce, ambalarea, sortarea producţiei agricole, etc.);

OPINII:
Viorel CHIVRIGA:

Accentul trebuie pus pe efcienţa subvenţionării
Autorul unui studiu cu privire la reformarea
sistemului de subvenţionare în agricultură, Viorel Chivriga, afrmă că „este un lucru care se făcea
şi anii precedenţi, unele direcţii de dezvoltare a agriculturii era stimulată prin subvenţii de stat, în
acelaşi timp pe alte domenii asistenţa fnanciară
era redusă”.
„Peste un an-doi, unele din domeniile subvenţionate nu mai erau sprijinite de stat”, mai
spune expertul, lăsând să se înţeleagă că este
frească o modifcare a politicii de subvenţionare.
Pe de altă parte, dl Chivriga menţionează că
diminuarea fondului de subvenţionare „este o problemă”. „Resursele alocate sectorului agrar din Moldova au fost reduse întotdeauna, chiar dacă în ultimii ani au crescut lent, însă ele au fost incomparabil mai mici faţă de toate statele care ne înconjoară”, mai spune expertul.
„Ce se poate de făcut pentru a diminua impactul micşorării subvenţiilor pentru agricultură? În primul rând, spune Viorel Chivriga, este
important de a schimba mecanismul de subvenţionare, a îmbunătăţi procesul de monitorizare

a alocării subvenţiilor. Şi, nu în ultimul rând, ba
poate cel mai este important ca accentul să fe pus
pe efcienţă. Este un lucru care nu a fost făcut până
în 2009 ”.
„Foarte mult depinde de faptul ce direcţii vor
f subvenţionate în 2010, care vor f rigorile în selectarea benefciarilor de subvenţii şi care va f rolul funcţionarilor sau a comisiilor ce vor repartiza
fnanţările ”, subliniază expertul. El spune că
„dacă regulamentul ce urmează a f aprobat de parlament va f un regulament bun, se vor deschide
multe uşi pentru anumite categorii de benefciari,
poate să fe îmbunătăţit controlul asupra alocării
subvenţiilor şi poate f optimizat procesul de analiză a impactului subvenţiilor. Sunt lucruri care trebuie să fe făcute numaidecât în 2010 şi astfel va
f redus impactul negativ ce poate să apară în urma
reducerii Fondului de subvenţionare”.
Viorel Chivriga mai declară că trebuie „să facem tot posibilul ca acest proces să fe transparent,
ca lumea de la ţară să ştie ce subvenţii acordă statul, care sunt condiţiile de subvenţionare, cine sunt
benefciarii şi care este efectul”.

OPINII:
Iurie HURMUZACHI:

Concepţia de subvenţionare, elaborată cândva,
ar trebui să fe adaptată la noile condiţii
„Pentru a determina necesitatea şi volumul
subvenţiilor este necesară efectuarea unor calcule
economice pe produse şi domenii, care în fnal ar
demonstra care este situaţia, ce s-a făcut până
acum şi care este necesitatea în subvenţii”, afrmă
Iurie Hurmuzachi, director adjunct al Federaţiei
Agroinform. Spre exemplu, „ca o primă încercare,
Federaţia Agroinform actualmente se afă în fază
de fnalizare a calculelor respective pe mere şi

prune”. În al doilea rând, reieşind din criza economică, este necesară o analiză minuţioasă a sectoarelor strategice din agricultură spre care ar trebui să fe redirecţionate prioritar subvenţiile,
mai spune dl Hurmuzachi. El adaugă că „desigur
că, după posibilităţi, ar f necesară majorarea
fondului de subvenţionare, precum şi revizuirea
concepţiei de subvenţionare, elaborată cândva,
adaptarea acesteia la noile condiţii”.

Valeriu BULGARI:

Reducerea subvenţiilor ar f o greşeală strategică
Preşedintele Uniunii Republicane a Asociaţiilor Producătorilor Agricoli „UniAgroProtect”, Valeriu Bulgari, este de părere că o eventuală reducere a subvenţiilor pentru agricultură „ar f o
greşeală strategică”.
„Statul ar trebui să subvenţioneze pe întreg
lanţul valoric, adică de la fondarea plantaţiilor până
la export, pe patru-cinci mărfuri agroindustriale,
ce aduc încasări majore pe unitate de suprafaţă”,
spune preşedintele „UniA-groProtect”. El adaugă
că ar trebui fnanţate domeniile cu valoare adăugată
înaltă şi cele orientate spre export.
„Un ţăran se afă la începutul lanţului valoric,
altul pe alt segment, cel de-al treilea e cu procesarea şi statul ar trebui să-i încurajeze, atunci vom putea vorbi de rezultate peste doi-trei ani”, menţio-

nează dl Bulgari.
Preşedintele Uniunii Asociaţiilor Producătorilor
Agricoli nu este de acord că subvenţionarea în genere nu a avut efect. „Subvenţionarea plantaţiilor
de livezi intensive a fost bună, la fel subvenţionarea producerii strugurilor de masă, dar a rămas în
umbră producerea legumelor. Nu ştiu de ce mai dăm
subvenţii pentru producerea tutunului?”, mai
spune dl Bulgari. El subliniază că „nu se pune problema de a subvenţiona sută la sută un domeniu.
Poţi aloca 10% din cost alocă, poţi 50% fnanţează
50%, dar fă lucrul acesta corect, aceasta ar arăta
poziţia statului faţă de dezvoltarea unui domeniu
sau altul”. Cifra de subvenţionare atinsă deja nu ar
trebui să fe redusă pentru că ar putea să aibă consecinţe politice, crede preşedintele „UniAgroProtect”.

Dosar Business Expert
Deşi subvenţiile de la stat în sectorul agrar au crescut de zece ori (de la 30 milioane
de lei în 2003, la 313 mil lei aprobate pentru 2009), impactul generat de această susţinere
nu este cunoscut.
Cheltuielile statului pentru agricultură – domeniu în care lucrează circa 200 de mii
de angajaţi – nu au depăşit 2% din PIB în ultimii ani. În anul 2007 a fost atinsă cea mai
înaltă cotă alocată agriculturii raportată la Produsul Intern Brut – 1.7% şi 4.1% faţă de
totalul cheltuielilor publice.
„În Republica Moldova coexistă mai multe fonduri pentru subvenţionare, administrate de mai multe instituţii de stat. Procesul de distribuire rămâne netransparent, atât
în ceea ce priveşte beneﬁciarii,cât şi membrii comisiilor de selecţie”, constată experţii
IDIS „Viitorul”.
Experţii propun crearea unei Agenţii de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură ce ar concentra toate fondurile dispersate în prezent.
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Europa este datoare să susţină trecerea
de la comunism la democraţie,
iar moldovenii să-şi facă temele
Interviu
Info-Prim Neo
cu europarlamentarul
român
Sebastian BODU

Sebastian BODU
europarlamentar
român

Așteptările
moldovenilor sunt
mai mari decât
promisiunile din
programul de
guvernare. Cred că
Republica Moldova
are nevoie de
măsuri ferme
și decise.

comunism cu Ion Iliescu şi Moldova după 8 ani de
neo-comunism cu Vladimir Voronin. Alegerile reprezintă, deci, un eveniment esenţial pentru un stat,
mai ales prin efectele pe care, deşi poate nu le
conştientizăm, ele există asupra vieţii de zi cu zi, şi
o neparticipare la alegeri echivalează cu un abandon
al propriului destin. S-a dovedit şi în România, ultima oară în 2004, când am împiedicat câştigarea alegerilor de către Adrian Năstase, s-a dovedit şi în Moldova în vara lui 2009, când Vladimir Voronin a fost
îndepărtat de la putere prin vot democratic. În decembrie 2004, România a spus NU corupţiei de stat,
în 2009 Moldova a spus NU comunismului.
- Credeţi că sprijinul ﬁnanciar pe care îl
primeşte Republica Moldova de la FMI va ﬁ suﬁcient pentru a depăşi perioada de criză
economică?

- Cum se vede Republica Moldova de la
Bruxelles, în special democraţia din Republica
Moldova?
- România a fost mereu atentă la transformările
prin care trece sau a trecut Republica Moldova. În ultimul timp însă, Moldova a atras atenţia prin evenimentele de la 7 aprilie 2009, prin acele acţiuni de
încălcare a democraţiei, a normelor statului de
drept. Sper ca vinovaţii pentru abuzurile comise pe
7 aprilie să ﬁe identiﬁcaţi şi judecaţi, astfel încât asemenea acte să nu mai aibă loc niciodată. Iar după aceea
am urmărit succesul partidelor democratice în alegeri şi înlăturarea regimului comunist. Republica Moldova se aﬂă acum într-o perioadă de tranziţie, iar comunitatea europeană este datoare să sprijine acest
proces de trecere de la comunism la democraţie. Iar
în Moldova, toate partidele, ﬁe că sunt în Parlament
sau nu, sunt obligate să pună umărul la reconstrucţia
statului.

- Cunoaşteţi cazuri de corupţie din Republica Moldova?
- Doar din relatările apărute în cele câteva articole din presa moldovenească. Ele au apărut chiar în
perioada guvernării comuniste şi vorbesc despre lideri comunişti, de la preşedinte la miniştri, ceea ce
mi se pare foarte grav. Dar probabil că actele de corupţie cu care se confruntă oamenii obişnuiţi sunt
cele curente de zi cu zi. Atunci când te duci la medic,
de exemplu, şi trebuie să dai mită. Corupţia mare cauzează însă cele mai mari dezechilibre şi inechităţi întro societate. Ar ﬁ ideal, dacă s-ar crea o strategie naţională de luptă împotriva corupţiei, strategie care să
ﬁe asumată de toate partidele din Republica Moldova.
Poate că ar trebui făcută o paralelă cu legislaţia românească. Mai ales că Direcţia Naţională Anticorupţie
din cadrul Parchetului General din România primeşte
constant, din partea Comisiei Europene, note mari

- Eu pot reconﬁrma atât sprijinul europarlamentarilor români, indiferent de culoarea politică,
pentru aderarea Moldovei la UE, cât şi a României
în general, dar asta nu scuteşte Republica Moldova
de îndatorirea de a-şi face conştiincios temele. Cred,
de asemenea, că scrutinul prezidenţial din România
este foarte important şi pentru Republica Moldova.
Moldova a avut în România, sub mandatul preşedintelui Traian Băsescu, un aliat pentru democraţie şi
integrare europeană. De aceea, cred că e foarte important ca cetăţenii români din Republica Moldova
să îşi exercite dreptul de vot în favoarea celui care a
dovedit că se implică pentru binele Moldovei. Traian
Băsescu a fost un preşedinte foarte activ în politica
externă şi nu a închis ochii la ce se întâmpla la
Chişinău aşa cum ar ﬁ făcut-o alţi politicieni cu prea
multă diplomaţie. Preşedintele României a condamnat public încălcarea drepturilor omului, a făcut demersuri concrete pentru integrarea europeană a Moldovei, a simpliﬁcat procedurile de redobândire a
cetăţeniei române şi multe altele. Îi îndemn pe toţi
cei care pot vota în Republica Moldova să voteze în
continuare pentru Traian Băsescu.
- Sunteţi pentru prima oară în Republica Moldova. Cum vi se par moldovenii?
- Sunt oameni liberi, curajoşi şi primitori. Însă
este clar că majoritatea populaţiei trăieşte în sărăcie.
Şi se impun măsuri concrete şi responsabile pentru
creşterea economică şi a nivelului de trai. Cred însă
că moldovenii trebuie să urmeze acum exemplul altor ţări din fostul bloc comunist care au ajuns departe.
De exemplu, Ţările Baltice sau Ungaria, Slovacia, Slovenia, Bulgaria. Şi România, desigur.
- Sunteţi aici la invitaţia Mişcării Acţiunea Europeană. De ce un partid extraparlamentar?

- V-am auzit vorbind despre nevoia Republicii Moldova de a se supune unei perioade de reconstrucţie. Care credeţi că sunt
primii paşi prin care guvernarea democratică
ar putea demara acest proces?
- Primul pas, şi cel mai important, cred că este
eradicarea corupţiei. Corupţia generează sărăcie. Noi
avem această experienţă în România. Am luptat cu
corupţia şi nivelul de trai a crescut. Cred că este nevoie de o reformă în justiţie. De acordarea unei independenţe sporite procurorilor şi judecătorilor. Nimeni nu mai trebuie să se aﬂe sub inﬂuenţa politicului. La baza reformelor trebuie să stea principiile
statului de drept, democratic, separarea puterilor în
stat, promovarea şi respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti.

Uniunea Europeană. Cum se poate concretiza
acest sprijin, dincolo de intervenţiile declarative?

în rapoartele de evaluare pe ţară. Poate că şi aici este
nevoie de un DNA.
- Cum apreciaţi măsurile luate de actuala guvernare până în acest moment?
Sunteţi la curent cu programul de guvernare asumat de Alianţa pentru Integrare
Europeană?
- Aşteptările moldovenilor sunt mai mari decât
promisiunile din programul de guvernare. Cred că Republica Moldova are nevoie de măsuri ferme şi decise. România s-a aﬂat într-o situaţie asemănătoare,
în 1996, când a fost necesar să ﬁe demarate reforme
structurale. Politicienii trebuie să-şi asume un anumit cost pentru a împinge ţara înainte. Aş vrea să
continui paralela Moldova - România, aceasta din
urma aﬂându-se în 1996 în aceeaşi situaţie în care
se aﬂă Moldova astăzi. România după 6 ani de neo-

- Nu. Este nevoie şi de măsuri economice
concrete, de măsuri curajoase pe care noua administraţie trebuie să le ia. De aceea, cred că e foarte
important ca Moldova să aibă stabilitate politică şi
solidaritate. Vreau să vă spun că acordul cu FMI nu
numai că presupune primirea unor tranşe de bani
ieftini, ci va atrage ﬁnanţări la fel de ieftine sau chiar
nerambursabile din partea altor organisme sau state,
Uniunea Europeană putând ﬁ unul dintre ele. Pentru a îndeplini condiţiile din acordul cu FMI, care nu
reprezintă un scop în sine, ci un mijloc de atragere
de noi ﬁnanţări, consider că toate forţele democratice
din Republica Moldova, ﬁe că se aﬂă în Parlament
sau în afara lui, trebuie să pună umărul la atingerea
ţintelor stabilite şi reformarea instituţiilor statului.
- România a declarat în repetate rânduri
că susţine aderarea Republicii Moldova la

- Pentru că este un partid creştin-democrat, pentru că a dovedit responsabilitate în timpul alegerilor şi pentru că promovează un pachet de măsuri coerent împotriva corupţiei. Mă bucur că invitaţia a venit de la un partid care, chiar dacă nu are prezenţă
parlamentară, şi-a declarat deschis orientarea către
creştin-democraţie şi către integrare europeană.
Notă Info-Prim Neo: Deputatul în Parlamentul European din partea Partidului Democrat Liberal
din România, Sebastian Bodu s-a aﬂat la Chişinău în
zilele de 6-7 noiembrie, în calitate de invitat la masa
rotundă „Moldova în UE. Perspective economice, politice şi instituţionale după guvernarea comunistă”, organizată de Mişcarea Acţiunea Europeană. Este membru al Grupului Parlamentar al Partidului Popular European (Creştin Democrat) din Parlamentul European
şi vicepreşedinte al Comisiei pentru Afaceri Juridice. Recent, a făcut declaraţii de susţinere a Republicii Moldova în Parlamentul European.

Autorităţile române caută sedii pentru consulate la Bălţi şi Cahul
A fost anunţat concursul pentru achiziţia sediilor celor două
consulate generale ale României la Bălţi şi Cahul. Plicurile cu oferte
vor ﬁ deschise la 2 decembrie, a declarat într-o conferinţă de presă
Alexandru Mureşan, însărcinat cu afaceri al României în R. Moldova, şef adjunct al misiunii diplomatice de la Chişinău.
„Nu putem spune în cât timp aceste consulate vor ﬁ deschise, pentru
că sunt mai mulţi factori care joacă un rol aici. Bineînţeles, interesul este

maximal din partea ambelor părţi este ca acestea să devină operaţionale
cât mai devreme posibil”, a spus Mureşan.
Preşedintele român, Traian Băsescu, a semnat la 2 noiembrie două decrete privind înﬁinţarea consulatelor româneşti la Bălţi şi Cahul. Ministrul moldovean de externe, Iurie Leancă, a menţionat recent că în prezent
R. Moldova examinează posibilitatea deschiderii unui consulat general al
R. Moldova la Iaşi.
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Toamna de aur la Ungheni

Toamna mai este supranumită de aur nu numai pentru culorile predominante
în această perioadă, dar şi pentru belşugul pe care îl oferă agricultorilor, care
pot să-şi vadă materializate roadele muncii. Este şi perioada, când se organizează târguri, iarmaroace şi expoziţii. Un eveniment de acest gen a avut loc la
Ungheni. Este vorba despre o expoziţie organizată de Centrul pentru Iniţiativă
Privată (CIP) Ungheni în parteneriat cu Consiliul Raional în cadrul Forumului
Regional de Investiţii.
La expoziţie au participat apicultori cu miere diferită: de tei,
de salcâmi, poliﬂoră, etc, pomicultori, viticultori, legumicultori,
meşteriţe în croşetări, gospodine etc.
Fermierii din Cetîreni au prezentat „Ograda fermierului” – au
improvizat o curte cu gard de nuiele, cu o căruţă încărcată cu grâu
şi porumb, seminţe de ﬂoarea-soarelui, cu un teasc şi vin pe masă.
Masa, aşa cum se cuvine la moldoveni, era încărcată cu bucate:
sărmăluţe, fripturică, mămăliguţă, plăcinţele, fructe, struguri şi
nuci. Meşteriţele din Cetîreni şi-au expus croşetările – feţe de masă,
hulubaşi, vaze pentru ﬂori, meleuri de diferite forme etc.

La rândul lor, legumicultorii din Manoileşti (Anatol Glodeanu), Chirileni (Nicolae Strungaru), Hristoforovca (Petru Vizitiu), Floriţoaia Nouă (Ion Pascaru) au prezentat ardei graşi,
varză, roşii, ardei iuţi, vinete, ceapă, dovleac, gogoşari, etc. Cu toate
că anul curent a fost destul de problematic pentru agricultori rezultatele s-au arătat destul de bune. Legumicultorii, folosind irigaţia,
au crescut legume frumoase şi calitative.
Nu au rămas în urmă nici pomicultorii, nici viticultorii. Pomicultorii din Floreni au propus mere de calitate superioară – soiul
Florina, Generos, Golden, Idared şi Simirenco, din livadă tânără.
Struguri de soiul Moldova au fost prezentaţi de fermierul din
Corneşti, Oleg Sorbală, şi de fermierul din Floriţoaia Nouă, Ion
Pascaru.
SRL „Panaceu-Fitofarm” a prezentat ierburi medicinale, pre-

cum şi ceai calmant şi de menţinere a tonusului.
La eveniment au fost prezenţi oaspeţi din România şi Letonia,
precum şi din diferite regiuni ale ţării. Toţi au fost plăcut surprinşi
de cele văzute la expoziţie, de ospitalitatea, veselia şi optimismul
gazdelor.
Oameni cu suﬂet mare şi mâni de aur care pot creşte producţie
agricolă şi o pot prelucra, pot confecţiona covoare de o frumuseţe
ne mai văzută, încălţăminte, mobilă, haine gata.
Fiecare participant la expoziţie a fost distins cu Diplomă de participare, iar fermierii şi cu o prime băneşti din partea Centrului pentru Iniţiativă Privată.
Marina Radu,
Consultant marketing CIP Ungheni
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DEZVOLTAREA MURINELOR
(şoareci de câmp) în perioada toamnă-iarnă în Republica Moldova
Murinele sau şoarecii de câmp pot fi complet inofensive ani la rând, până-n momentul în care
populaţia lor creşte alarmant şi pot să distrugă o
parte din roada de grâne sau lucerniere. Iar dacă
toamna populează livada tânără, apoi primăvara din
aceasta rămân numai nişte vreascuri lipsite de viaţă.
Condiţiile din vară au favorizat menţinerea densităţii murinelor pe culturile prăşitoare, legumicole, lucerniere, livezi
îmburuienate, terenuri delăsate. Toamna caldă şi îndelungată a contribuit înmulţirii în masă a murinelor.
Pe parcursul lunii octombrie s-a remarcat popularea culturilor agricole şi alte staţii de către murine cu specii şoarece de câmp (Microtus arvales) cu dimensiunea de 10 cm
în lungime. Construcţia galeriilor subterane este complicată,
adesea unite prin cuiburi şi camere de rezervă comune, formează colonii, care se pot observa prin existenţa a numeroase găuri pe tot terenul, cât şi după tocăturile lăsate pe teren, mai cu seamă în culturile de lucernă, cereale şi rapiţă
de toamnă.
În prezent, în nordul republicii, densitatea numerică a
vizuinilor viabile pe semănăturile de lucernă este foarte sporită: de la 1500 până la 4500 v.v./ha. Pe unele câmpuri de
rapiţă densitatea e până la 1500 v.v./ha. La ﬁnele lunii octombrie, popularea semănăturilor de rapiţă şi cerealiere de
toamnă s-a înregistrat şi în sud.
De fapt, şoarecele de câmp consumă părţile verzi şi subterane ale plantelor. Acesta este activ tot timpul anului şi
îşi sapă galerii chiar şi sub zăpadă. Iese în căutarea hranei,
atât ziua, cât şi noaptea, desfăşurând o activitate intensă mai
ales seara. Cerealele şi semănăturile de lucernă sunt adăposturi pentru supravieţuirea murinelor. În condiţii de iarnă
mai bine supravieţuiesc indivizii tineri.
Reproducerea are loc tot timpul anului, având uneori,
până la 3-6 generaţii a câte 4-8 pui ﬁecare.
Pentru constatarea faptului necesităţii tratamentelor trebuie de a efectua cercetări de traseu terenurilor agricole. La
depistarea a 50 vizuini viabile/ha - la cereale, rapiţa de
toamnă şi livezi; 100 v.v./ha. – la lucerniere şi pentru stoparea răspândirii rozătoarelor e necesar de a efectua tratări
cu utilizarea bactorodencida cu norma de consum – 2,0
kg/ha. Momeala, câte 1 lingură de masă, se introduce în vizuină.
Popularea timpurie a culturilor de toamnă prognozează sporirea densităţii şoarecilor. Iarna este necesar de atras
atenţie la rezistenţa culturii şi înălţimea stratului zăpezii,
prezenţa alternării temperaturilor care provoacă pojghiţa
de gheaţă.
Prezenţa stratului de zăpadă va da posibilitate dezvoltării
ulterioare active a murinelor, ce va determina majorarea densităţii numerice a lor în anul 2010. Pe cerealiere şi rapiţa de
toamnă se va menţine tendinţa răspîndirii şi cauzării nocivităţii acestora. În livezi în urma hrănirii ( rozături be baza
tulpinii) murinele pot cauza uscarea pomilor, în special la
cei tineri. De aceea, la prezenţa stratului de zăpadă în livezi
urmează de recomandat eliberare tulpinilor de zăpadă în
raza de 30-40 cm.

În luna septembrie s-a
remarcat popularea culturilor prăşitoare şi legumicole
de şoarecele de mişună
(Mus musculus spicilegus),
care depăşea PED de câteva
ori.
Dimensiunile şoarecelui de mişună sunt mai reduse, coada mai scurtă şi
mai groasă. Culoarea blănii
de pe spate este mai deschisă.
Galeriile de vară ale acestor rozătoare sunt formate
dintr-o cameră centrală (cuibul) cu câteva intrări şi
ieşiri. Deasupra cuibului se
aﬂă „mişuna”, constituită
din 4-14 indivizi (mişuna
este un muşuroi destul de
lat şi puţin înalt). Înălţimea
mişunilor variază de la 35 –
75 cm, iar diametrul lor, de la 110 - 200 cm. În partea centrală a unei mişune există de obicei un depozit de iarnă, acoperit cu un strat de pământ de 15-20 cm grosime sau cu buruieni. Iarna se retrag în cuibul subteran, care are şi o legătură
cu depozitul de rezerve asigurat din timp. Hrana principală
este formată din grăunţe de cereale: grâu, ovăz, orz, porumb,
ﬂoarea-soarelui etc. Greutatea rezervelor de hrană poate
ajunge la câteva kilograme. Primăvara animalele părăsesc
mişunile, trecând de obicei pe semănăturile de ierburi perene. Mai târziu, ele pătrund în semănăturile de cerealiere,
unde se concentrează după strângerea recoltelor.
Reieşind din particularitatea dezvoltării, cea mai efectivă metodă de combatere este distrugerea mişunilor prin
arat sau unde nu e posibil - manual cu sapa.
Gaibu ZEMFIRA,
Inspectoratul General de Supraveghere
Fitosanitară şi Control Semincer
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Pentru a evita infectarea cu gripă pandemică

Femeile gravide şi minorii
vor fi consultaţi de medici
de familie la domiciliu
Femeile gravide şi copiii vor fi deserviţi de
medicul de familie preponderent la domiciliu, potrivit unui ordin al Ministerului
Sănătăţii, aprobat la 7 noiembrie. Măsura
se impune ca răspuns la creşterea riscului
de infectarea cu infecţii respiratorii acute.
În acelaşi timp, din 6 noiembrie, a fost instituit regim de
carantină în toate instituţiile medico-sanitare din ţară. În contextul evoluţiei situaţiei epidemiologice şi atestării transmiterii comunitare a infecţiei, urmează a ﬁ internaţi doar pacienţii cu
forme grave şi medii ale bolii. Pacienţii cu forme uşoare vor ﬁ
trataţi la domiciliu, sub supravegherea medicului de familie.
Persoanele sănătoase şi bolnavii, care nu necesită analize,
investigaţii şi intervenţii de urgenţă sunt sfătuiţi să-şi amâne
vizitele în instituţiile de asistenţă medicală primară.
Ministerul Sănătăţii mai anunţă că un lot de 200 mii de doze

de preparat Tamiﬂu va sosi în ţară la mijlocul săptămânii curente. Bolnavii de gripa A(H1N1), indiferent daca sunt sau nu
asiguraţi medical, vor ﬁ trataţi din contul Asigurărilor Obligatorii
de Asistenţă Medicală. Primele loturi de vaccin antigripal de
tip nou se aşteaptă la începutul lunii decembrie.
În acelaşi context, Ministerul Educaţiei solicită părinţilor,
în măsura posibilităţilor să evite aﬂarea copiilor şi tinerilor în
colective (grădiniţe, instituţii extraşcolare, cinematografe,
discoteci, alte instituţii culturale), precum şi evitarea, după caz,
a deplasărilor în transportul public.
Reamintim că, în scopul diminuării riscului de infectare cu
virusul gripal A(H1N1), în situaţia în care au fost depistate şi
conﬁrmate cazuri de îmbolnăvire a elevilor şi studenţilor, Ministerul Educaţiei, prin Dispoziţia nr. 650 din 05 noiembrie
2009, a prelungit vacanţa de toamnă a elevilor din învăţământul primar, gimnazial, secundar general, până la 15.11.2009.
De asemenea, în acelaşi scop, a fost sistată, până pe 15
noiembrie activitatea didactică în instituţiile de învăţământ secundar profesional, mediu de specialitate şi superior.

Stocurile de preparate antivirale au fost de
100 de ori mai mari decât necesităţile sezoniere
Stocurile de preparate antivirale şi măşti sterile de protecţie, care au fost completate de agenţii
economici din Moldova, au depăşit de 100 de ori necesităţile eventualilor pacienţi, pentru
perioada de toamnă, care se caracterizează anual prin majorarea cazurilor de viroze, arată
datele Agenţiei Medicamentului.
“Medicamente în ţară au fost, stocuri erau destul de mari,
de 100 de ori mai mari decât pronosticul populaţiei care poate
ﬁ afectată de diferite afecţiuni în acest timp“, a declarat directorul Agenţiei Medicamentului, Boris Golovin.
Golovin explică deﬁcitul de preparate antivirale, precum
şi a produselor parafarmaceutice prin faptul că importante
cantităţi ale acestora au fost procurate şi transmise în
Ucraina, unde situaţia este critică la acest capitol. “S-au efectuat foarte multe procurări de către persoane, care transmiteau aceste medicamente rudelor sale în Ucraina. Mai ales în
raioanele de la hotar cu Ucraina, acolo erau procurări care

depăşeau de zeci de ori cumpărăturile în zilele obişnuite“, a
spus Golovin.
Din cauza răspândirii rapide a gripei pandemice, în farmacii se simte un deﬁcit de medicamentele antivirale cunoscute şi a măştilor de protecţie. Totodată, Golovin susţine
că multe dintre ele pot ﬁ înlocuite cu producţie autohtonă,
care se găseşte în farmacii. Astfel, unguentul “Oxolină“ se poate
înlocui cu gelul de producţie autohtonă “Brion“, care este mai
activ decât medicamentul cunoscut. De asemenea, măştile fabricate pot ﬁ înlocuite cu cele din tifon, confecţionate de mână,
care ar avea un grad de protecţie mai mare.

Virusul de gripă pandemică este de până la
20 de ori mai rezistent decât cel de gripă sezonieră

j Singura metodă de protecţie, la moment, este masca

Virusul de gripă pandemică se
deosebeşte de cel al unei gripe sezoniere prin agresivitatea şi rezistenţa
acestuia la mediul extern, susţine Viorel Prisăcari, specialistul principal în
epidemiologie din Moldova.
“Virusul pandemic nou se deosebeşte de cel sezonier prin faptul că
este mai rezistent la mediul extern.
Virusul gripei sezoniere – până la 30
de minute rezistă în mediul extern,
acesta nou – până la 10 ore. De aceea
noi îl putem contamina şi cu mâinile.
Recomandăm cât mai des spălarea sau
dezinfectarea mâinilor“, a spus
Prisăcari.
Potrivit specialistului, “în cazul de
faţă singura barieră pe care o avem azi
este masca, vaccinul nu-l avem la
mână“. “Masca – noi nu avem alt mijloc azi de a ne proteja, decât masca.
Gripa este o infecţie respiratorie care
se transmite de la om la om prin aerul
expirat-inspirat“, a adăugat Prisăcari.

CCCEC monitorizează
corectitudinea formării
preţurilor la preparate antivirale

j

neregulile pot fi reclamate la linia fierbinte 257 257

Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi
Corupţiei a iniţiat controale inopinate la un şir de farmacii în
vederea monitorizării corectitudinii formării preţurilor la produsele farmaceutice antivirale utilizate.

Aceste acţiuni au demarat în contextul solicitărilor Guvernului către instituţiile abilitate de
a preveni o eventuală ieşire de sub control a stării de lucruri provocate de agiotajul cauzat de extinderea gripei pandemice, pe de o parte şi de cererea exagerată din partea populaţiei faţă de medicamentele antigripale. Centrul urmează să identiﬁce cazurile de majorare excesivă şi neîntemeiată
a preţurilor la produsele farmaceutice şi echipamentele de protecţie, să veriﬁce capacităţile stocurilor existente la moment şi să întreprindă măsuri eﬁciente de prevenire a eventualelor speculaţii
din partea farmaciştilor sau persoanelor ﬁzice de a face business în situaţia vizată.
Începând cu 6 noiembrie, CCCEC a dispus iniţierea veriﬁcărilor de specialitate în regim nonstop la unităţile farmaceutice şi depozitele acestora. Ca urmare a descinderilor specialiştilor Centrului, s-a constatat că majoritatea instituţiilor veriﬁcate dispun de stocuri de medicamente antivirale suﬁciente pentru a acoperi necesităţile populaţiei, rezervele acestora însă ar putea ﬁ epuizate în două săptămâni. Cu regret însă, nu au fost identiﬁcate şi preparate utilizate în tratamentul gripei A (H1N1) cum ar ﬁ „Tamiﬂu”.
Directorul CCCEC, Viorel Chetraru, a convocat o şedinţă ad-hoc cu top managerii întreprinderilor
care deţin cele mai mari reţele farmaceutice din ţară cum este Felicia, Farmacia Familiei, Hypocrates, Gedeon Richter etc. Subiectele discuţiei s-au axat pe prevenirea speculaţiilor la capitolul
politicii de formare a preţurilor, monitorizarea consecventă a loturilor de medicamente existente
şi celor care urmează să vină în ţară, precum şi identiﬁcarea cazurilor de scoatere ilicită peste frontiera de stat a medicamentelor de către persoane ﬁzice etc.
„Este important ca pe viitor să putem gestiona starea de lucruri în aşa fel, încât mecanismul
de formare a preţurilor să nu depăşească limitele bunului simţ şi, în consecinţă, populaţia ţării să
nu ﬁe dublu afectată – şi de erupţiile virusului, şi de eventualele speculaţii pe piaţa medicamentelor. Noi nu vom crea impedimente în activitatea reţelelor farmaceutice, dar vom reacţiona dur
şi agresiv la orice caz de incorectitudini admise”, a declarat directorul CCCEC.
CCCEC a dat startul liniei ﬁerbinţi 257 257, la care pot ﬁ reclamate cazurile de majorare excesivă a preţurilor la medicamentele de primă necesitate, inclusiv oricare alte semnalări de abuzuri care vizează comercializarea produselor farmaceutice. În regim de 24 din 24 de ore, la Centru este în serviciu o echipă mobilă de specialişti gata să reacţioneze la sesizările cetăţenilor.

Gripa pandemică, bilanţ provizoriu
j Peste 300 de cazuri de maladie şi trei decese confirmate
Potrivit datelor Centrului Naţional
Ştiinţifico-Practic de Medicină
Preventivă, în dimineaţa zilei de luni, 9
noiembrie, în Moldova au fost înregistrate 316 cazuri confirmate de gripă pandemică, dintre care 3 decese confirmate
şi unul în proces de analiză.
În cele trei cazuri de deces persoanele infectate au
venit de peste hotare: două din Moscova, iar una din Polonia. Totodată, un copil de numai cinci ani a decedat
sâmbătă la Centrul ştiinţiﬁco-practic “Mama şi copilul“
din municipiul Chişinău, din cauza unei pneumonii avansate. Medicii nu exclud că şi acest deces a survenit din
cauza gripei pandemice.
În total, au fost înregistrate 615 cazuri suspecte la
virusul gripal AH1N1, în investigare de laborator
aﬂându-se 82 de probe.
Potrivit Ministerului Sănătăţii, situaţia de epidemie
este declarată în cazul înregistrării, timp de trei
săptămâni consecutiv, a câte 750 de cazuri de gripă pandemică pe săptămână.
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* OFERTE
Produs

Cantitate

Descrierea companiei:

Brânză de oi

nelimitat

Palii Gheorghe Făleşti, s.Ciolacu Vechi, Tel.:
(259) 22951, 78227

Brânză de oi

1 tonă

BăştinaşiiFăleşti, s. Scumpia, Tel.: (259) 63332,
067104202

Butaşi de trandafir

Făină de grâu

1000 bucăţi Belenciuc Ludmila Ungheni, Tel.: (236) 24268

100 tone

Floarea-soarelui 400 tone

Floarea-soarelui 200 tone

Arnăut Cahul, s.Roşu, Tel.: 079036623

Petrular Cahul, s.Andruşul de Jos, Tel.:
069294364
Vrabie Ion Ungheni, s. Costuleni, Tel.: (236)
40313, 079506817

Produs

Floarea-soarelui 50 tone

Floarea-soarelui 40 tone

Floarea-soarelui 40 tone

Descrierea companiei:
Panea Victor Cantemir, s.Cârpeşti, Tel.: (273) 782-81

Grâu semincier 25 tone

Staliuta Cahul, s.Roşu, Tel.: 069602019

Struguri de
masă

8 tone

Colnic Nicolae Cantemir, s.Cârpeşti, Tel.: (273)
78-4-31

Grâu

Butuc Veaceslav Cantemir, s.Cârpeşti, Tel.: (273)
78412

Struguri tehnici
7 tone
Cabernet

Ciobanu Vasile Cantemir, s.Cârpeşti, Tel.: (273)
78-2-41

Orz

100 tone

Amonti AgroFăleşti, s. Năvârneţ, Tel.:
069194851

Orz

100 tone

Agro-Pompa Prim Făleşti, s.Pompa, Tel.: (259)
76530, 079559 232

Orz furajer

30 tone

Arnăut Cahul, s.Rosu, Tel.: 079036623

Orz furajer

20 tone

Staliuta Cahul, s.Roşu, Tel.: 069602019

Orz de toamnă

10 tone

Butuc Veaceslav Cantemir, s.Cârpeşti, Tel.: (273)
78412

Orz

3 tone

Tărîţă Mihai Glodeni, s.Hâjdieni, Tel.: (249)
56216

40 tone

12 tone

Miere de albine 1 tonă

Marcu VictorFăleşti, satul Călineşti, Tel.: (259)
61281

Miere de albine 0,5 tone

Poneatovschii MirceaGlodeni, Tel.: (249) 24275

Miez de nuci

Stati Costel or. Glodeni, str. Trandafirilor, Tel.:
069251254

Mere

1,5 tone

60 tone

40 tonă

Stagiona Agro Făleşti, s. Răuţel, Tel.:
069184454
Veşca Sergiu Teleneşti, s. Budăi Tel.: (258)
63225, 069260378

Spic şi soare Cahul, Tel.: 069144282
25 tone

Cires Ion Făleşti, s. Călineşti, Tel.: (259) 613453,
069447157

Agro-Pompa PrimFăleşti, satul Pompa, Tel.:
(259) 76530, 079559232

Ovăz semincier 50 tone

Petrular Cahul s.Andruşul de Jos, Tel.:
069294364

Mere

20 tone

Cucu Timofei Ungheni, s.Cetireni, Tel.: (236)
41382

Varză

60 tone

Ceahur Mihail Făleşti, s.Hâtreşti, Tel.:
068848400

Morcov

1 tonă

Negura Olegr. Rezina, s. Echimăuţi, Tel.:
079595515

Varză

5 tone

Negura Olegr. Rezina, s. Echimăuţi, Tel.:
079595515

Lână oi

0,3 tone

Arseni Vasile Cantemir, s.Pleşeni, Tel.: (273)
74222

Ulei din floarea2 tone
soarelui

Arnăut Cahul, s.Roşu, Tel.: 079036623

Staliuta Cahul, s.Roşu, Tel.: 069602019

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

Floarea-soarelui 25 tone

Izurcani AgroFăleşti, s.Glingeni, Tel.: (259)
71331, 22951

Grâu alimentar

Agro-Pompa Prim Făleşti, s.Pompa, Tel.: (259)
76530, 079559232

Lucernă în balo- 5000 baloturi
turi

Staliuta Cahul, s.Roşu, Tel.: 069602019

Plante medicinale

Cazacov Sofia Ungheni, s.Bereşti, Tel.: (236)
22579

0,4 tone

Porumb

300 tone

Agro-Pompa PrimFăleşti, satul Pompa, Tel.:
(259) 76530, 079559232

Şerban Nicolae Cahul, s.Zârneşti, Tel.: (299)
59825, 069590210

* CERERI
Produs
Cartofi

500 tone

Cantitate

Struguri tehnici
12 tone
Cabernet

Mere
Floarea-soarelui 50 tone

Produs

Descrierea companiei:
Palii GheorgheFăleşti, satul Ciolacu Vechi, Tel.:
(259) 22951, 78227

Grâu

Mere
Floarea-soarelui 100 tone

Cantitate

Cantitate
12 tone

Descrierea companiei:
Grigoriţă Viorel or.Drochia, Tel.: 079503214

Floarea-soarelui 500 tone

Gajiu Vasile Hânceşti, Tel.: (269) 23408,
068083841

BăştinaşiiFăleşti, s. Scumpia, Tel.: (259) 63332,
067104202

Grâu alimentar

600 tone

Hiliuţanul Râşcani, s.Hiliuţi, Tel.: 069160588

Grâu alimentar

500 tone

Gîrlea Andrei Rezina, Tel.: (254) 21115,
069148537

Porumb

Grâu

300 tone

BăştinaşiiFăleşti, s. Scumpia, Tel.: (259) 63332,
067104202

Porumb

100 tone

Amonti AgroFăleşti, s. Năvârneţ, Tel.:
069194851

Grâu alimentar

450 tone

Vrabie Iurie Ungheni, s.Valea Mare , Tel.: (236)
43217

50 tone

Spic şi soare Cahul, Tel.: 069144282

250 tone

Victoria Agro Orhei, s. Sărătenii-Vechi, Tel.: (258)
73300, 069258568

Porumb

Grâu alimentar

Mazare

500 tone

Gajiu Vasile Hânceşti, Tel.: (269) 23408,
068083841

Puieţi de măr

40 000
bucăţi

Cucu Timofei Ungheni, s.Cetireni, Tel.: (236)
41382

Miere de albine 0,5 tone

Poneatovschii Mircea Glodeni, Tel.: (249) 24275

230 tone

Natcubi-Agro Cahul, s. Larga Nouă, Tel.: (299)
70746, 067170332

Puieţi de prun

40 000
bucăţi

Cucu Timofei Ungheni, s.Cetireni, Tel.: (236)
41382

Mere

100 tone

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

Roşiii

4 tone

Lupan Ion Cahul, s.Colibaşi, Tel.: (293) 62607,
069945244

Mere

60 tone

Pînzari Sergehi Glodeni, Tel.: (249) 41195

Mere

2 tone

Popov Ecaterina Orhei, s. Mârzeşti, Tel.: (235)
63331

Porumb

500 tone

Gajiu Vasile Hânceşti, Tel.: (269) 23408,
068083841

Orz

300 tone

Gajiu Vasile Hânceşti, Tel.: (269) 23408,
068083841

Varză

5 tone

Grigoriţă Viorel or.Drochia, Tel.: 079503214

Grâu alimentar

Grâu furajer

Grâu furajer

250 tone

200 tone

Victoria Agro Orhei, s. Sărătenii-Vechi, Tel.: (258)
73300, 069258568

Staliuta Cahul, s.Roşu, Tel.: 069602019
Seminţe de lucernă

Grâu

200 tone

150 tone

8 tone

Strelciuc Ion Chiril Hânceşti, s.Caracui, Tel.:
(269) 23406
Seminţe lucernă 5 tone

Grâu alimentar

150 tone

Liversina Ungheni, s. Chirileni, Tel.: (236) 75230,
069132625

Grâu

100 tone

Stagiona AgroFăleşti, s. Răuţel, Tel.: 069184454

Grâu furajer

Grâu alimentar

50 tone

40 tone

Arama Dumitru Cahul, s. Roşu, Tel.: 069701273

Izurcani AgroFăleşti, s.Glingeni, Tel.: (259)
71331, 22951

Seminţe de mor0,2 tone
cov
Seminţe de
sfeclă

Sfeclă roşie

Soia

Staliuta Cahul, s.Roşu, Tel.: 069602019

Petrular Cahul, s.Andruşul de Jos, Tel.:
069294364
Postolachi AlexandruEdineţ, s.Terebna, Tel.:
(246) 93098, 069041734

0,2 tone

Postolachi AlexandruEdineţ, s.Terebna, Tel.:
(246) 93098, 069041734

5 tone

Negura Olegr. Rezina, s. Echimăuţi, Tel.:
079595515

nelimitat

Vitalie Ojog Hânceşti, Tel.: (269) 23408,
068083841



* Pre\ negociabil
Mai multe oferte
şi cereri găsiţi pe
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