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din mediul rural

Un atelier de lucru cu genericul „Exportul produselor agroali-
mentare procesate pe piaţa Uniunii Europene: Ingrediente naturale”
va avea loc în zilele de 19-21 martie 2008 la Camera de Comerţ şi
Industrie a R. Moldova. Acţiunea este de pregătită de Organizaţia
de Promovare a Exportului din Moldova în colaborare cu Proiectul
de Dezvoltare a Businessului Agricol (PDBA) şi cu suportul didactic
al Centrului din Olanda pentru Promovarea Importului din Ţările în
Curs de Dezvoltare (CBI).  Seminarul este destinat procesatorilor de
produse agroalimentare, reprezentanţilor instituţiilor de stat şi non-
guvernamentale activitatea cărora este tangibilă exportului în Uniu-
nea Europeană. În primele două zile ale instruirii, experţi ai CBI vor
prezenta informaţii despre structura pieţelor UE, tendinţele consu-
matorilor, practicile de comercializare a ingredientelor agroali-
mentare pe pieţele Uniunii Europene, cerinţe şi profilu l importa-
torilor UE de ingrediente agroalimentare. În următoarele două zile,
participanţii vor avea posibilitatea să beneficieze de consultaţii in-
dividuale din partea experţilor CBI.  

Persoanele interesate se pot înscrie la instruiri la 
tel: (22) 24-36-83 sau 
la adresa de email: elena.buzu@miepo.md

Resursele disponibile de apă
permit irigarea a 500 mii ha de terenuri agricole
Irigarea este garanţia obţinerii recoltei şi, respectiv, 
a profitului din agriculturăj

pag. 3

Strategii de accesare a pieţelor UE vor fi 
discutate în cadrul unui atelier la Chişinău

Legumicultura
la început de
primăvară pag. 4

Interviu cu vicedirectorul Agenţiei „Apele Moldovei”, Mihail Pencov
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De la 1 aprilie

Intrările de investiţii străine directe (ISD) în economia
mold ovenească pe parcursul anului 2007 au însumat 532,7
mln USD, depăşind indicele anului 2006 cu 44,7%, preci-
zează Ministerul Economiei şi Comerţului. Potrivit date-
lor ministeriale, fluxuri importante de investiţii au fost
orientate în sectorul bancar, care înregistrează o creştere
continuăm , începând cu anul 2001. Astfel, în perioada
anilor 2001-2005, volumul investiţiilor efectuate în sec-
torul bancar a crescut treptat de la 6,3 mln USD până la
11,9 mln USD. În 2006, aceste investiţii au alcătuit 40,3
mln USD, iar în 2007, volumul acestora a însumat circa
56 mln USD. Începând cu 2006, cele mai mari investiţii

în capitalul subscris al băncilor (în formă de emisiuni su-
plimentare de acţiuni) au fost efectuate de către băncile
comerciale Eximbank SA (cumpărător - investitorul Veneto
Banca din Italia) şi Banca Comercială Română. Investitorii
din Olanda şi Slovenia au procurat acţiuni ale băncii co-
merciale Moldova-Agroindbank. În anul 2007 grupul fi-
nanciar Societe Generale din Franţa a cumpărat pache-
tul de acţiuni al Mobiasbanca, iar Fondul investiţional aus-
triac VCP Capital Partners a cumpărat 100% din pachetul
de acţiuni al Unibank SA (preţul afacerii fiind de circa 15
mln euro), potrivit datelor Ministerul Economiei şi Co-
merţului.

Pensiile pentru toate tipurile de beneficiari vor fi indexate, de
la 1 aprilie, cu 17%. O hotărâre în acest sens a fost aprobată la 12
martie, în şedinţă de Guvern. Astfel, pentru agricultori, după in-
dexare, pensia maximă va fi de 422 lei. Potrivit Galinei Balmoş, mi-
nistru al Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului,  mărimea indexării
a fost calculată în baza mediei dintre indicele de consum (12,3%)
şi creşterea medie salarială pentru anul 2007 (21,7%)

Astfel, pensia minimă pentru limita de vârstă indexată va consti-
tui 479 în loc de 406, cât este în prezent, iar pentru lucrătorii din
agricultură pensia minimă indixată va fi de 422 în loc de 361. În
acelaşi timp, persoanele cu gradul I de invaliditate vor primi o pen-
sie indexată de 388 de lei. Potrivit lui Balmoş, pentru indexare în
bugetul asigurărilor sociale de stat au fost prevăzute   506,8 mln
lei, iar în bugetul  de stat - 13,6 mln lei. În prezent, în Republica
Moldova beneficază de pensii 680 mii persoane. Indexarea pensii-
lor se face anual, la 1 aprilie, începând cu anul 2003.

Dina Boţan

Pensiile pentru toate 
categoriile de beneficiari

vor fi indexate

Gazprom va majora cu 10 la sută, până la circa 210 USD pen-
tru 1 000 metri cubi, preţul gazelor naturale livrate R. Moldova, în-
cepând cu 1 aprilie, potrivit datelor Ministerului Economiei şi Co-
merţului al Federaţiei Ruse. Totodată, presa de la Chişinău scrie că
ar fi posibilă o majorare şi mai mare a tarifului la gazul natural luând
în consideraţie intenţiile Ucrainei de a ridica preţul pentru tranzi-
tul gazelor ruseşti pe teritoriul său. Preţul actual de 191 USD pen-
tru 1 000 metri cubi de gaz natural a fost stabilit la începutul anu-
lui curent, după ce în 2007 R. Moldova plătea companiei Gazprom
170 USD pentru 1 000 metri cubi. Anterior, la finele anului 2006 prim-
vicepremierul Zinaida Greceanîi şi preşedintele Gazprom Alexei Mi-
ler s-au înţeles la Moscova că în anii 2008-2010 preţurile pentru ga-
zele ruseşti livrate în R. Moldova vor creşte treptat, astfel ca până
în anul 2011 să atingă nivelul mediu european de livrare a gazelor
ruseşti.

Gazprom va majora cu 
10 la sută preţul gazelor

naturale livrate R. Moldova

Patronatele din agricultură parti-
cipă, în ajunul lucrărilor de primăvară,
la o serie de instruiri privind munca
copiilor în agricultură şi în industria
alimentară, transmite Info-Prim Neo.
Seminarele de sensibilizare sunt or-
ganizate pe întreg teritoriul R. Mol-
dova de către Federaţia Naţională a
Patronatului din Agricultură şi Indus-
tria Alimentară cu sprijinul Biroului Or-
ganizaţiei Internaţionale a Muncii
(OIM) pentru activităţi cu organizaţiile
patronale. Potrivit organizatorilor,
patronii vor fi familiarizaţi cu preve-
derile Codului de conduită în scopul
eliminării celor mai grave forme ale
muncii copiilor în agricultură şi in-
dustria alimentară. Adoptat în de-
cembrie 2007, Codul este o iniţiativă
a patronatului din sectorul agrar prin
care acesta şi-a propus să contribuie
la crearea unui mediu favorabil pen-
tru prevenirea şi combaterea muncii
grele, vătămătoare şi periculoase
pentru copii. Codul este inspirat din
legislaţia naţională şi din convenţiile

internaţionale ratificate de R. Moldova
şi conţine o listă a tipurilor de lucrări
interzise copiilor, definite de
Convenţia colectivă cu privire la eli-
minarea celor mai grave forme ale
muncii copiilor semnată în 2007 de Pa-
tronate, Sindicate şi Guvern şi extrase
din Nomenclatorul de industrii, pro-
fesii şi lucrări cu condiţii grele şi no-
cive, proscrise persoanelor mai tinere
de 18 ani. Codul a determinat stabi-
lirea unei scheme de monitorizare,
care va fi efectuată de o echipă spe-
cială de inspecţie. 30%
dintre copii respondenţi
în cadrul unui studiu
UNICEF Moldova au
menţionat că sunt
impuşi să facă munci
casnice în detrimentul
unor activităţi specifice
vârstei lor, precum şco-
ala, joaca, pasiunile,
comunicarea cu priete-
nii. Studiul relevă că
aceşti copii au mai

puţini prieteni, rezultate mai slabe la
şcoală, sunt mai izolaţi, fapt care
afectează negativ dezvoltarea lor
psihico-emoţională, intelectuală şi
nu în ultimul rând fizică. Statistic ile
OIM arată că cei mai mulţi copii
(0,4%) muncesc în agricultură. Munca
agricolă prezintă pericol pentru copii,
ei fiind expuşi temperaturilor înalte,
substanţelor nocive, fiind nevoiţi să lu-
creze cu instrumente ascuţite, să
transporte greutăţi peste puterile
lor.

Patronatele din agricultură participă 
la seminare privind munca copiilor 

în agricultură şi în industria alimentară

Completarea, autentificarea şi
eliberarea certificatelor de origine a
mărfurilor exportate din R. Moldova
în cadrul regimurilor de comerţ pre-
ferenţiale cu Uniunea Europeană
(ATP) şi cu statele care acordă R. Mol-
dova Sistemul Generalizat de Prefe-
rinţe (GSP) vor fi realizate în baza
unui regulament special, transmite

Info-Prim Neo. Un ordin în acest
sens a fost publicat în „Monitorul Ofi-
cial”. Ordinul este în vigoare din 1
martie 2008. 

Regulamentul prevede că orga-
nele vamale certifică originea mărfu-
rilor exportate şi eliberează certifi-
cate de circulaţie a mărfurilor EUR.1
şi certificate de origine a mărfurilor

Forma A, care confirmă ţara de ori-
gine a mărfurilor exportate în statele
care nu sunt membre UE şi acordă R.
Moldova GSP. 

Certificatele de circulaţie a
mărfurilor EUR.1 şi certificatele de
origine a mărfurilor Forma A vor fi eli-
berate exclusiv pentru mărfurile ori-
ginare din R. Moldova cu condiţia
trans portării în statele UE şi, res-
pectiv, statele care acordă GSP. 

Autentificarea şi eliberarea cer-
tificatelor se va realiza de către
vameşii special împuterniciţi să eli-
bereze certificate de origine pentru
regiunea de export a mărfii. Formu-
larele certificatelor (în alb) vor fi eli-
berate contra plată. 

Regulamentul privind introduce-
rea Preferinţelor Comerciale Auto-
nome pentru R. Moldova a fost adop-
tat de către Consiliul de Miniştri al UE
la 21 ianuarie curent şi va intra în vi-
goare la 1 martie.

Certificatele de origine a mărfurilor exportate
în cadrul regimurilor de comerţ  preferenţiale

vor fi eliberate în baza unui regulament

Tot de la 1 aprilie

Investiţiile străine directe în
economia naţională au crescut
cu 44,7% în 2007
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Î. Care este potenţialul de irigare  al
Republicii Moldova?

R. Resursele de apă ale Moldovei sunt
constituite de râurile mari Nistru şi Prut, o
serie de râuri mici, pe care sunt construite
circa 4000 lacuri de acumulare şi mai
avem iesire la Dunăre. Astfel, din Nistru
putem iriga circa 280 mii hectare, din Prut
- 80 mii hectare şi din Dunăre circa 100 mii
hectare.  Din lacurile de acumulare pot fi
irigate peste 40 mii de hectare. În Repu-
blica Moldova pot fi irigate circa 500 mii
hectare de teren agricol. În cazul în care
va fi utilizată la maximum irigarea prin pi-
curare, cantitatea disponibilă de apă ar
putea fi suficientă pentru irigarea unor su-
prafeţe mult mai mari. Este interzisă utili-
zarea pentru irigare a apei din fântâni ar-
teziene. Potrivit legislaţiei în vigoare,
apele subterane pot fi folosite doar pentru
alimentare cu apă potabilă.

Î. Există în Republica Moldova zone
care nu pot fi irigate?

R. Pot fi irigate absolut toate zonele
din Moldova – inclusiv cele din Sud. Pro-
blema ţine doar de cheltuieli pentru trans-
portarea apei până la terenul irigat.
Există, totuşi şi terenuri care nu pot fi iri-
gate. Este vorba despre terenuri în pante
care comportă pericole de alunecări, tere-
nuri erodate. Chiar daca acestea au un po-
tenţial agricol enorm, nu pot fi irigate. 

Î. Guvernul a elaborat Programul de
reabilitare şi extindere a reţelelor de iri-
gare, care presupune extinderea ariilor
irigate până la 500 mii ha. La ce etapă se
află implementarea acestui document?

Anul 2007 a demonstrat că irigarea este
o necesitatea pentru agricultură. Irigarea

este garanţia obţinerii recoltei şi, respec-
tiv, a beneficiilor din agricultură. În primul
rând, este valabil pentru creşterea legu-
melor, fructelor, mai ales în cazurile livezi-
lor superintensive. Este vorba despre cul-
turi cu valoare adăugată înaltă, care, în
condiţiile respectării tuturor procedurilor
tehnologice, inclusiv irigare, pot asigura
un profit net de la 25-30 de mii, până la
40-50 de mii de lei la hectar. Pentru anul
2008, în bugetul de stat sunt prevăzute 18
milioane de lei pentru întreţinerea staţii-
lor de pompare, alte 7 mln lei - pentru
compensarea cheltuielilor de utilizare a
resurselor energetice pentru pomparea
apei.Încă  20 mln sunt destinate pentru
subvenţionarea construcţiei de sere şi pro-
curarea utilajelor de irigare.  În plus, pro-
ducătorii agricoli care vor instala sisteme
de irigare prin picurare vor beneficia de 30
la sută compensare a cheltuielilor supor-
tate. Va fi acordată o compensaţie de 20
la sută şi agricultorilor care vor instala sis-
teme de irigare prin aspersiune.

Î. Pe parcursul anului trecut, au exis-
tat unele situaţii de tensiune între pisci-
cultori şi producătorii care au vrut să fo-
losească apa din lacuri pentru irigare.
Cine şi ce drepturi deţine asupra lacuri-
lor de acumulare?

Lacurile de acumulare din Republica
Moldova au proprietari diferiţi. Unele sunt
în proprietatea primăriilor şi decizia de a
le da în folosinţă aparţine autorităţilor lo-
cale, altele sunt în proprietatea statului,
care decide cui să le ofere în arendă.
Primăriile comunelor sunt autorităţile care
hotărăsc ce este prioritar pentru localitate
– sau creşterea peştilor, sau irigarea tere-
nurilor, sau ambele. În 2007 au existat
unele probleme în acest sens, deoarece a
fost un an excepţional. Parerea mea perso-

nală - mai rentabilă este utilizarea bazine-
lor acvatice pentru irigare, deoarece per-
mite obţinerea mai rapidă a unui profit
mai mare. 

Cei care doresc să contracteze apă
pentru irigare trebuie să se adreseze la
staţiunile tehnologice de irigare, ampla-
sate în oraşele Briceni, Vulcăneşti, Cahul,
Hânceşti, Ştefan Vodă, Chişinău, Orhei,
Ungheni, Drochia, Râşcani şi Briceni.
Preţul serviciilor de pompare a apei din

bazinele acvatice sunt stabilite în funcţie
de depărtarea lotului irigat de sursa de
apă -  între 0,3 lei şi 1,5 lei. Contractul
este semnat cu Staţiunile tehnologice de
irigare şi prevede modul de pompare, tari-
ful şi modalităţile de achitare. În unele ca-
zuri, când bazinele acvatice sunt utilizate
şi pentru creşterea peştelui, sunt stabilite
limite, pentru a echilibra consumul de
apă.

Dina Boţan

Resursele disponibile de
apă permit irigarea 

a 500 mii ha de terenuri agricole

(Interviu cu 
vicedirectorul Agenţiei
„Apele Moldovei”, 
Mihail Pencov )

Mihail Pencov:
„Irigarea este garanţia obţinerii recoltei şi, 

respectiv, a profitului din agricultură”

Mai rentabilă este utilizarea bazinelor acvatice pentru irigare, deoarece permite
obţinerea mai rapidă a unui profit mai mare

Potrivit Articolului
1 al Codului apelor,
apa este proprietate
exclusivă publică şi
orice om are accesul
liber la sursele de
apă.
!
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În continuare, vreau să atrag atenţie la
lucrările de îngrijire efectuate asupra răsa-
durilor de tomate, ardei, vinete care odată
cu sosirea primăverii sunt sarcinile de bază
puse în faţa oricărui fermier, crescător de
legume. Ardeiul, vânăta, tomatele timpurii
şi cele cultivate la mijloc de sezon repre-
zintă culturi care pot fi crescute doar prin
răsad. Se recomandă ca răsadul de ardei şi
vânătă să fie crescut fără repicare, prin di-
ferite metode de cultivare care ar permite
ca în momentul plantării să fie păstrat un
procent cât mai mare din partea radicu-
lară. Acest indice poate fi respectat prin
folosirea paletelor celulare.

În cazul ardeiului, după semănat, pen-
tru a obţine o germinare cât mai rapidă şi
uniformă este necesar de menţinut tempe-
ratura solului la 24-25oC, iar umiditatea –

la 80-90%. Ulterior, pentru a preveni alun-
girea peste măsură a plantelor după
răsărire este necesar de redus tempera-
tura aerului până la 12-15oC, timp de 4-5
zile. În continuare, în timpul zilelor înso-
rite, ea trebuie să varieze între 25-28oC,
pe când pe vreme posomorâtă ea trebuie
să fie de 18-20oC, iar noaptea - de 15-
16oC.

Ardeiul este o cultură extrem de pre-
tenţioasă la temperatură şi orice cădere
bruscă a acesteia conduce la apariţia pu-
trefacţiei radiculare, care este foarte greu
de vindecat. Importantă este şi reglarea

regimului de umiditate. În condiţii de
umezeală insuficientă răsadul creşte încet,
în tip ce la surplus de  umiditate el este
atacat de boala  ”Picioruşul negru”. Din
aceste considerente, obligatoriu,  trataţi
ardeiul după răsărire cu preparatul PREVI-
CUR, în doză de 20 ml la 10 litri de apă.
Aceasta va stopa apariţia „Picioruşului ne-
gru”. De asemenea, ţineţi cont şi de tem-
peratura apei folosită pentru irigare, care
nu trebuie să fie sub +18 grade, tempera-
tura optimă fiind de 22-25oC. În acelaşi
timp, nu se recomandă de a iriga plantele
tinere foarte abundent, în special seara.
Periodicitatea de irigare trebuie să fie o
dată în 2-3 zile după germinarea se-
minţelor şi în fiecare zi la atingerea fazei
de 3-4 frunze adevărate. Irigarea se reco-
mandă să fie efectuată în prima jumătate

a zilei, pentru a preveni atacarea plante-
lor de „Picioruşului negru”.

Odată cu apariţia primei frunze
adevărate, este necesară fertilizarea radi-
culară. Doza de fertilizanţi depinde de
substrat, regimul de temperatură, lumină
şi gradul de umiditate. În calitate de ferti-
lizanţi pot fi folosite: Kristalonul, Hidro-
complexul, Poliphidul, Teraflexul, în doză
de 30 g la 10 litri de apă, pentru efectua-
rea primei fertilizări, cu norma de 5-7 li-
tri/m2 . Rezultate bune puteţi obţine la fo-
losirea fertilizanţilor la care raportul NPK
este de 19:19:19.

Condiţiile de creştere a răsadului de
vânătă sunt similare, în linii mari, celor de
cultivare a răsadului de ardei. Totuşi, regi-
mul de temperatură la producerea răsadu-
lui influenţează chiar şi plantele sădite la
locul definitiv. Din acest considerent, este
important de a respecta un regim de tem-
peratură optim chiar de la bun început.

Un alt lucru important în cazul răsadu-

lui de vânătă este menţinerea stratului de
la suprafaţa solului în permanenţă umed.
Încă o procedură necesară este aerisirea
serelor, care trebuie efectuată regulat,
pentru a evita surplusul de umiditate. În
general, umiditatea trebuie să fie de cel
mult 70%, pentru a nu admite cazurile des-
crise mai sus şi care ar putea conduce la
apariţia „Picioruşului negru” atât la răsa-
dul de tomate, cât şi la vânătă.

În cazul răsadului de tomate timpurii,
temperatura solului şi aerului până la
răsărirea plantelor trebuie să fie de 22-24

0C, temperatură la care plantele vor răsări
peste 5-6 zile. În primele 4-5 zile după
răsărire, temperatura solului trebuie redusă
până la  la 10-12 grade C, iar a aerului, pe
timp însorit - la 12-14 grade, pe timp poso-
morât - 10-12, şi noaptea la 8-10oC. Ulte-
rior, temperatura solului este necesar de
menţinut aproximativ la 20-22oC, iar a ae-
rului în zile însorite - 20-22oC şi de 18-20oC
în zile posomorâte şi de  14-16 noaptea. 

Aceşti parametri sunt foarte greu de
respectat, mai ales în luna aprilie, în se-
rele acoperite cu folie de polietilenă. De
aceea, la acoperirea serei este necesar de
lăsat cât mai multe ferestre de aerisire. În
această perioadă, pe lângă ridicarea
pereţilor laterali, este binevenită şi chiar
necesară ventilarea forţată. 

În toate cazurile, dacă răsadul se în-
tinde puternic, iar perioada de plantare e
departe, se recomandă mai puţine irigări,
iar cu 10-12 zile până la transplantare iri-
garea se întrerupe definitiv. 

Răsadurile sunt deseori atacate de
multe boli provocate de ciuperci, bacterii
şi viruşi, precum şi de alţi dăunătorii.
Toate bolile şi invaziile dăunătorilor pot fi
prevenite prin prelucrări profilactice care
minimalizează infectarea. 

Schema orientativă de protecţie a plan-
telor este redată în tabelul 1.

Cu 2-3 săptămâni înainte de plantare se
realizează călirea răsadului, prin diminua-
rea treptată a temperaturii.

Iurie Cătană , 
Asistent universitar la 

Catedra Legumicultură, 
facultatea Horticultură  a UASM

Tabelul 1. Schema protecţiei preventive a 
răsadului culturilor legumicole din familia Solanaceae

Nr.d/o Preparatul Doza Perioada 
1 Previcur 20-25 ml/10 litri apă Imediat după răsărire

2 Acrobat 25-30 g /10 litri apă
La apariţia primei frunze

adevărate

3 Confidor 7-8 ml//10 litri apă
La apariţia a 2-3
frunze adevărate

4 Cupromax 25-30 g/10 litri apă
La apariţia a 3-4 
frunze adevărate

5
Confidor+ 

Ridomi Gold 
7-8 ml/10 litri apă
35-40g/10 litri apă

Înainte de plantare

Legumicultura la început 
de primăvarăÎn numărul 2 din acest

an, menţionam că activita-
tea legumicultorilor nu se
opreşte niciodată, dar că
primăvara este o perioadă
de intensificare a muncii
fermierilor. În ediţia
curentă veţi găsi nişte reco-
mandări care sper că vor
contribui la creşterea unui
răsad calitativ, viabil, pro-
tejat de boli.
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În anul 2008 se preconizează a
fi înfiinţate 50 STM, inclusiv cele
specializate în acordarea de servi-
cii mecanizate în ramurile viticul-
turii, pomiculturii, irigării. Potrivit
serviciului de presă al Ministerului
Agriculturii şi Industriei Alimen-
tare, 150 de unităţi de tehnică re-
cent au fost transmise beneficiari-
lor Proiectului 2KR şi care vor com-
pleta 29 de noi Staţiuni tehnologice
de maşini. La ceremonie au parti-
cipat preşedintele Republicii Mol-
dova, Vladimir Voronin şi ministrul
Agriculturii şi Industriei Alimen-
tare, Anatolie Gorodenco. Preşedin-
tele a calificat drept oportună şi ex-
trem de binevenită dotarea gos-
podăriilor agricole cu tehnică nouă
acum, la începutul lucrărilor agri-
cole de primăvară. Vladimir Voro-
nin a dat o apreciere înaltă Proiec-
tului 2KR, implementat în colabo-
rare şi cu sprijinul financiar al Gu-

vernului Japoniei în scopul asi-
gurării agricultorilor moldoveni cu
tehnica necesară. Preşedintele a su-
bliniat obligativitatea respectării cu
stricteţe a angajamentelor asu-
mate de partea moldovenească în
cadrul parteneriatului stabilit în
acest domeniu cu Guvernul Japo-
niei. În context, a fost anunţat fap-
tul că, recent, autorităţile nipone
au decis acordarea şi celei de-a 7-
ea tranşe a Proiectului 2KR pentru
ţara noastră. Şeful statului s-a re-
ferit la importanţa aprovizionării
agricultorilor cu tehnică modernă în
cadrul Staţiunilor tehnologice de
maşini (STM), fapt care contribuie
la sporirea nivelului de asigurare a
producătorilor agricoli cu servicii
mecanizate; la consolidarea tere-
nurilor; la implementarea tehnolo-
giilor avansate în această ramură.
A fost menţionat că fondarea, până
în prezent, a 178 de STM a permis

consolidarea a peste 278 de mii de
hectare de terenuri agricole. Po-
trivit Preşedintelui, în anul 2008 se
preconizează a fi înfiinţate încă 50
STM, inclusiv cele specializate în
acordarea de servicii mecanizate în
ramurile viticulturii, pomiculturii,
irigării. 

Vladimir Voronin a înmânat cer-
tificatele de înregistrare repre-
zentanţilor Staţiunilor tehnologice
de maşini nou-create. Printre be-
neficiari se enumără cooperativele
agricole de producţie GRUPFRUCT-
LG (Colicăuţi, Briceni), AGROSCRIP
(Văscăuţi, Floreşti), VISOCEANCA-
PRIM (Visoca, Soroca) etc. În pe-
rioada de implementare a Proiec-
tului 2KR, producătorilor agricoli cu
diferite forme de activitate le-au
fost comercializare 2 214 trac-
toare, 187 combine, 168 stropitori,
184 sisteme de irigare şi 254 pluguri
şi alt utilaj agricol.

Tehnică agricolă pentru 29 noi staţiuni tehnologice
de maşini a fost transmisă beneficiarilor

Potrivit Preşedintelui, în anul 2008 se preconizează a fi înfiinţate
încă 50 STM, inclusiv cele specializate în acordarea de servicii 
mecanizate în ramurile viticulturii, pomiculturii, irigării.

Guvernul Japoniei continuă 
asistenţa pentru susţinerea 

afacerilor, inclusiv cele agricole
Ambasadorul Extraordinar şi Ple-

nipotenţiar al Japoniei în Republica
Moldova, Mutsuo Mabuchi, şi Minis-
trul Agriculturii şi Industriei Ali-
mentare, Anatolie Gorodenco, au
semnat la 5 martie, acordul pentru
extinderea Proiectului 2KR prin ofe-
rirea celei de-a VII-a tranşe în va-
loare de 200 mln yeni /1,95 mln do-
lari/. Grantul va fi direcţionat pen-
tru procurarea tehnicii agricole şi
susţinerea fermierilor şi a pro-
ducătorilor din sectorul agroali-
mentar. 

Anatolie Gorodenco a comunicat
că proiectul „2KR se bucură de o
mare popularitate. În cadrul 

acestuia şi-au procurat tehnică
agricolă performantă peste o mie de
producători agricoli. Cu asistenţa Ja-
poniei a fost construit şi Centrul
Naţional de Perfecţionare în dome-
niul mecanizării agriculturii. 

Ministrul a subliniat că valoarea
totală a ajutorului acordat Moldovei
până în prezent prin intermediul
Proiectului nipon 2KR, lansat în
2000, constituie circa 15,5 mln do-
lari SUA. Acest proiect a oferit agri-
cultorilor din ţară peste 3 mii de
combine, tractoare, instalaţii pen-
tru irigare şi alt utilaj tehnic. 

În aceeaşi zi, diplomatul a sem-
nat cu ministrul Economiei şi Co-
merţului, Igor Dodon, Acordul privind
oferirea celei de-a IV-a tranşe din
grantul de implementare a Progra-
mului de susţinere a întreprinderi-
lor mici şi mijlocii (ÎMM).

Igor Dodon a comunicat că obiec-
tivul celei de-a IV-a tranşe a gran-
tului pentru susţinerea întreprinde-
rilor mici şi mijlocii, în sumă de 300
mln yeni japonezi (aproximativ 2,8
mln dolari), constă în facilitarea pro-
curării de către acestea a unui vast
sortiment de echipament de pro-
ducere. Echipamentul este acor-
dat beneficiarilor în regim de leasing

pe o perioadă de un an, fără gaj, iar
dobânda de leasing este la cota zero.
Una dintre condiţii este ca echipa-
mentul să fie nou. 

Programul de susţinere a ÎMM a
demarat în 2005. Din cele trei
tranşe anterioare în sumă de 1 mlrd
yeni (8,7 mln dolari) au avut posi-
bilitatea să procure diverse echipa-
mente de producere circa 70 ÎMM, o
bună parte dintre care activează în
mediul rural, a comunicat ministrul.
Potrivit oficialului, în cadrul celei de-
a IV-a tranşe valoarea minimă a fi-
nanţării acordate va fi de 50 mii do-
lari, iar cea maximă – 200 mii dolari,
în funcţie de echipamentele procu-
rate. Pentru tehnică se va achita în
mai multe tranşe, cu un avans în
proporţie de 25% din preţ. În cazul
în care beneficiarii, conform
contractului de leasing, achită în ter-
menii stabiliţi preţul echipamentu-
lui, 40% din cost va fi oferit de par-
tea japoneză drept grant. 

Igor Dodon a menţionat că în ter-
men de o lună Ministerul Economiei
şi Comerţului va anunţa selectarea
beneficiarilor pentru tranşa a IV,
luând în consideraţie, în primul
rând viabilitatea proiectelor pre-
zentate. 

„Acestea se implementează cu
succes în Moldova, dacă e să com-
parăm cu alte ţări unde noi susţinem
financiar realizarea unor proiecte si-
milare. Acest fapt ne-a determinat
să continuăm asistenţa oferită Mol-
dovei”, a declarat Mutsuo Mabuchi.
Ambasadorul a spus că în ultimul
timp şi investitorii privaţi mani-
festă un interes deosebit faţă de
Moldova, în special pentru produ-
cerea de vinuri şi ramura turismului. 

În total asistenţa acordată Mol-
dovei de către Guvernul Japoniei se
ridică la 67 mln dolari sub formă de
granturi şi 48,2 mln dolari sub formă
de credite.

Producerea şi comercializarea materialului se-
mincer în Republica Moldova au fost reflectate în ca-
drul unei consfătuirii cu participarea conducerii Mi-
nisterului Agriculturii şi Industriei Alimentare, pro-
ducătorilor şi importatorilor de seminţe. Şeful Ins-
pectoratului de Stat pentru Seminţe, Ion Paraschiv,
a menţionat că la ora actuală sunt stocate 96 la sută
din necesarul de seminţe pentru anul agricol 2008,
un deficit de 24 la sută înregistrându-se la culturi
precum mazăre, cartofi. Totodată, a fost reiterată
importanţa elaborării noii Legi despre seminţe şi ma-
terial săditor pentru asigurarea trasabilităţii pro-
dusului prin stabilirea cerinţelor esenţiale de ino-

fensivitate şi calitate. La elaborarea noului proiect
de lege se va ţine cont de prevederile legislaţiei
naţionale şi internaţionale, în special a Consiliului
Uniunii Europene şi a Comisiei Comunităţii Europene.
În final, în vederea ameliorării situaţiei din dome-
niu şi asigurării beneficiarilor funciari din ţară cu se-
minţe calitative la preţuri rezonabile, producătorii
şi importatorii de seminţe au aprobat o declaraţie
în care se menţionează că în perioada desfăşurării
campaniei de primăvară se vor îngheţa preţurile la
seminţe, iar la unele seminţe de culturi agricole
preţurile vor fi reduse cu 10 – 15 la sută. De ase-
menea, vor fi eliberate seminţe beneficiarilor fun-
ciari în baza contractelor bilaterale, cu achitarea
ulterioară din roada anului curent.

La prezentare au participat
factorii de decizie din cadrul mi-
nisterului, preşedintele FNFM,
Vasile Mîrzenco, preşedintele
Asociaţiei crescătorilor de suine,
Vasile Harea, precum şi agenţi
economici din domeniul nomi-
nalizat. Şeful Direcţiei Zooteh-
nie, Vladimir Radionov, a evi-
denţiat interesul manifestat faţă
de implementarea proiectului
danez, inclusiv aplicarea tehno-
logiilor moderne de creştere a
suinelor, construcţia abatoarelor.
Perioada de reformare a ţării a
afectat ramura suinelor, în pre-
zent efectuându-se o serie de ac-
tivităţi pentru revitalizarea ei.
Din 2006, Guvernul acordă suport
ramurii sub formă de subvenţii,
a specificat Vladimir Radionov.
Reprezentanţii companiei da-
neze Sustain Agri au prezentat o
schiţă de proiect a unei ferme

moderne cu o capacitate de
1250 suine, cât şi a unui abator.
Au fost relevate etapele de im-
plementare, inclusiv condiţiile
pentru obţinerea unei produ-
ceri eficiente, minim de furaje şi
maxim suport în greutate,
controlul general al mediului,
gestionarea reziduurilor etc. Du-
rata unui astfel de proiect este
de 20 luni. Experţii Sustain Agri

vor vizita, la propunerea spe-
cialiştilor Ministerului  Agriculturii
şi Industriei Alimentare, cîteva
ferme de creştere a suinelor
unde vor dialoga cu potenţialii
parteneri în realizarea proiec-
tului prezentat. În alt context,
menţionăm că ramura suinelor
din Danemarca este una dintre
cele mai dezvoltate din lume,
producând anual 25 mln capete.

Au fost stocate 96 la sută din seminţele necesare

La Ministerul Agriculturii şi Industriei 
Alimentare a fost prezentat un proiect

danez de creştere a suinelor

Ramura
suinelor
din Dane-
marca este
una dintre
cele mai
dezvoltate
din lume,
producând
anual 25
mln capete

Pentru lucrările de primăvară

se atestă un deficit doar la se-
minţe de mazăre şi la cartofij
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Departamentul Instruiri al
Federaţiei Naţionale a Agricul-
torilor din Moldova AGROin-
form organizează instruiri pen-
tru oameni de afaceri şi an-
gajaţi ai organizaţiilor negu-
vernamentale în baza a 18 mo-
dule de instruire, testate cu
succes pe parcursul ultimilor
doi ani. 

Modulele respective de instruiri
sunt orientate spre efectuarea unor
transferuri de cunoştinţe şi expe-
rienţă în asemenea aspecte ca:
dezvoltarea abilităţilor de comuni-
care, prezentare şi promovare, pre-
cum şi de antreprenoriat; elabora-
rea planurilor de afaceri; analiza
economică şi planificarea în gos-
podăriile ţărăneşti; efectuarea stu-
diilor de marketing etc. Instruirile
sunt susţinute de o echipă de trai-
neri profesionişti care, pe parcursul
ultimilor doi ani, cu asistenţa din
partea unor experţi internaţionali au
însuşit şi practicat Metodele Acti-
vatoare/Participative de Învăţare
pentru Adulţi (PALM) prin participa-
rea la câte cel puţin trei cicluri de
Traininguri pentru Traineri.

Instructorii AGROinform au
susţinut deja peste 100 de instruiri,
cu participarea a mai mult de 1000
de fermieri, antreprenori rurali,
specialişti ai reţelei AGROinform,
precum şi membri ai organizaţiilor
neguvernamentale.

AGROinform a organizat peste 100 de instruiri
pentru mai mult de 1000 de beneficiari

Fumatul în locurile publice
este interzis

Numai în decurs de doi ani

Câteva din instruirile oferite de AGROinform

Marketingul serviciilor de consultanţă

Durata: 2 zile
Grupul ţintă: consultanţi marketing sau alţi specialişti ce

oferă servicii de consultanţă în cadrul întreprinderii/orga-
nizaţiei.

Obiective:
Obiectivul principal al instruirii este ca participanţii să

înţeleagă mai bine noţiunile de bază ale marketingului, în spe-
cial agricol, să poată identifica necesităţile clienţilor, să
construiască o relaţie durabilă cu clientul şi să presteze cu
succes servicii comerciale. 

Conţinut:
� Business-ul agricol şi procesul decizional
� O viziune generală a marketing-ului
� Atragerea şi păstrarea clienţilor
� Tipurile de clienţi
� Analiza clienţilor
� Managementul relaţiilor cu clienţii
� Cum să-ţi vinzi serviciile de consultanţă în marketing.

Dezvoltarea abilităţilor de comunicare

Durata: 2 zile
Grupul ţintă: Angajaţii organizaţiilor neguvernamentale
Obiective:
Instruirea dată urmăreşte scopul de a transforma

cunoştinţele de comunicare pe care le deţin în abilităţi efi-
ciente. Ca urmare, participanţii îşi vor schimba şi atitudinea
faţă de procesul de comunicare: de la schimb de informaţie
la proces complex de comunicare care include oferirea in-
formaţiei, ascultare eficientă, feed-back. 

Conţinut:
� Tipuri de comunicare
� Importanţa comunicării non-verbale
� Ascultare eficientă
� Feed back
� Tipurile de întrebări şi formularea întrebărilor
� Comunicarea la telefon
� Corespondenţa ca mijloc de comunicare

Management şi Aptitudini Sociale 
în Dezvoltarea Afacerii

Durata: 3 zile
Grupul ţintă: Managerii de diferite niveluri, inclusiv din

întreprinderi agricole şi cooperative.
Obiective:
Obiectivul principal este de a îmbunătăţi nivelul antre-

prenorial al managerilor şi conducătorilor de gospodării, fa-
miliarizarea cu practicile de antreprenoriat pe care le deţin
şi alţi antreprenori, precum şi dezvoltarea aptitudinilor so-
cio-economice în relaţiile pe care le au managerii în interio-
rul întreprinderii şi în raport cu clienţii.

Conţinut:
� Antreprenoriatul agricol
� 3 niveluri de management
� Managementul echipei
� Stilurile de conducere
� Managementul şi conducerea
� Stilurile de conflict
� Prezentarea imaginii întreprinderii
� Calcularea profitului brut
� Exerciţiu de ţinere a evidenţei unei activităţi
� Fluxul de numerar şi rolul lui în planificarea afacerii
� Analiza fluxului de numerar.

Informaţii suplimentare despre instruiri, inclusiv des-
pre tarife şi modul de plată le puteţi obţine la numărul de
telefon (22) 23 56 98 sau prin poşta electronică: 

agroinform@agroinform.md sau 
aturuta@agroinform.md

Fumatul în locurile publice
este interzis, începând cu
vineri, 7 martie, când a intrat
în vigoare noua Lege cu pri-
vire la tutun şi la articolele
din tutun, odată cu publicarea
în Monitorul Oficial. 

De la aceste prevederi fac excepţie ba-
rurile, restaurantele, discotecile şi alte lo-
caluri publice cu destinaţie similară, care
au spaţii delimitate sau separate pentru
fumători şi nefumători, marcate în mod
obligatoriu cu indicatoarele: "Zonă pentru
fumători" şi, respectiv, "Zonă pentru ne-
fumatori". 

De asemenea, este interzisă publici-
tatea directă sau indirectă a  articolelor
din tutun la televiziune, la radio, în presa
scrisă şi cea  electronică, în sălile de ci-
nema. Se interzice stimularea vânzărilor,
promovarea  produselor din tutun prin
sponsorizare. 

Ambalajul articolelor de tutun va
conţine obligatoriu unul din avertismentele
generale ("Fumatul ucide", "Fumatul
dăunează grav sănătăţii dumneavoastră şi
a  celor din jur"), precum şi avertismente
adiţionale. 

Totodată, legea prevede reducerea
treptata a conţinutului substanţelor nocive
în  fumul ţigaretelor aflate în circulaţie pe
teritoriul Republicii Moldova. �

Legea interzice fumatul în toate tipurile de instituţii
de învăţământ, în instituţiile medicale, în localuri spor-
tive, pe terenurile adiacente acestora, în instituţii de ali-
mentaţie publică şi de comerţ, în pieţe agricole şi indus-
triale, pe terenuri de joacă şi în cafenele pentru copii, în
transportul în comun auto şi aerian, în treceri subte-
rane, în ascensoare, în localuri pentru persoane ne-
fumătoare, în spaţii publice închise, în instituţii de stat,
în cinematografe, teatre, circuri, săli de concerte şi de

expoziţii, în muzee, biblioteci, săli de aşteptare, autogări, ae-
rogări, gări feroviare, staţii de aşteptare a transportului public,
în zone de agrement şi de odihnă, cu excepţia  spaţiilor desti-
nate exclusiv fumatului.

! Cu toate că Legea prevede un număr foarte mare
de interdicţii pentru fumători, ea nu conţine şi
sancţiuni pentru încălcarea prevederilor documen-
tului. Sancţiunile urmează a fi stabilite şi incluse
în Codul contravenţiilor administrative

� 1) de la 1 ianuarie 2009:
a) pentru ţigaretele cu filtru:
- de 15 mg/ţigaretă, pentru gudron;
- de 1,2 mg/ţigaretă, pentru nicotină;
- de 16 mg/ţigaretă, pentru monoxid de carbon;
b) pentru ţigaretele fără filtru:
- de 18 mg/ţigaretă, pentru gudron;
- de 1,3 mg/ţigaretă, pentru nicotină;
- de 20 mg/ţigaretă, pentru monoxid de carbon;
2) de la 1 ianuarie 2010:
a)  pentru ţigaretele cu filtru:
- de 12 mg/ţigaretă, pentru gudron;
- de 1,0 mg/ţigaretă, pentru nicotină;
- de 14 mg/ţigaretă, pentru monoxid de carbon;
b) pentru ţigaretele fără filtru:
- de 15 mg/ţigaretă, pentru gudron;
- de 1,2 mg/ţigaretă, pentru nicotină;

- de 18 mg/ţigaretă, pentru monoxid de carbon;
3) de la 1 ianuarie 2012:

a) pentru ţigaretele cu filtru:
- de 10 mg/ţigaretă, pentru gudron;
- de 1,0 mg/ţigaretă, pentru nicotină;
- de 10 mg/ţigaretă, pentru monoxid de carbon;
b)  pentru ţigaretele fără filtru:
- de 13 mg/ţigaretă, pentru gudron; 
-de 1,1 mg/ţigaretă, pentru nicotină;
- de 14 mg/ţigaretă, pentru monoxid de carbon.

ERATĂ
În numărul 3, din 28 februarie curent, din

motive tehnice a fost comisă o eroare regreta-
bilă. 

Precizăm că autor al articolului „Plantarea
livezii de nuci este o afacere profitabilă” este
Andrei Zbancă, doctor în economie



Vinurile moldoveneşti
vor fi exportate în UE în condiţiile facilităţilor

acordate de preferinţele comerciale autonome
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Guvernul a redus lista culturilor agri-
cole care beneficiază de asigurare sub-
venţionată. Au fost excluse cartofii, rapiţa
de primăvară, soia, plantaţiile de
levănţică şi şerlai. Potrivit ministrului Agri-
culturii şi Industriei Alimentare, Anatolie
Gorodenco, s-a recurs la această măsură
pe motiv că “suma subvenţiilor alocate în
aceste scopuri nu va acoperi cerinţele
pieţei asigurărilor subvenţionate a culturi-
lor agricole pentru anul 2008”. “Analiza si-
tuaţiei privind evoluţia asigurărilor agri-
cole subvenţionate în perioada 2005-2007
denotă un interes deosebit din partea pro-
ducătorilor agricoli pentru acest tip de asi-
gurare. Mai mult ca atât, interesul sporit a
producătorilor agricoli pentru asigurările
subventionate în agricultură se explică şi
prin calamităţile naturale din vara anului
2007 care au cauzat urmări catastrofale
pentru sectorul agricol al ţării. Astfel,
reieşind din suma subvenţiilor prevăzute în
bugetul de stat pentru anul 2008 (18 mln
lei) pentru subvenţionarea primelor de asi-
gurare, care, potrivit prognozelor, nu vor

acoperi cerinţele pieţei asigurărilor sub-
ventionate a culturilor agricole, pentru
anul 2008, se propune micşorarea listei
culturilor ce urmează a fi subvenţionate la
asigurare”, a explicat ministrul.

Potrivit Legii nr.243-XV din 8 iulie 2004
privind asigurarea subvenţionată a riscuri-
lor de producţie în agricultură, producăto-
rii agricoli beneficiază de subvenţionarea
primelor de asigurare numai în cazul în
care au încheiate contracte de asigurare
subvenţionată, au achitat cota parte din
prima de asigurare şi au înregistrat cultu-
rile şi animalele agricole asigurate în re-
gistrul agricol al primăriei.

Încheierea contractelor pentru asigura-
rea semănăturilor de primăvară se face
până la 01 iunie a anului în curs.

Asigurare subvenţionată

Mai puţine culturi vor putea 
fi asigurate din subvenţiile

acordate de stat

LISTA  
riscurilor în agricultură supuse asi-

gurării subvenţionate din bugetul de
stat pe anul 2008

1. Secetă excesivă (care a provocat о
scădere a recoltei de peste 30%).

2. Grindină.
3. Temperaturi scăzute sub limita bio-

logică de rezistenţă a plantelor.
4. Furtuni.
5. Inundaţii.
6. Pieirea animalelor şi păsărilor din

cauză de boală, furtună, grindină, inundaţie,
răcire excesivă, traume.

7. Sacrificarea, în caz de necesitate, a
animalelor, conform indicatiilor Serviciului
veterinar de stat.

LISTA 
bunurilor agricole supuse asigurării

subvenţionate din bugetul de 
stat pe anul 2008 

pentru riscurile menţionate mai sus

1. Sfecla de zahăr, porumbul, floarea-
soarelui, legumele şi tutunul, pentru roada anu-
lui 2008.

2. Grâul, orzul şi rapiţa de toamnă, pen-
tru roada anului 2009.

3. Plantatii multianuale (vii, livezi, pe-
piniere viticole şi pomicole, precum şi recolta
de struguri şi fructe).

4. Animalele şi păsările. 

Deoarece suma subvenţiilor prevăzute
în bugetul de stat pentru anul 2008
este de doar 18 mln lei s-a recurs la
micşorarea listei culturilor ce urmează
a fi subvenţionate de stat

Începând cu 14 martie

Dodon a precizat că exporturile
în condiţiile ATP vor demara după in-
trarea în vigoare a prevederilor
Regulamentului privind administra-
rea cotelor tarifare la exportul
mărfurilor în UE aprobat recent
prin decizia Executivului de la
Chişinău. Regulamentul prevede
eliberarea de către MEC a auto-
rizaţiilor la exportul mărfurilor în UE
în ordinea recepţionării cererilor, în
baza principiului “primul venit-pri-
mul servit”. 

Marţi, în cadrul unei şedinţe
speciale, MEC a repartizat cotele
pentru exportul vinurilor. Potrivit
ministrului, au fost repartizate co-
tele de export pentru 14 agenţii
economici din R. Moldova, din care
6 întreprinderi deja au pregătit
toate documentele necesare şi în-
cepând cu 14 martie vor obţine au-
torizaţiile respective pentru ex-
portul în UE. Dodon a declarat că
printre companiile care au solicitat
autorizaţii sunt Combinatul Cri-
cova, Lion Gri, Vinăria Bostavan,
Combinatul de vinuri de calitate
Mileştii Mici , Acorex Wine Hol-

ding, Vinăria Bardar şi alţi pro-
ducători. Autorizaţiile pentru ex-
portul vinurilor vor fi eliberate de
MEC pe un termen de 30 de zile, în
limita cotei oferite, fără percepe-
rea taxelor sau suportarea unor
cheltuieli suplimentare. După ex-
pirarea termenului exportatorul va

putea solicita eliberarea unei noi au-
torizaţii. Potrivit condiţiilor Regu-
lamentului, cantitatea vinurilor ex-
portate de un agent economic nu
trebuie să depăşească 10% din cota
oferită de UE care constituie 600 mii
dal pentru anul curent, cu dublarea
cantităţii până la 1200 mii dal în
2012. UE a propus R. Moldova cote
la vinurile cu conţinut de alcool de
până la 15%, iar restul produselor vi-
tivinicole inclusiv vinurile spumante,
brandy, vodka şi alte băuturi tari vor
fi exportate fără cote şi fără taxe
vamale. Totodată, exporturile ce vor
depăşi mărimea cotei, vor fi supuse
taxelor vamale care în prezent
constituie de la 0,1 euro până la
0,32 euro pentru un litru. Dodon a
declarat că în anul trecut între-
prinderile din R. Moldova au ex-
portat în UE aproximativ 1 mln dal
de vinuri şi şi-a exprimat speranţa
că în 2008 exportul producţiei vini-
cole va creşte, ceea ce va permite
autorităţilor să înceapă negocieri
privind majorarea cotelor la export.
Potrivit ministrului, cele mai mari
exporturi în 2007 au fost efectuate
pe pieţele din România şi Polonia
(câte 300 mii dal de vin), urmate de
Cehia cu 144 mii dal. Livrări im-
portante au mai fost efectuate în
Germania, Italia şi Marea Britanie.
Regulamentul de introducere a pre-
ferinţelor comerciale autonome
pentru Republica Moldova, adoptat

de Consiliul de Miniştri al UE la 21
ianuarie 2008, stabileşte cotele de
import la o serie de produse „sen-
sibile” pentru piaţa comunitară.
Pe lângă producţia alcoolică docu-
mentul stabileşte cote pentru car-
nea proaspătă de bovină, porcină,
ovină şi caprină, refrigerată sau
congelată, produse lactate , zahăr,
ouă de pasăre, produse cerealiere,
mere, pere, gutui, caise, cireşe,
piersici, prune, tomate, castraveţi,
dovlecei şi struguri.

În 10 luni ale anului 2007, ex-
porturile moldoveneşti către UE au
constituit 50,1% din totalul expor-
turilor, iar importurile – 45,6%. R.
Moldova a exportat pe piaţa UE
mărfuri în valoare de 533,9 mln
USD, în creştere cu 31% faţă de pe-
rioada corespunzătoare a anului
2006. Volumul importurilor din UE a
constituit 1 321,3 mln USD SUA, cu
38,3% mai mult decât în perioada si-
milară a anului precedent. Princi-
palii parteneri la exporturi din sta-
tele europene sunt: România
(15,4%), Italia (10,6%), Polonia
(3,3%), Marea Britanie (2,7%), Aus-
tria (2,6%), Bulgaria (2%), Elveţia
(2%), Franţa (1,5%). Cea mai mare
pondere a exporturilor revine tex-
tilelelor (20,9%), produselor ali-
mentare, băuturilor şi tutunului
(20,2%), produselor vegetale (11,9%)
şi metalelor şi produselor din aces-
tea (8,3%).

Vinurile moldoveneşti vor fi exportate în Uniu-
nea Europeană în condiţiile facilităţilor acordate de
preferinţele comerciale autonome (ATP) începând
cu vineri, 14 martie a.c., a declarat marţi presei mi-
nistrul Economiei şi Comerţului, Igor Dodon.

Potrivit ministrului, au fost repartizate cotele de export pentru 14
agenţii economici din R. Moldova, din care 6 întreprinderi deja
au pregătit toate documentele necesare şi începând cu 14 martie
vor obţine autorizaţiile respective pentru exportul în UE.
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Suprafaţa terenurilor protejate
de grindină va fi dublată

Chiar în primăvară 
„umbrela” va fi extinsă
peste 400 mii de ha noi

Guvernul a decis să relanseze în
anul curent activitatea a 23 de puncte
rachetare antigrindină, precum şi
unitatea antigrindină din Edineţ, ast-
fel încât acestea să poată acoperi cel
puţin 1,4 mln ha terenuri agricole. În
acest scop, Serviciul hidrometeoro-
logic va fi suplimentat cu 140 de an-
gajaţi, inclusiv 13 specialişti în do-
meniul fizicii atmosferice, radio-
locaţiei, tehnicii rachetare şi execu-
tarea lucrărilor tehnologice. Ministrul
Agriculturii şi Industriei Alimentare,
Anatolie Gorodenco, a declarat în se-
dinţa Guvernului din 5 martie, că,
până la finele anului 2008, se preco-
nizează extinderea ariei protejate
până la 2 mln de hectare. Fiecare

punct rachetar va fi format din 6 ser-
vanţi, care vor asigura întreg ciclul
tehnologic, de la observarea proce-
selor de grindină până la lichidarea
grindinei cu rachete speciale. În pre-
zent, protecţie antigrindină au circa
un mln ha de terenuri agricole.  Este
de menţionat că în anul 2000, siste-
mul antigrindină nu a funcţionat. În
2006 au fost protejate 700 de mii de
hectare de terenuri agricole, iar în
2007 a fost asigurată protecţia anti-
grindină a 1 mln de hectare. La
sfârşitul anului 2005 a fost înregistrată
societatea moldo-rusă Moldantigrad.
Fondatori ai unităţii sunt întreprin-
derea de stat Serviciul Antigrindină,
uzina Topaz-Saliut, şi două două per-
soane juridice din Federaţia Rusă. Gu-
vernul planifică pentru 2008 ca în-
treprinderea să producă opt mii de ra-
chete antigrindină de tip "Alazani".

Peste 200 de companii autohtone şi din Aus-
tria, Belarus, Finlanda, Franţa, Germania,
Italia, România, Rusia, Turcia, Ucraina au par-
ticipat, în zilele 12-15 martie, la Expoziţiile In-
ternaţionale Specializate MOLDCONSTRUCT,
ediţia a XIII-a, şi MOLDENERGY, ediţia a XII-a.
Agenţii economici au prezentat evoluţiile din
domeniile construcţiilor şi energeticii, produse
noi, utilaje şi tehnică, proiecte urbanistice şi
servicii. 

Premierul Vasile Tarlev, prezent la festivitatea de
inaugurare a  expoziţiilor, a menţionat că organizarea
acestora contribuie la perfecţionarea construcţiei
ca element în dezvoltarea economiei ţării şi extin-
derea numărului de întreprinderi în domeniu şi, ast-
fel, contribuie la dezvoltarea concurenţei în domeniu
şi la stabilirea
preţurilor avanta-
joase pentru benefi-
ciari. Pe de altă
parte, potrivit pre-
mierului, organizarea
concomitentă a ce-
lor două expoziţii de-
monstrează rolul am-
belor domenii în asi-
gurarea securităţii
energetice a statu-
lui. 

Vasile Tarlev a
precizat că „Executi-
vul de la Chişinău are
proiecte mari în do-
meniul construcţiilor,
unul din ele fiind in-

troducerea sistemului ipotecar în domeniul
construcţiei locuinţelor, în special pentru familiile
tinere”. 

Şeful Guvernului a mai spus că „domeniul
construcţiilor reprezintă o ramură dezvoltată a Mol-
dovei. În anul 2007 au fost realizate 14,9 mlrd lei
investiţii capitale, au fost date în folosinţă 486,6 mii
mp de spaţiu locativ”. 

În cadrul expoziţiilor au fost organizate seminare,
prezentări de produse, ateliere, mese rotunde,
concursurile "Cel mai performant proiect al anului
în domeniul arhitecturii" şi "Implementarea tehno-
logiilor performante şi a materialelor de construcţie".

La ediţia trecută a expoziţiilor MOLDCONS-
TRUCT şi MOLDENERGY au fost semnate 380
contracte de colaborare şi negociate peste 1200
acorduri de intenţii.

Peste 200 de companii autohtone şi străine au
participat la Expoziţiile Internaţionale Specializate 

MOLDCONSTRUCT şi MOLDENERGY

Până la sfârşitul anului

j

Preţurile mondiale pentru produse cerealiere,
12 martie 2008

Orz Futures
ICE Futures Canada (C$/mt) (preţuri de deschidere)

preţul max. min.
Martie 08 221.00 230.00 201.00
Mai 08 230.70 239.00 209.10
Iulie 08 241.60 249.00 212.70
Octombrie 08 241.00 247.80 187.70

Convertor - 12.03.08
1 dolar canadian = 1,01 $SUA
1 rublă rusească = 0,04 $SUA
1 leu românesc = 0,42 $ SUA
1 £ = 2,02 $SUA

Abrevieri şi simboluri
CCBOT – Chicago Board of Trade
LIFFE – Euronext. liffe, Londra
WCE- Winnipeg Commodity Ex-
change
mt – tonă metrică = 1.016 tone UK  
bu – buşeli = 0.027216 mt 
$, ¢ - dolar cent SUA

Analiza a fost efectuată de Federaţia Naţională 
a Agricultorilor din Moldova AGROinform în colaborare cu MAIA

Rusia, preţurile de achiziţie en-gros, 12 martie 2008, rub./t.
Produsul min. max. med.
Grâu moale, clasa 3 7700 11150 8750
Grâu moale, clasa 4 7500 8000 7750
Grâu moale, clasa 5 7500 7700 7675
Orz furajer 6300 7500 6769
Ovăz, clasa 4 4000 5500 4633
Porumb pentru amidon 8200 8200 8200

Rusia, preţurile de achiziţie en-gros, 12 martie 2008, rub./t.
Porumb pentru nutreţ 7300 9500 7880

Secară, clasa 2 7300 8200 7650

Secară, clasa 3 7500 8500 7988

Floarea-soarelui, clasa 1 20100 20500 20300

Floarea-soarelui, clasa 2 24000 24000 24000

România, preţuri de achiziţie en-gros,  25 februarie – 2 martie 2008, (lei/kg )

Judeţul Grâu Orz Porumb Orzoaică Floarea - soarelui

Alba 0,8 - 0,87 0,7 - 0,75 - 0,7 - 0,75 1,35-1,5

Arad - - - - -

Bacău 0,7 - 0,8 - - - 1

Bihor 0,9 - 1 0,85 - 0,9 0,9 - 1 - -

Braşov 0,75 - 0,8 0,7 - 0,8 - 0,65 – 0,8 -

Bucureşti 0,85 - 0,9 - 0,86 – 0,9 - -

Galaţi 0,9 - 0,85 - -

Giurgiu 1 0,9 - 0,95 - - 1,15 – 1,26

Iaşi 0,65 - 0,7 0,65 - 0,7 - 0,5 - 0,6 0,95 – 1,1

Maramureş 0,8 – 0, 9 0,78 0,8 – 0,9 - -

Olt 0,9 - 1 - - - -

Satu Mare 0,7 - 0,8 0,7 - 0,8 - 0,7 - 0,8 1,1

Suceava - - - - -

Timiş 0,7 - 1 0,7 - 0,8 - - 1 - 1,2

Tulcea 0,7 - 0,95 - - - 1,1 – 1,2

Vaslui 0,7 - 0,75 - - - 0,95 - 1

Grâu Futures
Londra - Euronext.liffe (£/mt)

preţul max. min.
Martie 08 187.50 192. 50 169.00
Mai 08 190.50 196.00 172.25
Iulie 08 193.50 204.00 174.25
Noiembrie 08 157.00 163.75 147.50

CBOT - (¢/60lb bu) (preţuri de deschidere)
preţul max. min.

Martie 08 1250.00 1258.70 885.25
Mai 08 1223.00 1239.00 895.75
Iulie 08 1181.75 1123.00 783.00
Septembrie 08 1198.50 1125.25 783.75

ICE Futures Canada (C$/mt)
preţul max. min.

Martie 08 287.80 287.80 190.00
Mai 08 295.00 295.00 194.10
Iulie 08 295.00 295.00 194.10
Octombrie 08 288.00 288.00 187.10

Porumb Futures
CBOT (¢/56lb bushel) (preţuri de deschidere)

preţul max. min.
Martie 08 568.00 593.50 444.50
Mai 08 573.25 582.25 455.00
Iulie 08 585.50 584.75 463.25
Septembrie 08 585.50 583.25 462.25

Ovăz  Futures
CBOT ($/mt)

Martie 08 268.10 300.10 210.80
Aprilie 08 275.50 304.80 263.00
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Agricultorii au avut cele mai
mici salarii pe economie

Salariul mediu oferit angajaţilor
din agricultură în 2007 a fost cel
mai mic pe economie - 1067,4 lei.
Retribuţia medie a agricultorilor a
crescut cu 18,4% în comparaţie cu
anul 2006, atestă date ale Biroului
Naţional de Statistică. 

În industria de prelucrare, pe
parcursul anului trecut, angajaţii
au fost remuneraţi, în medie, cu
2314,1 lei. Cele mai mari retribuţii
ale muncii le-au avut, în această
ramură, salariaţii din industra de
fabricare a articolelor din tutun –
3851,6 lei. 

Cele mai mari salarii le-au avut

angajaţii din sfera financiară –
4648,3 lei, în medie, în creştere cu
20% faţă de anul 2006. Salariaţii din
sfera transporturilor şi comu-
nicaţiilor au fost remuneraţi cu
3039,5 lei pe luna, în medie, cei
din sectorul energetic – 3595,8
lei. În acelaşi timp, salarii mici au
fost oferite în 2007 cadrelor  di-
dactice (1351,2 lei în medie). Cele
mai mici salarii în acest domeniu
le-au avut pedagogii din învăţămân-
tul primar - 899 de lei, iar cele mai
mari au fost oferite specialiştilor
din sectorul postuniversitar – 3109
lei.

Indicele preţului de consum în Republica
Moldova s-a majorat, în luna februarie faţă de
ianuarie curent, cu 1,5%, iar cumulativ pe două
luni inflaţia a crescut cu 3%, arată datele Bi-
roului naţional de tatistică (BNS). În această
perioadă, produsele alimentare s-au scumpit
cu 2,4 la sută, cele nealimentare – cu 0,5%, iar
tarifele la serviciile prestate populaţiei au fost
majorate cu 1,8%. Cele mai mari creşteri a
preţurilor la produsele alimentare au fost ates-
tate la: struguri - cu 27,0%, fructe proaspete
- cu 10,2% (inclusiv la mere - cu 23,1%), carne
şi produse din carne - cu 4,8% (inclusiv: la
carne de vită - cu 17,0 % şi la carne de porc
- cu 9,4%) şi la legume proaspete - cu 4,0 %.
În februarie s-au scumpit, de asemenea, ser-
viciile de alimentare cu apă potabilă şi cana-
lizare (9,4%), încălzire centralizată (5,8%) To-
todată, în luna precedentă, comparativ cu ia-
nuarie curent, au fost atestate reduceri
uşoare la unele produse alimentare. Astfel,
ouăle dietetice s-au ieftinit cu 3,0%, iar car-
tofii – cu 1,5%. Guvernul şi Banca Naţională au
prognozat pentru acest an o inflaţie de 9-10%.
În 2007 inflaţia în Moldova a fost de 13,1%,
după ce în 2006 acest indice a înregistrat ni-
velul de 14,1%. În 2005 inflaţia a constituit
10%, în 2004 12,5%, în 2003 - 15,7%, iar în 2002
a ajuns doar la 4,4%.

În decurs de o lună

Trei vinuri produse de companiile Lion-Gri, Cha-
teau Vartely şi DK-Intertrade au fost premiate în
cadrul prestigiosului concurs "Les Vinalies Inter-
nationales 2008", desfăşurat la Paris, şi urmează
a fi incluse în catalogul celor mai bune "1 000 de
vinuri ale lumii" ("1 000 Vins du Monde"). Catalo-
gul "1 000 vinuri ale lumii" este considerat un re-
nimit ghid al vinificaţiei mondiale, iar mărcile de
vinuri incluse în top sunt selectate de experţi de
talie internaţională care degustează vinurile fără
să cunoască marca, sau provenienţa acestora. R.
Moldova a fost premiată cu o medalie de aur pen-
tru vinul alb spumos „Simposium" din roada anu-
lui 2004, produs de Lion Gri şi cu două medalii de
argint pentru vinurile roşii: "Merlot 2005" produs
de Chateau Vartely SRL şi "Pinot Noir 2005" din se-
ria "Firebird legend" produs de DK-Intertrade
SRL. Concursul este organizat de Uniunea In-
teranţională a Oenologilor şi Federaţia mondială
a concursurilor internaţionale de vinuri şi pro-
ducţiei alcool ice. În total, în cadrul concursului,
au fost acordate 234 medalii de aur şi 706 meda-
lii de argint.  În 2007 R. Moldova, de asemenea,
a fost inclusă în catalogul "1 000 vinuri ale lumii"
cu patru vinuri produse de compania Acorex Wine
Holding şi două vinuri produse de Lion Gri.

Trei vinuri produse de vinificatori 
moldoveni vor fi incluse în catalogul

celor mai bune 1 000 de vinuri ale lumii

Indicele preţului de
consum a crescut cu 1,5%

Vinurile moldoveneşti

Ministerele responsabile 
de salubrizare şi plantarea arborilor

au primit cartonaşe galbene

În 2007

Prim-ministrul
Vasile Tarlev a criti-
cat activitatea minis-
terelor Ecologiei şi
Transporturilor pen-
tru neîndeplinirea
hotărârilor de Guvern
privind salubrizarea
localităţilor şi
plantării de nuci de-a
lungul drumurilor
publice.

Potrivit serviciului de presă al
Guvernului, Tarlev a cerut eva-
luarea activităţii Comisiei naţio-
nale pentru organizarea şi
desfăşurarea acţiunii „anul 2007
- anul salubrizării localităţilor”
pentru stabilirea gradului de res-
ponsabilitate pentru neexecuta-
rea hotărârii respective a fiecărui
membru. A fost avertizată şi
conducerea Ministerului Trans-
porturilor şi Gospodăriei Drumu-
rilor pentru nefinalizarea plantării
nucilor de–a lungul drumurilor
naţionale şi a căilor ferate. Po-
trivit indicaţiilor lui Tarlev, aceste
acţiuni urmează a fi finalizate
până în luna noiembrie curent.

Şeful Executivului a mai
menţionat că în activitatea au-
torităţilor administraţiei publice
centrale şi locale lipsesc activităţi
practice, ce ar duce la îm-

bunătăţirea radicală a situaţiei în
domeniul salubrizării, subliniind
necesitatea reexaminării bazei
legislativ-normative în domeniu
întru ajustarea acesteia la ce-
rinţele şi necesităţile actuale. În
altă ordine de idei, Prim-ministrul
a indicat Ministerului Ecologiei şi
Resurselor Naturale să definiti-
veze şi să prezente Guvernului
Planul de desfăşurare a bimes-
trului de înverzire şi salubrizare a
teritoriului, preconizat pentru
lunile aprilie – mai ale anului cu-
rent. 

În scopul eficientizării şi asi-
gurării transparenţei în procesul
folosirii mijloacelor financiare
din Fondul Ecologic Naţional, Pre-
mierul a cerut prezentarea pro-
punerilor de modificare a Consi-
liului de administrare al acestuia,
cu includerea în componenţa lui

a reprezentanţilor altor auto-
rităţi. De asemenea, potrivit lui
Vasile Tarlev, se impune asigura-
rea unui control mai riguros asu-
pra utilizării surselor financiare
alocate atât din Fondul Ecologic
Naţional cât şi din cele locale, asi-
gurând realizarea de către bene-
ficiarii proiectelor a angajamen-
telor asumate.

În cadrul acţiunilor dedicate
Anului salubrizării, în 2007 au fost
lichidate 2682 gunoişti, amenajate
şi autorizate 163, curăţate zeci de
hectare de parcuri, scuare şi fâşii
de protecţie a drumurilor auto, a
căilor ferate etc. De asemenea, au
fost selectate 216 terenuri pentru
construirea noilor depozite pentru
deşeurile menajere solide. În anii
2006-2007 au fost sădiţi cca 107
mii de puieţi de nuci.

Alexandru Gîscă
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Rezulatatele şi impactul proiectelor pro-
movate de FISM 2 au fost prezentate la
Chişinău într-o conferinţă de evaluare inter-
mediară de către compania Bernard Brunhes
International (BBI) din Paris, în colaborare cu
CBS AXA din RM şi asociaţia Catalactica, filiala
Moldova. Reprezentantul BBI, Harald Hauben
a informat că FISM 2 a executat din 2004 până
la începutul anului curent 376 de proiecte de
gazificare, reabilitare de şcoli şi drumuri,
aprovizionare cu apă a celor mai sărace lo-
calităţi moldoveneşti. Pentru proiectele rea-

lizate au fost cheltuite circa 26 mln USD, din
cele 42,2 mln USD puse la dispoziţie de mai
mulţi donatori internaţionali, inclusiv Banca
Mondială, Suedia, Germania, Uniunea Euro-
peană. Harald Hauben a menţionat că cer-
cetările de evaluare, efectuate în ultimele
şase luni, au relevat un impact pozitiv pro-
nunţat asupra situaţiei socio-economice din
141 de localităţi, iar peste 535 mii de bene-
ficiari au obţinut acces direct la serviciile
proiectelor executate. Raportul a fost
construit pe aprecierile date de 1 693 de res-
pondenţi din 36 de localităţi rurale defavo-
rizate, în care s-au desfăşurat proiectele, si-
tuaţia lor fiind mai bună în comparaţie cu alte
36 de sate neincluse în asistenţa FISM 2. To-
todată Sorin Cace, lider de echipă în proce-
sul de evaluare, a precizat că cel mai bun ca-
talizator al creşterii veniturilor oamenilor, de
circa trei ori, s-au dovedit a fi subproiectele
de racordare la reţeaua de gaze, iar cele de
aprovizionare cu apă au dus la o îmbunătăţire
a calităţii vieţii, a sănătăţii şi condiţiilor de
educaţie. În particular, Oleg Stavilă, prima-
rul comunităţii Ghetlova din Orhei, a poves-
tit că după asistenţa FISM 2 membrii localităţii
pe care o reprezintă au devenit mai în-
crezători în propriile forţe, participativi,
dar şi mai grijulii faţă de proprietatea publică,

astfel încât “nu avem nevoie şi am renunţat
la paznic pentru casa de cultură renovată din
localitate”. Pe de altă parte Oleg Stavilă şi-
a exprimat speranţa că şi autorităţile centrale
se vor arăta de acum încolo mai interesate de

proiectele comunitare şi se vor implica mai
activ în promovarea lor. 

FISM 2, care va activa până în 2010, are
programat pentru anul curent finalizarea a
900 de proiecte comunitare.

Proiectele finanţate de Fondul de investiţii
sociale din Moldova au avut un impact pozitiv,

afirmă raportorii de evaluare
O treime din populaţia

Republcii Moldova a
resimţit beneficiile proiecte-
lor promovate în ultimii trei
ani de Fondul de investiţii
sociale din Moldova 2
(FISM 2), a declarat marţi,
11 martie, Harald Hauben,
reprezentantul companiei
de evaluare Bernard
Brunhes International (BBI)
din Paris.

Pentru proiectele realizate au fost cheltuite circa 26 mln USD, 
din cele 42,2 mln USD puse la dispoziţie de mai mulţi donatori internaţionali, 
inclusiv Banca Mondială, Suedia, Germania, Uniunea Europeană.

Viticultura  

Credite în sumă
de peste 100 mln lei

pentru viticultori  
Suma creditelor acordate viticultorilor în anul 2008 va

depăşi 100 mln lei, estimează specialiştii companiei „Mold-
VinIpoteca”. Până în acest moment compania a perfectat
peste 100 de contracte pentru finanţarea înfiinţării unor noi
plantaţii viticole. Potrivit directorului general interimar al
companiei, Valeriu Cebotari, cererile pentru obţinerea cre-
ditelor parvin continuu din partea agenţilor economici. De
la începutul anului au fost transferate peste 2 mln lei pen-
tru procurarea butaşilor şi a altor materiale. Compania in-
vestiţională de stat „MoldVinIpoteca” a fost creată în sep-
tembrie 2007 pentru creditarea gospodăriilor mici şi mijlo-
cii în scopul înfiinţării plantaţiilor noi de viţă de vie. Credi-
tele se oferă în mărime de 85 mii lei (7,5 mii dolari) la un
ha, pentru 8-10 ani, cu o perioadă de graţie de 5 ani după
înfiinţarea plantaţiilor. De credite pot beneficia fermierii care
au în posesie un lot de pământ cu suprafaţă de cel puţin 5
ha, utilizabil pentru plantarea viţei de vie, şi care plantează
doar soiuri recunoscute pe piaţă şi achită contribuţia
iniţială de 25 mii lei pentru un hectar. Autorităţile preconi-
zează să planteze prin intermediul metodei ipotecare anual
2 - 2,5 mii hectare de viţă de vie.

Inspectoratul Fiscal anun -
ţă desfăşurarea licitaţiilor
republicane pentru vânzarea
bunurilor sechestrate. La 24
martie, la Inspectoratul Fiscal
al oraşului Şoldăneşti vor fi
scoase la licitaţie cu strigare
două clădiri din satul Răspo-
peni, confiscate de la „Dacia-
Şoldăneşti” SA. Preţul iniţial
este de 35 mii lei. La 26
martie, în sediul Inspectora-
tului Fiscal Edineţ va fi expusă
spre vânzare, în cadrul unei

licitaţii cu strigare, o cazan-
gerie (clădire cu utilaj) a
„Reţele termice” SA din
oraşul Briceni. Preţul iniţial –
445 mii lei. Tot la 26 martie,
la Inspectoratul Fiscal Bri-
ceni va avea loc o licitaţie cu
reducere pentru comerciali-
zarea unei clădiri adminis-
trative din oraşul Lipcani,
confiscată de la ÎM Locativ-
comunală Lipcani. Preţul
iniţial – 170 mii lei. La 27 mar-
tie, în cadrul unei licitaţii cu

strigare la Inspectoratul Fis-
cal Taraclia urmează a fi vân-
dută o conductă de gaze ma-
gistrală subterană din satul
Sofievca, cu o lungime de
5,751 km. Preţul iniţial – 1,2
mln lei. Pentru a participa la
licitaţie, potenţialii cum pă -
rători trebuie să prezinte o
cerere, documente de iden-
titate, actul care confirmă
vărsarea acontului şi să achite
biletul de participant pentru
fiecare lot aparte. Costul

unui bilet pentru persoane fi-
zice este de 60 lei, pentru
persoane juridice – 180 lei.
Cererile vor fi depuse la ins-
pectoratele teritoriale care
au aplicat sechestrul. Acontul
(în mărime de 10% de la
preţul iniţial de vânzare) se
transferă pe contul indicat de
inspectoratul care a primit
cererea. Termenul limită de
depunere a cererilor expiră
cu trei zile înainte de data pe-
treceri licitaţiei.

Inspectoratul Fiscal va desfăşura licitaţii 
republicane pentru vânzarea bunurilor sechestrate

Comunicat Informativ

Primăria comunei Bălăneşti, raionul Nisporeni, aduce la cunoştinţă că pe data de 21 martie 2008, ora 12.00, în satul Bălăneşti, în in-
cinta Primăriei, va avea loc licitaţia cu strigare de vânzare a unor loturi de pământ:

1. Teren pentru construcţii de 0,03 ari în satul Bălăneşti (vizavi de staţia auto) cu nr. cadastral 6010212252. Preţul iniţial este de 27099 lei;
2. Teren pentru construcţii de 0,20 ari în satul Găureni (vizavi de şcoala nefinalizată) cu nr. cadastral 6010215357. Preţul iniţial este de 180660 lei;
3. Teren agricol de 0,40 ari vizavi de fosta fermă de porci (sectorul 111). Preţul iniţial este de 5212 lei;

Precum şi pentru:
Darea în arendă prin concurs a morii de grâu, cu condiţia reparării şi punerii acesteia în funcţiune. Preţ iniţial – 1500 de lei/lună;

Condiţii de participare:
a. Cerere pe numele  preşedintelui comisiei de licitaţie
b. Taxa de participare de 72 lei. Pentru cetăţeni străini şi apatrizi – 180 de lei.

Pentru participare la licitaţie vor fi prezentate:
1. cererea de formă stabilită;
2. actul ce identifică persoana cumpărătorului;
3. pentru fiecare lot, la Primăria Bălăneşti se depune acontul în mărime de 2%.

Cererile pentru participare se primesc până la 20 martie 2008, ora 09.00. Persoanele interesate pot să se adreseze la Primăria comunei Bălăneşti
pentru familiarizarea cu documentele pentru loturile de licitaţie şi condiţiile concrete ale acestora.

Organizatorul licitaţiei, Primăria comunei Bălăneşti.
Informaţii la tel: (264) 53236



România va investi, în perioada
2007 - 2013, 3 miliarde euro, din care
2,5 miliarde euro reprezintă bani eu-
ropeni alocaţi prin Fondul European de
Dezvoltare Regională, pentru creşterea
competitivităţii economice, a declarat
ministrul Economiei şi Finanţelor de la
Bucureşti, Varujan Vosganian. 

Suma alocată pentru proiecte, în primul
trimestru din 2008, este de aproape 159 mi-
lioane euro, din totalul de 786 milioane euro
disponibile ca finanţare nerambursabilă pen-
tru întregul an. "Obiectivul autorităţilor,
pentru 2008, este atragerea pe bază de
proiecte a unei sume de 800 milioane euro"
a spus Vosganian, citat de NewsIn. Programul
Operational Sectorial (POS) - “Creşterea
Competitivităţii Economice”, vizeaza, mai
ales, companiile din sectorul privat, în spe-
cial întreprinderile mici şi mijlocii care pot be-
neficia de până la 90% din fondurile alocate.
Peste un miliard de euro vor fi investiţi în
creşterea competitivităţii firmelor mici şi mij-
locii, inclusiv prin crearea de noi unităţi de
producţie. Obiectivul acestui program este
creşterea, până în 2015, a productivităţii com-
paniilor româneşti, cu o medie anuală de circa
5,5%, pentru reducerea decalajelor faţă de
productivitatea medie a UE.  "În ultimii ani,
România a ocupat printre primele locuri din
UE la dinamica investiţională, în 2006 fiind pe
locul doi după Estonia, cu o dinamică de
19.5%. În 2007, a fost un record absolut de 29%
creştere a investiţiilor faţă de 2006", a pre-
cizat ministrul Varujan Vosganian. "Avem în
vedere, până în 2015, o creştere medie la ni-
velul productivităţii muncii de cel puţin
5,5% pe an, ceea ce ne va putea duce, faţă

de nivelul mediu al UE, la un procent de 55%.
Acest nivel va însemna mai mult decât PIB-
ul pe cap de locuitor comparat cu media eu-
ropeană", a precizat Vosganian. Programul mai
prevede alocarea a 646 milioane euro pen-
tru cercetare şi inovare, din care 83% repre-
zintă finanţare din fonduri europene, 470 mi-
lioane euro pentru tehnologia informaţiei în
sectorul public şi privat, din care co-fi-
nanţarea UE reprezintă aproape 82%. Peste
725 milioane euro vor fi investiţi în proiecte
de creştere a eficienţei energetice, unde 88%
sunt bani europeni, iar 90 de milioane euro
pentru asistenţă tehnica, co-finanţarea UE re-
prezentând 75% din alocarea de fonduri. Mi-
nistrul Varujan Vosganian a declarat că, în ges-
tionarea proiectului, vor fi angajate instituţiile
statului, prin autorităţile de management, dar
şi reprezentanţii societăţii civile.
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Investiţii agricole

România va investi 3 mlrd
euro pentru creşterea 

competitivităţii economice

Preţurilor terenurilor din România
vor creşte anul acesta cu 25-35% în
zone care permit dezvoltări rezi-
denţiale cu mai multe funcţiuni sau dez-
voltarea de proiecte mixte, în timp ce
în Buureşti ritmul va fi mai lent, susţine
directorul executiv al companiei imo-
biliare Euroest, Dan Niţu. 

"Deşi preţurile pentru terenuri au fost
considerate în fiecare an ca fiind mari şi
foarte mari, acestea şi-au păstrat o medie de
creştere anuală de 20-30% din 2006 până în
prezent. Pentru acest an sunt preconizate
creşteri ale preţurilor terenurilor situate în
intervalul de 25-35% în zone care permit dez-
voltări rezidenţiale cu mai multe funcţiuni sau
dezvoltarea de proiecte mixte. În Bucureşti,
preţurile vor creşte cu un ritm mai mic, însă
piaţa nu va mai fi atât de dinamică şi, ca
atare, marjele de negociere vor fi mult mai
mari", a declarat directorul executiv al
companiei Euroest. Potrivit acestuia, piaţa
imobiliară autohtonă refuză să urmeze sce-
nariile cunoscute pe alte meleaguri, indife-
rent de notorietatea persoanei fizice sau ju-
ridice. Reprezentantul Euroest susţine că "ve-

detele" acestui scenariu au fost şi încă vor mai
fi, pentru un interval cuprins între 1 şi 3 ani,
fondurile de investiţii speculative.  Niţu este
de părere că acestea, prin diverse canale de
comunicare, doresc să creeze impresia că
preţurile terenurilor sunt mari sau chiar
foarte mari, când de fapt, problema constă
în păstrarea ratei de profit estimate. "Ţinând
cont de aceste jocuri de culise, estimăm că,
în intervalul amintit, investitorii speculativi
au două alternative: fie vor părăsi piaţa imo-
biliară din România, fie se vor asocia. 

"Chiar dacă preţurile terenurilor sunt în
creştere, semnalele venite din piaţă ne per-
mit ca şi în acest an să tranzacţionăm su-
prafeţe de terenuri a căror valoare să
depăşească uşor 100 de milioane euro la ni-
vel naţional", afirmă reprezentantul Euroest.

Reprezentanţii companiei mai estimează
că la prima ediţie a Târgului de Terenuri Ex-
poland, care va avea loc în perioada 21-23
martie la Sala Dalles din Bucureşti, vor fi tran-
zacţionate, de către persone fizice, între 1
şi 3 milioane euro pentru terenuri cu des-
tinaţie rezidenţială, iar persoanele juridice

vor tranzacţiona între 10 şi 20 milioane
euro pentru terenuri cu aceeaşi destinaţie.

Preţurile terenurilor vor creşte
în România cu 25-35%

Romania nu va realiza 
cota de lapte alocată

de CE pentru 2007-2008

Redactor-ºef: Alexandru GÎSCÃ
Reporter: Dina BOŢAN

Maketare: Gaby LUCHIÞA

Pe baza estimarilor făcute de Direcţia de
Administrare a Cotei de Lapte la încheierea
a zece luni din anul de cota 2007-2008 (anul
de cota începe la 1 aprilie), România nu va
fi penalizată pentru depăşirea cotei alocate
de Comisia Europeană, dar nici nu va realiza
întreaga cantitate repartizată. 

În urma negocierilor cu Uniunea Euro-
peana, România a primit dreptul să realizeze
trei milioane de tone de lapte pe an, din care
două milioane de tone sunt alocate pentru
vânzare directă, iar un milion de tone pen-
tru livrări la fabrică. 

"Nerealizarea cantităţilor de lapte, atât
pentru livrări către procesatori, cât şi pen-
tru vânzări directe, este determinată de
condiţiile anului agricol dar şi structurii
fermelor. Principalul motiv pentru neînde-
plinirea cotei de lapte la nivel naţional
este nerealizarea stocurilor necesare de fu-
raje pentru taurine în condiţiile secetei din
anul 2007. Un alt motiv important se referă
la structura fermelor", se precizează în co-
municatul APIA. 

Astfel, România are o structură a ferme-
lor necorespunzătoare pentru producţia de
lapte de calitate, în condiţiile în care aproxi-
mativ 64 % din producătorii înregistraţi în sis-
temul cotei deţin o vacă si aproximativ 32 %
dintre producători au vârsta de peste 60 de
ani. 

"Fermierii care îşi depasesc cota indivi-
duală de lapte nu vor fi penelizaţi, întrucât
cantităţile de lapte nerealizate sunt estimate
a fi mai mari decât creşterile în producţie
realizate de o parte a fermierilor", potrivit
APIA. În ceea ce priveşte declaraţiile privind
cota realizată, APIA atenţionează producătorii
care deţin cota pentru vânzări directe să îşi
completeze declaraţiile şi să le trimită până
la 14 mai 2008. Producătorii care nu vor
transmite datele referitoare la producţia vân-
dută vor fi sancţionaţi şi li se va retrage cota
individuală la rezerva naţională. 

Pentru anul de cota 1 aprilie 2008 – 31
martie 2009, România va primi un procent de
2% suplimentar din cota naţională de refe-
rinţă, estimată la aproximativ 150.000 tone
şi care se adaugă la cantităţile din rezerva
naţională constituită prin reţinerea de pro-
cente din cantităţile de lapte vândute. Re-
zerva naţională poate acoperi necesităţile
pentru investiţii noi şi extinderi din anul vii-
tor de cotă.

România nu va realiza
cota de lapte alocată pen-
tru anul de cotă 2007-2008
de Comisia Europeană.
Principalele motive sunt
stocurile insuficiente de
furaje, din cauza secetei,
precum şi structura fer-
melor agricole, potrivit
Agenţiei române de Plăţi
şi Intervenţie pentru
Agricultură (APIA).

România alocă 3,9 mlrd euro pentru
a spori competitivitatea agriculturii

România are o structură a fermelor 
necorespunzătoare pentru producţia

de lapte de calitate

România va aloca peste 3,9
miliarde euro pentru creşterea
competitivităţii agriculturii şi
industriei sale alimentare, din
cele noua miliarde euro fonduri
europene şi de la bugetul de
stat destinate dezvoltării rurale
pana in 2013. 

"Sectorul agricol este mult mai important
în România decat în majoritatea celorlalte
state membre cu 32% din populaţie ocupată
în agricultură şi silvicultură care a contribuit
cu 12,1% la crearea PIB în 2006. Nivelul pro-
ductivităţii şi al veniturilor rămâne foarte
scăzut, iar deficitul balanţei comerciale cu
produse agro-alimentare continuă să se
mărească. Spaţiul rural se distinge printr-o po-

pulaţie destul de răspândită şi o infrastructură
săracă", potrivit reprezentanţei Comisiei Eu-
ropene. Potrivit sursei citate, în cadrul pro-
gramului de Dezvoltare Rurală al României,
spaţiul rural va primii mai mult de nouă mi-
liarde de euro până în 2013, mai mult de 80%
din aceşti bani provenind din bugetul Uniunii
Europeane, iar restul din bugetul autorităţilor
naţionale române. Astfel, 3,9 miliarde euro vor
fi alocaţi pentru creşterea competitivităţii
agriculturii, silviculturii şi industriei alimen-
tare prin sprijinirea investiţiilor, a pregătirii
profesionale şi a servicilor de consultanţă.
Obiectivul principal îl va constitui încurajarea
fermelor de semisubzistenţă să devină mai co-
merciale, dezvoltarea grupurilor de pro-
ducători pentru a beneficia de economia de
scară, creşterea calităţii produselor şi întări-
rea legăturilor filierei agro-alimentare.
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* Pre\ negociabil

Produs Cantitate Descrierea companiei:

Soia 24 tone Combinutreţ Râşcani,  
Tel.: (256) 2 45 84

Seminţe de 
lucernă

20 tone
(55 lei / kg)

SOMAD-AGRO Chişinău, str. Vlaicu Pârcălab,
11, Tel.: (22) 207095, 207094, Fax: 207096

Seminţe de orz 10 tone Vastadum Făleşti, s. Mărăndeni,  
Tel.:  0 692 12681

Seminţe de soia 10 tone Vastadum Făleşti, s. Mărăndeni,  
Tel.:  0 692 12681

Soia 12 tone Vastadum Făleşti, s. Mărăndeni,  
Tel.:  0 692 12681

Seminţe de car-
tofi 20 tone

Iriteh Grup Chişinău, str.Gh.Madan,
nr.44/1,Tel.: (22) 463964, 436688, 
0 692 00355, Fax: (22) 436808

Tufe de tranda-
fir 900 unităţi Belenciuc Ludmila Ungheni,  

Tel.: (236) 24268

Puieţi de măr 800 unităţi Mereuţa Olga Căuşeni, s. Zaim, 
Tel.: (243) 72272,  0 672 62321

Palete de turbă 5 unităţi Olaru Anatol Chişinău, 
Tel.: (22) 497597, 0 691 22350

Seminţe 
de floarea-soa-
relui

600 kg Combinutreţ Râşcani,  
Tel.: (256) 2 45 84

Produs Cantitate Descrierea companiei:

Capre, oi 21 animale Ursu Ion Glodeni, s. Cajba, 
Tel.: (249) 52315

Conserve din le-
gume şi fructe nelimitat Tudor Chiriac Străşeni, Tel.: (237) 23177,

27761, 0 691 32799, Fax: (237) 27761,

Fasole uscată nelimitat Musica Chişinău, or.Cricova, str. Chişinăului,
104 a, Tel.: (22) 452627,  0 697 96284

Fasole nelimitat Nastas Tudor Făeş,  
Tel.: (259) 20931

Grâu alimentar 10 tone Nisteriuc Serghei Ungheni, s.Petreşti, 
Tel.: (236) 42276, 0 790 41155

Grâu alimentar 30 tone Bantea Ion Ungheni, s.Petreşti, 
Tel.: (236) 42324

Puieţi de prune 700 unităţi Cucu Timofei Ungheni, s.Cetireni, 
Tel.: (236) 41382

Miere poliflora 500 kg SRL"Cajbeanca" Glodeni, s. Cajba  
Tel.: (249) 52359, 52205, 0 690 23716

Miere poliflora 1000 kg Conciuc Iurie Glodeni, str.Titu Maiorescu 52,
Tel.: (249) 26152

Orz furajer 70 tone Vastadum Făleşti, s. Mărăndeni, 
Tel.:  0 692 12681

Puieţi de piersic
şi măr

10000
unităţi

Vrînceanu Natalia Străşeni, s. Sireti,  
Tel.: (237) 71 344

Puieţi de cais 4000 unităţi Mereuţa Olga Căuşeni, s. Zaim, 
Tel.: (243) 72272,  0 672 62321

Produs Cantitate Descrierea companiei:

Brânză de oi nelimitat Musica Chişinău, or.Cricova, str. Chişinăului,
104 a, Tel.: (22) 452627,  0 697 96284

Floarea-soarelui
(măruntă) nelimitat Iacuşeva Raia Glodeni, s. Hâjdieni, 

Tel.: (249) 56693,  0 681 35394

Grâu alimentar nelimitat Iacuşeva Raia Glodeni, s. Hâjdieni, 
Tel.: (249) 56693,  0 681 35394

Grâu furajer nelimitat Iacuşeva Raia Glodeni, s. Hâjdieni, 
Tel.: (249) 56693,  0 681 35394

Oi de prăsilă 20 animale Galuzinschi Valentina Soroca, 
Tel.:  (230) 46256, Tel.: (695)30565

Oi mulgăoare
(Caracul) 10 animale Galuzinschi Valentina Soroca, 

Tel.:  (230) 46256, Tel.: (695)30565

Seminţe de 
foarea-soarelui
(măşcată) 

nelimitat Musica Chişinău, or.Cricova, str. Chişinăului,
104 a, Tel.: (22) 452627,  0 697 96284

seminţe de bos-
tan nelimitat Musica Chişinău, or.Cricova, str. Chişinăului,

104 a, Tel.: (22) 452627,  0 697 96284

Seminţe de floa-
rea- soarelui 50 tone Iacuşeva Raia Glodeni, s. Hâjdieni, 

Tel.: (249) 56693,  0 681 35394

Ulei de floarea-
soarelui nelimitat Musica Chişinău, or.Cricova, str. Chişinăului,

104 a, Tel.: (22) 452627,  0 697 96284

Unt nelimitat Musica Chişinău, or.Cricova, str. Chişinăului,
104 a, Tel.: (22) 452627,  0 697 96284

Vacă 
mulgătoare 1 animal Todorasco Maria Drochia, s. Baroncea Nouă,

Tel.: (252) 27032, 0 698 64054

* CERERI

Семеноводческая фирма SС «SOMAD-AGRO» SRL 
(лицензия А ММII №024725 от 23.04.2007) 

предлагает семена подсолнечника краснодарской 
селекции следующих сортов:

1. крупноплодный «Лакомка» - в мешках по 25 кг, 1-ой репродукции, по цене 85 лей за
1 кг. «Лакомка» - крупноплодный сорт подсолнечника. В отличие от СПК обладает высоким
уровнем устойчивости к ложной мучнистой росе, комплексу рас заразихи и подсолнечной
моли. Сорт подсолнечника «Лакомка» выведен из сорта СПК методом индивидуального
многократного отбора. Хороший медонос. Высокоурожайный сорт (до 3,5 т/га). По
дружности цветения и созревания, выравненноести по высоте растений - лучший среди всех
сортов нашей ^селекции. Имеет крупные, хорошо выполненные семена (масса 1000 штук
семянок 120-130 г. при густоте стояния растений 25-30 тыс. на 1 га). Приспособлен для
беспестицидных технологий возделывания и использования в кондитерской промышленности
в качестве заменителя орехового сырья. Рекомендуемая густота к уборке 28-32 тыс. на гектаре
для увеличения крупной фракции семян.

Результаты лабораторного анализа:
всхожесть - 92%
энергия прорастания - 92%
вес 1000 семян —117 гр.

2. «Фаворит» - в мешках по 25 и 30 кг, 1-ой репродукции, по цене - 65 лей за 1 кг.
«Фаворит» - среднеспелый сорт подсолнечника, обладающий уникальными качественными

характеристиками, внесенный в список сортов, рекомендованных к возделыванию с 1997
года. Устойчивость к ложной мучнистой росе, заразихе, подсолнечной моли и фомопсису.
Отличительной особенностью сорта подсолнечника «Фаворит» является устойчивость к
гидролитическому распаду масла! Благодаря применению новых методов оценки и отбора,
удалось снизить активность деятельности фермента липазы в семенах этого сорта, что
позволяет .получать сырье с низким кислотным числом при перестое растения на корню и
даже при кратковременном увлажнении бурта. Производственное испытание, проведенное
в Ставропольском крае в 1994 году показало, что при уборке 27 ноября кислотное число в
семенах контрольного сорта составило 5,3 мг КОН, а в семенах сорта «Фаворит» - всего 1,3
мг КОН. Масличность абсолютно сухих семян высокая и составляет 53-56%. При посеве до
15 мая достигает уборочной зрелости к 15 сентября. Является самым экологически
стабильным среди всех сортов этой группы спелости. По урожайности маслосемян с единицы
площади не уступают сорту «Юбилейный 60», превышая по этому показателю такие сорта,
как «ВНИИМК 8883», «Березанский» и «Родник». Максимальная  урожайность маслосемян
в производстве составила 4,36 т/га. Хороший медонос. Рекомендуемая густота к уборке 50-
55 тыс. на гектаре. Результаты лабораторного анализа:

всхожесть - 93%
энергия прорастания - 93%
вес 1000 семян: 
-супер – 77 гр
I фракция-59 гр
II фракция-51 гр.

Рассмотрим любые предложения по расчетам.
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