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Ministerul Agriculturii
îşi propune să
sporească accesul
producătorilor mici şi
medii la
asistenţă
de stat
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Guvernul planifică scumpirea accizelor la motorină

Căderea
leului pe
final de an

Ministrul agriculturii promite
compensaţii pentru fermieri
De la 1 ianuarie 2010, Guvernul va majora accizele la importul motorinei şi benzinei cu 50 la sută, afirmă
Valentin Bodişteanu, preşedintele Asociaţiei Importatorilor de Produse Petroliere ImportcomPetrol.
Scumpirea accizelor la motorină a
fost conﬁrmată şi de ministrul Agriculturii şi Industriei alimentare, Valeriu Cosarciuc. Ministrul a declarat,
miercuri, după şedinţa Guvernului,
că această majorarea nu va afecta producătorii agricoli, deoarece vor ﬁ aplicate „compensări directe”.
„Vă asigur că producătorii agricoli
nu vor avea de suferit, ba dimpotrivă,
pentru că în Moldova se importă anual
450 mii tone de motorină, iar în agricultură se folosesc 150 mii tone. Înseamnă că aici va ﬁ posibil să ajutăm
producătorii în ceea ce priveşte compensarea pentru motorina utilizată
în agricultură”, a spus Cosarciuc.
Vor exista acumulări suplimentare
la buget, iar sumele rezultate din adaosul aplicat pentru cele 150 mii tone de
motorină folosite în agricultură vor ﬁ
direcţionate pentru compensaţii acordate fermierilor. „Modalitatea de aplicare a acestei proceduri va ﬁ prevăzută
în Regulamentul de utilizare a subvenţiilor în agricultură pentru anul viitor”, a mai spus ministrul.
Actualmente, accizul aplicat la importul motorinei este de 700 de lei pentru o tonă fără TVA.
Potrivit lui Bodişteanu, majorarea
accizului va condiţiona scumpirea motorinei cu 0,5-0,7 lei pentru un litru.

Fondul de subvenţionare pentru anul
curent a fost majorat cu 250 mln lei
Guvernul a aprobat, miercuri, o hotărâre prin care modifica decizia
recentă a Parlamentului cu privire la utilizarea mijloacelor din Fondul
de subvenţionare în agricultură pentru anul curent, majorând suma
prevăzută cu încă 250 mln lei.
Ministrul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Valeriu Cosarciuc, a declarat, la ﬁnele şedinţei Guvernului, “această modiﬁcare a fost urmare a modiﬁcării legii Bugetului pentru anul 2009 din decembrie şi potrivit modiﬁcării corespunzătoare, la cele
313 mln lei care au fost adoptate iniţial pen-

tru anul 2009 s-au adăugat alte 250 mln lei
şi acum urmează prin această hotărâre ca
aceşti bani să ﬁe distribuiţi pe direcţii care
au fost prevăzute în acest Regulament“.
Cosarciuc a explicat că pentru restituirea TVA pentru livrările pe teritoriul Republicii Moldova sunt prevăzute, actual-

mente, 220 mln lei, în loc de 50 mln lei planiﬁcate anterior. De asemenea, “a fost modiﬁcată suma pentru restituirea TVA de la
importul îngrăşămintelor şi chimicalelor de
la 50 la 120 mln lei“.
Ministrul Agriculturii promite că hotărârea Guvernului prevede şi modiﬁcarea sumelor pentru plantarea livezilor, pentru agricultura ecologică, pentru producerea legumelor şi pentru sectorul zootehnic. Hotărârea Guvernului din 16 decembrie urmează
să ﬁe prezentată în regim de urgenţă Parlamentului pentru aprobare.
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Cooperarea este
impusă de realităţile
economice, dar este
şi o cerinţă a pieţelor
externe
necesitatea cooperării este tot mai
mult conştientizată de însăşi producătorii agricoli
pentru dezvoltarea asocierii pe
principii de marketing este necesară asistenţă din partea statului şi
a donatorilor internaţionali
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Datorită termenului mic
de recuperare a investiţiilor

Tot mai mulţi
producători agricoli
se orientează spre
cultivarea tomatelor
în spaţii protejate

pag. 10

2

Nr. 19 (63)
18 decembrie

MARKETING AGRICOL

Federaţia Agrigultorilor AGROinform prezintă preţurile zilnice angro la fructe şi legume pe 5 pieţe din Moldova
Preţuri la unele produse agricole colectate la 10 decembrie 2009

Denumirea produsului

Ardei dulce
Cartofi
Castraveţi
Ceapă albă
Ceapă galbenă
Ceapă roşie
Ceapă verde (cozi)
Ciuperci Păstrăv/Veşenca
Ciuperci Shampinion
Dovlecei
Morcov
Pătrunjel
Praz
Ridiche de lună
Ridiche neagră
Roşii de seră
Roşii de câmp
Salată
Sfeclă de masă
Usturoi
Varză
Varză brocolli
Varză conopidă
Varză de pechin
Varză roşie
Vinete

Informaţia zilnică despre preţuri o puteţi accesa pe www.agravista.md

Piaţa agricolă Edineţ
Preţ
Preţ
Preţ
minim
maxim
mediu
30.00
3.20
3.50
35.00
4.00
2.00
12.00
4.00
35.00
2.50
10.00
7.00
-

30.00
6.50
5.00
35.00
4.50
2.50
12.00
4.50
60.00
3.00
10.00
7.00
-

Piaţa angro Bălţi
Piaţa angro Chişinău (Albişoara)
Preţ
Preţ
Preţ
Preţ
Preţ
Preţ
minim
maxim
mediu
minim
maxim
mediu
Legume

30.00
3.50
4.00
35.00
4.20
2.30
12.00
4.00
35.00
2.70
10.00
7.00
-

3.20
4.50
4.50
2.50
12.00
4.00
33.00
1.50
3.00
-

5.50
4.50
4.50
2.50
12.00
4.00
33.00
2.00
3.00
-

3.50
4.50
4.50
2.50
12.00
4.00
33.00
1.50
3.00
-

28.00
3.50
13.00
12.00
4.00
12.00
25.00
30.00
30.00
20.00
4.50
25.00
10.00
10.00
1.50
12.00
30.00
3.50
25.00
2.50
15.00
10.00
3.00
6.00
23.00

32.00
4.50
16.00
12.00
4.50
28.00
25.00
30.00
32.00
22.00
5.00
25.00
15.00
10.00
2.00
16.00
30.00
4.50
30.00
5.00
15.00
12.00
6.00
7.00
23.00

Piaţa agricolă Ungheni
Preţ
Preţ
Preţ
minim
maxim
mediu

30.00
4.00
15.00
12.00
4.50
12.00
25.00
30.00
30.00
22.00
4.50
25.00
15.00
10.00
1.70
14.00
30.00
4.00
30.00
2.50
15.00
10.00
6.00
7.00
23.00

3.80
5.00
3.00
7.00
2.00
-

4.50
5.50
4.50
10.00
3.00
-

Piaţa agricolă Cahul
Preţ
Preţ
Preţ
minim
maxim
mediu

4.00
5.50
4.00
8.00
2.50
-

3.80
4.50
3.00
-

4.80
4.50
4.50
-

4.50
4.50
4.00
-

2.30

2.50

2.50

4.50
18.00
3.00
-

4.50
18.00
3.00
-

4.50
18.00
3.00
-

-

-

-

Fructe
Banane
Grepfrut
Lămâi
Mandarine
Mere
Mere Golden
Mere Idared
Mere Rihard
Miez de nucă
Pere
Portocale
Prune uscate
Struguri albi de masă
Struguri de masă Moldova
Struguri Kişmiş
Struguri roşii de masă

16.00
16.00
15.00
2.50
2.50
3.50
3.00
10.00
16.00
14.00
12.00
16.00

16.00
16.00
15.00
4.00
3.50
3.50
4.00
10.00
16.00
20.00
14.00
18.00

Scăderea spectrului
de legume și fructe
autohtone în stare proaspătă
a determinat creșterea cererii
la ciuperci pe piața R. Moldova
Pe parcursul lunii noiembrie a.c. ciupercile puteau ﬁ
procurate angro numai pe piețele din Chișinau și Bălți.
Oferta de ciuperci pe aceste piețe a fost compusă din Șampinion și Păstrăv, potrivit datelor AGROinform.
Pe piața din Chișinău, prețul maxim de comercializare a ciupercilor a fost de 35,00 lei/kg. Comparativ cu
luna precedentă prețul mediu s-a majorat cu 5,8%, însă
față de aceeași perioadă a anului 2008 prețul s-a majorat cu 12,61%. Prețul de vânzare a unui kilogram de ciuperci Păstrăv a variat între 26,00-28,00 lei.
Pe piața din Bălți prețul mediu de comercializare a ciupercilor Șampinion a fost de 31,00 lei/kg, iar prețul unui
kilogram de Păstrăv a variat între 24,00 și 26,00 lei.
Potrivit datelor AGROinform, pe piața din Chișinău,
în noiembrie a.c., a sporit cererea pentru ciupercile Șampinion, datorită micșorării spectrului de legume și
fructe autohtone în stare proaspată. Producția a fost propusă spre comercializare doar de intermediari, care se
aprovizionează direct de la producatorii din regiunea
Chișinăului.

16.00
16.00
15.00
3.00
3.00
3.50
3.50
10.00
16.00
18.00
13.00
16.00

3.00
3.00
3.00
48.00
12.00
-

4.00
5.00
4.00
50.00
12.00
-

3.00
4.00
3.50
48.00
12.00
-

10.81
14.00
15.00
15.00
2.00
3.00
3.00
3.50
50.00
13.00
14.00
15.00
14.00
12.50
22.00
12.50

10.81
16.00
16.00
16.00
5.00
5.00
4.00
5.00
50.00
17.00
16.00
30.00
25.00
14.00
22.00
25.00

10.81
16.00
15.00
15.00
3.50
4.00
3.50
4.00
50.00
16.00
16.00
25.00
14.00
13.00
22.00
13.00

3.00
5.00
5.00
25.00
14.00
-

5.00
7.00
5.00
35.00
14.00
-

5.00
5.00
5.00
30.00
14.00
-

11.00
23.00
17.00
16.00
5.00
5.00

11.00
23.00
17.00
16.00
5.00
5.00

11.00
23.00
17.00
16.00
5.00
5.00

5.00
50.00
16.00
-

5.00
50.00
16.00
-

5.00
50.00
16.00
-

Preţurile săptămânale angro pentru fructe şi legume de pe pieţele din Rusia, Polonia şi Ucraina (la 12 decembrie 2009 )
Produsul

Rusia (Moscova) RUR/kg
min

max

Polonia (Bronishe) EUR/kg

med

min

max

med

Ucraina (Copani, Odesa) UAN/kg

Ucraina (Lvov)UAN/kg

min

max

med

min

max

med

2.40

2.20

1.70

2.20

2.00

LEGUME
Cartofi

7.00

10.00

9.00

0.11

0.14

0.13

2.00

Varză albă

6.00

10.00

8.00

0.11

0.16

0.13

1.80

2.20

2.00

2.00

2.40

2.20

Varză brocolli

-

-

-

0.48

0.72

0.56

8.00

12.00

10.00

14.00

16.00

15.00

Varză roşie

-

-

-

0.11

0.19

0.15

-

-

-

3.00

4.00

3.50

Vânătă

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ceapă

10.00

13.00

12.00

0.12

0.17

0.14

2.60

2.69

2.75

3.00

3.50

3.25

-

-

-

-

-

-

25.00

30.00

28.00

Ceapă verde
Morcov

8.00

13.00

11.00

0.11

0.17

0.14

2.00

2.80

2.40

1.80

2.20

2.00

Ardei dulci (roşii)

80.00

90.00

85.00

1.45

1.69

1.57

3.50

7.00

5.25

20.00

22.00

21.00

Roşii de seră

50.00

55.00

53.00

0.92

0.97

0.89

10.00

10.00

10.00

11.00

12.00

11.50

Castraveti (12 cm)

49.00

59.00

54.00

-

-

-

10.00

14.00

12.00

14.00

16.00

15.00

-

-

-

1.21

1.45

1.33

-

-

-

11.00

12.00

11.50

5.00

10.00

8.00

0.10

0.15

0.12

2.20

2.50

2.35

2.20

2.50

2.35

Struduri de masă

107.00

127.00

117.00

-

-

-

18.00

18.00

18.00

13.00

18.00

15.00

Struguri Kişmiş

50.00

63.00

57.00

-

-

-

-

-

-

Mere

23.00

28.00

25.00

0.16

0.19

0.18

2.00

2.10

2.05

2.00

3.00

2.50

Mere Golden Delicious

43.00

60.00

52.00

-

-

-

-

-

-

4.00

6.00

5.00

-

-

-

0.17

0.22

0.19

-

-

-

-

-

-

Mere Granny Smith

48.00

60.00

54.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Mandarine

40.00

45.00

43.00

-

-

-

7.50

9.50

8.50

10.00

13.00

11.50

Banane

23.00

28.00

26.00

-

-

-

-

-

-

8.00

8.50

8.25

Grapefruit

35.00

43.00

39.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Pere

30.00

35.00

33.00

-

-

-

8.00

14.00

11.00

6.00

10.00

8.00

Portocale

36.00

43.00

40.00

-

-

-

9.50

10.50

10.00

9.00

14.00

11.50

Lămâi

40.00

45.00

43.00

-

-

-

9.50

9.50

9.50

9.50

13.00

11.25

Ciuperci "Shampinion"

-

-

-

-

-

-

-

-

-

17.00

20.00

18.50

Ciuperci "Veşanca"

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14.00

17.00

15.50

Castraveţi (m.m 12 cm)
Sfeclă roşie

FRUCTE

Mere Idared
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Unitatea Consolidata penru Implementarea
Programelor ale Fondului International pentru
Dezvotarea Agricola IFAD (UCIP-IFAD)
mun. Chişinău, Bd. Ştefan cel Mare 162,
of. 1301-1304,1306;
tel/fax: 22 50 46; 21 00 56; 21 05 42
IFAD în comun cu Guvernul RM a lansat un nou Program 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 avantajoase 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).

Pentru agenţii economici din mediul rural creditele vor ﬁ oferite prin intermediul băncilor comerciale selectate pentru participare la program prin intermediul: Moldova Agroindbank, 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 investiţiei (în mijloace băneşti sau bunuri materiale)
 Gaj adecvat cerinţelor băncii comerciale
Programul va ﬁnanţa toate activităţile de dezvoltare a horticulturii după cum urmează:
 plantarea livezilor şi viţei de vie (struguri de masă)
 producerea răsadului şi a materialului săditor pomicol/viticol (struguri de masă) creşterea legumelor în sere
 dezvoltarea/reabilitarea sistemelor de irigare pentru
creşterea culturilor horticole prelucrarea şi ambalarea
produselor horticole; depozitarea şi păstrarea la rece a
produselor horticole (utilaj frigoriﬁc);
 echipament agricol aferent dezvoltării horticulturii;
 pentru membrii AEÎ - afaceri rurale generatoare de venituri.

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 ﬁnanţat capitalul circulant.
SUMA MAXIMĂ A UNUI CREDIT ESTE DE:
 ≤ 50,0 mii $ - pentru activităţi de producere a produselor horticole
 ≤ 100,0 mii $ - pentru activităţi de procesare a produselor horticole
 ≤ 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 activităţi agricole şi neagricole
Beneﬁciarii potenţiali vor ﬁ asistaţi la elaborarea planurilor de afaceri şi accesarea creditelor prin intermediul următorilor patru prestatori de servicii de consultanţă acreditaţi:

ACTIVITĂŢI CE NU SUNT ELIGIBILE
PENTRU FINANŢARE
I. reﬁnanţarea datoriilor existente;
II. plata impozitelor;

Proiectul FISM
va fi suplimentat
cu 20 mln USD
Banca Mondială (BM) va
acorda a doua în acest an
finanţare suplimentară
proiectului FISM II în
valoare de $20 mil.
Guvernul a aprobat miercuri o hotărîre cu privire la
iniţierea negocierilor privind
finanţarea suplimentară.
Ministrul ﬁnanţelor Veaceslav
Negruţă a menţionat că în contextul
crizei economice mondiale Guvernul
s-a adresat BM cu solicitarea examinării posibilităţii de a acorda a
doua ﬁnanţare suplimentară Proiectului FISM II. BM a aprobat decizia de
a aloca o ﬁnanţare suplimentară în valoare de $20 mil. El a anunţat că scopul ﬁnanţării adiţionale constă în
susţinerea programului anticriză al
Guvernului de creare a locurilor de
muncă şi sporire a veniturilor populaţiei rurale şi urbane prin intermediul activităţilor de reabilitare a

infrastructurii social-economice locale. Creditul este acordat pentru o
perioadă de 20 de ani, cu o perioadă
de graţie de 10 de ani. Dobânda va
ﬁ de 0, 75% anual.
Creditul va ﬁ utilizat pentru
construcţia drumurilor, podurilor,
apeductelor gazoductelor, şcolilor
şi grădiniţelor. De asemneea va ﬁ
acordată atenţie proiectelor ce ţin de
protecţia mediului înconjurător:
amenajarea gunoiştelor cu stocarea
deşeurilor, amenajarea teritoriului
localităţilor din republică.
În aprilie 2009 BM a aprobat ﬁnanţarea suplimentară a proiectului
FISM II în valoare de $5 mil. Suma
totatlă a proiectului, care este implementat în Moldova din 2004,
este de $29,17 mil., dintre care $20
mil. reprezintă creditul BM, $3,5 mil.
- ajutor ﬁnanciar acordat de Agenţia
suedeză SIDA, $3,6 mil. - contribuţia
beneﬁciarilor şi $1,4 mil. contribuţia Guvernului. Creditul
BM este acordat pentru perioadă de
40 de ani, cu o perioadă de graţie de
10 ani.

Centrul de Consultanţă în Afaceri (CCA) ONG tel: 21 00 94/95,
Agenţia de Dezvoltare MEGA, ONG tel: 22 09 58
Proconsulting tel: 21 00 89
Centrul pentru Dezvoltarea Strategică
a Teritoriului (CDST), ONG tel: 22 62 64

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

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

Patru companii moldoveneşti
au obţinut certificate
internaţionale în siguranţa
alimentară
Companiile moldoveneşti „Victor Scutaru GŢ”,
„Podgoreni” SRL, „Agrodenidan” SRL vor primi certificatul Global GAP, iar „Prometeu T” SA - certificatul ISO
22000, în cadrul programului „De la fermier la fermier”.
Ceremonia oficială de înmânare va avea loc marţi, 15
decembrie.
Toate cele patru companii au implementat cerinţele stricte de certiﬁcare, cu asistenţa consultativă permanentă acordată de specialiştii
CNFA/PDBA.
Global GAP este un standard de siguranţă alimentară cerut exportatorilor de fructe şi legume proaspete pe
pieţele majore ale Uniunii Europene.
Cunoscut anterior ca EurepGAP, standardul Global GAP este elaborat să asigure şi să demonstreze că cerinţele de
siguranţă alimentară au fost implementate şi menţinute de către producător.
Sistemul de management al sigu-

ranţei alimentului ISO 22000
(HACCP) este bazat pe cercetări
ştiinţiﬁce şi abordare sistematică
privind identiﬁcarea, analiza şi
controlul pericolelor în procesul de
prelucrare, preparare şi de utilizare
a alimentelor. Sistemul a fost elaborat pentru a asigura că produsele
alimentare nu prezintă pericol pentru
sănătatea consumatorilor.
Proiectul „De la Fermier la Fermier” este un program cu durata de
cinci ani, implementat de CNFA Inc.,
o organizaţie americană nonproﬁt.
Lansat în 1999 şi prelungit în 2004 şi
2009, programul oferă servicii de

consultanţă în afaceri şi asistenţă
tehnică pe bază de voluntariat fermierilor, crescătorilor şi prelucrătorilor
locali, pentru a îmbunătăţi competitivitatea sectorului agricol al R. Moldova şi pentru a mări oportunităţile
de angajare, precum şi veniturile populaţiei.
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Ministerul Agriculturii îşi propune
să sporească accesul producătorilor
mici şi medii la asistenţă de stat
În 2010, subvenţiile de stat în domeniul agriculturii vor fi acordate în baza unui
concurs al proiectelor de afaceri în acest sector, iar beneficiarii acestor mijloace vor trebui să facă parte din asociaţiile de profil şi totodată, să deţină certificate de confirmare a cunoştinţelor în domeniu. O altă inovaţie prevede
introducerea unui plafon de asistenţă de stat pentru fiecare solicitant.
Ministrul Cosarciuc a menţionat, recent, că noile
criterii de selectare a beneﬁciarilor de subvenţii vor
facilita accesul la această asistenţă pentru toţi
agenţii economici din domeniu. Problema vizează,
în special, micii producători agricoli, care în ultimii
ani nu au avut acces la subvenţiile acordate de stat.
În anul 2009, din 560 mln de lei, din fondul de subvenţionare a agriculturii, gospodăriile ţărăneşti, care
sunt cele mai numeroase în acest domeniu, au primit doar 10 la sută din suma menţionată.
Totodată, ministrul Cosarciuc a remarcat că
structurile de consultanţă şi extensiune timp de două
săptămâni au identiﬁcat, pe întreg teritoriu al republicii, potenţialii beneﬁciari de aceste subvenţii.
Potrivit unor date preliminare, 76 % din solicitanţi
au optat pentru dezvoltarea producţiei agricole cu
valoare adăugată de origine vegetală, 14% - de origine animalieră şi doar 10 la sută pentru crearea întreprinderilor mici şi mijlocii în spaţiul rural.
O altă condiţie pentru solicitanţii de subvenţii

va ﬁ existenţa unui certiﬁcat care să demonstreze
profesionalismul lor în domeniul pentru care cer
alocaţii de stat.
Solicitat să comenteze cerinţele impuse de
MAIA pentru potenţialii beneﬁciari de subvenţii, Iurie Hurmuzachi, vicedirector al AGROinform, a spus
că este vorba despre iniţiative salutabile. „Acordarea subvenţiilor prin concurs de proiecte va îmbunătăţi accesul fermierilor la subvenţii şi va spori
eﬁcienţa banilor statului pentru relansarea agriculturii. Şi ideea de acordare a asistenţei complexe
beneﬁciarului va permite, de asemenea, creşterea eﬁcienţei în gestionarea subvenţiilor”, a spus sursa citată. "Dacă e să vorbim despre cursuri, noi considerăm că sunt nişte lucruri bune, care ar aduce un
efect mai mare pentru accesarea subvenţiilor, doar
că pentru lucrul respectiv se va necesita şi ceva timp,
credem că şi aici este nevoie de efectuat anumite investigaţii pentru a determina care este acel necesar,
acele direcţii pentru recaliﬁcare sau pentru studii şi

apoi, deja reieşind din rezultatele obţinute, urmează
de trasat celelalte idei".
Din luna ianuarie 2010 ministerul de resort va
organiza cursuri instructive şi evaluative pentru a
vedea ce cunoaşte ﬁecare beneﬁciar de subvenţii despre domeniul pe care îl prestează.
În caz de acceptare a proiectelor, structurile de
consultanţă vor acorda în continuare servicii complexe, cum ar ﬁ informaţii privind înregistrarea obiectivelor nou create sau identiﬁcarea pieţelor-interne pentru producţie agricolă.

Potenţialii beneficiari
de subvenţii propuşi de
AGROinform necesită
192 mln de lei pentru proiecte
investiţionale
Statul a decis ca în anul viitor să ﬁe trei direcţii
prioritare de ﬁnanţare în acest domeniu - dezvoltarea
producţiei cu valoare adăugată de origine vegetală
şi de origine animalieră, crearea întreprinderilor de
prelucrare şi caselor de ambalare.
La solicitarea Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, AGROinform a prezentat o listă

cu potenţiali beneﬁciari de subvenţii, selectaţi din
rândul membrilor Federaţiei. Este vorba despre producători agricoli şi antreprenori rurali din 166 de localităţi din ţară. Proiectele investiţionale ale acestora au fost grupate pe 3 domenii principale de activităţi – producerea producţiei cu valoare adăugată
de origine vegetală; producerea producţiei cu valoare
adăugată de origine animală; procesarea şi manipularea post-recoltare a producţiei agricole. Necesarul estimativ de asistenţă din partea statului pentru implementarea proiectelor acestor potenţiali beneﬁciari este de 192 mln de lei.
„Este de menţionat că peste 51% din proiectele
potenţialilor beneﬁciari de subvenţii vor ţine de domeniul procesării şi manipulării post-recoltare a producţiei agricole”, a explicat Iurie Hurmuzachi. La
acest compartiment am propus să ﬁe subvenţionate
investiţiile capitale la procurarea echipamentului tehnologic şi a utilajului pentru întreprinderi de procesare, uscare şi congelare a fructelor şi legumelor,
pentru case de ambalare şi frigidere.
„La primul compartiment, creşterea producţiei
vegetale cu valoare adăugată, suma estimativă necesară de investiţii a fost apreciată la 85,629 mln lei
– 44,6% din total. Aceste sume sunt necesare pentru subvenţionarea investiţiilor la crearea plantaţiilor multianuale, a producerii de legume în teren protejat, pentru dezvoltarea agriculturii ecologice şi pentru achiziţionarea de echipament agricol”, a precizat sursa citată. La cel de-al treilea domeniu, care ţine
de sectorul zootehnic, au fost propuse investiţii în
valoare de 7,836 mln lei – pentru renovarea tehnologică a fermelor zootehnice, pentru procurarea
şi menţinerea fondului genetic al animalelor de
prăsilă.
Fondul de subvenţionare a agriculturii în 2010
va constitui peste 300 mln lei.
În cadrul unei întruniri cu şeﬁi direcţiilor agricole şi reprezentanţii organizaţiilor neguvernamentale de proﬁl, ministrul Valeriu Cosarciuc a propus că proiectul Regulamentului pentru subvenţionarea producătorilor agricoli va ﬁ făcut public, pentru dezbateri, până la ﬁnele săptămânii curente.
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Valeriu COSARCIUC:

“Beneficiarii de subvenţii vor selectaţi
în bază de concurs al proiectelor”
Întrebare: - Ce se va întâmpla cu subvenţiile în anul
viitor, care vor ﬁ priorităţile şi mecanismul de subvenţionare?
Răspuns: - Vreau să spun care este situaţia privind subvenţiile din acest an. Au fost propuse modiﬁcări la bugetul anului curent, prin care s-au adăugat circa 250 milioane lei pentru
onorarea tuturor obligaţiunilor. Repet: a tuturor obligaţiunilor.
Inclusiv pentru restituirea TVA la livrarea producţiei pe teritoriul ţării, la achiziţionarea de îngrăşăminte şi chimicale. Se ştie
că pentru acest an au fost prevăzute 313 milioane lei, la care acum
se adaugă alte 250 milioane.
Pentru anul 2010, fondul de subvenţionare din buget va ﬁ
acelaşi. Cât priveşte utilizarea acestor bani, noi ne propunem câteva domenii prioritare, inclusiv subvenţionarea produselor cu
valoare adăugată înaltă din sectorul vegetal. Este vorba de plantarea în continuare a livezilor, dar cu condiţia că ele vor ﬁ irigate
prin picurare. Apoi, stimularea dezvoltării agriculturii în teren
protejat, stimularea cultivării produselor agricole ecologice curate, procurarea tehnicii agricole pentru restabilirea bazei tehnice a complexului agroindustrial.
De ce, bunăoară, irigarea? Noi nu vom miza pe extinderea
suprafeţelor, dar vom insista ca suprafeţele deja plantate să ﬁe
dotate cu sisteme de irigare. Un hectar de viţă de vie cu soiuri
de masă fără irigare poate da 8-9 tone de struguri, la irigare însă
recolta creşte până la 25 tone.

Deci, corect e ca în loc de 10 hectare de
viţă de vie neirigate să se planteze trei
hectare şi să obţinem aceeaşi cantitate de
struguri.

Insist să adaug că vom susţine în continuare dezvoltarea sectorului zootehnic. Relativ nu demult, am vizitat o fermă care anterior a fost dotată cu instalaţii de computerizate. S-au investit mijloace considerabile, dar am constatat că se obţin cantităţi
de lapte mult sub cele normale. Trebuie să se ştie că nu vom tolera asemenea situaţii, nu vom da bani pentru proiecte ratate din
start.
Începând cu anul viitor, se va acorda sprijin în vederea creării
întreprinderilor mici şi mijlocii pentru prelucrarea producţiei primare agricole. Este vorba despre procesarea cărnii, a legumelor,
fructelor. Dorim ca aceste întreprinderi să apară în mediul rural. Acest obiectiv ţinteşte extinderea capacităţilor de business
în sate, inclusiv reapariţia locurilor de muncă în mediul rural.
Altfel zis, vrem să se dezvolte infrastructura postrecoltare. Asta
ar însemna o casă de ambalare cu linii de calibrare şi de împachetare. Actualmente cel care cultivă legume sau fructe, sau alte

culturi, în toamnă constată că nu are ce face cu toate acestea. Întro astfel de situaţie el devine dependent de intermediar. Noi, însă,
vrem ca ţăranul să devină coproprietar al unor capacităţi de ambalare şi de păstrare, să favorizăm apariţia unor cooperative de
marcheting. În felul acesta ţăranul va obţine acces pe piaţă, inclusiv, pe cele din afara ţării.
Întrebare: - Cum vor ﬁ selectaţi cei care vor materializa aceste idei?
Răspuns: - Am avut o întrunire cu majoritatea organizaţiilor ataşate acestui domeniu, inclusiv societatea civilă, şi
am decis ca ei să meargă în teritoriu şi să promoveze aceste domenii prioritare. Dar se vor limita doar la a explica în ce constă
esenţa unor proiecte-model. Ei vor identiﬁca şi beneﬁciarii: oameni concreţi care doresc să facă asemenea investiţii. Asemenea
proiecte vor ﬁ puse pe rol printr-o contribuţie, să zicem de 20
la sută mijloace bugetare, cu alte 20-30 la sută participare, printro linie de creditare sau grant şi cu o participare a beneﬁciarului
de circa 50 la sută din costuri. Însă identiﬁcarea beneﬁciarilor
va ﬁ urmată de un concurs al proiectelor pentru a le selecta pe
cele mai reale. Să ﬁe transparenţă şi să utilizăm eﬁcient puţinele
mijloace pe care le avem.

Acum constatăm că numai 10 la sută
din fondul de subvenţionare a fost utilizat
pentru susţinerea producătorilor mici. 90
la sută au ajuns la cei mari. Tot atunci s-a
văzut că şi aceşti „mari” nu sunt chiar atât
de mulţi. Peste tot apar unii şi aceiaşi oameni.
Cei care au avut trecere, care au plăcut puterii, au avut acces
la fonduri. Un exemplu: cele 140 milioane date pentru crearea
SMT-urilor au fost, practic, date pentru ochi frumoşi. La ora actuală, 36 milioane trebuiau deja restituite, dar nu prea avem
semne că banii aceştia îi va vedea cineva.
Ca să nu uit: modelul nostru de gestionare prevede schimbări
radicale în domeniul consultanţei. Vom renunţa la acele seminare colective, lecţii etc. şi vom recurge la consultanţă aplicativă.
Asta înseamnă că acel beneﬁciar care va obţine un proiect, va ﬁ
sprijinit informaţional de către consultanţi la toate etapele.
sursa: www.maia.gov.md
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CERTIFICAREA PRODUCERII

De-am mai avea şi-o strategie
integrată de marketing
Lista deţinătorilor de certificate internaţionale de siguranţă alimentară
va fi completată, în timpul apropiat, cu încă patru companii autohtone.
Aceste certificate le oferă producătorilor moldoveni posibilitatea de a
exporta fructe şi legume în stare proaspătă, în special, în Uniunea
Europeană. Totuşi, în opinia experţilor, implementarea standardelor
de calitate nu este suficientă pentru valorificarea oportunităţilor de
comercializare a acestei producţii, iar o creştere rapidă a exporturilor
este puţin probabil să se producă în condiţiile actuale. Experţii susţin
că dinamizarea exporturilor nu depinde atât de abilităţile producătorilor moldoveni de a extinde producerea certificată, cât de capacitatea
factorilor de decizie de a identifica mecanisme eficiente de stimulare
a proceselor de marketing orientate spre exportul producţiei.
Patru certiﬁcate internaţionale de siguranţă alimentară vor ﬁ înmânate, marţi,
15 decembrie, la Chişinău, în cadrul unei
ceremonii ce va avea loc în incinta Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare. Deţinătorii lor vor ﬁ întreprinderile producătoare şi exportatoare de
mere - „Victor Scutaru” GŢ şi „Agrodenidan” SRL şi de struguri de masă - „Podgoreni” SRL, care vor primi certiﬁcatul
GLOBALG.A.P. Totodată, societăţii „Prometeu T” SA, specializată în procesarea nucilor şi fructelor uscate, îi va ﬁ înmânat certiﬁcatul ISO 22000. Pe tot parcursul celor
doi ani de implementare a standardelor internaţionale de siguranţă alimentară, cei
patru agenţi economici au beneﬁciat de
asistenţă din partea specialiştilor Programului de Dezvoltare a Businessului
Agricol /PDBA/, implementat în Republica
Moldova de compania CNFA.

trat în vigoare la 1 ianuarie 2006, obligă
întreprinderile de prelucrare care importă în Uniunea Europeană să se conformeze cerinţelor siguranţei alimentare.

CERTIFICAREA – O
CONDIŢIE OBLIGATORIE

CE ESTE GLOBALG.A.P.®
ŞI HACCP
GLOBALG.A.P. este un standard de siguranţă alimentară cerut exportatorilor de
fructe şi legume proaspete pe pieţele
Uniunii Europene. Cunoscut anterior ca
EUREPGAP, standardul GLOBALG.A.P.
are scopul de a asigura şi demonstra implementarea şi menţinerea de către producător a cerinţelor de siguranţă alimentară. Acest standard este recunoscut în
toată lumea.
Totodată, sistemul de management al
siguranţei alimentului ISO 22000, bazat
pe principiile HACCP, reprezintă o abordare ştiinţiﬁcă, raţională şi sistematică de
identiﬁcare, evaluare şi control a pericolelor în procesul de producere, prelucrare,
manipulare, preparare şi utilizare a alimentelor. Sistemele de acest fel oferă o
abordare de integrare a diferitor procese
şi de prevenire, ﬁind mai eﬁciente din
punctul de vedere al costurilor în comparaţie cu sistemele de testare a produsului
ﬁnit la sfârşitul procesului. Sistemul este
aplicabil pentru toate organizaţiile din
lanţul alimentar, inclusiv pentru între-

prinderile care prelucrează, tratează, ambalează, transportă, distribuie şi comercializează produse alimentare.
Legislaţia Uniunii Europene, după
cum se indică în Regulamentele EC
178/2002, 852/2004, impune aceleaşi
cerinţe de siguranţă alimentară pentru
produsele alimentare produse şi pentru
cele importate în Uniunii Europene. De
fapt, Regulamentul 852/2004, care a in-

Agricultorii din Republica Moldova
au produs întotdeauna fructe şi legume
care şi-au câştigat reputaţia de produse de
o calitate excelentă. În ultimii ani, însă,
pieţele pentru aceste produse s-au schimbat esenţial. Una din principalele preocupări ale sectorului alimentar din întreaga
lume a devenit siguranţa alimentară care
se axează pe asigurarea igienei alimentare
pe tot lanţul alimentar, de la gospodărie
până la consumator. În aceste circumstanţe, comerţul global se bazează pe produsele standardizate.
La moment, o destinaţie foarte atractivă pentru produsele agricole de valoare
înaltă din Republica Moldova este piaţa
Uniunii Europene de fructe şi legume
proaspete. Pentru a putea exporta pe
această piaţă, producătorii moldoveni
trebuie să se conformeze cerinţelor de calitate şi siguranţă alimentară ale Uniunii
Europene.
Reieşind din cele expuse, se poate
spune că, în condiţiile existente, un sistem
de management al calităţii elaborat şi implementat adecvat este unul din instrumentele cele mai importante ale conducerii
întreprinderilor. Un atare sistem este necesar atît pentru menţinerea proﬁtabi-

lităţii, cât şi pentru satisfacerea cerinţelor
legislaţiei în vigoare şi ale pieţelor.

CONCLUZII
ŞI RECOMANDĂRI
Potrivit directorului CNFA Conrad
Fritsch, experienţa acumulată pe parcursul ultimilor cinci ani în cadrul acestui program demonstrează capacitatea producătorilor moldoveni de a spori producerea de fructe şi legume proaspete în
strictă concordanţă cu standardele internaţionale de calitate. Cu toate acestea,
în Republica Moldova nu există în prezent
un concept integrat de stimulare sub aspect educaţional, de cercetare, creditare,
marketing şi de ﬁnanţare a implementării
eﬁciente a proceselor de marketing pentru exportul acestei producţii. În acest
sens, se recomandă valoriﬁcarea experienţei de succes în crearea organizaţiilor
de marketing ale producătorilor în ţări precum Ungaria şi Polonia. La moment, este
extrem de necesară efectuarea unui studiu privind rolul şi mecanismul de funcţionare a noilor organizaţii de marketing ale
producătorilor, precum şi modalitatea
prin care Republica Moldova ar putea
prelua această experienţă. Rezultatele şi
concluziile acestui studiu ar oferi informaţii utile Guvernului şi tuturor grupurilor cointeresate pentru elaborarea
unei Strategii naţionale de marketing a
produselor proaspete atât pe pieţele de est,
cât şi pe cele de vest.
Ion SCUTARU
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Căderea leului pe final de an
Leul moldovenesc a pierdut în perioada 7-15
decembrie încă 10 la sută faţă de dolar, cursul
oficial anunţat de BNM apropiindu-se de 12.3
lei pe dolar. Aceasta este cea mai proastă
cotaţie a monedei naţionale faţă de dolar din
ultimii doi ani şi jumătate. Potrivit datelor Băncii
Naţionale, dolarul nu a mai costat atât de mult
din iunie 2007, în timp ce euro a avut valori
similare acum trei ani.

16

Prima jumătate a lunii decembrie a fost una de coşmar pentru leu: aceasta a căzut brusc, cursul urcând de la 11.1699 la
12.2924 lei/USD. Este cea mai mare depreciere a leului pe ﬁnal
de an de la lansarea acestuia în circulaţie în noiembrie 1993.
O oscilaţie şi mai categorică, dar în sens invers, s-a înregistrat doar în decembrie 1998, când moneda naţională s-a apreciat cu 12.9% faţă de dolar.
Leul a pierdut teren şi faţă de moneda unică europeană, cursul de referinţă publicat de BNM la începutul aceste săptămâni
era de 17.9845 lei pentru un euro, faţă de16.8242 la 7 decembrie, când a început căderea.

Cine sau ce a provocat deprecierea?
Banca Naţională a Moldovei a dat un comunicat prin care,
de fapt, îşi asumă această depreciere bruscă a leului. BNM a conﬁrmat faptul că cumpără valută pentru a-şi completa rezervele valutare. În consecinţă, se schimbă raportul între cerere şi ofertă
pe piaţa valutară, ceea ce conduce la deprecierea monedei
naţionale. Ecuaţia e simplă, banca centrală cumpără dolari sau
euro, ca urmare pompează pe piaţă lei, astfel oferta creşte, iar
leul devine tot mai ieftin.
BNM aminteşte că obiectivul fundamental al băncii centrale
este „asigurarea şi menţinerea stabilităţii preţurilor". „Analizele
efectuate arată că stabilitatea preţurilor în Moldova este consistentă cu o rată a inﬂaţiei de 5% pe termen mediu. Luând în considerare inﬂaţia negativă înregistrată în ultima perioadă, BNM foloseşte această oportunitate pentru consolidarea rezervelor internaţionale, prin procurarea activă a excesului de valută din piaţă,
asigurându-se astfel stabilitatea economică viitoare in Republica
Moldova", se mai spune în comunicatul băncii centrale.
Această explicaţie a Băncii Naţionale a venit însă când piaţa
valutară se agita, iar deprecierea leului se făcea tot mai simţită.

„

Situaţia înregistrată în ultimele zile pe piaţa valutară
nu trebuie să îngrijoreze populaţia, deoarece este un fenomen normal, un rezultat al
consolidării rezervelor internaţionale
de către BNM şi al procurărilor sezoniere de valută de către importatori
încerca să ne liniştească Dorin
Drăguţanu, guvernatorul BNM la o
săptămână după ce moneda naţională
a pornit în cădere.

xx? - xx!

Vlad BERCU

În cadrul unei întrevederi cu primul ministru el a dat asigurări
că „situaţia este stabilă, iar motive de îngrijorare nu există”, comunică serviciul de presă al Guvernului .

Ce spun experţii?
Mai mulţi factori bancari şi experţi spun că este falsă
aﬁrmaţia că ar ﬁ vorba de o tendinţă sezonieră. După lansarea
leului în noiembrie 1993 a existat o tendinţă fermă, chiar şi în
perioadele de criză, de stabilitate a cursului de schimb pe
sfârşit de an sau o uşoară depreciere pe ﬁnal de an.
Şi datele BNM conﬁrmă acest lucru. În 2008 cursul oﬁcial a
evoluat în perioada 1-31 decembrie de la 10.3844 la 10.3878 lei
pe dolar, 2007 – de la 11.2612 la 11.2834, 2006 – 13.1829 la
13.1318, 2005 – de la 12.8291 la 12.9367 lei pe dolar, 2004 –
de la 12.4831 la 12.4776. În altă perioadă, de până la anul 2000,
tendinţa a fost aproape aceeaşi, în 1999 cursul a evoluat de la
11.93 lei pe dolar la 1 decembrie la 11.5902 pe ﬁnal de na, în 1998
– de la 9.7 la 8.32 lei pe dolar.

?

Poate fi vorba de procurări sezoniere de valută de către importatori
care ar schimba raportul între cerere
şi ofertă, mai ales într-un an de criză
când exporturile sunt în scădere?

O altă întrebare: într-adevăr BNM procură valută în cantităţi
ce ar putea să schimbe raportul între aceeaşi cerere şi ofertă? Datele Băncii Naţionale arată că în primele patru zile ale lunii decembrie au fost procurate 17 milioane 86 mii de dolari, o sumă
importantă comparabil cu cele mai mari procurări lunare din acest
an pe care le-a făcut banca centrală în luna mai, de respectiv 48.28
milioane de dolari şi cu mult peste volumele procurate în septembrie (5.68 mil USD) şi octombrie (9.33 mil USD). Deocamdată nu au fost făcut publice statistici bancare privind intervenţiile

17
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în a doua săptămână a lunii decembrie, când leul a început să
piardă tot mai mult teren în faţa dolarului şi euro, ca urmare este
greu să evoluezi inﬂuenţele asupra cursului.
O intervenţie masivă a Băncii Naţională pe piaţa valutară în
martie anul 2009, când a vândut 251 milioane de dolari, nu a
dus la o schimbare bruscă a cursului.
Unii analişti au sugerat că Guvernul ar ﬁ interesat în deprecierea leului, deoarece ar putea să obţină mai mulţi bani pentru nevoile bugetare de la vânzarea valutei oferite de Fondul Monetar Internaţional. Circa 180 milioane de dolari SUA din ﬁnanţările Fondului vor merge în acest an pentru acoperirea deﬁcitului bugetar ce va depăşi 4.5 miliarde de lei.
Băncii Naţionale i se reproşează că nu a anunţat despre intervenţia pe piaţă, cum, de altfel, se procedează în multe alte ţări.
Deprecierea lentă şi uşoară a leului pe care, probabil, şi-a dorit-

„

Veaceslav NEGRUŢĂ
ministrul Finanţelor:
Ministerul Finanţelor
cumpără şi vinde valută direct
la Banca Naţională la cursul
oficial stabilit de bancă ceea ce
nu afectează cursul de schimb

o Banca Naţională, care nu a fost suﬁcient de transparentă, astfel că intervenţiile au luat prin surprindere piaţa, s-a transformat în cea mai mare cădere a monedei naţionale pe sfârşit de an
din ultimii cincisprezece ani, ceea ce dă de bănuit că la un moment dat de „deprecierea planiﬁcată" au proﬁtat speculanţii.

Cine va pierde?
Scăderea de 10 procente în doar nouă zile nu îi sperie doar
pe bancheri. Toţi vom simţi leul slab în buzunare. Tot ce înseamnă
produs de import se va scumpi, mai ales că suntem în prag de
sărbători. Şi, mai cum se întâmplă totdeauna, ceea ce se va scumpi,
nu se va mai ieftini la nivelul de la care au pornit preţurile.

Unde se va opri leul?

Насосы для
опрыскивателей
Для комбайнов
Для сеялок

Опрыскиватели
Распылители
Форсунки
Переоборудование старых ОПВ
Комплектующие

г. Бельцы, ул. Аэродромная, 12 РМ 3100
Тел.: (+373) 231 4 52 82
Моб.: (+373) 69 900 074
г. Комрат – тел.: 0 298 33 078
г. Каушань – тел.: 0 243 26 995

Nimeni nu pare să ştie. Cel puţin ezită să dea previziuni exacte.
Deprecierea leului se pare însă că e pe sfârşite. Deja la începutul săptămânii trecute toate casele de schimb, mai ales a băncilor comerciale, aﬁşau aproape acela curs, semn că bancherii au
ajuns la o înţelegere la întâlnirea de la sfârşitul săptămânii trecute la Banca Naţională şi prin efort comun vor stopa căderea.
S-ar putea, ca şi în alte cazuri, cursul de schimb să revină în scurt timp la nivelul de la care a plecat acum o
săptămână.
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Cooperarea este impusă de
realităţile economice, dar este
şi o cerinţă a pieţelor externe
j
j

necesitatea cooperării este tot mai mult conştientizată de însăşi
producătorii agricoli
pentru dezvoltarea asocierii pe principii de marketing este necesară asistenţă din partea statului şi a donatorilor internaţionali

Activitatea de până în prezent a cooperativelor de întreprinzător a demonstrat 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 producătorilor agricoli.
În condiţiile actuale de criză economică,
anume cooperarea producătorilor agricoli în aspecte de marketing constituie un mecanism
bine pus la punct pentru sporirea eﬁcienţei sectorului agrar, a declarat Aurelia Bondari, director executiv al Federaţiei AGROinform în cadrul

„

Gerrit HOLTLAND, expert independent
în domeniul cooperării

accesul producţiei
agricole moldoveneşti
pe pieţele externe
depinde de dezvoltarea cooperativelor
agricole

conferinţei naţionale „Cooperarea agricultorilor
în marketing – o soluţie în accesarea pieţelor”,
ediţia III, care s-a desfăşurat recent.
Această opinie a fost susţinută şi de Gerrit
Holtland, expert independent în domeniul cooperării din Olanda. Expertul olandez, care a analizat evoluţia cooperării în aspecte de marketing
în Moldova pe parcursul a 10 ani, a menţionat că
„accesul producţiei agricole moldoveneşti pe
pieţele externe depinde de dezvoltarea cooperativelor agricole”.
În acelaşi timp, analiza efectuată de Gerrit
Holtland denotă că actualmente, cooperativele
se confruntă, în special, cu probleme ce ţin de deﬁcitul de capital, lipsa la nivel regional a unor experţi caliﬁcaţi. O altă constatare ţine de vulnerabilitatea la şocurile externe. Potrivit analizei
prezentate, în 2008, vânzările cooperativelor au
fost de 5,7 mln de lei /340 mii de euro/, cu aproximativ 5 mln lei mai puţin faţă de anul precedent,
iar tranzacţiile de export au constituit 138 mii
de lei, faţă de un milion de lei, în anul 2007.
Problemele cu care se confruntă cooperativele
de întreprinzător au fost abordate în mai multe
prezentă ale experţilor Federaţiei AGROinform.
„Aceste probleme sunt de ordin ﬁscal, investiţional şi instituţional”, a declarat vicedirectorul „AGROinform”, Iurie Hurmuzachi. Potrivit lui, pentru promovarea cooperării la nivel
de politici este necesară o impozitare echitabilă
cu TVA a mărfurilor şi produselor agricole şi a
echipamentului şi tehnicii. Actualmente, TVA este
aplicat şi în cazul membrilor care livrează producţie cooperativei, şi cooperativei, care comercializează producţia agricolă în numele membrilor
săi. Rezultă o impozitare dublă”, a explicat Hurmuzachi.
„De asemenea, „AGROinform” propune stimularea asocierii producătorilor agricoli prin
subvenţionarea investiţiilor în cooperativele de în-

„ „
Iurie Hurmuzachi,
vicedirectorul „AGROinform”.

Vasile Bumacov, viceministrul Agriculturii
și Industriei Alimentare.

Aceste probleme sunt
de ordin fiscal, investiţional şi instituţional. Promovarea cooperării la nivel de politici este necesară o impozitare echitabilă cu TVA a
mărfurilor şi produselor agricole
şi a echipamentului şi tehnicii

Este importantă nu numai calitatea, dar şi
cantitatea de producţie
obţinută, exprimânduşi regretul faţă de faptul că în prezent gospodăriile ţărăneşti de-abia sunt
în stare să-şi vândă producţia în
Moldova, nemaivorbind de
pieţele externe

treprinzător în proporţie de 50%. Suma totală propusă pentru anul 2010 constituie 3,3 mln lei pentru subvenţionarea investiţiilor în 10 cooperative
de întreprinzător”, a subliniat sursa citată.
Vicedirectorul AGROinform a adăugat că,
pentru a lua amploare, procesul cooperării trebuie să ﬁe susţinut şi de către donatori străini.
La rândul său, Vasile Bumacov, viceministrul
Agriculturii şi Industriei Alimentare, a recunoscut că trebuie dezvoltate cooperativele agricole. El a menţionat că este importantă nu numai calitatea, dar şi cantitatea de producţie
obţinută, exprimându-şi regretul faţă de faptul
că în prezent gospodăriile ţărăneşti de-abia sunt
în stare să-şi vândă producţia în Moldova, ne-

maivorbind de pieţele externe.
Federaţia Naţională a Agricultorilor din Moldova AGROinform dispune de o vastă experienţă
în domeniul creării şi asistenţei cooperativelor de
întreprinzător. Până în prezent, cu asistenţă din
partea AGROinform au fost create şi dezvoltate
30 de cooperative, care întrunesc aproximativ
1000 de membri.
În urma discuţiilor au fost evidenţiate o serie de impedimente în procesul de dezvoltare a
cooperării în Republica Moldova, precum şi au
fost formulate propuneri pentru depăşirea acestora. În pagina următoare reproducem integral
rezoluţia Conferinţei.

Sistem de irigare prin picurare

“VILORA-V.S.” S.R.L.
S. Stolniceni, r-nul Edineţ
Vinde sistem funcţional de irigare prin
picurare pentru suprafaţa de 11 hectare cu
schema de plantare 1,4 metri între rânduri. Sistemul include pompă Bauer, filtre,
ţevi în complet.
Preţ negociabil
Telefon: 069107829 Tel/fax: 0 246 63382
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Rezoluţia Conferinţei naţionale a cooperativelor:

„Cooperarea agricultorilor în marketing
– o soluţie pentru accesarea pieţelor”
Ediţia III
Chişinău
27 Noiembrie 2009
Activitatea de până în prezent a cooperativelor de întreprinzător a
demonstrat 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 producătorilor agricoli.
Federaţia Naţională a Agricultorilor din
Moldova AGROinform dispune de o vastă
experienţă în domeniul creării şi asistenţei
cooperativelor de întreprinzător. Până în
prezent, cu asistenţă din partea AGROinform au fost create şi dezvoltate 30 de cooperative, care întrunesc aproximativ
1000 de membri şi care au demonstrat un
şir de realizări.
Participanţii Conferinţei – reprezentanţi ai cooperativelor de întreprinzător,
ai Ministerului Agriculturii, organizaţiilor
neguvernamentale din domeniul agriculturii, programe şi misiuni internaţionale,
AGROinform, au constatat următoarele:

 Producătorii agricoli conştientizează
tot mai mult necesitatea cooperării
care, în paralel, este impusă şi de
realitatea economică, ﬁind o metodă
eﬁcientă de accesare a pieţelor de
desfacere.
 Abordarea AGROinform în crearea şi
dezvoltarea cooperativelor a câştigat
încrederea fermierilor datorită
prestării de servicii integrate, prin decizii luate în baza informaţiilor analitice şi argumentate economic, a stimulării principiului de apartenenţă a
fermierilor, precum şi a responsabilităţi proprii.
 Membrii cooperativelor de întreprinzător au investit 183.700 Euro în
activităţi de marketing.
 Numărul membrilor cooperativelor de
întreprinzător (specializate pe activităţi de marketing) s-a dublat în perioada anilor 2005-2009

 Cooperativele au conﬁrmat capacitatea
de a genera proﬁt pentru membrii săi.
Însă, activitatea cooperativelor de întreprinzător şi a asociaţiilor 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. Principalele obstacole de
acest gen sunt:

De ordin extern:
 Crearea cooperativelor este problematică fără susţinerea investiţională
şi instituţională. În acest proces, este
vitală contribuţia donatorilor internaţionali.
 Lipsa suportului ﬁnanciar (subvenţii)
la efectuarea investiţiilor în cadrul cooperativelor. Exemplul Poloniei, unde
pentru grupurile de producători se
acordă cca. subvenţii în mărime de
până la 75% din volumul investiţiilor
efectuate.
 Tendinţa producătorilor de a comercializa marfa fără documente oﬁciale
ca urmare a concurenţei neloiale din
partea companiilor ce achiziţionează
marfa în numerar.
 Lipsa unui mecanism de garantare a
exporturilor (în vederea acceptării
plăţilor după livrare, cu un risc mai redus)
 Neclaritatea şi ambiguitatea mecanismului de aplicare a TVA în relaţiile
membru – cooperativa - cumpărător

ﬁnal
 Soﬁsticarea exagerată şi deseori tratarea diferită a procedurilor de certiﬁcare ﬁtosanitară.
 Proceduri vamale costisitoare şi soﬁsticate.
 Competiţie neloială. Cerinţe exagerate
şi tratare diferită din partea serviciului
ﬁtosanitar. Ex. puncte de colectare a
laptelui a fabricilor care lucrează în
condiţii anti-sanitare şi cerinţe dure
asupra condiţiilor sanitare pentru
cooperativele care colectează lapte.
 Lipsa laboratoarelor independente
care ar testa calitatea produselor în
timpul tranzacţiilor dintre cooperative
(antreprenori agricoli) şi industria
de prelucrare.
 Tarife exagerate la transportarea
mărﬁi pe calea ferată.
 Lipsa ambalajului calitativ de origine
locală (necesitate de a importa ambalajul), precum şi existenţa taxelor la
importul ambalajului de calitate ce nu
poate ﬁ produs în Moldova.

De ordin intern:
 Incapacitatea cooperativelor de a asigura sortarea, calibrarea producţiei
agricole din insuﬁcienţă de investiţii.
 Ca efect al crizei ﬁnanciare producătorii agricoli (membrii cooperativelor) creditează industria de prelucrare.
Reieşind din cele expuse, participanţii
conferinţei propun un şir de măsuri orientate spre îmbunătăţirea mediului de dezvoltare a cooperativelor. Propunerile sunt
destinate, în special, instituţiilor statale
abilitate, donatorilor internaţionali şi organizaţiilor de consultanţă.

Guvernului
Republicii Moldova
1. Revizuirea legislaţiei privind Cooperativele de Întreprinzător şi elaborarea instrucţiunilor clare de către Mi-

2.

3.
4.
5.
6.

7.

nisterul Finanţelor referitor la aplicarea TVA în relaţiile cooperatiste.
Formarea unei poziţii statale ferme în
vederea mecanismului de aplicare a
TVA în agricultură pentru 2010.
Ajustarea şi simpliﬁcarea procedurilor de certiﬁcare ﬁtosanitară.
Acreditarea urgentă a cel puţin unui
laborator de certiﬁcare.
Iniţierea procedurilor de eﬁcientizare a lucrului serviciului vamal.
Subvenţionarea investiţiilor cooperativelor în ifrastructura de marketing
în mărime de 50%.
Guvernul trebuie să atragă atenţie
sporită gospodăriilor agricole de familie (gospodării medii), care formează un potenţial contingent de
dezvoltare a cooperativelor.

Donatorilor externi
Susţinerea instituţională şi investiţională a cooperativelor clasice în
agricultură.
Organizaţiilor de consultanţă, uniunilor fermierilor şi cooperativelor
1. Organizaţiile de consultanţă trebuie
să-şi dezvolte şi să-şi extindă capacităţile în domeniul dezvoltării cooperării fermierilor, luînd in calcul experienţa acumulată şi să promoveze
cooperarea în toate sectoarele agricole.
2. Cooperativele trebuie să devină forţa
motrică pentru crearea şi dezvoltarea
asociaţiilor specializate pe produse
care ar reprezenta interesele fermierilor în lanţul valoric (inclusiv procesatorii).
3. Promovarea susţinerii sistemului cooperatist în formarea unei infrastructuri şi logisticii de post-recoltare
cu conectare la reţelele comunale,
comunicare şi transport
4. Elaborarea unei politici comune a
mişcării cooperatiste privind activitatea de achiziţii în numerar, ﬁe prin
formarea unor canale de informare ﬁe
prin dezvoltarea unor alternative

AGROinform oferă finanţări pentru activităţi de marketing
Federaţia Naţională a Agricultorilor din Moldova
„AGROinform” oferă ﬁnanţări pentru activităţi de
marketing, din contul liniei de creditare proprii,
gestionată de întreprinderea de microﬁnanţare „MicroInvest” 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 afacerea are un impact economic şi social avansat şi este preponderent
orientat în dezvoltarea activităţilor de post-recoltare) şi rata dobânzii 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 perfectarea Planului de Afaceri.
3. Specialiştii AGROinform vor acorda asistenţă beneﬁciarilor 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.
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Datorită termenului mic de recuperare a investiţiilor

Tot mai mulţi producători
cultivarea tomatelor
j De pe 10 ari de seră cu tomate poate fi obţinut un profit de 83 mii lei
Producerea legumelor în sere, pe
lângă faptul că permite asigurarea
securităţii alimentare a ţării, oferă
beneficii importante celor care gestionează afacerea. Producerea legumelor în mediu protejat, în special a
tomatelor, capătă amploare în ultimii ani datorită termenului mic de
recuperarea a investiţiilor, inclusiv
datorită subvenţiilor alocate de stat.

Investiţii la crearea serelor
permanente
Pentru producerea cu succes a tomatelor în
spaţii protejate, producătorul trebuie să dispună de teren arabil, posibilitate de a efectua irigarea, acces la curent electric, construcţii adiacente. Cultivarea tomatelor în sere necesită investiţii considerabile în mijloace ﬁxe.
Prezenta afacere de cultivarea a tomatelor în
sere a presupus implementarea unui model investiţional prin construirea serelor permanente,
care sunt relativ costisitoare. Construcţiile permanente prezintă un potenţial înalt de producţie, ce permite asigurarea a câteva cicluri de
producţie, o modelare mai bună a factorilor de
producţie (în special factorul natural) şi durată
mai mare de exploatare. Cultivarea tomatelor în
spaţii permanente permite fermierului penetrarea
pe pieţele agricole cu tomate în extrasezon (la
preţuri avantajoase) calitate bună şi obţinerea
unui potenţial de producţie net superior în
comparaţie cu alte tipuri de sere (solarii, tunele)
fără a mai vorbi de cultivarea tomatelor în câmp.
Modelul investiţional a inclus estimarea investiţiilor pentru construirea a 2 module de sere
(dimensiuni 9X60 m sau 540 m2) cu suprafaţă totală de 1080 m2, prezente pe piaţa republicii şi
care oferă o durabilitate esenţială fermierului şi
practicarea eﬁcientă a afacerii date.

Crearea serelor permanente pentru suprafaţa
de 10 ari necesită suma estimativă a investiţiilor în mărime de 388.71 mii lei.
Pentru cultivarea tomatelor, atât în teren protejat, cât şi în câmp deschis este necesar ca fermierul să asigure procesul tehnologic cu mijloacele circulante calitative şi în cantitatea optimă.
În Republica Moldova, tomatele pot ﬁ cultivate prin semănarea suprafeţei cu seminţe sau
prin plantarea răsadului. Răsadul de tomate
poate ﬁ produs în condiţii casnice (sere) sau pro-

Bugetul investiţiilor pentru crearea serelor permanente, suprafaţa de 1080 m2
Specificarea

UM

Cantitatea

Preţ unitar, lei

Investiţia totală, lei

2 module de seră
(sera are S=540 m.p.)

m.p.

1,080

250

270,000

Peliculă de 180 microni

m.p.

2,700

25

67,500

Rezervor pentru apă - 10 m3

m3

10

750

7,500

Sistem de irigare
prin picurare

ha

0.1

15,000

1,500

Pompă pentru apă

unit

1

2,500

2,500

unit

2

7,500

15,000

unit

100

12

1,200

Inventar la seră

X

X

5,000

5,000

Cheltuieli neprevăzute
(5% din total)

X

X

X

18,510

Investiţii totale

X

X

X

388,710

Generatoare de ardere
directă
Lăzi plastic pentru
recoltarea roşiilor
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agricoli se orientează spre
în spaţii protejate
Bugetul de venituri şi cheltuieli la cultivarea tomatelor în sere (suprafaţa 10 ari de seră)
Specificare

UM

Preţ unitar, lei

I. Venituri din vânzări

lei

Tomate comercializate - sezon rece (50%)

Tehnologia intensivă - 1080 m.p.
Cantitatea

Suma, lei

Structura consumurilor, %

X

25,920

174,960

X

kg

9.0

12,960

116,640

X

Tomate comercializate - sezon recoltare în masă (50%)

kg

4.5

12,960

58,320

X

II. Costul mijloacelor de producţie

lei

X

X

23,860.7

26.01%

lei/fir

2.50

3,240

8,100.0

8.83%

lei

X

X

535.4

0.58%

- azotate (Seitră amoniacală)

kg

4.50

20

90.0

0.10%

- fosfatice (Superfosfat)

kg

7.00

40

280.0

0.31%

- macro şi microelemente (Cristalon)

kg

27.70

2

55.4

0.06%

- macro şi microelemente (Terraflex T)

kg

22.00

5

110.0

0.12%

lei

X

X

375.3

0.41%

- erbicid (Triflurex 480 EC )

l

109.20

0.25

27.3

0.03%

- erbicid (Agil 100 EC)

l

374.40

0.13

46.8

0.05%

- insecticid (Actara 25 WG)

kg

1,659.84

0.01

16.6

0.02%

- fungicid (Cuproxat SC)

kg

77.38

0.50

38.7

0.04%

- insecticid (Confidor 200 SL)

kg

673.92

0.05

33.7

0.04%

l

157.25

0.30

47.2

0.05%

- fungicid (Ridomil Gold 68 WG)

kg

197.18

0.25

49.3

0.05%

- fungicid (Kocide 2000)

kg

148.51

0.30

44.6

0.05%

l

188.50

0.20

37.7

0.04%

- insecticid (Calypso 480 SC)

l

1,340.35

0.03

33.5

0.04%

Cheltuieli pentru energia electrică

lei/lună

350.00

10.00

3,500.0

3.81%

Încălzirea serei

lei/l

7.00

1,500

10,500.0

11.44%

Apă (irigare)

m3

8.50

100

850.0

0.93%

lei

X

X

1,944.0

2.12%

t/km

5.00

389

1,944.0

2.12%

lei

X

X

24,000.0

26.16%

om/luna

1,500.00

16

24,000.0

26.16%

V. Cheltuieli - uzura mijloacelor productive

lei

X

X

33,600.0

36.62%

VI. Cheltuieli neprevăzute (10%) (II+III+IV+V)*0.1

lei

X

X

8,340.5

9.09%

VII. Consumuri - total (II+III+IV+V+VI)

lei

X

X

91,745.2

100.00%

VIII. Profit (I-VII)

lei

X

X

83,214.8

X

Material semincer (răsad)
Îngrăşăminte minerale:

Substanţe chimice:

- fungicid (Tatoo 55 SC)

- fungicid (Acrobat 79 WP)

III. Costul servicii mecanizate
Transportarea recoltei comercializate (L=15 km)
IV. Operaţii manuale
2 muncitori permanenţi (lucrează 8 luni)

curat de la întreprinderile specializate.
În continuare este propus un exemplu economic la cultivarea tomatelor în spaţii protejate
(suprafaţa de 1080 m.p.), unde sunt calculate rezultatele economice şi prezentate argumente clare
pentru practicarea afacerii date orientată la
dezvoltarea agriculturii de valoarea înaltă. Pentru varianta propusă de cultivare a tomatelor, recolta medie posibilă a fost estimată la 26 t/1080
m2 (consumurile variabile vor constitui 91,745.2
lei/1080 m2). Reieşind din calculele prezentate
în tabelul anterior pentru sera permanentă de 10
ari, suma veniturilor din vânzări constituie
174,960 lei şi costul vânzărilor este de 91,745.2
lei. Reieşind din aceste considerente, proﬁtul
anual posibil de obţinut poate constitui 83,214.8
lei de pe 10 ari de seră permanentă cultivate cu
tomate cu creştere indeterminantă.
O importanţă la analiza economică pentru
orice investiţie capitală o are termenul de recuperare a investiţiilor la construirea serelor permanente. Mărimea investiţiei necesare pentru

construirea a 10 ari de seră permanentă constituie suma de 388,710 lei.

Termenul de recuperare a investiţiilor
Indicatori de calcul

UM

Calculare

Investiţii totale

lei

388,710.0

Profit net

lei

83,214.8

Termen de recuperare a investiţiilor

ani

4.67

Numărul de persoane

pers

business familial

Reieşind din suma totală a investiţiilor la
construirea serei permanente pe 10 ari şi nivelului anual planiﬁcat al proﬁtului, termenul de recuperare a lor va constitui 4.67 ani pentru antreprenor, ceea ce prezintă un interes practic pentru diversiﬁcarea activităţilor şi veniturilor în
spaţiul rural.
Andrei Zbancă, doctor în economie
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ASOCIAȚIILE UTILIZATORILOR DE APĂ

Crearea Asociaţiilor Utilizatorilor de Apă
pentru Irigaţii va permite administrarea mai
eficientă şi extinderea sistemelor de irigare
Obţinerea unor recolte stabile pe terenuri irigabile de o suprafaţă de 300 mii
hectare i-ar permite Republicii Moldova asigurarea securităţii alimentare. Însă,
deşi Moldova are un potenţial de irigare de 700 mii de ha, în anul curent irigarea a fost aplicată pe o suprafaţă de aproximativ 40 mii de ha. Aceste realităţi au
fost comunicate în cadrul unei mese rotunde tematice, organizate de Federaţia
Naţională a Agricultorilor din Moldova AGROinform şi Agenţia Apele Moldovei.
Evenimentul a reunit reprezentanţi ai Ministerului Agriculturii, mediului ştiinţiﬁc, ai
asociaţiilor utilizatorilor de apă pentru irigaţii,
ai donatorilor etc.
Una din temele abordate în cadrul mesei rotunde a fost asocierea producătorilor agricoli pentru utilizarea în comun a resurselor de irigare. Actualmente, potrivit lui Iurie Hurmuzachi, vicedirector AGROinform şi co-autor al ghidului „Asocierea utilizatorilor de apă pentru irigaţii”, în Moldova activează 33 Asociaţii ale Utilizatorilor de
Apă (AUA).

„Deşi avantajele utilizării în comun a irigării
sunt evidente şi nu necesită argumentare, în perioada 2000-2008 au fost create doar 24 de asociaţii de acest gen”, a spus Hurmuzachi. Analizând
aceste rezultate, Corporaţia CNFA, în parteneriat cu Federaţia AGROinform, Agenţia Apele
Moldovei şi câţiva experţi independenţi au elaborat ghidul „Asocierea utilizatorilor de apă pentru irigaţii”, în Moldova activează 33 Asociaţii ale
Utilizatorilor de Apă. Ulterior, în cadrul a 17 sesiuni tematice regionale la care au participat persoane interesate de subiect, au fost explicate formele juridice de organizare a Asociaţiilor, procedurile de lucru şi oportunităţile de atragere a
fondurilor pentru modernizarea utilajului de irigare. Vreau să accentuez că, iniţial, au fost planiﬁcate 11 sesiuni. Dar, la solicitarea producătorilor agricoli, au fost organizate încă 6.
Considerăm că unul din efectele imediate ale acestor activităţi a fost crearea în perioada iulie 2008
– august 2009 a încă 7 Asociaţii ale utilizatorilor de apă pentru irigaţii”, a spus Hurmuzachi.
Cele 33 de AUA existente întrunesc 2,6 mii
de membri şi irigă 8,2 mii ha. Această formă de
uniﬁcare permite folosirea mai eﬁcientă a sistemelor de irigare, cultivarea culturilor cu valoare
înaltă şi obţinerea unei recolte înalte.
În cadrul acestui eveniment, Ivan Cuceinic,

şef de direcţie la Apele Moldovei, a prezentat şi
un proiect de lege care să reglementeze procedura
de creare şi activitatea ulterioară a AUA. Ivan Cuceinic a explicat, că deşi actualmente există trei
forme de organizare a AUA – asociaţii obşteştii,
cooperative de întreprinzători, societăţi comerciale, a apărut necesitatea creării unui cadru legal distinct pentru aceste organizaţii.
Documentul, care este acum la avizare la Ministerul Justiţiei, prevede că toate AUA vor activa în calitate de agenţi economici, vor avea în
gestiune toate sistemele de irigare pe teritoriul

cărora sunt amplasate. Aceste reţele urmează a
ﬁ reabilitate iniţial cu contribuţia ﬁnanciară a Corporaţiei „Provocările Mileniului”.
Una din prevederi ale acestui document prevede obligativitatea de reînregistrare pentru
toate AUA existente.
În cadrul mesei rotunde a fost prezentate rezultatele studiului privind starea şi perspectivele
de dezvoltare ale AUA pentru irigare din Moldova
(elaborat de AGROinform/CNFA). Un rezumat
al acestui studiu şi concluziile lui le vom publica
în ediţia următoare.

MASA ROTUNDĂ Asociaţiile Utilizatorilor de Apă
pentru irigaţii din Republica Moldova (AUA) 10 decembrie 2009
Masa rotundă a fost organizată de Federaţia
Naţională a Agricultorilor din Moldova
„AGROinform” în parteneriat cu Agenţia de Stat
„Apele Moldovei”. Participanţii la masă rotundă:
reprezentanţi ai AUA pentru irigare existente şi
grupurilor de iniţiativă; angajaţi ai Agenţiei de Stat
„Apele Moldovei”, reprezentanţi ai Ministerului
Agriculturii şi Industriei Alimentare, reprezentanţi
ai organizaţiilor neguvernamentale din domeniul
agriculturii, programe investiţionale şi misiuni
internaţionale, FNAM „AGROinform”.

În cadrul masei rotunde au fost prezentate şi discutate: rezultatele „Studiului privind starea şi perspectivele de dezvoltare
ale AUA pentru irigare din RM (elaborat de AGROinform/CNFA)”,
ghidul „Asocierea utilizatorilor de apă pentru irigaţii” şi proiectul
de lege privind Asociaţiile Utilizatorilor de Apă pentru Irigare. În
baza celor prezentate şi discutate de către participanţii la masa rotundă au fost formulate unele concluzii privind stare actuală a asociaţiilor utilizatorilor de apă şi formulate unele propuneri de dezvoltare a lor în vederea utilizării în comun a infrastructurii centralizate de irigaţii.
Concluzii
1. Pentru asigurarea securităţii alimentare a Republicii Moldova, suprafaţa irigată trebuie să constituie cca. 300 mii hectare.
În prezent, sistemele centralizate de irigare sunt amenajate pentru cca. 144 mii ha („irigarea mare”), iar posibilitatea actuală pentru irigare constituie doar 90 mii ha. În anul 2009 au fost irigate
doar 30 mii ha, cauzele ﬁind următoarele: lipsa utilajului de irigat,
costuri mari la pomparea apei etc.
2. Calitatea şi cantitatea apei în sursele locale (râurile mici
şi lacuri interne) limitează potenţialul „irigării mici” până la cca.
20-25 mii ha, care la momentul actual este practic valoriﬁcat.
3. La moment în ţară sunt înregistrate 33 AUA. 20 AUA sunt
conectate la sistemele centralizate de irigaţii, iar 12 AUA utilizează
irigarea mică. Suprafaţa terenurilor agricole irigabile aﬂate în gestiunea AUA a constituit cca. 8,5 mii ha în 2009.
4. Experienţa AUA pentru irigaţii din ţară este destul de modestă. Suprafaţa irigabilă ale celor 32 AUA constituie doar 6.3% din

totalul suprafeţelor irigabile ale Republicii Moldova.
5. Crearea AUA şi trecerea în gestiunea lor staţiilor tehnologice pentru irigare este o condiţie pe care o înaintează ﬁnanţatorii externi (Corporaţia „Provocările Mileniului”).
6. Experienţa demonstrează că AUA sunt o soluţie optimă
în procesul de utilizare a apei şi gestionarea sistemelor centralizate de irigaţii şi dezvoltarea agriculturii de valoare înaltă.
Propuneri
1. Este necesară activizarea procesului de reabilitare şi extindere a sistemelor de irigare, ceea ce va asigura producătorii agricoli cu apă calitativă din surse durabile şi în volum necesar.
2. Pentru accelerarea procesului de dezvoltare a AUA este
necesară adoptarea cât mai curând a Legii cu privire la Asociaţiile
Utilizatorilor de Apă pentru irigare.
3. Procesul de creare şi dezvoltare a asociaţiilor este unul
de durată şi necesită eforturi combinate din partea membrilor, a
organizaţiilor ce oferă asistenţă tehnică şi suport ﬁnanciar (atât
din partea statului cât şi a donatorilor).
4. Este necesar de elaborat şi implementat un Program larg
de informare a producătorilor agricoli despre beneﬁciile AUA, procedurile de creare şi funcţionare efectivă, promovare a experienţei
de succes a organizaţiilor active.
5. Pentru dezvoltarea capacităţilor şi asigurarea funcţionarii
eﬁciente a AUA sunt necesare instruiri şi asistenţă pentru administratori şi membrii asociaţiilor în: organizarea şi management,
evidenţa contabilă şi raportarea, utilizarea şi menţinerea infrastructurii tehnologice, bunele practici de irigare etc.
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BNM a depăşit aşteptările
băncilor comerciale în combaterea
crizei prin creditare
În calitate de măsuri anticriză,
Banca Naţională a Moldovei
(BNM) de la începutul anului
a acordat băncilor comerciale
credite în sumă de 1,64 mlrd.
lei, iar prin operaţiunea REPO
de cumpărare a VMS - 349
mil. lei ($18,6 mil.).
După cum transmite INFOTAG cu referire la datele BNM, cea mai mare sumă,
de 435 mil. lei, băncile au primit-o în martie. Banii au fost acordaţi cu dobînda de
11% în medie pentru 262 de zile.
În aprilie - luna cu luptă politică dură
şi instabilitate economică în ţară - băncile
au reuşit să obţină de la BNM numai 35
mil. lei. O lună mai tîrziu BNM şi Ministerul Finanţelor au anunţat despre o
nouă doctrină anticriză, care prevedea
micşorarea ratei de reﬁnanţare a creditării şi a rentabilităţii VMS. Scopul
principal al organelor de reglementare era
de a stimula băncile să crediteze sectorul

real al economiei.
Atunci băncile aşteptau ca BNM să le
acorde credite în sumă de cel puţin 1 mlrd.
lei.
În mai au fost eliberate credite în valoare de 40 mil. lei şi pentru prima dată
din 2004 pe piaţă s-a activat instrumentul REPO de cumpărare a VMS - BNM a
procurat valori mobiliare în sumă de 171
mil. lei cu dobînda de 10,6%.
Pînă în octombrie băncile au asimilat
în medie cîte 250 mil. lei lunar, dar, potrivit micşorării portofoliilor de credite ale
băncilor şi potrivit bancherilor, "economia
a asimilat noile resurse din cauza noilor
riscuri".
Instrumentul REPO de cumpărare a
VMS a funcţionat din mai pînă în iulie şi
s-a reactivat abia în noiembrie, odată cu
venirea la conducerea a noului guvernator al BNM.
Şi situaţia de pe piaţa monetară s-a
schimbat: băncile, odată cu micşorarea ratei de rezervare obligatorie a mijloacelor
atrase, şi-au majorat substanţial coeﬁcienţii lichidităţii şi nu au mai avut nevoie
de noi mijloace de credit.

În noiembrie volumul creditării băncilor comerciale s-a redus de trei ori comparativ cu octombrie şi a constituit 57,1
mil. lei, iar prin instrumentul REPO de
cumpărare a VMS - 3 mil. lei, deşi resursele s-au ieftinit pînă la 5%.
Avînd deja propriile mijloace libere, în
poﬁda înrăutăţirii situaţiei cu rambursarea creditelor şi avertizărilor BNM, băncile
îşi reanimează treptat creditarea de
consum şi speră să-şi amelioreze veniturile capitalului.
În opinia experţilor independenţi,
"rezultatele din noiembrie ale băncilor vor
prezenta primele semne de ameliorare a
indicilor de bază, inclusiv va creşte portofoliul total de credite". Deocamdată
nimeni nu face aprecieri despre cît de eﬁciente s-au dovedit a ﬁ măsurile anticriză
ale BNM în întregime.

În anul viitor

Suprafeţele cultivate cu floarea-soarelui
vor fi reduse cu 20%
Începând cu 2010, suprafeţele de teren cultivate cu
floarea-soarelui vor fi reduse cu 20%, până la 180
mii ha. În acelaşi timp, suprafeţele de teren cultivate
cu rapiţă vor fi majorate, deoarece uleiul de rapiţă
este comercializat în mare parte peste hotare.
Aceste date au fost co,unicate reporterului INFOTAG de către
şeful adjunct al Direcţiei ﬁtotehnie, seminologie, horticultură
şi pepienerit din cadrul Ministerului Agriculturii şi Industriei
Alimentare, Valerii Masleanschi.

Potrivit lui, în anul curent în Moldova au fost însămânţate
cu ﬂoarea-soarelui circa 217 mii ha de teren sau cu 11 mii ha mai
puţin decât în anul 2008. "Din cauza secetei producţia de ﬂoarea-soarelui a scăzut cu 65 mii tone şi a constituit 306 mii tone.
Până la sfârşitul anului Moldova va exporta circa 73 mii tone de
ﬂoarea-soarelui la preţul de 3,5 - 3,6 lei/kg", a spus Masleanschi.
Sursa citată a precizat că majoritatea producţiei de rapiţă în
stare prelucrată este exportată în Federaţia Rusă şi ţările europene. Totodată Masleanschi a precizat că în acest an în Moldova
au fost cultivate peste 40 mii ha de soia - cu 10 ha mai puţin decât anul trecut, recolta acestui produs ﬁind în scădere din cauza
secetei.

Piaţa vinurilor din Rusia se confruntă cu
un deficit de materie primă din Moldova
Piaţa producerii vinurilor ruseşti se
zdruncină din cauza micşorării
serioase a volumelor de materiale vinicole importate, consideră experţii, care
şi-au prezentat prognozele pe portalul
analitic rus "Viticultură şi vinificaţie".
După cum transmite INFOTAG, ei menţionează că în ianuarie-octombrie scăderea a constituit 30% faţă de anul 2008, iar faţă de anul 2007
aceasta a ajuns la 38%. Lider în import este Spania (32%), deşi volumul importului din această ţară
s-a redus cu 46%. Pe locul doi se aﬂă Ucraina cu
19%, deşi nimeni nu s-a aşteptat la aceasta. În 2007
cota acesteia era de 0,35%, iar în 2008 - de 2,3%.
Moldova se aﬂă pe locul opt cu un indice de 2,5 mil.
litri (1,3%).
Experţii subliniază situaţia paradoxală că
Ucraina, care este dependentă de importul de materie primă pentru vinuri şi divinuri (importă 80%),
în decurs de doi ani şi-a majorat volumul exportului
de 36 de ori.

în acelaşi timp

Analiştii de la Centrul de studiere a pieţelor alcoolului nu exclud că Rusia va ajunge prin Ucraina
la materia primă moldovenească. În acest caz, volumul materialelor vinicole moldoveneşti în Rusia
ajunge deja la 38 mil. litri (35 mil. litri din Ucraina
+ 2,5 mil. litri din Moldova). La sfîrşitul anului
acesta va atinge cifra de 45 mil. litri.
"În esenţă, nu este nimic rău în aceasta: materialele vinicole moldoveneşti ajung la consumatorii ruşi, dar producătorii acestei materii prime
pierd din proﬁt", spun experţii.
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Băuturi alcoolice
şi ţigări se
scumpesc de la
1 ianuarie 2010
Băuturile alcoolice tari şi ţigările vor deveni mai
scumpe, odată cu majorarea accizelor la acestea de
la 1 ianuarie 2010. Un proiect de lege privind politica
bugetară fiscală pentru anul viitor a fost adoptat în
prima lectură de către majoritatea parlamentară,
marţi, 15 decembrie.
Proiectul politicii bugetare pentru anul 2010 presupune modiﬁcarea unui pachet întreg de legi. Un capitol important al proiectului îl constituie accizele. Astfel, conform noilor prevederi, preţul
minim la produsele alcoolice tari cu ridicata va ﬁ de 36 lei, iar cu
amănuntul de 50 lei, pentru un litru. „Guvernul va încerca prin acest
instrument să reducă produsele contrafăcute de pe piaţă, care la moment se comercializează foarte ieftin, circa 15 lei pentru un litru”,
a spus Veaceslav Ioniţă, preşedintele Comisiei parlamentare economie, buget şi ﬁnanţe.
Cota accizelor se va majora şi la bere cu 25%, la ţigările cu ﬁltru cu 4%, la benzină şi derivatele acesteia cu 50% şi la alte produse,
precum parfumurile, articolele de bijuterie etc. O creştere dublă a
accizelor se prevede la importul autoturismelor de lux. În cadrul comisiei de proﬁl se vor discuta parametrii după care va ﬁ stabilit accizul, spune Ioniţă.
„În mare măsură guvernul a încercat să obţină anumite surse
de majorare a veniturilor, însă aceste surse au fost căutate în aşa
fel ca să nu afecteze producătorul, în special pe cel local, iar dacă
şi presupune anumite modiﬁcări, acestea ţin mai mult de anumite
tipuri de consum care nu ţin de masele largi ale populaţiei”, explică
preşedintele comisiei.
O altă propunere din proiect se referă la cota zero pentru venitul reinvestit, menţinerea căreia se propune şi pentru anul viitor,
din cauza situaţiei proaste în care se aﬂă mulţi agenţi economici ca
urmare a crizei ﬁnanciare.
„În agricultură se va pleda pentru o politică care să-i protejeze
pe producătorii agricoli. Una din idei a fost reducerea cotei TVA de
la 20% la 8%. Probleme vor apărea pentru că producătorii agricoli
nu-şi vor putea recupera TVA-ul înapoi, deoarece ei procură cu 20%
şi după asta vând cu 8%. De aceea, în comisie vom căuta o soluţie
mai bună pentru a încuraja producătorii agricoli”, a mai spus
preşedintele comisiei.
Amendamentele şi propunerile la proiect urmează să ﬁe discutate
la şedinţa comisiei de proﬁl de miercuri, 16 decembrie, pentru ca
legea să ﬁe votată în a doua lectură la următoarea şedinţă a legislativului.

Ucraina ar putea regrage spirtul
din comerţul liber cu Moldova

Guvernul Ucrainei a propus Radei
Supreme să retragă livrările de spirt
din regimul de comerţ liber cu
Moldova. În opinia autorilor iniţiativei, majorarea preţului la spirtul
ucrainean din contul taxelor vamale
îl va face mai puţin competitiv pe
piaţa moldovenească şi va priva
uzina transnistreană "Kvint" de
avantajele de preţ.
Proiectul de lege privind retragerea din regimul de comerţ liber între Ucraina şi Moldova a
unor grupuri de produse a fost deja publicat pe siteul organului legislativ. Acest protocol interguvernamental a fost semnat la 21 aprilie la Chişinău
şi la moment trebuie ratiﬁcat de Parlamente. Documentul propune perceperea taxelor la importul
din Moldova a zahărului şi alcoolului etilic, pre-

cum şi la exportul din Ucraina a zahărului, spirtului, blănurilor, metalelor feroase şi neferoase.
"Retragerea alcoolului etilic din regimul de comerţ liber se va produce în premieră. În Ucraina
nu se exportă spirt moldovenesc. Alcoolul nostru însă în Moldova se exportă. El merge pentru
producerea vodkăi, dar şi pentru vinurile tari",
susţine vicepreşedintele concernului de stat
"Ukrspirt", Vitalie Sosniţki.
Potrivit lui, cu distribuirea spirtului ucrainean
în Moldova se ocupă holdingul "Sheriﬀ" din
Transnistria, care deţine cea mai mare fabrică de
vinuri şi divinuri din regiune "Kvint".
"Dacă Ucraina va lua măsuri care vor conduce
la majorarea preţului la spirt, atunci este destul
de probabil că spirtul ucrainean va deveni pentru noi prea scump şi vom ﬁ nevoiţi să găsim alt
produs din Rusia sau din alte ţări", a spus directorul tehnic al întreprinderii, Alina Golovniţkaia.
Potrivit datelor Serviciului Vamal, în ianuarie-octombrie în Moldova au fost adus spirt
ucrainean în valoare de $6,8 mil.
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Şoferii luaţi pe nepregătite
de venirea iernii au făcut cozi
la centrele de vulcanizare
Mulţi dintre conducătorii auto care au fost luaţi pe nepregătite de
iarna care şi-a intrat deja în drepturi au fost nevoiţi să stea la coadă
ore în şir la centrele de vulcanizare. La unele centre din capitală s-au
format cozi de zeci de maşini, iar mulţi şoferi s-au grăbit să ocupe
rând cu mult înainte de începerea programului vulcanizărilor. Astfel,
deşi lucrează continuu, mecanicii auto reuşesc cu greu să facă faţă
solicitărilor, iar şoferii trebuie să se înarmeze cu multă răbdare.
"Mi-am lăsat maşina de la orele 11.00 dimineaţa la vulcanizare şi am mers la serviciu. Am revenit de câteva ori să veriﬁc dacă nu m-a ajuns rândul, dar am trecut
abia la orele 17.00. E diﬁcil, dar trebuie să ne adaptăm maşinile la condiţiile de iarnă.
Deşi suntem conştienţi de acest lucru în ﬁecare an lăsăm totul pe ultima sută de metri", a spus pentru BASA-press Tudor Croitor, un şofer.
Cererile pentru astfel de servicii au atins cifre importante, aceasta devenind o
afacere de sezon foarte proﬁtabilă. Astfel, pentru schimbarea şi echilibrarea a patru anvelope, şoferii scot din buzunare sume cuprinse între 120 şi 200 de lei, în funcţie
de cauciuc şi maşină. Pentru procurarea unor cauciucuri vor mai ﬁ nevoiţi să plătească
sume care pot varia între 500-1800 de lei ﬁecare.
Pentru schimbarea şi echilibrarea cauciucurilor autoturismului este nevoie de
circa 35-40 de minute.

Premierul Filat cere petroliştilor să
nu admită majorări nejustificate
ale carburanţilor
La ANRE deja au fost înregistrate peste 30 de cereri cu solicitări de a

j scumpi combustibilul

Preţurile la produsele petroliere trebuie
formate în mod transparent li justificat.
Despre aceasta s-a discutat marţi la
întrevederea prim-ministrului Vlad Filat
cu reprezentanţii companiilor petroliere
ce activează pe piaţa Republicii Moldova.
Potrivit Serviciului de presă al Guvernului, la întrevedere au fost abordate probleme ce ţin de importul
şi comercializarea produselor petroliere pe piaţa internă,
necesitatea modiﬁcării actelor normative în vigoare, care
reglementează activităţile de pe piaţa produselor petroliere.
Participanţii pieţei se pronunţă pentru majorarea
preţurilor la carburanţi în legătură cu deprecierea leului în raport cu dolarul SUA. Agenţia INFOTAG informează că, la Agenţia Naţională pentru reglementare în
Energetică au fost deja depuse peste 30 de cereri cu solicitări similare.
Premierul însă a solicitat agenţilor economici din domeniu să trateze "cu maximă responsabilitate acest aspect şi să nu admită majorări nejustiﬁcate".

El a menţionat disponibilitatea Guvernului de a avea
cu mediul de afaceri un dialog sincer şi eﬁcient.
Reprezentanţii companiilor petroliere au solicitat suportul Guvernului în vederea îmbunătăţirii bazei normative care reglementează activitatea pieţei produselor petroliere.
La întrevedere s-a convenit că operatorii de pe piaţa
produselor petroliere vor veni cu propuneri concrete în
acest sens în timpul apropiat.

Poliţia recomandă şoferilor
să-şi adapteze maşinile
la condiţiile de iarnă
Poliţiştii îi sfătuiesc pe şoferi să circule cu mare
atenţie, să adapteze permanent viteza la condiţiile
de drum şi să nu depăşească limitele în localităţi
sau în afara lor, mai ales atunci când carosabilul este
acoperit cu polei, gheaţă sau zăpadă bătătorită.

rioada de iarnă, adică să corespundă standardelor şi normelor tehnice de exploatare. Concomitent este necesară reglarea sistemului de frânare, dispozitivelor de direcţie, iluminare şi semnalizare.
Totodată, poliţia solicită intervenţia ﬁecărui conducător auto
la informarea poliţiei rutiere despre blocajele înregistrate pe traseele republicii. Această informaţie poate ﬁ transmisă la telefonul:
255920, care funcţionează în regim non-stop.
Totodată, luând în considerare că în perioada de toamnă-iarnă
este redusă vizibilitatea, poliţia ere conformarea necondiţionată
regulamentului circulaţiei rutiere care obligă conducătorul auto să
conecteze lumina de întâlnire în faruri în cazul deplasării pe timp
de zi pentru atenţionarea altor participanţi la traﬁc şi să respecte
normele de securitate pasivă - centura de siguranţă şi evitarea
convorbirilor telefonice la volan.

Automobilele trebuie echipate cu pneuri corespunzătoare şi cu
ştergătoare de parbriz care să funcţioneze bine. De asemenea,
maşinile cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone
trebuie să circule pe drumurile acoperite cu zăpadă, gheaţă sau polei cu lanţuri pe roţi şi echipamente antiderapante.
În mod prioritar trebuie să ﬁe schimbate acumulatoarele, lichidele din sistemul de răcire de tip antigel, ce se folosesc în pe-

La Soroca a fost deschis un
incubator de afaceri

Producătorilor de lactate din
mediul rural li se oferă gratuit
locuri de comercializare în
Piaţa centrală din Chişinău

Incubatorul de afaceri, care s-a deschis miercuri la Soroca, a întrunit sub acelaşi acoperiş 15 întreprinderi mici şi a creat 70 de noi
locuri de muncă.

Producătorii de lactate din mediul rural au posibilitatea să comercializeze produse în hala de lactate nr. 4 din Piaţa centrală,
fără a achita taxa pentru loc. În acest sens, administraţia halei oferă
40 de locuri pentru comercializarea produselor lactate anume pentru producătorii de la sate. Anterior, primarul general al municipiului, Dorin Chirtoacă, s-a pronunţat pentru deschiderea în
Chişinău a unei pieţe destinată exclusiv producătorilor autohtoni.
După cum menţiona
edilul capitalei, asemenea solicitare a venit din partea locuitorilor oraşului, dar şi
din partea producătorilor agricoli
din suburbiile municipiului.

Acesta a fost creat în cadrul proiectului "Enteranse 2 Your Business" de organizaţia internaţională tehnico-ştiinţiﬁcă din
Norvegia "Sintef Technology and Societe"
(STS), de Organizaţia pentru dezvoltarea
intreprinderilor mici şi mijlocii (ODIMM)
de pe lîngă Ministerul Economiei Moldovei şi de Consiliul raional Soroca.
Pentru noua structură de afaceri statul a acordat o clădire cu 1,7 mii de metri
pătraţi, organizaţia norvegiană împreună
cu administraţia publică locală au făcut re-

paraţie capitală, iar secţiile şi oﬁciile au fost
dotate "la cheie".
În urma concursului au fost selectate
15 ﬁrme care vor beneﬁcia de condiţii privilegiate, precum infrastructură modernă,
condiţii facilitare de arendă, consultări gratuite ale specialiştilor. Pentru antreprenorii
începători sînt prevăzute granturi în
mărime de 1/3 din suma proiectului.
La ﬁecare trei ani în incubator vor veni
noi antreprenori tineri pentru a beneﬁcia
de condiţiile oferite.

INFOTAG precizează: Proiectul "Enteranse 2 Your Business" a fost lansat în
2006 de MAE al Norvegiei. În trei ani de
implementare STS a creat în Moldova
trei incubatoare de afaceri, trei centre de
consultanţă, un portal de afaceri MD şi a
efectuat o serie de acţiuni pentru acordarea ajutorului în dezvoltarea antreprenoriatului mic şi mijlociu în republică.
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* OFERTE
Produs

Cantitate

Carne de
prepeliţă

0,3 tone

Ceapă

400 tone

Ceară de la
60 kg
albine

Butaşi de vie

Făină de
grâu
Fasole uscate
Fasole uscate
Fasole uscate

1 000
bucăţi

40 tone

2 tone

1,5 tone

1 tonă

Descrierea companiei:

Bucataru Nicolae Glodeni,
s.Clococenii-Vechi,
Tel.: (249) 59259

Mocanu Victor Cantemir, s. Cârpeşti,
Tel.: (273) 23066
Portaru Vasile Cantemir, s. Cârpeşti,
Tel.: (273) 23066
Chistol Andrei Cantemir, s. Cârpeşti,
Tel.: (273) 78317

Fasole uscate

Maria Darii Drochia, s. Chetrosu,
Tel.: (252) 54 610, 27032,
0,7 tone
068112628, 069353231,
Fax: (252) 27032

Grâu

1500
tone

Negru Victor Cantemir, s. Cârpeşti,
Tel.: (273) 23066

Bercaru Dumitru Cantemir,
s. Vadul lui Isac,
Tel.: (293) 75294
Crudu Ion Glodeni, s.Ustia,
Tel.: (249) 24069

Grâu alimentar

700 tone

Grâu alimentar

Cedonia Ungheni, s.Todireşti,
600 tone
Tel.: (236) 49230, 069124704

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

Vrabie Iurie Ungheni, s.Valea Mare ,
Grâu furajer 500 tone
Tel.: (236) 43217

Grâu furajer 200 tone

Juncă

Mere

30 tone

Lungu Vasile Edineţ, s. Ruseni,
Tel.: (246) 65395

Mere

20 tone

Sărăteanu Tutor Edineţ, s.Ruseni,
Tel.: (246) 65778, 69012597

Mere

Gruprijor-Agro Faleşti, s. Chetriş,
16 tone Tel.: (259) 61339, 51698,
069553653

Andronovici Grigore Ungheni,
s.Condrăteşti, Tel.: (236) 79265
SRL Termoclima Glodeni, s. Cajba,
Tel.: 069361613

Cedonia Ungheni, s.Todireşti,
Tel.: (236) 49230, 069124704

Grâu alimentar

Efelina Agro Făleşti, s. Ilenuţa,
180 tone
Tel.: (259) 68268, 068332727

Grâu alimentar

120 tone

Descrierea companiei:

Ţurcan Valentina Cantemir,
1 animal
s.Baimaclia, Tel.: (273) 43209

SC Amburan grup Ungheni,
Tel.: 069223789

1 tonă

300
păsări

Cantitate

Bernic Pavel Ungheni, s. Petreşti,
Tel.: (236) 25624, 067180989

Fasole uscate

Găini

Produs

Miere de alMaraus-Agro Râşcani, s.Vasileuţi,
1,5 tone
bine
Tel.: 069269080

Cantitate

Descrierea companiei:

Seminţe de
1 tonă
ceapă

Maria Darii Drochia, s. Chetrosu,
Tel.: (252) 54 610, 27032,
068112628, 069353231,
Fax: (252) 27032

Seminţe de
1 tonă
lucernă

Burlacu Victor Drochia, s. Zguriţa,
Tel.: (252) 44 731, 44 888,
079515329

Seminţe de
1 tonă
morcov

Burlacu Victor Drochia, s. Zguriţa,
Tel.: (252) 44 731, 44 888,
0795 15 329

SRL"Cajbeanca" Glodeni, s. Cajba
Seminţe de
0,4 tone Tel.: (249) 52359, 52205,
ceapă
0690 23716
Seminţe de
30 kg
ardei gras

AGROACCES com Drochia,
Tel.: (252) 27032, 54610,
069353231, Fax: (252) 27032

Miere de al1 tonă
bine

Bucataru Nicolae Glodeni,
s.Clococenii-Vechi,
Tel.: (249) 59259

Orz de
toamnă

40 tone

Vicol Nicolae Cantemir, s. Ţolica,
Tel.: (273) 79388, 79321

Miere de
mai

Sochirca Petru Ungheni, s. Dubna,
Tel.: (236) 23455

Orz

8 tone

Ţurcan Valentina Cantemir,
s.Baimaclia, Tel.: (273) 43209

Orz

2 tone

Botezatu Ilie Cantemir, s. Lărguţa,
Tel.: (273) 92533

Ouă de pre- 1000
peliţă
bucăţi

Bernic Pavel Ungheni, s. Petreşti,
Tel.: (236) 25624, 067180989

Tarâţe de
grâu

SRL Termoclima Glodeni, s. Cajba,
Tel.:069361613

0,5 tone

Miere de alGrăjdianu Eugenia Glodeni,
0,25 tone
bine
Tel.: (249) 24904, 069146610

Morcov

SC Amburan grup Ungheni,
400 tone
Tel.:069223789

Prune uscate

PRUDOL Nisporeni,
100 tone
Tel.: (264) 23050, 067123050

Prune uscate

SA"Vitamina" Nisporeni, s. Cioreşti,
50 tone Tel.: (264) 23285; 069895128,
Fax: (264) 23285

Puieţi de
prun

40 000
bucăţi

Cucu Timofei Ungheni, s.Cetâreni,
Tel.: (236) 41382, 079171730

Puieţi de
măr

20 000
bucăţi

Cucu Timofei Ungheni, s.Cetâreni,
Tel.: (236) 41382, 079171730

Puieţi de
zmeură

1 000
bucăţi

Andronovici Grigore Ungheni,
s.Condrăteşti, Tel.: (236) 79265

Puieţi de
pere

800
bucăţi

Zabolotniuc Anton Briceni s.
Marcăuţi, Tel.: (247) 31417

Puieţi de
nuci

200
bucăţi

Zabolotniuc Anton Briceni s.
Marcăuţi, Tel.: (247) 31417

10 tone

Glodeanu Anatolie Ungheni,
Tractor T-40 1 unitate s. Manoileşti, Tel.: (236) 73253,
079550647
Tractor
ЮMЗ-6

1 unitate

Ţurcan Ion Cantemir, s. Baimaclia,
Tel.: (273) 43209

Tractor T-25 1 unitate

Iorga Valentina Cantemir,
s.Vadul lui Isac, Tel.: (293) 75399

* CERERI
Produs

Cantitate

SC Amburan grup Ungheni,
Tel.:069223789

Grâu

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

Sfeclă roşie 1 tonă

Burlacu Victor Drochia, s. Zguriţa,
Tel.: (252) 44 731, 44 888,
079515329

Grâu

Ţurcan Ion Cantemir, s. Baimaclia,
10 tone
Tel.: (273) 43209

Seminţe de
6 tonă
ceapă

Burlacu Victor Drochia, s. Zguriţa,
Tel.: (252) 44 731, 44 888,
079515329

Descrierea companiei:

Combină de
Crudu Ion Glodeni, s.Ustia,
recoltat
1 unitate
Tel.: (249) 24069
cereale tip
Class
Mere

400 tone

SC Amburan grup Ungheni,
Tel.: 069223789

Morcov

0,5 tone

Donos Roman Drochia,
Tel.: (252) 27032

Sfeclă roşie 0,5 tone

Donos Roman Drochia,
Tel.: (252) 27032

Struguri

Pituşcan Constantin Călăraşi,
Tel.: 069144006

Sâmburi de
Rusu Valeriu Căuşeni, s.Ursoaia,
0,5 tone
migdal
Tel.: (243) 42265

Sfeclă roşie 200 tone

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

Produs



nelimitat

* Pre\ negociabil
Mai multe oferte
şi cereri găsiţi pe

www.agravista.md

