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Guvernul a aprobat Programul de stabilizare
şi relansare economică pe perioada anilor
2009-2011, în valoare de 
10 miliarde de lei moldoveneşti.

Ministrul Agriculturii
are trei adjuncţi

Guvernul a numit, miercuri, 25 noiembrie,
noii viceminiştri ai Agriculturii şi Industriei Ali-
mentare. Este vorba despre Vasile Bumacov, expert
în proiectul japonez 2 KR, fost ministru al agri-
culturii; Ştefan Chitoroagă, conducător de gos-
podărie ţărănească în raionul Ungheni, şef al
subdiviziunii teritoriale Ungheni a Federaţiei
Naţionale a Fermierilor; şi Gheorghe Arpentin,
preşedinte al Uniunii Oenologilor din Moldova.Nr. 18 (62), 27 noiembrie 2009
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Asocierea producătorilor agricoli
pentru activităţi de marketing

rămâne singura opţiune pentru
acces la pieţe de desfacere

Cooperarea în condiţiile crizei economice

„Propunerile noastre pentru 
subvenţionare au la bază analize

minuţioase ale sectoarelor concrete
din agricultură”

Aurelia Bondari, 
Directorul executiv al AGROinform pag. 8

Activitatea de până în prezent a cooperativelor de întreprinzător a de-
monstrat că asocierea pe principii de marketing este soluţia optimă pentru

comerţul agricol, prin asigurarea calităţii şi cantităţii de producţie la preţ
competitiv de piaţă şi prin sporirea capacităţii de negociere a producăto-

rilor agricoli. 
Federaţia Naţională a Agricultorilor din Moldova AGROinform dis-

pune de o vastă experienţă în domeniul creării şi asistenţei coope-
rativelor de întreprinzător. Până în prezent, cu asistenţă din par-

tea AGROinform au fost create şi dezvoltate 30 de cooperative,
care întrunesc aproximativ 1000 de membri. 

Însă, activitatea cooperativelor de întreprinzător şi a aso-
ciaţiilor de producători a evidenţiat o serie de probleme care
împiedică dezvoltarea cooperării fermierilor în Republica
Moldova. Aceste probleme sunt de ordin fiscal, investiţional
şi instituţional. Un impact negativ asupra cooperativelor
existente a avut-o şi criza economică.

Astfel, vânzările nete ale cooperativelor pe parcursul anului
2008 au fost de 5,73 mln lei, cu aproximativ 5 mln lei mai puţin
decât în anul 2007. În acelaşi timp, tranzacţiile de export s-au
cifrat la 138 mii de lei, faţă de un milion în anul precedent. 

Analiza activităţii acestora în condiţiile actuale de
criză constituie tema ediţiei din anul curent a Conferinţei
„Cooperarea agricultorilor în marketing – o soluţie pen-
tru accesarea pieţelor”. 

Participanţii la eveniment, reprezentanţi ai coope-
rativelor de întreprinzător, ai Ministerului Agricultu-
rii, organizaţiilor neguvernamentale din domeniul agri-
culturii, programe și misiuni internaționale îşi pro-
pun să elaboreze un set de propuneri pentru a im-
pulsiona sistemul de cooperare a fermierilor, ca să-
şi asigure acces la pieţe de desfacere. 

Organizatori ai Conferinţei sunt 
Ministerul Agriculturii şi Industriei 
Alimentare şi Federaţia Naţională a 

Agricultorilor din Moldova „AGROinform”.



Nr. 18 (62) 
27 noiembrie

COOPERARE2

Care este viitorul acestor ferme, cum ele vor
deveni competitive şi vor fi conectate la pieţele
de desfacere. Continuarea tendinţelor actuale
din RM, când fermele mici şi mijlocii sunt
„ignorate” de subvenţii şi atenţie din partea ins-
tituţiilor de stat, universităţilor, procesatori-
lor, donatorilor, va avea consecinţe grave nu nu-
mai pentru agricultură, dar şi pentru întreg
spaţiul rural.

Modele de îmbinare armonioasă a ferme-
lor mici şi mijlocii în lanţul valoric agricol pot
fi observate în agricultura multor ţări, care au
atins performanţe majore în producere şi ex-
port cum ar fi Polonia şi China.

La experienţa Chinei ne vom referi puţin
mai detailat spicuind din studiul „Conectarea
fermierilor de scară mică din China cu pieţe in-
ternaţionale: Studiu de caz a lanţurilor de ex-
port a merelor”; („Linking Small Scale Farmers
in China with the International Markets: A
Case of Apple Export Chains”)  de Xiaoyong
Zhanga, Huanguang Qiub şi Zhurong Huangc
publicat în International Food and Agribusi-
ness Management Review, Volume 12, Nr. 3,
2009. 

În decurs de 20 de ani China a reuşit să se
transforme dintr-un producător nesemnificativ
de mere în cel mai mare producător şi expor-
tator mondial. Astfel, în anul 2007 China a pro-
dus 42% din volumul mondial de mere (FAO,
2008). În 2007, China devine liderul exportului
global de mere cu 13.5% din cantitate, urmată
de Italia cu 10.4%, Chile cu 10.3%, Franţa cu
9.2% şi SUA cu 8.8% ( UN COMTRADE,
2007).  În acest răstimp China a reuşit să-şi
conecteze milioanele de ferme mici pro-
ducătoare de mere la un „capăt” cu consuma-
torul sofisticat din Vest la alt „capăt”.

Exemplul provinciei Qixia din China, care
produce mere mai mult de un secol ne ilustrează
dezvoltarea vertiginoasă a ramurii: dacă până
la liberalizarea pieţei chineze în 1983 provin-
cia dispunea de 7,360 hectare de livezi, pro-
ducând 99,2 mii tone de mere, atunci în 2007
suprafaţa livezilor a crescut până la 43.3 mii hec-
tare producând deja 8 milioane de tone de mere.
Schimbări spectaculoase au avut loc şi în in-

frastructura de păstrare a merelor, dacă în 1984
existau doar 3 depozite frigorifice cu o capaci-
tate de 10 mii tone, atunci în 2006 deja exis-
tau 200 de frigidere moderne cu o capacitate
de 360 mii tone, ce oferă posibilitate de a efec-
tua livrări de mere anul împrejur.

O atenţie deosebită merită dimensiunile
medii a unei livezi de mere. Astfel aşa numi-
tele ferme de scară mare cu mărimea medie mai
mare de 0.65 hectare constituie 20% din totalul
suprafeţelor, ferme de scară medie - 0.4 hec-
tare, ocupă 40% din totalul suprafeţelor şi fer-
mele de scară mică cu livadă sub 0.2 hectare
ocupă 20% din totalul suprafeţelor.

Este clar, că astfel de performanţe fermierii
chinezi au reuşit să obţină nu numai datorită
hărniciei lor şi rodniciei pământului, dar şi cu
contribuţia nemijlocită a statului, care a avut
în primul rând o strategie clară de dezvoltare
a ramurii susţinută cu resurse şi tehnologii.

Cum operează fermierii 
chinezi în lanţul valoric

“Dirijarea lanţului” este o noţiune care de-
notă prin ce căi sunt coordonate activităţile de-
a lungul lanţului valoric, adică: cum este spe-
cificat procesul, şi cum sunt aplicate şi moni-
torizate standardele. Aici de un mare interes
sunt modelele de relaţii ale fermierilor mici cu
celelalte verigi ale lanţului valoric.

Mai jos sunt descrise câteva modele de in-
tegrare a fermelor mici în lanţul valoric.

Modelul 1: 
Parteneriate în reţea (Multi Party Networks)

Exportatorii semnează acorduri cu aşa nu-
mitele comitete săteşti care prevăd suport la pro-
ducerea şi la achiziţionarea merelor de calitate
de la fermierii dintr-un sat. În aceste acorduri
nu sunt specificate preţurile la mere şi cantităţile.
Pentru îmbunătăţirea calităţii merelor expor-
tatorii angajează specialişti locali, care consultă
fermierii din sat privind aplicarea sistemelor de
protecţie a plantelor organizând anual cursuri
de 5 - 10 seminare practice în cîmp. Exportatorii
achiziţionează apoi merele de calitate superioară

de la fermieri oferindu-le preţuri mai mari în
comparaţie cu alţi colectori. Aceşti exportatori
selectează satele după aşa criterii: suprafaţa li-
vezilor din localitate, puritatea de soi a merelor,
gustul şi calitatea merelor, relaţii de comunicare
deschisă şi transparentă în comitetele săteşti.

Acest model este bazat pe o reţea mare de
firme exportatoare, comitete săteşti, fermieri şi
consultanţi agricoli. An acest model exportatorii
tratează terenurile fermierilor ca pe “propria li-
vadă” şi influenţează producţiile fermierilor pen-
tru a obţine un volum mai mare de mere de ca-
litate superioară.

Modelul 2: 
Fermieri privilegiaţi (Preferred Farmers) 

Exportatorii dezvoltă relaţii de lungă du-
rată cu fermierii privilegiaţi cooperând cu ei pe
parcursul unei perioade îndelungate. Expor-
tatorii selectează fermierii bazându-se atît
pe nivelul de încredere, cît şi pe criterii de am-
plasare geografică: regiunile amplasate la al-
titudine înaltă în care merele sunt mai gus-
toase. Exportatorii cer ca fermierii să aplice fer-
tilizanţi şi chimicale specifice. La final expor-
tatorii plătesc fermierilor un preţ mai mare de-
cît cel de piaţă.

Acest model este rezultatul relaţiilor de
lungă durată bazate pe o încredere mutuală re-
ciprocă dinte fermieri şi exportatori.

Modelul 3: 
Ferme nuclee (Nucleus Farm) 

Deseori exportatorii sunt proprietari a
fermelor nuclee prin care ei pot demonstra prac-
ticile agronomice şi oferi instruire pentru alţi
fermieri. O fermă nucleu se formează prin aren-
darea sau procurarea terenului pe care compania
exportatoare îşi înfiinţează propria livadă. 

Acest model serveşte pentru atingerea a 2
scopuri: pentru a demonstra altor fermieri prac-
ticile de producere şi pentru a satisface regle-
mentările de export în cazul necesităţii de acre-
ditare a livezilor. 

Model 4: Cooperative 
Exportatorii înregistrează o cooperativă

împreună cu fermierii în care au încredere.
Aceasta este un pas mai avansat decât modelul
„Fermierilor privilegiaţi”. Exportatorii aderă la
cooperativă bazându-se pe capacităţile de
păstrare şi accesului la piaţă, pe când fermierii
aderă la cooperativă bazându-se pe volumele de
mere produse. Fermierii membri ai cooperativei
trebuie să aibă o reputaţie bună (trebuie să res-
pecte întocmai tehnologiile şi standardele de pro-
ducere) şi să prelucreze livezile amplasate într-
o vecinătate compactă. Fermierii-membri livrează
merele calibrate la frigiderul exportatorului
fără a determina preţul. Un comitet de vânzători
consultând fermierii-membri comercializează
merele pe piaţă. Costurile de păstrare şi de mar-
keting sunt deduse din încasări, iar sumele
rămase sunt distribuite către fermierii-membri
care au livrat merele. Cooperativele de asemenea
angajează specialişti care acordă suport tehno-
logic fermierilor-membri şi-i ajută la procurarea
mijloacelor de producţie în aşa fel ca merele să
fie de o calitate constantă şi omogenă. 

Acest model este utilizat de către exporta-
tor şi fermieri pentru a maximizeze performanţa
în cadrul lanţului valoric de pe urma profitabi-
lităţii şi a calităţii merelor.

Iurie FALĂ, 
specialist superior in cooperare al
AGROinform, doctor în economie

Importanţa integrării fermierilor mici
şi mijlocii în cadrul lanţului valoric

Este greu de neglijat rolul pe care îl ocupă gospodăriile agricole mici şi mijlo-
cii în agricultura Moldovei. Aceste ferme au o pondere majoră în volumul pro-
ducţiei agricole şi joacă un rol major în asigurarea securităţii alimentare şi a
cantităţii exportului agricol.

Federaţia Naţională a Agricultorilor din Moldova
„AGROinform” oferă finanţări pentru activităţi de
marketing, din contul liniei de creditare proprii,
gestionată de întreprinderea de microfinanţare „Mi-
croInvest” S.R.L. 

Finanţarea este eligibilă pentru 
următoarele domenii: 

� controlul calităţii produselor agricole; 
� depozitarea/păstrarea producţiei agricole; 
� sortarea/calibrarea producţiei agricole; 
� procesarea producţiei agricole; 
� ambalarea şi etichetarea/marcarea producţiei agricole.

Pentru potenţialii beneficiari sunt aplicate următoarele
condiţiile de finanţare din contul liniei de creditare AGROinform:

1. Cooperative de marketing - credite în mărime de până
la 50,000 EURO, oferite la o rată a dobânzii de 16% anual*;

2. Membrii cooperativelor - credite în mărime de până la
25,000 EURO şi rata dobânzii de 18% anual*;

3. Antreprenori  - credite în mărime de până la 10,000
EURO (excepţii poate fi suma de până la 20,000 EURO când afa-
cerea are un impact economic şi social avansat şi este preponderent
orientat în dezvoltarea activităţilor de post-recoltare) şi rata do-
bânzii de 18% anual*;

4. Clienţii ce vor contracta creditul sunt obligaţi să asigure
cu gaj în mărime corespunzătoare şi poartă deplină răspundere
pentru rambursare acestuia.

Procedura de accesare a finanţărilor 
este următoarea:

1. Potenţialii beneficiari trebuie să se adreseze la organizaţiile
Regionale AGROinform sau la oficiul naţional de coordonare.

2. Specialiştii AGROinform selectează clienţii şi îi asistă în per-
fectarea Planului de Afaceri.

3. Specialiştii AGROinform vor acorda asistenţă beneficiari-
lor la conlucrarea cu ofiţerii de creditare ai „Microinvest” S.R.L.
pentru pregătirea documentelor necesare Dosarului de Creditare.

4. Creditele vor fi aprobate şi eliberate într-o lună din momentul
depunerii Dosarului la Comisia de Creditare.

Informaţii suplimentare pot fi obţinute 
la numărul de telefon (22) 23 77 30.

* la debursarea creditelor „Microinvest” S.R.L. aplică un comision unic.

AGROinform oferă finanţări pentru activităţi de marketing
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Pentru agenţii economici din mediul rural creditele vor fi ofe-
rite prin intermediul băncilor comerciale selectate pentru par-
ticipare la program prin intermediul: Moldova Agroind-
bank, Eximbank, Banca Socială, Energbank, Victoriabank.

Pentru membrii AEÎ – prin intermediul Corporaţiei de
Finanţare Rurală (CFR).

CONDIŢII DE ELIGIBILITATE 
ALE BENEFICIARELOR:

� Viabilitatea comercială, financiară şi economică a ideii
de afacere,

� Contribuţia beneficiarelor ≥ 20% din costul total al in-
vestiţiei (în mijloace băneşti sau bunuri materiale) 

� Gaj adecvat cerinţelor băncii comerciale 
Programul va finanţa toate activităţile de dezvoltare a hor-

ticulturii după cum urmează: 
� plantarea livezilor şi viţei de vie (struguri de masă)
� producerea răsadului şi a materialului săditor pomi-

col/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;
� pentru membrii AEÎ - afaceri rurale generatoare de venituri. 

ACTIVITĂŢI CE NU SUNT ELIGIBILE 
PENTRU FINANŢARE

I. refinanţarea datoriilor existente;
II. plata impozitelor;

III. procurarea sau arenda pământului;
IV. 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 fi-
nanţat capitalul circulant.

SUMA MAXIMĂ A UNUI CREDIT ESTE DE:
� ≤ 50,0 mii $ - pentru activităţi de producere a produ-

selor horticole
� ≤ 100,0 mii $ - pentru activităţi de procesare a pro-

duselor horticole
� ≤ 7 000 $ pentru membrii AEÎ

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
� ≤ 24 luni (9 luni graţie)- membrilor AEÎ - pentru ac-

tivităţi agricole şi neagricole  
Beneficiarii potenţiali vor fi asistaţi la elaborarea planuri-

lor de afaceri şi accesarea creditelor prin intermediul următo-
rilor 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 dezvol-
tarea întreprinderilor rentabile din spaţiul rural Programul
de Servicii Financiare Rurale şi Marketing (IFAD IV) acordă
granturi competitive pentru dezvoltarea obiectelor de in-
frastructură 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 ru-
ral, asociaţii de producători / utilizatori de apă, auto-
rităţile locale

� Suma maximă a grantului este de 150 mii USD 
� Contribuţia beneficiarilor - ≥ 15% din costul total al in-

vestiţiei (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 între-

prinderile din mediul rural;
� Acordarea serviciilor de asistenţă tehnică necesară pentru dez-

voltarea, lansarea afacerilor şi accesarea resurselor financiare.

Republica Moldova a aderat la Fondul Internaţional pen-
tru 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 ca-
drul a trei Programe investiţionale, aproximativ 36 mln USD.
Actualmente, este în curs de implementare cel de-al patrulea
Program, în mărime de 13 mln USD. Pe parcursul anilor de im-
plementare a Programelor pentru Republica Moldova, IFAD a
finanţat 600 de proiecte investiţionale, fapt prin care a contri-
buit la îmbunătăţirea situaţiei din sectorul agricol naţional.

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 investiţional 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 avanta-
joase şi asistenţei tehnice agenţilor economici din mediul rural. Pentru participare sînt eligibile toate tipurile de întreprinderi de
afaceri rurale private, precum şi membrii Asociaţiilor de  Economii şi  Împrumuturi (AEÎ). 

Strugurii de masă asigură o profitabilitate net superioară
comparativ cu cei tehnici, din care motiv observăm o creştere
importantă a suprafeţelor plantate cu struguri de masă. Acest
proces a fost susţinut şi de politica de subvenţionare încura-
jatoare, prin creşterea alocaţiilor de stat de la 25 mii până la
35 mii lei/ha. Astfel, dacă în 2006 au fost create 750 ha plantaţii
noi, atunci în 2009 deja avem 1500 ha cu struguri de masă. 
Potrivit directorului executiv al Asociaţiei Producătorilor şi Expor-

tatorilor de Struguri de Masă (APESM), Igor Vatamaniuc, segmentul de
producere comercială cu potenţial de export este estimat la circa 8,6 mii
ha. Totuşi, un impediment serios în dezvoltarea capacităţilor de export
pentru producătorii de struguri de masă este dezechilibrul în favoarea
unui soi – Moldova. Actualmente, cu struguri de soi Moldova sunt cul-
tivate peste 50 la sută din suprafeţele ocupate cu struguri de masă. Alte
7,9% revin viilor de soiul Rannii Magaracea, Cardinal (5%), Muscat Chih-
limbariu (4,7%), Alb de Suruceni (4,3%), Victoria (3,5%), Codreanca (3%)
etc. Respectiv, gama sortimentală a exporturilor, a fost dominată de soiul
Moldova – la nivel de 73%, fiind urmat de Rannii Magaracea cu 7,8%, Alb
de Suruceni cu 4,6% etc. Majoritatea strugurilor de masă exportaţi în 2008
au fost livraţi pe piaţa Rusiei (56%).

Asociaţia Producătorilor şi Exportatorilor de Struguri de Masă a ela-
borat un proiect de strategie pentru dezvoltarea sectorului de producere
comercială a strugurilor de masă în Republica Moldova pentru anii 2010-
2020. Documentul a fost prezentat în cadrul celui de-al treilea Forum al
sectorului strugurilor de masă, organizat cu suportul IFAD.

În opinia lui Igor Vatamaniuc, care a prezentat acest proiect de stra-
tegie, este important de a păstra ritmul de creare a plantaţiilor comer-
ciale de nu mai puţin de 1000 de ha pe an. Un alt element primordial este

selectarea unor pieţe ţintă, studierea lor şi, respectiv, orientarea spre soiuri
de struguri solicitate de piaţă. Studiile efectuate de experţii Asociaţiei de-
monstrează că, Moldova are potenţial real de a ieşi pe piaţa internaţio-
nală cu soiuri de struguri timpurii şi târzii, deoarece nişa pentru soiu-
rile cu coacere medie este deja ocupată.

Prin sporirea productivităţii medii până la 10-12 tone de struguri la
hectar (faţă de actualele 6-7), către anul 2020 am putea atinge un volum
de producţie de 150 mii tone de struguri pentru export, susţine Igor Va-
tamaniuc.

Potrivit directorului executiv al APESM, pentru atingerea acestor in-
dicatori, sunt necesare investiţii în mărime de 2,17 miliarde de lei. 

Una din sarcinile primordiale punctate de Igor Vatamaniuc în asi-
gurarea accesului la finanţe este asigurarea unui climat investiţional
favorabil. În plus, investiţiile private trebuie susţinute de stat prin
menţinerea şi sporirea fondului de subvenţionare pentru fondarea
plantaţiilor noi prin rambursarea parţială a cheltuielilor. În acelaşi timp,
se impune necesitatea de subvenţionare a investiţiilor capitale în in-
frastructura de calitate : irigare, ambalare, păstrare. Un alt element re-
comandat este crearea unui fond de investiţii capitale parţial ram-
bursabile, orientat spre încurajarea înfiinţării unor sectoare de producere
orientate la export. De asemenea, directorul executiv al APESM a ac-
centuat necesitatea acordării unor facilităţi fiscale pentru stimularea
activităţii de export. 

Republica Moldova se plasează pe locul 19 în lume după volumul pro-
ducţiei anuale de struguri, potrivit datelor  Fondului ONU pentru Agri-
cultură. Producţia anuală de struguri în R. Moldova, atât a soiurilor teh-
nice cât şi a celor de masă, se cifrează la 600 mii tone, cu o scădere de
aproape 2% în ultimii ani.

Producătorii de struguri de masă trebuie
să planteze soiuri solicitate de piaţă

Actualmente, peste 50 la sută din suprafeţe de struguri de masă sunt cultivate cu soiul Moldova
Experţii recomandă orientarea spre struguri de masă timpurii sau târziij
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Creditul promis de Rusia
ar putea fi accesat până
la finele anului curent
Şefii cabinetelor de miniştri ai Moldovei şi Rusiei,
Vladimir Filat şi Vladimir Putin, au abordat tema cre-
ditului rusesc, promis pentru ţara noastră. Numai că,
de această dată. Suma despre care se vorbeşte este
de 150 mln USD şi nu de 500 mln.

“Discuţiile cu Federaţia Rusă au
fost, de la bun început, pe suma de
150 de milioane. Cifra de 500 de mi-
lioane a fost anunţată, probabil,
pentru a şantaja Fondul Monetar In-
ternaţional, dar nu pe şantaj se
creeaza relaţiile. 

Acum se duc negocieri. Creditul
este oferit la condiţii avantajoase pentru Republica Moldova. Sperăm ca
până la sfârşitul anului să-l accesăm, iar banii vor fi destinaţi pentru aco-
perirea deficitului bugetar. Perioada de graţie şi dobânda vor fi anunţate
odată cu semnarea acordului de oferire a creditului”, a spus Filat.

Polonia va acorda Republicii Moldova, până la
sfârşitul anului curent, asistenţă financiară pentru
acoperirea deficitului bugetar. Declaraţii în acest
sens au fost făcute luni, 16 noiembrie, de către
Ambasadorul Extraordinar şi Plenipotenţiar al
Poloniei în Republica Moldova, Krzysztof
Suprowicz, în cadrul unei conferinţe de presă cu
preşedintele Parlamentului, Mihai Ghimpu.

De asemenea, Polonia este dispusă să acorde unu credit pen-
tru dezvoltarea infrastructurii Republicii Moldova.

„Susţinem aspiraţiile democratice ale
Republicii Moldova în procesul de inte-
grare europeană şi avem intenţia de a
implementa în viitor programe mai com-
plexe de asistenţă de dezvoltare”, a su-
bliniat Ambasadorul Poloniei.

Conform analizei şi prognozelor Ministerului Economiei,
către sfârşitul anului, R. Moldova va înregistra un deficit bu-
getar de 11% raportat la PIB.

Polonia va acorda Republicii Moldova
asistenţă financiară pentru acoperirea

deficitului bugetar

Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul
Federal German au semnat luni, 16 noiembrie,
un Protocol, ce prevede acordarea de către par-
tea germană a 8,5 mln euro, în calitate de asis-
tenţă Republicii Moldova. 
Serviciul de presă al Guvernului precizează că Protocolul

a fost semnat de către ministrul de Stat al RM, Victor Bo-
diu, şi Otmar Greiff, din cadrul Ministerului Federal pen-
tru Cooperare Economică şi Dezvoltare (BMZ). 

Conform documentului semnat, 5 mln euro vor fi di-
recţionate către Fondul de Investiţii Sociale din Moldova,
iar celelalte 3,5 mln euro, destinate cooperării tehnice, vor
fi repartizate pentru proiectele Modernizarea sectorului

agrar, Modernizarea serviciilor de gospodărire comunală,
Susţinerea camerei meşteşugăreşti şi formarea profesională,
precum şi pentru suplinirea Fondului de studii şi specialişti.
Protocolul a fost semnat după consultările privind coope-
rarea pentru dezvoltare. Otmar GREIFF a spus la finele
consultărilor că în anul curent Germania a triplat, faţă de
anul trecut, volumul asistenţei. De aceste mijloace băneşti
va beneficia, în primul rând, populaţia din localităţile ru-
rale şi întreprinderile mici şi mijlocii, pe care criza le afec-
tează în mod deosebit. Victor Bodiu a mulţumit părţii ger-
mane pentru asistenţa acordată.

După semnarea Protocolului, volumul total al asistenţei
tehnice şi financiare din partea Republicii Federale Germania
pentru Republica Moldova a ajuns la circa 40 mln euro.

Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi
Dezvlotare (BERD) îşi intesifică sprijinul acor-
dat sectorului privat din Republica Moldova
cu o noua linie de credit pentru finanţarea
întreprinderilor mici şi mijlocii (ÎMM).

Raspunzând condiţiilor actuale dificile de pe piaţa
de capital, BERD oferă BC Moldindconbank (MICB)
un împrumut de 15 milioane euro pentru a sprijini
dezvoltarea portofoliului de credite ÎMM ale MICB.

Drept consecință a crizei financiare globale,
băncile din Republica Moldova au redus semnificativ
volumul de credite acordate, ceea ce a afectat în mod
deosebit companiile mici şi mijlocii.

Împrumutul oferit de BERD îi va permite Mol-
dindconbank, una dintre cele mai mari bănci din Re-
publica Moldova, să raspundă necesităților stringente
de finanţare ale ÎMM-urilor în condițiile actuale de pe
piaţa de credite.

Resursele liniei de credit vor fi utilizate pentru a
finanţa investiţiile şi capitalul de lucru ale ÎMM-uri-
lor din Republica Moldova cu împrumuturi pe termen
mediu şi lung în valoare de până la 1 milion euro. 

Împrumutul BERD va fi însoţit de un grant de asis-
tenţă tehnică  în valoare de 90,000 de euro, acordat
în baza Acordului cadru pentru sectorului financiar
din Republica Moldova.

„Prin această tranzacţie BERD îşi
consolidează angajamentul de a sprijini
sectorul real al economiei Republicii
Moldova în condi�iile actuale dificile. Li-
nia de credit acordată Moldinconbank
va spori disponibilitatea resurselor de
finanţare atât de necesare pentru dez-
voltarea afacerilor mici şi mijlocii”, a
declarat Nick Tesseyman, Business
Group Director BERD pentru Instituţii
Financiare.  

„Cooperarea cu BERD este de o importanţă  sem-
nificativă pentru Moldindconbank, în special când
aceasta este dedicată sectorului întreprinderilor mici
şi mijlocii, care este foarte important pentru dez-
voltarea ţării,” a declarat Svetlana Banari, Preşedin-
tele MICB. “MICB este dedicată sectorului ÎMM în mod
strategic şi cooperarea cu BERD va juca un rol cata-
litic pentru atragerea investiţiilor în ţară şi a resur-
selor de finanţare pe termen lung pentru sectorul ban-
car din Moldova” a mai spus Svetlana Banari. Mol-
dindconbank este a patra bancă din Republica Mol-
dova după active şi a treia după volumul net de îm-
prumuturi şi depozite, deţinînd aproximativ 11 pro-
cente din cota de piaţă. De la începutul activităţii sale
în Republica Moldova, BERD a investit peste 300 mi-
lioane euro în diferite sectoare ale economiei. Fon-
durile BERD au atras investiţii suplimentare  de peste
240 milioane euro în Republica Moldova.

Guvernul Federal German a acordat Chişinăului
asistenţă financiară de 8,5 mln euro

O nouă linie de credit BERD pentru afacerile
mici şi mijlocii din Republica Moldova

Banca Mondială oferă 
24 mln USD pentru ameliorarea 
competitivităţii întreprinderilor

moldoveneşti
Banca Mondială va acorda 24 mln USD pentru ameliora-
rea competitivităţii întreprinderilor din R. Moldova. Acordul
de finanţare a fost semnat marţi, 17 noiembrie curent, de
către ministrul Finanţelor, Veaceslav Negruţa şi Directorul
de ţară al Băncii Mondiale, Melanie Marlett.

Acordul prevede alocarea suplimentară a 15,4 mln DST (Drepturi speciale
de tragere), echivalentul a circa 24 mln USD. 

Banii vor servi la deschiderea unei linii de credit, direcţionate prin băncile
comerciale calificate, pentru finanţarea investiţiilor capitale şi a nece-
sităţilor de mijloace circulante ale întreprinderilor orientate la export.

Melanie Marlett

“Suntem satisfăcuţi de modul în care se implemen-
tează Proiectul de ameliorare a competitivităţii.
Această finanţare vine să ajute antreprenorii să

facă faţă crizei financiare şi să devină mai competitivi”
La rândul său, Veaceslav Negruţa a dat asigurări că guvernul moldovean

va administra cu mare grijă susţinerea financiară acordată. Finanţarea adiţio-
nală de 24 mln USD va complementa alocaţia anterioară de 14,3 mln USD.
Proiectul ameliorarea competitivităţii din Moldova a fost lansat în februa-
rie 2006. Până în prezent, acesta a oferit asistenţă unui număr de peste 130
de companii în implementarea standardelor de calitate internaţionale. Din
sursele proiectului au fost în întregime echipate trei laboratoare naţionale
de metrologie, alte cinci urmând a fi echipate până la finele anului 2010.
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Schimbările climatice au devenit tot
mai evidente pe parcursul ultimelor 30 de
ani, dar în special pe parcursul ultimilor
9 ani. Din aceste considerente adoptarea
măsurilor de sporire a capacităţii de sto-
care a carbonului în ansamblu cu reduce-
rea emisiilor de gaze pe de o parte, şi adap-
tarea la schimbările climatice pe de altă
parte, reprezintă o prioritate strategică în
asigurarea dezvoltării durabile a sectoru-
lui agrar din R.Moldova şi asigurarea se-
curităţii alimentare a ţării.

Schimbările climatice induc necesita-
tea unor schimbări urgente în practicile
agricole existente şi în sistemul de agri-
cultură, fiind susţinute de politicile statale
în vederea asigurării unei dezvoltări du-
rabile.

Prevenirea sau reducerea impactului
negativ a schimbărilor climatice sunt mo-
dalităţi mult mai eficiente decât comba-
terea consecinţelor nefaste, care necesită
acţiuni consecutive şi de lungă durată.

Conceptul dominant de intensificare a
agriculturii, bazat pe folosirea intensă a re-
surselor naturale, inclusiv a surselor ener-
getice nerenovabile invocă reorientare
spre o folosire mai intensă a resurselor
energetice renovabile locale. Metoda in-
dustrială de intensificare a agriculturii în
varianta actuală a cauzat şi continuă să
cauzeze mari probleme pentru agricultură. 

Reieşind din cele expuse, participanţii
conferinţei propun un şir de măsuri orien-
tate spre o folosire mai eficientă a resur-
selor naturale limitate (apa, solul, surse
energetice nerenovabile, etc.) în vederea
conservării şi folosiri acestora în mod du-
rabil. Propunerile se referă la diverse ins-
tituţii şi actori interesaţi şi sunt sistema-
tizate în două nivele - internaţional şi
naţional. Recomandările de nivel naţional
la rândul său sunt grupate în corelaţie cu
actorii vizaţi: guvern, instituţiile ştiinţifice,
producătorii agricoli şi societatea civilă.

Comunitatea internaţională

1. Apelarea către Summit-ul din Co-
penhaga (decembrie 2009) de a include şi te-
renurile arabile ca modalitate de sechestrare
a carbonului.

2. Formarea unui fond special de cre-
ditare cu carbon, ca mijloc de stimulare a gos-
podăriilor, care generează sporirea ferti-
lităţii solului (acumularea carbonului în
formă de substanţă organică în sol).

Guvernul Republicii Moldova

3. Susţinerea cercetărilor ştiinţifice de
ordin sistemic, îndeosebi, de lungă durată,
orientate spre:

a. stabilirea unui management optimal al
fertilităţii solului şi productivităţii cul-
turilor cu reducerea dependenţei gos-
podăriilor agricole de folosirea surselor
energetice nerenovabile şi derivatelor
lor (îngrăşăminte minerale, pesticide,
etc).

b. folosirea raţională a precipitaţiilor at-
mosferice şi a apei irigaţionale.

c. crearea soiurilor şi hibrizilor noi de
plante cu rezistenţă sporită la factorii
nefavorabili ai mediului, cu rezistenţă
(toleranţă) la boli şi dăunători; cu ca-
pacitate sporită de concurenţă cu bu-
ruienele, etc.

4. Elaborarea metodologiei şi stabilirea
unui mecanism statal de stimulare a unităţilor
agricole (de subvenţionare), care respectă în în-
tregime un sistem de agricultură prietenos me-
diului cu acumularea concomitentă a carbonului
în sol ca mijloc de diminuare a efectului de seră,
de sporire a fertilităţii solului şi majorarea ni-
velului de producţie.

Instituţiile ştiinţifice 
şi guvernul

5. Dezvoltarea unui sistem de agricul-
tură pentru unităţile agricole, orientat conco-
mitent atât spre restabilirea fertilităţii solului,
(care este unica posibilitate de a sigura  a po-
pulaţiei cu produse alimentare) cât şi spre
menţinerea sau majorarea nivelului de pro-
ducţie care necesită:

a. Organizarea teritoriului în bază de
landşaft cu folosirea diferenţiată a te-
renurilor agricole

b. Respectarea asolamentului cu o diver-
sitate cât mai mare de culturi principale
şi succesive

c. Integrarea ramurii fitotehniei şi a
vităritului în unităţile agricole

Un astfel de sistem este capabil să stopeze
sau să reducă considerabil una din cele mai acute
probleme în agricultura Republicii Moldova –
eroziunea solurilor şi pierderile enorme, ne-
compensate de substanţa organică a solului ca
soluţie de bază în asigurarea dezvoltării dura-
bile şi reducerea consecinţelor încălzirii globale.

6. Ţinând cont de faptul că sistemul de
agricultură în Republica Moldova nu este su-
ficient adaptat la condiţiile pedo-climaterice lo-

cale, îndeosebi în anii cu condiţii climaterice ne-
favorabile şi cu atât mai mult nu este compa-
tibil cu schimbările probabile ale climei pentru
viitor, se propune:

a. Elaborarea şi implementarea unei stra-
tegii unice de conservare a agro-biodi-
versităţii la diferite nivele.

b. crearea unui fond de rezervă de se-
minţe şi material săditor în scopul ex-
cluderii pericolului afectării materialului
semincer în anii cu condiţii climaterice
extremale.

c. promovarea materialului semincer şi
săditor de origine autohtonă prin sub-
venţionare, fiind mai bine adaptat la
condiţiile locale, biotice şi abiotice ne-
favorabile.

7. Efectuarea raionării agro-climatice cu
stabilirea riscului cultivării speciilor de plante
şi raselor de animale în diferite zone ale Re-
publicii Moldova.

Instituţiile ştiinţifice, 
producătorii agricoli 

şi societatea civilă (ONG)

8. În scopul adaptării agriculturii la
noile condiţii climaterice serviciile de consul-
tanţă şi extensiune în colaborarea cu ins-
tituţiile ştiinţifice vor elabora şi promova un set
de recomandări practice pentru producătorii
agricoli în următoarele domenii:

a. perfecţionarea structurii suprafeţelor
de însămânţare (optimizarea amplasării
culturilor după premergători; gradul de
saturare exagerat cu culturi prăşitoare,
inclusiv tehnice; reîntoarcerea culturi-
lor leguminoase, perene în asolament,
etc.)

b. optimizarea sistemului de lucrare a
solului în asolament în direcţia mini-
mizării operaţiunilor tehnologice cu re-
ducerea concomitentă a consumului de
carburanţi

c. optimizarea sistemului de fertilizare în
asolament cu folosirea echilibrată a
îngrăşămintelor minerale, incorporarea
maximală în sol a resturilor vegetale ţi
animaliere, pregătirea calitativă şi apli-
carea raţională a îngrăşămintelor or-
ganice şi composturilor, etc.

d. ajustarea termenilor şi normelor de
însămânţare, densităţii plantelor la
schimbările climatice existente, evitarea
consecinţelor negative a îngheţurilor, etc.

e. alegerea corectă a speciilor şi cultivări-
lor (soiuri, hibrizi) în cadrul fiecărei spe-
cii adaptate la o durată mai lungă a pe-
rioadei de vegetaţie, insuficienţă de pre-
cipitaţii şi temperaturi excesive; in-
troducerea noilor culturi cu potenţial
adaptiv înalt, inclusiv netradiţionale
care pot servi concomitent şi ca sursă
alternativă de energie.

f. folosirea culturilor mixte (policulturi)
şi succesive.

g. sporirea eficacităţii sistemelor de pro-
tecţie integrată a plantelor contra bo-
lilor, dăunătorilor şi buruienilor prin
lărgirea diversităţii culturilor în asola-
ment; crearea infrastructurii ecologice
la nivel de landşaft; folosirea mai largă
a metodelor biologice de protecţie a
plantelor contra bolilor, dăunătorilor şi
buruienilor.

h. folosirea sistemelor de irigare cu
consum redus de apă şi energie; orien-
tarea  procedeelor agrotehnice spre o fo-
losire mai eficientă a apei, inclusiv în pe-
rioadele reci ale anului, ca factor limi-
tativ în majorarea nivelului de producţie
în condiţii de stepă.

9. Deteriorarea calităţii solului, expri-
mată prin reducerea funcţionalităţii lui contri-
buie la intensificarea încălzirii globale, reducerea
nivelului şi calităţii producţiei, scăderea efica-
cităţii inputurilor în agricultură (seminţe, fer-
tilizanţi, pesticide, irigare, tehnică agricolă). Pen-
tru diminuarea acestora se propune:

a. stabilirea unui set de indicatori practici
pentru evaluarea calităţii (sănătăţii) so-
lului

b. determinarea criteriilor de apreciere a
nivelului de dezvoltare durabilă pentru
unităţile agricole în conformitate cu ce-
rinţele Codului Bunelor Practici Agri-
cole

Societatea civilă

10. Promovarea agriculturii ecologice,
care este o practică cu potenţial înalt de adap-
tare la consecinţele şi reducerea riscului
schimbării climei. 

11. Promovarea utilizării surselor de
energie alternativă (hidroenergia, energia eo-
liană, energia solară, bioenergia, etc.) cu subs-
tituirea treptată a surselor energetice nereno-
vabile care au impact nefavorabil ecologic şi eco-
nomic.

12. Promovarea modului de alimentare
sănătos a populaţiei prin reducerea treptată a
produselor de provenienţă animalieră în fa-
voarea produselor de provenienţă vegetală, care
permite atenuarea emisiilor de gaze în at-
mosferă şi satisfacerea necesităţile crescânde
a populaţiei Terrei în produse alimentare. 

13. Conştientizarea prin proces educaţio-
nal de către societate a rolului factorului uman
în procesul schimbărilor climatice. Promova-
rea principiilor etice şi morale în atitudinea
fiinţei umane faţă de resursele naturale avînd
la bază o înţelegere responsabilă a diferenţei şi
similarităţii dintre ecosistemele naturale şi agro-
eco-sistemele. Atenţionarea societăţii la nece-
sitatea dezvoltării conştiinţei ecologice a Omu-
lui, care în goană după profit, devastează re-
sulrsele naturale, generînd pericole enorme pen-
tru supraveţuirea proprie.

14. Conştientizarea necesităţii introdu-
cerii principiilor etico-spirituale în ştiinţă
contemporană.

desfăşurată în perioda 11-12 noiembrie 2009, 
organizată de Federaţia Naţională Agroinform, ONG”Solaris” 

în cooperare cu instituţiile ştiinţifice din Republica Moldova şi de peste hotare.

Rezoluţia Conferinţei Internaţionale ştiinţifico-practice
„Transfer de inovaţii în activităţile agricole în

contextul schimbării climei şi dezvoltării durabile”

Participanţii Conferinţei – producătorii agricoli, societatea civilă şi
oamenii de ştiinţă din R.Moldova, SUA, Elveţia, Franţa, Olanda,
România, Rusia şi Ukraina sunt îngrijoraţi de impactul negativ a
condiţiilor climaterice nefavorabile (temperaturi excesive, precipitaţii
neuniforme, cu extreme în formă de secete, inundaţii, etc) asupra
nivelului de producţie, calităţii şi stabilităţii producerii alimentare.
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Guvernul a aprobat Programul de stabili-
zare şi relansare economică pe perioada ani-
lor 2009-2011, în valoare de 10 miliarde de lei
moldoveneşti.

Programul a fost aprobat în contextul cri-
zei economice care afectează tot mai puternic
Republica Moldova şi este constituit din trei
priorităţi: stabilizarea şi optimizarea fi-
nanţelor publice; relansarea activităţii eco-
nomice; asigurarea unei protecţii sociale efi-
ciente şi juste.

Programul prevede majorarea unor taxe,
accize şi impozite, precum cea a accizelor la au-
toturisme de lux, ţigări, băuturi alcoolice, cos-
metice, acţiuni care sunt impuse şi de Fondul
Monetar Internaţional. De asemenea, se pre-
conizează majorarea cu 30% a taxelor la au-
toturisme diesel, cu 18% a impozitului pen-
tru câştigurile obţinute la jocurile de noroc etc.
În acelaşi timp sunt prevăzute amânări la ma-
jorarea salariilor, dar şi reduceri de cheltuieli
inclusiv în educaţie şi ştiinţă. Cheltuielile în
sfera ştiinţei şi inovării urmează să fie reduse
în 2010-2011 cu 25% faţă de anul curent.

Guvernul, se pare, a găsit ac de cojocul cri-
zei, însă cârpirea acestuia va fi cam dureroasă
pentru că eventualele scumpiri vor umbla la
buzunarele noastre. În plus, multe acţiuni nu
au acoperire bugetară astfel că Guvernului nu-
i rămâne decât să spere la susţinere financiară
externă.

Programul de stabilizare şi relansare eco-
nomică are 27 de pagini ce includ peste 200
de măsuri ce urmează a fi realizate până în anul
2001. „Tabloul actual al crizei este sumbru”,
se constată în document. Ce planifică să în-
treprindă Guvernul pentru a stabiliza si-
tuaţia în agricultură? 

Programul are un compartiment aparte ce
se referă la sectorul agrar, însă şi alte măsuri
sunt de natură să facă viaţa ţăranului mai
uşoară, iar activitatea acestuia mai eficientă.
Este greu de spus ce este mai important,
„există peste 60 de constrângeri care vor fi eli-
minate”, după cum afirma vicepremierul Va-
leriu Lazăr, ministrul Economiei şi Comerţului.
Ca, de exemplu, „reducerea numărului genu-
rilor de activitate supuse licenţierii şi simpli-
ficarea procedurilor de licenţiere” sau „de-
monopolizarea importului de carne şi produse
din carne prin modificarea Hotărârii Guver-
nului nr.1363 din 29 noiembrie 2006 cu pri-
vire la modalitatea eliberării autorizaţiilor pen-
tru importul unor produse”.

Poate fi pusă la îndoială importanţa „fa-
cilitării regimului de import” a „preparatelor
chimice şi biologice pentru agricultură, fer-
tilizanţilor, produselor pentru tratamentul so-
lului” deja din 2010, în condiţiile scumpirea
acestor a dus la creşterea costurilor?

Există temerea că „anularea sistemului de

marcare de stat la comercializarea apelor mi-
nerale şi băuturilor alcoolice” şi „excluderea
obligativităţii certificării băuturilor alcoolice
exportate la laboratorul unic - Î.S. „Centrul
Naţional pentru Controlul Calităţii Produselor
Alcoolice”, prevăzute de program, ar putea să
scadă din exigenţele faţă de calitate. Nu este
exclus că se vor găsi dintre acei care vor risca
să-şi piardă astfel piaţa, ceea ce este cert, însă,
că în fine costurile se vor reduce. Marca co-
mercială obligatorie, aplicată pe sticlele de vin,
a fost introdusă la sfârşitul anului 2006, ca
o măsură de sporire a controlului calităţii vi-
nurilor la export, după introducerea em-
bargoului rus la vinuri. Companiile au fost
obligate să plătească câte 20 de bani pentru
fiecare marcă, tipărită de o întreprindere de
stat. Potrivit Ministerului Agriculturii şi In-
dustriei Alimentare, în aproape trei ani de la
introducerea mărcilor obligatorii, compa-
niile au plătit 42 mil de lei pentru mărcile de
stat. Şi la ce a ajutat? Exporturile s-au mişcat
oricum încet, iar marca de stat nu a deschis
larg uşa pieţei ruse.

Şi „restituirea datoriilor la rambursarea
TVA pentru deblocarea activităţii econo-
mice”, preconizată de Guvern se referă şi la
producătorii agricoli, nu numai la importa-
tori sau producătorii industriali. Ministerul
Finanţelor a şi propus Guvernului o rectifi-
care bugetară prin suplimentarea în acest an
a fondului pentru subvenţionarea pro-
ducătorilor agricoli cu 210 milioane de lei,
până la peste jumătate de miliard de lei. Ba-

nii vor fi utilizaţi pentru restituirea taxei pe
valoarea adăugată. 

La fel şi „amânarea termenului impune-
rii impozitării veniturilor din dobânzile ban-
care şi valorile mobiliare corporative ale per-
soanelor fizice şi juridice până la 1 ianuarie
2015” îi priveşte direct şi pe omul de la sate
cu bani în bancă, şi pe gospodăria de fermier
sau altă întreprindere  agricolă care are de-
pozite bancare.

Creşterea până la 100 milioane lei a
alocaţiilor în Fondul special pentru garanta-
rea creditelor va face mai accesibile mijloacele
creditare pentru întreprinderile care pure şi
simplu nu au ce depune în gaj. Mai ales că pra-
gul garanţiilor pentru întreprinderile active va
fi majorat de la 300 mii lei până la 700 mii lei,
iar pentru iniţierea unei afaceri de la 100 mii
lei până la 300 mii lei.

O problemă sensibilă rămâne a fi sub-
venţionarea agriculturii. Ce prevede Guvernul?
În primul rând, „eficientizarea acordării sub-
venţiilor în agricultură prin direcţionarea
acestora spre domenii cu un potenţial de pro-
ducţie cu valoare adăugată înaltă şi pentru a
spori productivitatea agriculturii şi competi-
tivitatea produselor agricole. Crearea Agenţiei
de Plăţi în subordinea Ministerului Agricul-
turii şi Industriei Alimentare”.

Ce să însemne această eficientizare? Ba-
nii vor fi alocaţi celor care vor obţine rezultate
şi vor produce mărfuri bune pentru export. Re-
sursele oferite de stat vor fi investite în pro-
ducţia de legume în sere, crearea plantaţiilor

pomicole şi viticole, în special cu sisteme de
irigare. Suma 

Subvenţiilor va rămâne în 2010 aceeaşi ca
şi în acest an –  313,5 mln lei. Proiectele vor
fi selectate in bază de concurs, nediscrimi-
natoriu, nicidecum după vechea abordare —
primul venit — primul servit.

În plus, alocările suplimentare pentru
sector în cadrul programului „Compact”, de
exemplu, sunt de 90 milioane de dolari.
Aproape 1 miliard lei se va duce tot în sector.
Nu sunt bani bugetari, dar aceşti bani vin în
ţară şi, poate, vor fi folosiţi mai eficient.

Este adevărat că în anii 2010 şi 2011 vor
fi reduse cu cel puţin 6% alocările totale de la
bugetul de stat (cheltuieli de bază, fonduri şi
mijloace speciale) pentru agricultură şi, res-
pectiv, vor fi reduse total alocările de la bugetul
de stat pentru sădirea plantaţiilor viticole.

Acestea sunt doar câteva dintre cele peste
200 de măsuri pe termen scurt şi mediu
prevăzute de programul a cărui ţintă este
ieşirea din criză.

Unele din aceste măsuri par mai curând a
fi declarative, aduc aminte de simple lozinci
cu ţinte vagi, ca „a îmbunătăţi”, „a simplifica
procedurile”, „a perfecţiona mecanismele”, fără
o evaluare a costurilor şi efectelor, a modului
în care vor fi atinse aceste ţinte. Programul
într-adevăr punctează doar măsurile ce ur-
mează a fi întreprinse în anii 2009-2001, însă
după multe din acestea vor urma hotărâri de
guvern, legi, care vor „pune în mişcare” aceste
măsuri pentru a le materializa.

Programul de stabilizare
şi agricultura
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Drept reacţie la înrăutăţirea permanentă a
stării mediului înconjurător şi pornind de la capa-
cităţile naturii şi agrocenozelor antropizate de a pro-
duce cantităţi suficiente de produse agricole de ca-
litate satisfăcătoare, în lume s-a constituit o ramură
deosebită, numită agricultura ecologică, care deja pe
parcursul mai multor ani şi-a demonstrat capacităţile
tehnologice, rolul benefic şi eficienţa economică
înaltă. E necesar de menţionat că în Republica Mol-
dova, de asemenea, au fost întreprinse unele măsuri
răzleţe, care, cu regret, n-au permis acestei mişcare
să ia amploare. 

Însă, există şi unele premise favorabile. Pe
lângă realizările deja înregistrate în direcţia elaborării
şi aplicării tehnologiilor prietenoase mediului, in-
clusiv a metodelor biologice de protecţie a plante-
lor – ca bază primordială pentru obţinerea produ-
selor ecologice, în Moldova au fost aprobate sau ela-
borate un şir de acte legislative, dar care deocamdată
nu funcţionează. 

S-a demonstrat că agricultura ecologică mai
răspunde şi unor deziderate importante pentru Re-
publica Moldova, cum ar fi bunăoară:

- răspunde cerinţelor interne şi externe în
creştere de produse naturale, care demonstrează eloc-
vent contribuţia la menţinerea şi îmbunătăţirea stării
de sănătate a oamenilor şi animalelor;

- considerabil diversifică sortimentele la unele
categorii de produse la care piaţa este în stare de su-
praproducţie şi sporeşte volumul de producere a cul-
turilor cu valori deosebite, care deocamdată nu sunt
apreciate la justa valoare în Republica Moldova;

- înlesneşte activitatea de producere a firmelor
autohtone pentru ieşirea pe piaţa externă lipsită de
concurenţă pentru unele legume şi fructe, care în
condiţiile Republicii Moldova au condiţii optime pen-
tru aplicarea tehnologiilor de obţinere a produselor
ecologice;

- cointeresează din punct de vedere material pro-
ducătorii prin preţurile convenabile la produsele eco-
logice, care depăşesc de 1,5 – 3 ori preţurile produ-
selor convenţionale, deşi inutilizarea fertilizanţilor
minerali şi a unor pesticide condiţionează diminuarea
cu 15-20 la sută a volumului de producere;

- sporeşte calitatea biologică, biochimică şi nu-
tritivă a produselor ecologice. Pornind de la faptul
că produsele ecologice nu reprezintă un rezultat al
proceselor industriale, consumatorul nu le alege după
criteriile morfo-metrice (adică după dimensiuni şi
culoare), aşa cum se întâmplă astăzi, ci după valoarea
lor biologică;

- ridică posibilităţile producătorilor agricoli din
Republica Moldova pentru pătrunderea pe piaţa pro-
duselor agricole apusene, care este extrem de
concurentă la produsele tradiţionale şi manifestă ce-
rinţe deosebit de mari pentru cele ecologice.

În Republica Moldova practica elaborării şi
promovării tehnologiilor prietenoase mediului
atestă o stare contradictorie în ceea ce priveşte
obţinerea şi comercializarea produselor ecologice.
Pe de o parte, sunt foarte grave problemele ecolo-
gice condiţionate de agricultura tradiţională şi sunt
evidente premisele şi beneficiile, care pot fi înre-
gistrate la aplicarea lor, iar pe de altă parte, nu e clar

de ce nu funcţionează actele legislative deja aprobate.
Ţinând cont de această stare confuză şi în scopul
conştientizării rolului produselor ecologice, consi-
derăm necesar de promovat unele cunoştinţe utile
referitoare la impactul pozitiv al agriculturii ecolo-
gice asupra omului şi mediului înconjurător. Dintre
aceste putem enumera: 

1. Agricultura ecologică sporeşte valoarea nu-
tritivă a alimentelor. Studiile comparative ale com-
poziţiei chimice a produselor tradiţionale şi obţinute
în tehnologiile agriculturii ecologice au demonstrat
că, pe parcursul ultimilor 50 de ani, valoarea pro-
duselor agricole convenţionale a scăzut considera-
bil. Aşa bunăoară, la principalele specii de legume
şi fructe s-a înregistrat reducerea cu circa 80% a vi-
taminei A, cu 57 % a vitaminei C, cu 50% a ribo-
flavinei, 28 % a calciului ş.a. În mod analogic s-a de-
monstrat reducerea elementelor valoroase la prin-
cipalele culturi agricole. La creşterea în condiţii de
agricultură ecologică a fructelor, cerealelor şi legu-
melor se înregistrează apariţia unei valori nutritive
suplimentare, care se manifestă la indicatorii bio-
chimici principali şi constituie circa 20-60% în
comparaţie cu compoziţia culturilor crescute în agri-
cultura convenţională. Probabil, prin aceasta se ex-
plică insuficienţa permanentă de vitamine şi ele-
mente minerale şi necesitatea utilizării zilnice a di-
feritor suplimente la alimentele tradiţionale.

2. Produsele ecologice sunt mai gustoase. Da-
torită valorii nutritive suplimentare culturile agri-
cole, îndeosebi cele utilizate în stare proaspătă, deşi
sunt mai puţin atrăgătoare după dimensiuni şi cu-
loare, sunt mult mai gustoase după calităţile organo-
leptice. 

3. Tehnologiile agriculturii ecologice, în zo-
nele cu umiditate insuficientă, sunt mai rentabile.
Excluderea amendamentelor minerale şi aplicarea
largă a îngrăşămintelor organice contribuie la dez-
voltarea mai abundentă a sistemului radicular şi la
reducerea gradului de compactizare a solului. Drept
rezultat, se înregistrează menţinerea umidităţii
din sol şi sporirea gradului de utilizare a ei de către
sistemul radicular al plantelor. Astfel în condiţiile agri-
culturii organice în anii secetoşi şi în zonele aride,
recoltele de cereale, de leguminoase pentru boabe
şi culturi tehnice sunt mai mari decât cele din teh-
nologiile tradiţionale.

4. Produsele ecologice sunt inofensive pen-
tru om. Utilizarea îngrăşămintelor minerale şi a pes-
ticidelor este legată de pătrunderea şi acumularea
lor sau a metaboliţilor lor în sol, apă şi uneori în plan-
tele agricole. Acumularea fertilizanţilor minerali şi
a pesticidelor cauzează dereglări serioase în proce-
sele fiziologo-biochimice din organismul omului şi
a organismelor utile. Deosebit de grave sunt
urmările produse de formele nitrite ale azotului.
Unele pesticide, pe lângă reducerea intensităţii
multor procese fiziologo-biochimice, mai posedă pro-
prietăţi mutagene şi cancerigene. În condiţiile agri-
culturii ecologice asemenea fenomene negative
lipsesc.

5. Agricultura ecologică ameliorează me-
diului ambiant al omului. Practica analizei compa-
rative a tehnologiilor organice şi tradiţionale de cul-

tivare a plantelor demonstrează că agricultura eco-
logică, spre deosebire de cea intensivă, nu afectează
condiţiile de viaţă ale omului. Anume în condiţiile
de agricultură ecologică omul se simte în condiţii de
confort natural şi îşi poate manifesta toate capa-
cităţile vitale şi de muncă din plin.

6. Agricultura ecologică păstrează biodi-
versitatea. În urma aplicării tehnologiilor agricole
intensive s-au produs schimbări grave în diversita-
tea speciilor ce populau ecosistemele naturale.
Aplicarea tehnologiilor agriculturii ecologice nu
afectează condiţiile de viaţă a componenţilor biotei.
Pe lângă diversificarea gamei de culturi agricole cul-
tivate, agricultura ecologică mai contribuie şi la
păstrarea speciilor din flora şi fauna spontană. Aşa
bunăoară, în gospodăriile ecologice numărul speciilor
de plante din flora spontană depăşeşte de 2-3 ori
numărul acestora din fermele cu agricultura tradiţio-
nală, numărul speciilor de păsări depăşeşte cu 57 %
numărul acestora din fermele clasice şi cu 44 % se
întâlnesc mai multe nevertebrate.

7. Agricultura ecologică acţionează benefic
asupra solului. Cercetările recente au demonstrat că
tehnologiile ecologice contribuie în mare măsură la
păstrarea structurii şi compoziţiei biologice a solu-
lui. Aceasta contribuie la menţinerea mai îndelun-
gată a vegetaţiei, păstrarea umidităţii şi sporirii cu
circa 85 % a numărului de microorganisme utile, in-
clusiv a azot-fixatorilor liberi şi a microorganisme-
lor simbiotice de pe suprafaţa sistemului radicular.
Drept consecinţă, se înregistrează sporirea diversităţii
biologice a multor specii de organisme nevertebrate,
inclusiv răpitori şi parazitoizi, care reglează densi-
tatea populaţiilor de organisme dăunătoare.

8. Produsele ecologice activează procesele de
reproducere a animalelor domestice. 

Cercetările multianuale au demonstrat că pro-
dusele obţinute în tehnologiile ecologice 

contribuie în mare măsură la sporirea fertilităţii
şi capacităţilor de reproducere a 

animalelor agricole. Aşa bunăoară productivi-
tatea găinilor sporeşte cu 28-35%, iepurii şi 

animalele cornute mici asigură un număr mai
mare de urmaşi.

9. Produsele ecologice soluţionează proble-
mele cardiace şi stopează dezvoltarea tumorilor. În
mod experimental s-a demonstrat că în legumele or-
ganice se conţine de 3-5 ori mai mult acid salicilic.
Acesta e sintetizat de către plante ca remediu la di-
feriţi factori stresogeni, îndeosebi pentru combaterea
organismelor dăunătoare. În condiţiile utilizării pes-
ticidelor pentru combaterea agenţilor patogeni ai bo-
lilor, organismelor dăunătoare şi a buruienilor, aci-
dul salicilic nu se mai sintetizează, deci în plantele
din agricultura tradiţională se conţine mai puţin re-
mediu pentru combaterea afecţiunilor cardio-vas-
culare şi a tumorilor maligne.

10. Agricultura ecologică reduce impactul
negativ al schimbării climei. Schimbarea climei, care
realmente ameninţă viitorul civilizaţiei, este cauzat,
în primul rând, de sporirea conţinutului gazelor de
seră, îndeosebi a bioxidului de carbon. Cercetările
multianuale au demonstrat că gospodăriile, care prac-
tică agricultura ecologică fixează cu 20-50 % mai mult
bioxid de carbon decât câmpurile obişnuite, redu-
când astfel cantităţile de acest gaz eliminat în at-
mosferă. Aceasta e determinat de sporirea consi-
derabilă a conţinutului şi activităţii biologice a mi-
croflorei din cadrul câmpurilor ecologice. E de
menţionat că fixarea principalului gaz de seră e
confirmată şi de sporirea cantităţilor de carbon or-
ganic acumulat de solul din fermele ecologice. 

11. Agricultura organică poate satisface ne-
cesităţile alimentare ale populaţiei Terrei. Deşi mai
bine de o treime din populaţia globului suferă de
foame sau subnutriţie, totuşi, aceasta e mai mult o
problemă socială, iar capacităţile Pământului per-
mit satisfacerea necesităţilor alimentare ale populaţiei
pe calea agriculturii ecologice. În multe regiuni ale
lumii recoltele de pe sectoarele organice depăşesc sau
nu sunt mai mici decât cele obţinute pe terenurile
cu agricultura convenţională. E de amintit rezulta-
tele experienţelor multianuale (150 de ani) de la
Staţiunea de Cercetări din Rotamsted unde pe te-
renurile cu aplicarea chimiei recolta de cereale
constituie 3,4 tone/ha, iar în variantele fără aplicarea
îngrăşămintelor – 3,45 tone/ha. Relevante sunt şi
rezultatele aplicării intense a îngrăşămintelor şi pes-
ticidelor în Republica Moldova, demonstrând că pe
parcursul a 25-35 de ani recolta la sfeclă de zahăr,
floarea-soarelui, cereale, culturile leguminoase pen-
tru boabe nu s-a schimbat semnificativ.

12. Un aport deosebit al agriculturii ecologice
asupra economiei naţionale a Republicii Moldova
constituie generarea locurilor suplimentare de
muncă, acumularea profitului şi, nu în ultimul
rând, contribuţia la ameliorarea condiţiilor de viaţă
a populaţiei.

După enumerarea acestei serii de argumente în
favoarea agriculturii ecologice e necesar de făcut o
remarcă că noi nu suntem adepţi ai paşilor re-
voluţionari în agricultură şi nu considerăm acest gen
de activitate drept alternativă agriculturii convenţio-
nale. Suntem siguri că ele pot, aşa cum se face în lu-
mea întreagă, convieţui. Conştientizarea faptului că
agricultura ecologică este o necesitate vitală adec-
vată condiţiilor Republicii Moldova ar constitui un
fundament clar pentru întreprinderea de acţiuni
concrete pentru elaborarea cadrului legislativ, ins-
tituţional şi tehnologic de păşire spre o viaţă mai
bună, pe care o merită fiecare dintre noi.

Leonid VOLOŞCIUC, 
doctor habilitat în biologie

Argumente în favoarea 
utilizării produselor ecologice

Impactul negativ al fenomenelor ecologice globale devine tot mai grav.
Civilizaţia, în scopul trasării căilor de supravieţuire, începe să înţeleagă marele
pericol care o aşteaptă în viitor. Una dintre aceste probleme grave este polua-
rea mediului ca rezultat al activităţii agricole. Manifestările ei se fac simţite la
acumularea nitraţilor şi nitriţilor în sol şi în bazinele acvatice de suprafaţă şi
freatice, la acţiunea pesticidelor asupra omului şi animalelor utile, poluarea
bazinului aerian, reducerea biodiversităţii şi altor fenomene negative, care
periclitează existenţa vieţii pe Terra. 
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Întrebare: Federaţia Naţională a Agri-
cultorilor din Moldova „AGROinform” a pre-
zentat un set de propuneri pentru sub-
venţionarea producătorilor agricoli în 2010.
Cum au fost identificate domeniile considerate
prioritare? 

Răspuns: Avem o practică bine pusă la
punct, de consultare a producătorilor agricoli
şi antreprenori din spaţiul rural – membri ai
AGROinform, care sunt peste 4200 la număr.

La o primă etapă, Orga-
nizaţiile Regionale din
reţeaua AGROinform au co-
lectat propunerile de la mem-
brii săi, după care acestea au
fost sistematizate şi discutate
în cadrul unui atelier de lu-
cru. Astfel, au fost identifi-
cate priorităţile pentru sub-
venţionare, analizate şi apro-
bate de către Consiliul de ad-
ministrare al Federaţiei.

Însă, în anul curent am iniţiat o procedură
inedită. Pentru a avea o imagine clară, realistă
şi argumentată economic pe un sector concret,
am decis să efectuăm un studiu pe lanţul valoric.
Am ales sectorul de producere a fructelor. 

Din acest studiu au reieşit mai multe conclu-
zii şi recomandări generale pentru dezvoltarea
acestui sector – tendinţele, necesităţile pe toate
segmentele lanţului valoric – începând de la
aprovizionare şi până la piaţa de desfacere.
Anume aceste recomandări au şi fost puse la
baza propunerilor Federaţiei AGROinform.

Reieşind din concluziile acestui studiu,
precum şi din sumarul propunerilor din cadrul
reţelei, am pregătit un set de propuneri, ar-
gumentate economic, pentru subvenţiona-
rea domeniilor concrete ale agriculturii în
anul 2010. 

Priorităţile identificate în
urma acestui proces sunt gru-
pate pe sectoare şi vizează in-
vestiţii în general, investiţii
pentru sectorul vegetal – po-
micultură, viticultură, legumi-
cultură, în sectorul animalier,
în agricultura organică etc.

O altă noutate în acest proces a fost că, pen-
tru fiecare compartiment indicat de noi ca fiind
prioritar, am calculat, estimativ, şi necesităţile
financiare. 

Î: Recent, a fost aprobat programul anti-
criză al Guvernului, care prevede, între altele,
excluderea subvenţiilor pentru crearea plantaţii-
lor de viţă de vie. Care este poziţia Federaţiei
„AGROinform” faţă de această iniţiativă?

R: Până în prezent, cele mai mari in-
vestiţii în agricultură au fost orientate anume
spre sectorul viti-vinicol. Opinia noastră este
că investiţiile ar trebui direcţionate şi spre alte
domenii, pentru ca sistemul actual de sub-
venționare să fie mai echilibrat. În propunerile
înaintate de noi sugerăm autorităţilor să
păstreze practica acordării subvenţiilor pentru
plantaţii viticole, dar numai pentru cele de stru-
guri de masă. 

Ţinând cont de experienţa ultimilor ani, de
problemele cu care se confruntă sectorul viti-
vinicol, dar şi al logicii economice, nu consi-
derăm oportun de a investi masiv şi pe viitor
în crearea plantaţiilor de struguri tehnici.

Î: Analiza acordării subvenţiilor în anii pre-
cedenţi demonstrează că principalii beneficiari
au fost întreprinderi agricole mari. Credeţi că

se va schimba situaţia în viitorul apropiat?
R: O iniţiativă a Ministerului Agriculturii

şi Industriei Alimentare prevede acordarea, din
anul viitor, a subvenţiilor, în bază de concurs.
Este o propunere logică – pentru a primi sub-
venţii, solicitantul trebuie să fie în stare să de-
monstreze impactul de lungă durată a acestor
alocaţii de stat, ca pondere în creştere econo-
mică şi în rezultatele obţinute. Până acum, pro-
cesul de acordare a subvenţiilor a fost în mare
parte haotic şi nu exista o viziune clară refe-
ritor la destinaţiile de subvenţionare, pentru
a se ajunge la dezvoltare durabilă a sectorului.

Este de menţionat, că Mi-
nisterul Agriculturii a solicitat
organizaţiilor neguvernamen-
tale din domeniul agriculturii
asistenţă la elaborarea unei
baze de date cu potenţiali be-
neficiari de subvenţii. Fe-
deraţia „AGROinform” deja a
iniţiat colectarea informaţiilor
pentru această bază de date.

Un alt potenţial beneficiu al noii modalităţi
de acordare a subvenţiilor va fi posibilitatea de
monitoriza exact efectul asistenţei de stat
pentru un domeniu concret. 

Este salutabilă şi iniţiativa Ministerului
Agriculturii de a exclude din Fondul de sub-
venţionare restituirea TVA. Această iniţia-
tivă coincide cu propunerile şi viziunile Fe-
deraţiei AGROinform. În acest mod, din anul
viitor, procedura de restituire a TVA va fi
prerogativa Ministerului Finanţelor, aşa cum
şi trebuie să fie. Din contul acestei modi-
ficări, am putea avea o majorarea a Fondului
de subvenţionare.

Aurelia BONDARI:

„Propunerile noastre pentru 
subvenţionare au la bază analize

minuţioase ale sectoarelor
concrete din agricultură”
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INVESTIŢII.
Total subvenţii– 121,1 mln lei

1. Stimularea investiţiilor în procurarea de echipament
şi utilaj pentru întreprinderile mici şi mijlocii de procesare, us-
care, ambalare şi congelare a fructelor şi legumelor, amplasate
în localităţi rurale şi pentru casele de ambalare şi frigidere prin
rambursarea în proporţie de 40% a cheltuielilor realizate. Suma
totală de subvenţii 91,1 mln. lei, care urmează să fie orientate
la dezvoltarea lanţului frigorific pentru o cantitate de cel puţin
30000 tone - 79,2 mln. lei, înfiinţarea a 10 uscătorii de fructe
şi legume cu 3,96 mln. lei, instalare a 10 linii de sortare calibrare
a fructelor şi legumelor 7,92 mln. lei.

2. Stimularea eficienţei producerii agricole prin com-
pensarea cheltuielilor la procurarea sistemelor de irigare în pro-
porţie de 30%. Suma totală pentru subvenţionare constituie 39,6
mln lei, din care se planifică subvenţionare a cel puţin 150 unităţi
de echipament de irigare prin aspersiune – 14,85 mln lei, ame-
najarea a 5000 hectare de irigare prin picurare 24,75 mln lei.

3. Compensarea sumei în mărime de 30% din costul com-
binelor/tractoarelor cu capacitatea motorului de 260 CP, precum
şi 15% din costul celorlalte combine, tractoare, al tehnicii şi uti-
lajului agricol nou procurate. Suma subvenţiilor – 30 mln lei.

POMICULTURĂ. 
Total subvenţii– 116,25 mln lei.

4. Subvenţionarea investiţiilor la plantarea livezilor su-
perintensive cu fructe de specii sămânţoase şi densitatea pomilor
mai mare de 1800 pomi/ha în mărime de 35 mii lei/ha. Suma
subvenţiilor pentru 2500 ha– 87,5 mln. lei

5. Subvenţionarea investiţiilor la plantarea livezilor in-
tensive cu fructe de specii sămânţoase în mărime de 10 mii lei/ha.
Suma subvenţiilor pentru 1000 ha – 10 mln. lei.

6. Subvenţionarea investiţiilor la plantarea livezilor in-

tensive cu fructe de specii sâmburoase în mărime de 7,5 mii lei/ha.
Suma subvenţiilor pentru 500 ha – 3,75 mln. lei.

7. Subvenţionarea investiţiilor la înfiinţarea livezilor
nucifere altoite, plantate după schema clasică, în mărime de 10
mii lei/ha. Suma subvenţiilor pentru 500 ha – 5 mln. lei.

8. Subvenţionarea investiţiilor la înfiinţarea livezilor
nucifere altoite intensive, cu densitatea pomilor mai mare de 200
pomi/ha, în mărime de 20 mii lei/ha. Suma subvenţiilor pentru
250 ha – 5 mln. lei.

9. Subvenţionarea investiţiilor la plantarea livezilor de
arbuşti fructiferi în mărime de 30 mii lei/ha. Suma subvenţii-
lor pentru 100 ha – 3 mln. lei.

10. Subvenţionarea investiţiilor la producerea materialu-
lui săditor devirozat pomicol în mărime de 40 mii lei/ha. Suma
subvenţiilor pentru 50 ha – 2 mln. lei.

VITICULTURĂ. 
Total subvenţii– 53,5 mln lei.

11. Subvenţionarea investiţiilor la plantarea viilor cu
struguri de masă în mărime de 35 mii lei/ha. Suma subvenţii-
lor pentru 1500 ha – 52.5 mln lei.

12. Subvenţionarea investiţiilor la producerea materialu-
lui săditor devirozat pentru struguri de masă şi tehnici în mărime
de 40 mii lei/ha. Suma subvenţiilor pentru 25 ha – 1 mln lei.

LEGUMICULTURĂ. 
Total subvenţii legume 

teren protejat – 33 mln lei.
13. Subvenţionarea investiţiilor la modernizarea sau

construirea serelor şi procurarea echipamentului în proporţie de
30 la sută pentru producerea legumelor pe teren protejat.
Suma subvenţiilor pentru 10 ha de sere – 33 mln. lei.

ZOOTEHNIE. 
Total subvenţii– 46,1 mln lei.

14. Stimularea producerii produselor lactate prin com-
pensarea cheltuielilor în mărime de 1 leu pentru fiecare litru de
lapte livrat întreprinderilor de prelucrare. Suma subvenţiilor
constituie 18,1 mln. lei 18,1 mii tone de lapte. 

15. Subvenţionarea investiţiilor pentru procurarea ani-
malelor de prăsilă la fermele certificate ce activează în extravi-
lan după cum urmează:

vaci primipare, junci şi juninci – 30 lei/kg
vaci donatoare de embrioni – 65 lei/kg
scrofiţe (rasă pură) – 20 lei/kg
scrofiţe (birasiale) – 10 lei/kg
vieri – 25 lei/kg
berbeci, ţapi – 25 lei/kg
mioare, căpriţe – 15 lei/kg
mătci de albine – 50 lei/bucata.

Suma subvenţiilor – 13,275 mln. lei.
16. Subvenţionarea investiţiilor la procurarea utilajului şi

echipamentului la modernizarea sau construirea fermelor cer-
tificate în extravilan. Suma subvenţiilor – 8,75 mln. lei.

17. Subvenţionarea investiţiilor la procurarea utilajului şi
echipamentului la modernizarea şi construirea abatoarelor şi in-
cubatoarelor. Suma subvenţiilor – 4,95 mln. lei.

18. Subvenţionarea investiţiilor la procurarea utilajului şi
animalelor de prăsilă de alte specii pentru ferme certificate în
extravilan. Suma subvenţiilor – 4,025 mln. lei.

AGRICULTURA ECOLOGICĂ. 
Total subvenţii – 40 mln lei.

19. Stimularea producerii ecologice prin compensarea
cheltuielilor în sumă de 1000 lei/ha. Subvenţionarea a 40 mii hec-
tare 40 mln. lei.

ALTELE. 
Total subvenţii – 7,8 mln lei.

20. Stimularea introducerii standardelor europene de ca-
litate (GlobalGAP, ISSO, HACCP etc.) prin acoperirea cheltuie-
lilor, în mărime de 50%, pentru obţinerea lor. Subvenţionarea
cu 7,5 mln. lei a cel puţin 30 de întreprinderi.

21. Stimularea asocierii producătorilor agricoli prin sub-
venţionarea investiţiilor în cooperativele de întreprinzători în
proporţie de 50%. Suma totală constituie 3,3 mln. lei pentru sub-
venţionarea investiţiilor în 10 cooperative de întreprinzător.

FONDUL TOTAL DE SUBVENŢIONARE 
– 417,75 mln. lei.

Propunerile Federaţiei Naţionale a Agricultorilor din Moldova
„AGROinform”  privind direcţiile de subvenţionare

a producătorilor agricoli pentru anul 2010
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Statisticile confirmă o realitatea deloc
îmbucurătoare – exportul de fructe şi
legume moldoveneşti creşte considera-
bil în a doua jumătate a anului, în
perioada de recoltare masivă, adică în
plin sezon. Cu totul alta este situaţia în
extrasezon, când exporturile descresc
dramatic, din cauza lipsei infrastructurii
de păstrare a producţiei agricole, iar
necesităţile interne sunt asigurate, pre-
ponderent, din contul importurilor.

Ca şi în anii precedenţi, balanţa comercială
pentru 9 luni ale anului curent arată un sold po-
zitiv pentru fructe (36,4 milioane USD) şi sold
negativ pentru legume (15,5 milioane USD).

Mere
Exportul de mere al Republicii Moldova

pentru perioada de 9 luni 2009 Moldova a avut
loc preponderent în ţările CSI (Rusia, Belarus, Ka-
zahstan, Ucraina). Cea mai mare cantitate a
fost exportată în Rusia, care deţine circa 90 % în
exportul total din această perioadă. Cantitatea
totală de mere exportată în perioada de referinţă
a alcătuit circa 61 mii tone şi se cifrează cu va-
loarea de 18,6 milioane USD. Comparativ cu
aceeaşi perioadă 2008 exportul de mere înre-
gistrează o creştere dublă, atât cantitativ cât şi
valoric. Cel mai înalt preţ mediu de export a fost
înregistrat în urma tranzacţiilor cu Belarusi
(400 USD/tona). Importul de mere, în perioada
de referinţă, înregistrează o descreştere cu 50 %
comparativ cu 9 luni 2008. Volumul total exportat
a alcătuit 717 tone, cifrându-se la 554 mii USD.
Cele mai mari ţări de import au fost Grecia, Po-
lonia, Olanda şi Rusia. Balanţa comercială pen-
tru mere în perioada de referinţă a fost ascen-

dentă, înregistrând un sold pozitiv în valoare de
circa 18 milioane USD. 

Strugurii exportaţi sunt de
două ori mai ieftini decât cei

de import
Volumul exporturilor de struguri, înregis-

trat în opt luni ale anului curent, a depăşit valo-
rile din aceeaşi perioadă a anului trecut de două
ori. În total, au fost exportate 13,6 mii tone de stru-
guri, în valoare de 6 milioane dolari SUA. 

Principalele ţări importatoare de struguri
moldoveneşti au fost Rusia (8108 tone, în valoare
de 3,8 milioane USD), Belarus (4490 tone, în va-
loare de 1,8 milioane USD). Exportul în aceste ţări
alcătuieşte 92% din volumul total al exportului
de struguri.

Cel mai înalt preţ de export a fost înregistrat
în urma tranzacţiilor cu Estonia (756 USD/t).
Preţul mediu de export în perioada de referinţă
a fost de 438 USD/t.

În acelaşi timp şi importul de struguri înre-
gistrează o creştere de 2,5 ori mai mare faţă de 2008.
Este impresionant faptul, că importul de struguri
s-a intensificat anume în ultimele trei luni ale pe-
rioadei de referinţă, când în Moldova are loc re-
coltarea în masă a acestui produs. Majoritatea stru-
gurilor au fost importaţi din Turcia, Olanda, Gre-
cia. Preţul mediu de import al strugurilor a fost 1197
USD/t, înregistrând o valoare de 2 ori mai mare de-
cât la preţul mediu de export.

Balanţa comercială pentru struguri înregis-
trează un sold pozitiv de circa 4,8 milioane USD.

Exportăm mai multe nuci decât
în anul trecut, dar la preţuri

mai mici cu o pătrime
Nucile deţin o cotă importantă în structura ex-

porturilor de produse agroalimentare, deţinând o

nişă stabilă. Potrivit Serviciului Vamal al Republi-
cii Moldova, în perioada de 9 luni 2009 exportul de
nuci a însumat circa 21 milioane USD, volumul de
export fiind de 5497 tone, din care 4755 tone nuci
decojite. Miezul de nuci şi nucile în coajă din Re-
publica Moldova sânt exportate în peste 30 de ţări,
preponderent în Franţa, Grecia, Austria, Germania,
Turcia, Italia. Circa 50 % din exportul de nuci decojite
este orientat spre Franţa. Din volumul total al nu-
cilor livrate pe pieţe externe nucile în coajă deţin doar
15%. Comparativ cu perioada similară a anului 2008,
se înregistrează o creştere a volumului de export cu
7,7 %, pe când valoarea exporturilor a fost în

scădere cu 24%, datorită micşorării preţurilor cu
aproximativ 27%.  Nucile sunt importate de către
Moldova din mai multe ţări ale lumii, dar Franţa este
ţara de bază pentru importul de nuci în coajă.  Nuci
decojite au fost importate din Ucraina (119 tone), Tur-
cia (30 tone), Germania (24 tone) şi Austria (5 tone).
Comparativ ci perioada identică a anului 2008 se în-
registrează o micşorare a exportului cu 30%. 

Balanţa comercială pentru acest produs este as-
cendentă şi înregistrează un sold pozitiv în valoare
de 17,7 milioane USD. Însă, din cauza ieftinirii pro-
dusului, balanţa comercială este cu 28% în des-
creştere faţă de 9 luni ale anului 2008.

Exporturile de fructe   
continuă să fie sezoniere

Balanţa comercială pe 9 luni atestă un sold pozitiv pentru fructe şi
sold negativ pentru legumej
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 şi legume moldoveneşti
Importul de cartofi 

creşte stabil
Moldova nu a exportat cartofi în perioada ia-

nuarie-septembrie, dar continuă să importe cantităţi
mari de acest produs din diferite ţări.

Potrivit datelor statistice, de la începutul anu-
lui curent, importul a constituit 26,8 mii tone (în
valoare totală de 5,2 milioane USD), în creştere cu
1,5 ori comparativ cu situaţia din perioada similară
2008. Preţul mediu a constituit 195 USD/t, la ni-
velul anului 2008. Cele mai mari cantităţi de car-
tofi au fost importate din Polonia (20 379 tone) la
un preţ mediu de 160 USD/t, după care urmează
Belarus (2007 tone) la un preţ mediu de188
USD/t. Din Olanda, Italia şi România au fost im-
portaţi preponderent cartofii pentru seminţe. Po-
trivit studiilor elaborate de experţii AGROinform,
în următoarea perioada a anului cantităţile de car-
tofi importaţi se vor menţine la un nivel stabil, deoa-
rece din comentariile producătorilor reiese, că re-
colta din anul curent este medie şi nu va îndestula
pe deplin cererea pieţei interne. 

Vindem ceapă în Estonia, 
dar şi cumpărăm din China
Volumul total de ceapă exportat de Republica

Moldova s-a dublat comparativ cu 9 luni ale anului
precedent şi a alcătuit 442 tone, în valoare de 103
mii dolari SUA. Principalul cumpărător a fost Estonia,
unde a fost livrate circa 84% din volumul total de
ceapă destinată exportului. În 9 luni 2009 impor-
tul a descrescut de 2,3 ori comparativ cu aceeaşi pe-
rioadă a anului precedent.

Volumul total de import a alcătuit 5,2 mii
tone, iar valoarea acestuia 2,1 milioane USD. Com-
parativ cu perioada identică 2008 preţul de import
a crescut cu 71%. Cele mai mari ţări de import au
fost China, valoarea tranzacţiilor cifrându-se cu 1,9
milioane USD. Preţul mediu de import a alcătuit circa
411 USD/t. Cel mai mare preţ a fost înregistrat pen-
tru ceapa din Italia (1173 USD/t), care a fost de 2
ori mai mare decât preţul mediu.

Balanţa comercială pentru acest produs, ca şi la
alte legume este negativă şi înregistrează un defi-
cit în valoare de 2028 mii USD. În 9 luni 2008 de-
ficitul balanţei a alcătuit 2908 mii USD.

Tomate
Conform datelor furnizate de Departamentul

Vamal din Republica Moldova, în perioada ianua-
rie - septembrie 2009, volumul total de exporturi
de roşii a înregistrat o creştere de 34% comparativ
cu perioada identică a anului precedent şi a consti-
tuit circa 6,1 mii tone, în valoare totală de 2,3 mi-
lioane USD. Ca şi în 9 luni 2008 unicele ţări de ex-
port la roşii pentru Republica Moldova au fost Be-
larusi, unde au fost livrate 4194 tone, la un preţ me-
diu de 335 USD/t şi Rusia cu 1908 tone, la preţul
de 485 USD/t. Din lista ţărilor de export au
dispărut aşa ţări ca România, fapt ce se datorează
cerinţelor noi înaintate privind calitatea produse-
lor şi Ucraina, care la moment dispune de capacităţi
mari de producere chiar şi extra sezon. Importul de
roşii de către Moldova este în descreştere cu 48%
comparativ cu anul trecut şi înregistrând 8,1 mii
tone, în valoare totală de 4,9 milioane USD. Atât
debuşeele en-gros cât şi supermarketele din Mol-

dova preponderent importă roşiile direct, iar mo-
tivele principale pentru volumul mare de import se
datorează faptului, că producţia locală nu poate aco-
peri cererea din afara sezonului, iar preţurile pen-
tru roşiile importate sunt competitive pe piaţa lo-
cală.  Sursele majore pentru roşiile de import sunt
Turcia (3,4 milioane USD), Siria (1,5 milioane
USD), precum şi aşa ţări ca România Olanda, Spa-
nia, Italia, de unde au loc livrările extra sezon.  În
perioada de referinţă balanţa comercială pentru roşii
a fost descendentă, volumul total de export fiind
depăşit de 2 ori de către cel de import, iar deficitul
comercial a înregistrat suma de 2,7 milioane USD. 

Vinete şi ardei dulci
Comerţul exterior al Moldovei de vinete şi ar-

dei dulci este nesemnificativ. Se exportă cantităţi mici
şi doar în perioada de sezon, deoarece Moldova nu

dispune de capacităţi de producere a acestor legume
în extra sezon. În 9 luni 2009 au fost exportate 110
tone de ardei dulci. Destinaţiile de export au fost Ru-
sia (106 tone) şi Belarus (4 tone). Valoarea totală a
exportului a constituit 145 mii USD. Singura ţară,
unde au fost livrate vinetele moldoveneşti, în can-
tităţi mizere (500 kg) a fost Belarus. Importul de vi-
nete şi ardei are loc preponderent în extra sezon. În
perioada de referinţă a fost importat un volum to-
tal de 875 tone de ardei dulci, în valoare de 1,1 mi-
lioane USD şi 115 tone de vinete, în valoare totală
de 114 mii USD. Majoritatea legumelor au provenit,
tradiţional, din Turcia, Siria, Olanda şi Ucraina. Com-
parativ cu perioada similară din 2008 importurile
de ardei au crescut de 2 ori. Balanţa comercială pen-
tru ardei şi vinete înregistrează un sold negativ în
valoare de 973 mii USD şi, respectiv, 113 mii USD.

Maria CERVATIUC



Aceste date sunt cu peste 340 mii tone mai mari decât datele oficiale
În acelaşi timp, piaţa internă s-a confruntat cu un deficit de 41% de fructe
Autorii studiului consideră că acest deficit a fost unul artificial
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Potrivit unui studiu al AGROinform, în 2008

Volumul producţiei globale  
nu mai puţin de 900 mii    

j

Procesele de transformare şi efec-
tele crizei, cu care se confruntă
actualmente agricultura Republicii
Moldova necesită o examinare pro-
fundă a domeniilor de subvenţio-
nare din anii precedenţi şi a impac-
tului asistenţei de stat acordate.
Din acest considerent, Federaţia
Naţională a Agricultorilor din
Moldova AGROinform a iniţiat ela-
borarea unor studii, analize econo-
mice, pentru a putea argumenta cu
calcule concrete propunerile sale
pentru subvenţionarea producători-
lor agricoli.
Primul studiu vizează lanţul valoric al sec-

torului de fructe (mere şi prune) din ţară. 

Dinamica dezvoltării ramurii
producerii fructelor în RM 
Dinamica suprafeţelor cultivate cu fructe are

o tendinţă de reducere lentă, deoarece o bună
parte din suprafeţe de livadă sunt depăşite ca ter-
men de exploatare şi nu sunt defrişate din in-

suficienţă de resurse financiare.
Forma actuală de evidenţă a suprafeţelor cul-

tivate cu livadă nu permite obţinerea unui tablou
real al stării şi ne prezintă cifre eronate privind
volumele producţiei globale de fructe şi a ran-
damentului de fructe la unitate de suprafaţă. În
acest context, producţia globală obţinută în ul-
timii ani este în continuă descreştere.

Doar 40 la sută din suprafeţele cultivate cu
fructe sunt gestionate de gospodării agricole, res-
tul fiind prelucrate de către gospodării ţărăneşti.

Evoluţia preţurilor şi balanţa
comercială a fructelor în RM

Exporturile agro-alimentare deţin cota ma-
joritară în structura exporturilor moldoveneşti.
Însă, tendinţa de creştere a importurilor pro-
duselor agro-alimentare este tot mai mare.

Pentru a avea un tablou real al stării actuale
a comerţului exterior cu produse agro-alimentare
de valoare înaltă este analizată balanţa comercială
de export – import al fructelor al Republicii Mol-
dova pentru perioada anilor 2005- 2008.

Valoarea exporturilor de fructe este în
creştere pentru perioada analizată numai din
contul creşterii preţurilor pe pieţele de desfacere,
pe când cantităţile exportate sunt în continuă
descreştere.

Valoarea importurilor de fructe are o tendinţă
de creştere pentru perioada analizată numai din
contul creşterii preţurilor la importul fructelor.
Totodată, este îmbucurător faptul, că cantităţile
importate de fructe sunt în descreştere.

În continuare sunt analizate exporturile şi im-
porturile de fructe pe tipuri de produse ale Re-
publicii Moldova pentru anii 2006-2008.

Merită atenţie compararea preţurilor medii
de export ale fructelor moldoveneşti cu cele de
import. Astfel, constatăm că preţurile de export
ale fructelor autohtone sunt net inferioare celor
de import. Acest lucru se explică prin faptul, că
fructele moldoveneşti sunt orientate pe seg-
mentul inferior al consumătorilor, datorită com-
petitivităţii joase (calitate, ambalaj, aspect,
soiuri).

Balanţa comercială la fructe în perioada de re-
ferinţă a fost ascendentă, înregistrând un sold po-
zitiv.

INDICATORII PRODUCŢIEI DE FRUCTE SUB ASPECTUL SPECIILOR

Specificare
UM Toate categoriile de gospodării inclusiv: întreprinderi agricole

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Pomicole, nuci, pomuşoare

Suprafaţa totală mii ha 114,3 111,0 110,0 109,2 112,2 114,0 47,0 46,0 44,9 43,9 44,3 45,4

Suprafaţa pe rod mii ha 108,0 103,6 103,5 102,1 101,2 99,0 44,7 43,1 41,2 39,6 38,1 36,4

Volumul de producţie mii tone 617,2 430,4 386,2 329,2 277,2 370,5 319,8 218,1 184,2 137,8 132,8 183,4

Recolta medie t/ha 5,7 4,2 3,7 3,2 2,7 3,7 7,2 5,1 4,5 3,5 3,5 5,0

Specii sămânţoase

Suprafaţa totală mii ha 72,0 70,1 68,7 67,5 68,1 68,0 32,8 32,3 30,9 29,8 29,8 29,5

Suprafaţa pe rod mii ha 69,1 66,5 66,1 65,2 64,3 62,7 31,4 30,6 29,2 28,2 27,3 26,0

Volumul de producţie mii tone 502,2 314,9 285,6 207,0 223,3 260,6 290,5 180,1 164,5 111,9 123,7 158,5

Recolta medie t/ha 7,3 4,7 4,3 3,2 3,5 4,2 9,3 5,9 5,6 4,0 4,5 6,1

Mere

Suprafaţa totală mii ha 70,3 68,5 66,9 65,9 66,2 66,1 32,5 32,0 30,6 29,6 29,5 29,3

Suprafaţa pe rod mii ha 67,4 65,0 64,5 63,6 62,7 61,1 31,1 30,3 28,9 28,0 27,2 25,8

Volumul de producţie mii tone 494,3 310,1 278,4 202,8 218,2 255,1 290,3 179,7 163,3 111,8 123,6 158,2

Recolta medie t/ha 7,3 4,8 4,3 3,2 3,5 4,2 9,3 5,9 5,7 4,0 4,5 6,1

Specii sâmburoase

Suprafaţa totală mii ha 37,9 37,0 36,7 36,9 38,1 38,6 13,7 13,3 12,9 12,9 12,8 13,3

Suprafaţa pe rod mii ha 35,2 33,8 33,5 33,1 32,7 32,0 13,0 12,2 11,3 10,9 10,1 9,6

Volumul de producţie mii tone 93,5 93,8 85,0 109,4 42,5 94,5 29,0 37,7 19,4 25,5 8,8 24,6

Recolta medie t/ha 2,7 2,8 2,5 3,3 1,3 3,0 2,2 3,1 1,7 2,3 0,9 2,6

Prune

Suprafaţa totală mii ha 22,8 22,0 21,6 21,7 21,7 22,1 7,9 7,7 7,2 7,1 7,1 7,4

Suprafaţa pe rod mii ha 21,3 20,3 20,2 20,0 19,6 19,4 7,8 7,4 6,7 6,5 6,1 5,9

Volumul de producţie mii tone 50,8 55,6 41,4 75,9 14,0 56,2 19,1 27,4 11,3 20,9 4,5 19,4

Recolta medie t/ha 2,4 2,7 2,1 3,8 0,7 2,9 2,5 3,7 1,7 3,2 0,7 3,3

Sursa: Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare al Republicii Moldova

EXPORTUL FRUCTELOR DIN RM, PERIOADA 2005-2008

Specificare

ANII

2005 2006 2007 2008
Cantitate,

tone
Valoare, mii

USD
Cantitate,

tone
Valoare, mii

USD
Cantitate,

tone
Valoare, mii

USD
Cantitate,

tone
Valoare, mii

USD
Fructe 175 818,3 60 772,3 137 858,3 64 952,1 143 647,3 93 218,9 127 159,4 85 803,0

- Austria 654,8 2 582,5 613,9 3 161,7 544,5 3 370,3 672,6 4 341,4

- Franţa 4 167,6 13 129,7 4 491,2 16 991,6 3 954,4 19 012,0 2 736,9 14 118,3

- Germania 942,8 3 648,6 467,5 2 565,6 822,0 5 560,3 659,7 4 875,1

- Grecia 1 066,0 4 121,3 983,6 5 248,2 1 420,4 8 510,1 1 280,4 7 626,8

- Italia 894,5 1 632,8 640,2 1 276,4 374,8 1 818,7 268,5 1 188,9

- Polonia 2 147,5 553,5 510,0 296,5 732,7 875,4 181,0 300,0

- România 32 746,5 3 978,4 26 990,4 4 410,3 7 533,9 2 108,8 549,3 341,0

- Turcia 1 163,7 2 175,7 1 277,4 3 734,9 1 043,2 2 839,1 1 027,1 3 157,5

- Belorusia 58 223,5 11 853,7 57 564,2 12 092,8 29 984,5 9 937,7 17 008,9 9 016,4

- Rusia 32 094,5 7 108,2 6 520,5 3 387,4 67 136,6 22 534,5 92 776,8 30 541,1

- Ucraina 37 908,8 3 975,5 34 877,6 4 915,5 27 112,2 6 790,7 7 727,8 2 314,9

Sursa: Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova

IMPORTUL FRUCTELOR ÎN RM, PERIOADA 2005-2008

Specificare

ANII
2005 2006 2007 2008

Cantitate,
tone

Valoare, mii
USD

Cantitate,
tone

Valoare, mii
USD

Cantitate,
tone

Valoare, mii
USD

Cantitate,
tone

Valoare, mii
USD

Fructe 55 731,1 17 607,9 47 535,5 20 908,2 41 689,3 28 315,1 39 997,6 29 417,4
- Ecuador 1 718,8 779,7 4 789,1 2 310,2
- Franţa 3 884,6 3 198,1 4 330,9 3 899,8 4 468,6 4 689,5 2 696,9 3 260,4
- Grecia 2 653,2 868,8 8 413,2 4 071,5 5 870,0 4 005,6 1 864,7 1 438,7
- Polonia 30 283,6 5 795,6 8 768,0 1 759,8 724,6 419,2 899,8 668,2
- România 3 024,8 1 250,0 1 926,5 1 079,0 1 961,0 1 767,7 3 528,3 2 766,6
- Turcia 8 104,0 2 758,8 12 109,1 4 065,2 11 145,4 5 609,2 12 182,8 8 082,9
- Ucraina 5 791,4 2 585,4 8 936,7 4 308,8 11 101,4 6 659,1 7 503,0 4 262,3

Sursa: Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova
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   de fructe a constituit 
   tone de mere şi prune

Analiza consumului intern 
şi exportul fructelor

Necesităţile interne şi capacitatea de export
a fructelor sunt constituite din următoarele: can-
titatea de fructe importate, cantitatea de fructe
exportate, consumul de fructe în stare proaspătă
de către populaţie şi necesităţile industriei de pro-
cesare.

Necesităţile interne şi capacitatea de export
pentru Republica Moldova constituie peste 600
mii de tone de fructe pe an. 

Asigurarea necesităţilor interne şi capacita-
tea de export cu fructe ne arată un deficit pe în-
treagă perioadă analizată în Republica Mol-
dova. Deficitul de fructe pentru asigurarea internă
constituie 41% pentru anul 2008.

Cercetările efectuate în cadrul studiului ne
permit să considerăm acest deficit ca unul arti-
ficial din următoarele considerente: productivi-
tatea reală la o unitate de suprafaţă este mai înaltă
pentru fructe în comparaţie cu datele statistice,
suprafaţa reală a livezilor roditoare este mai mică,
deoarece livezile uzate nu sunt defrişate şi
continuă să figureze în calcul.

În baza recoltei medii calculate în urma in-
tervievării producătorilor agricoli s-a estimat vo-
lumul producţiei globale de fructe în Republica
Moldova, care pentru perioada analizată consti-
tuie cca. 900 mii tone de fructe (mere şi prune).

Volumul producţiei globale de fructe estimate
în baza interviurilor producătorilor permite de
a asigura necesităţile interne şi de export cu fructe
şi înregistrează un surplus de fructe de 343 mii
tone în anul 2008. Aceste constatări denotă, că
o bună parte din producţia de fructe nu este în-
cadrată în circuitul valoric oficial.

EXPORTUL FRUCTELOR PE TIPURI DE PRODUSE DIN REPUBLICA MOLDOVA, PERIOADA 2006-2008

Specificare

ANII

2006 2007 2008

Cantitate,
tone

Valoare,
mii USD

Preţ mediu,
USD/t

Cantitate,
tone

Valoare,
mii USD

Preţ mediu,
USD/t

Cantitate,
tone

Valoare,
mii USD

Preţ mediu,
USD/t

Fructe 
comestibile 137 858,3 64 952,1 X 143 647,3 93 218,9 X 127 159,4 85 803,0 X

mere 88 208,6 14 008,8 158,8 79 016,6 22 658,0 286,7 79 476,2 25 595,6 322,1

prune, cireşe,
piersici 20 944,4 5 842,3 278,9 10 782,2 5 023,7 465,9 15 592,1 6 375,3 408,9

fructe uscate 1 653,3 2 895,7 1 751,4 2 442,4 4 636,6 1 898,4 3 127,3 4 432,3 1 417,3

IMPORTUL FRUCTELOR PE TIPURI DE PRODUSE DIN REPUBLICA MOLDOVA, PERIOADA 2006-2008

Specificare

ANII

2006 2007 2008

Cantitate,
tone

Valoare,
mii USD

Preţ mediu,
USD/t

Cantitate,
tone

Valoare,
mii USD

Preţ mediu,
USD/t

Cantitate,
tone

Valoare,
mii USD

Preţ mediu,
USD/t

Fructe 
comestibile 47 535,5 20 908,2 X 41 689,3 28 315,1 X 39 997,6 29 417,4 X

mere 9 626,9 1 862,9 193,5 1 036,6 671,4 647,7 1 498,6 1 247,0 832,1

prune, cireşe,
piersici 8 454,3 3 521,8 416,6 5 174,0 3 519,8 680,3 1 81 6,8 1 509,6 830,9

fructe uscate 115,6 217,8 1 883,5 214,7 440,6 2 052,2 199,2 572,3 2 872,3

CONSUMUL INTERN ŞI EXPORTUL FRUCTELOR AL REPUBLICII MOLDOVA, ANII 2006-2008

Specificare UM Anul 2006 Anul 2007 Anul 2008

Import de fructe tone 47 536 41 689 39 998

Export de fructe tone 137 858 143 647 127 159

Consum fructe la populaţie tone 309 211 308 505 307 855

Industria de procesare a fructelor tone 104 281 170 097 150 004

Total - necesitate internă şi externă tone 598 886 663 939 625 016

Sursa: Normele medii provizorii ale consumului unor produse alimentare pe un locuitor au fost calculate 
în baza hotărârii Guvernului Republicii Moldova despre aprobarea 

Regulamentului cu privire la modul de calculare a minimumului de existenţă nr.902 din 28 august 2000.

GRADUL DE ASIGURARE A NECESITĂŢILOR INTERNE CU FRUCTE ALE RM ÎN BAZA DATELOR STATISTICE

Specificare UM Anul 2006 Anul 2007 Anul 2008

Producţia globală internă de fructe tone 329 210 277 160 370 500

Necesarul intern şi export de fructe tone 598 886 663 939 625 016

Abateri ("+" sau "-") tone -269 676 -386 779 -254 516

Analiza comparativă (produs/necesar) % 55% 42% 59%

INDICATORII PRODUCŢIEI DE FRUCTE ÎN BAZA ÎNTREPRINDERILOR INTERVIEVATE

Specificare UM Toate categoriile de gospodării

2006 2007 2008

Mere şi prune - total

Suprafaţa totală mii ha 87,60 87,90 88,20

Suprafaţa pe rod mii ha 83,60 82,30 80,50

Volumul de producţie mii tone 883,94 671,35 968,54

Recolta medie* t/ha 10,57 8,16 12,03

Mere

Suprafaţa totală mii ha 65,90 66,20 66,10

Suprafaţa pe rod mii ha 63,60 62,70 61,10

Volumul de producţie mii tone 763,84 580,60 835,85

Recolta medie* t/ha 12,01 9,26 13,68

Prune

Suprafaţa totală mii ha 21,70 21,70 22,10

Suprafaţa pe rod mii ha 20,00 19,60 19,40

Volumul de producţie mii tone 120,10 90,75 132,70

Recolta medie* t/ha 6,01 4,63 6,84

* - recolta medie calculată la un hectar în baza producătorilor intervievaţi la efectuarea prezentului studiului

Iurie Fală, doctor în economie 
Andrei Zbancă, doctor în economie
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Aproximativ 20 de întreprinderi din cele 40 care
au fost abilitate de a exporta producţie vinicolă
în Federaţia Rusă, nu activează pentru că a fost
creată o imagine negativă a vinurilor moldo-
veneşti, încă în anul 2006. 

Declaraţii în acest sens au fost făcute în cadrul între-
vederii dintre prim-ministrul Vlad Filat, şi producătorii
de vinuri, care a avut loc miercuri, 25 noiembrie.

Potrivit mai multor vinificatori, după ridicarea em-
bargoului şi revenirea RM pe piaţa Federaţiei Ruse, nimeni
nu a declarat că producţia este bună şi nimeni nu a pro-
movat-o. "Imaginea negativă persistă până în prezent, iar
companiile nu au motiv să exporte", au declarat mai mulţi

producători de vinuri. De asemenea, vinificatorii invocă
şi faptul că vinurile moldoveneşti nu sunt solicitate de ruşi
din cauza preţului. „Preţul de cost este înalt, avem chel-
tuieli, astfel că preţul nu poate fi foarte mic”, spun vini-
ficatorii.

După cum a declarat prim-ministrul, Vlad Filat, în ca-
drul întrevederilor pe care le-a avut la Yalta, la 20 noiem-
brie curent, cu prim-ministrul Ucrainei, Iulia Timoşenko,
şi prim-ministrul Federaţiei Ruse, Vladimir Putin, a fost dis-
cutată situaţia legată de exportul de produse vinicole mol-
doveneşti. „Nu trebuie să ne aşteptăm la minuni peste
noapte. Totuşi, avem perspectivă şi va depinde doar de noi
cum vom administra această perspectivă”, a subliniat Filat.

Potrivit datelor oficiale ale BNS, în ianuarie-august
2009, Republica Moldova a exportat în Federaţia Rusă pro-
ducţie alcoolică în valoare de 29,18 mln USD.

Producţia vinicolă moldovenească
nu este exportată pe piaţa rusească

din cauza imaginii negative

Stocurile de producţie vinicolă se vor cifra
la 30 mln dal, la începutul anului 2010

La data de 1 octombrie curent, sto-
curile de producţie vinicolă se cifrau
la 22 mln dal. Până la 1 ianuarie
2010, acestea ar putea creşte până
la 30 mln dal. 

Declaraţia aparţine ministrului Agriculturii şi
Industriei Alimentare, Valeriu Cosarciuc. De ase-
menea, Cosarciuc a menţionat că datoriile com-
paniilor vinicole faţă de băncile comerciale repre-
zintă 1,3 mlrd lei. Oficialul a menţionat şi datoriile
în valoare de 90 mln lei ale producătorilor de vinuri
faţă de viticultori.

Potrivit lui Valeriu Cosarciuc, pentru a soluţiona
problemele din sectorul vitivinicol e necesar ca în-
treprinderile vinicole să fie recreditate la condiţii
mai avantajoase. „De asemenea, urmează să fie
luată o decizie oficială în privinţa certificării pro-
ducţiei vinicole pe partide şi nu pe fiecare lot şi ur-
mează ca Parlamentul să opereze modificări la le-

gislaţie în ceea ce priveşte anularea aplicării mărcii
comerciale de stat la exportul de produse vinicole”,
a menţionat ministrul.

De asemenea, acesta a subliniat că problemele
apărute la exportul vinului în vrac pe piaţa rusească
au apărut din partea Federaţiei Ruse şi nu din par-
tea moldovenească. „Noi am liberalizat exportu-
rile de vin în vrac, astfel că urmează să discutăm
cu oficialii ruşi despre acele probleme”, a accentuat
Cosarciuc.

Amintim că ministrul Agriculturii a plecat joi,
26 noiembrie, la Moscova pentru a discuta cu şeful
serviciului fitosanitar rus Rospotrebnadzor, Ghe-
nadii Onişenco, probleme ce ţin de exporturile pro-
ducţiei vinicole moldoveneşti pe piaţa Federaţiei
Ruse.

Vizita ministrului moldovean a fost precedată
de un şir de discuţii purtate în acest sens de către
un grup de experţi moldoveni cu experţii serviciului
rus nominalizat. Din grupul respectiv fac parte spe-
cialişti de la Centrul Naţional de verificare a calităţii
băuturilor alcoolice, ai ministerelor Economiei, Agri-
culturii şi Industriei Alimentare. 

Printre temele discutate a fost cea a deschiderii
mai multor puncte vamale la frontiera rusă pen-
tru producţia vinicolă moldovenească şi elimina-
rea unui singur "ghişeu" pentru băuturile alcoolice
moldoveneşti. 

Actualmente, producţia vinicolă moldove-
nească este livrată pe piaţa Federaţiei Ruse printr-
un singur terminal vinicol - cel de la Orehovo-
Zuevo, din regiunea Moscova.

Recolta globală de sfeclă de zahăr în
anul curent va fi cu 70% mai mică decât
în anul 2008, potrivit Asociaţiei pro-
ducătorilor de sfeclă de zahăr.

Astfel, potrivit sursei citate, în anul cu-
rent producţia de sfeclă de zahăr va
constitui până la 300 mii tone, ceea ce nu
va permite asigurarea securităţii alimen-

tare în R. Moldova. În anul 2008 Republica
Moldova a importat 12,7 mii tone de
zahăr. Anul precedent a fost unul bogat în
recolta de sfeclă de zahăr, fiind obţinute
965,2 mii tone, din care au fost produse
132,5 mii tone de zahăr. Consumul anual
intern de zahăr în R. Moldova constituie
70 mii tone.

Producţia de sfeclă de zahăr
din 2009 va fi cu 70% mai
mică decât în anul trecut
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* OFERTE

Mai multe oferte 
şi cereri găsiţi pe

www.agravista.md
�

* Pre\ negociabil

Produs Cantitate Descrierea companiei:

Struguri 
de masă
"Moldova"

nelimitat
Stejar Veaceslav Chişinău, 
Tel.: 079300230; 079300233,
Email: v_stejar@yahoo.com 

Viţei de rasă 10 
animale

Munteanu Elena Hânceşti, 
s.Bobeica, Tel.: (269) 56483,
23408, 068083841

Vaci pentru
carne

10 
animale

Munteanu Elena Hânceşti, 
s.Bobeica, Tel.: (269) 56483,
23408, 068083841

* CERERI

Produs Cantitate Descrierea companiei:

Făină de
grâu 50 tone

SRL Danulschii Glodeni, 
s.Danul, Tel.: (249) 22307, 71448,
0692 69406

Floarea-
soarelui 200 tone Abilitate-Agro Făleşti, s. Călugar,

Tel.: (259) 23320, 67700

Floarea-
soarelui 100 tone

"Vulpe Ecaterina" Cahul, 
Tel.: (299)23584, 069548284, 
Fax: (299)37298

Floarea-
soarelui 60 tone Agrogîrla Făleşti, s. Năvârneţ, 

Tel.: (259) 73431, 069213297

Grâu ali-
mentar 200 tone

Abilitate-Agro Făleşti, 
s. Călugar, 
Tel.: (259) 23320, 67700

Grâu 100 tone
SRL Danulschii Glodeni, s.Danul,
Tel.: (249) 22307, 71448, 
0692 69406

Grâu ali-
mentar 80 tone

Agrogîrla Făleşti, 
s. Năvârneţ, 
Tel.: (259) 73431, 069213297

Grâu ali-
mentar 50 tone

SRL Hambarul Agro Glodeni, 
s.Cubani, 
Tel.: (249) 72888, 069191084

Grâu 10 tone
Creţu Sergei Nisporeni, 
s. Bălăureşti, Tel.: (264) 48205,
069745426

Iepuri 60 ani-
male

Popov Vitalie Căuşeni, 
s.Cârnăţeni, 
Tel.: 069904980

Mere 10 tone
Caragia Nicolae Nisporeni, 
Tel.: (264) 22418, 
079525358,

Mere 10 tone
Timcu Oleg Glodeni, 
s. Petrunea, 
Tel.: 079797931

Miere de al-
bine nelimitat Adajuc Vasile Făleşti, 

Tel.: (259) 2 32 87

Miere de al-
bine 2 tone

SRL Danulschii Glodeni, 
s.Danul, Tel.: (249) 22307, 71448,
0692 69406

Lucernă în
baloturi

600
bucăţi

Guţu Vasilii Râşcani, 
s.Vasileuţi, 
Tel.: (256) 24584, 067193924

Orz 200 tone Abilitate-Agro Făleşti, 
s. Călugar, Tel.: (259) 23320, 67700

Produs Cantitate Descrierea companiei:

Orz 80 tone
Cedru Făleşti, 
s. Rautel, 
Tel.: (259) 54232, 079531814

Orz 50 tone
Agrogîrla Făleşti, 
s. Năvârneţ, 
Tel.: (259) 73431, 069213297

Pomi de măr 100 000
bucăţi

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

Pomi prun 10 000
bucăţi

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

Porumb 50 tone
Cedru Făleşti, 
s. Răuţel, 
Tel.: (259) 54232, 079531814

Porumb 20 tone
Ulinici Maria 
Nisporeni, 
Tel.: (264) 23453, 079596327

Porumb 15 tone
Croitoru Petru 
Nisporeni, 
Tel.: (264) 23355, 079545586

Porumb
boabe 7 tone

Grajdianu Eugenia 
Glodeni, 
Tel.: (249) 24904, 069146610

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

Prune us-
cate 50 tone Gaburici Ion Hânceşti, 

Tel.: (269) 23408

Purcei 10 ani-
male

Vicol Tudor  Cantemir, s.Lărguţa, 
Tel.: (273) 76209

Seminţe de
lucernă 0,6 tone

Turtureanu Iurie  Ungheni, s. Buşila,
Tel.: (236) 75400, 75335,
079959625

Soia 40 tona Abilitate-Agro  Făleşti, 
s. Călugar, Tel.: (259) 23320, 67700

Soia 5 tone
Grişciuc Nina Râşcani, 
s. Ştiubeeni, Tel.: (256) 24584,
067193924

Stoloni
căpşuni

65 000
bucăţi

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

Struguri
Moldova 50 tone Chira Ion  Nisporeni, 

Tel.: (264) 23857

Produs Cantitate Descrierea companiei:

Struguri
Moldova 20 tone

Brînzilă Ion  Nisporeni, 
s. Şişcani, 
Tel.: (264) 23857

Struguri 10 tone
Voloceai Nicolai Petru 
Cahul, 
s. Colibaşi, Tel.: 069320430

Varză 50 tone
Strungaru Nicolae 
Ungheni, s. Chirileni,  
Tel.: (236) 75207, 069357289

Varză 30 tone

Vladei Ion Ungheni, 
s.Chirileni, 
Tel.: (236) 23923, 75341,
079207222

Vin 15 tone
Veşca Sergiu  r. Teleneşti s.
Budăi,Tel.: (258) 63225,
069260378

Vin de casă 5 tone 
Pricop Victor  Glodeni, 
s.Viişoara, 
Tel.: (249) 57265, 068529877

Vin 1 tonă
Costandachi Valeriu Cantemir, 
s. Lărguţa, 
Tel.: (273) 92533

Vin de casă 1 tonă
Cebanu Vladimir 
Glodeni, 
s. Camenca, Tel.: (249) 77290

Vin în sticle
de 0.7 l

150 sti-
cle

Veşca Sergiu  r. Teleneşti 
s. Budăi,Tel.: (258) 63225,
069260378

Ulei 3 tone
SRL Danulschii Glodeni, 
s.Danul, Tel.: (249) 22307, 71448,
0692 69406


