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- Mult stimate domnule 
ministru, anul agricol 2019-
2020 este, pentru agricultura 
naţională, unul fără de prece-
dent pentru ultima jumătate de 
secol, condiţiile climatice severe 
suprapunându-se pe efectele 
negative ale crizei pandemice. 
În aceste condiţii, rugăm să ne 
daţi un tablou general al stării 
de fapt pentru sectorul agricol 
naţional. 

- Pentru Republica Moldova 
sectorul agroindustrial este o com-
ponentă importantă a economiei 
naţionale, dar extrem de vulnerabi-
lă la un şir de provocări complexe, 
cu impact sistemic major. Acest an 
a demonstrat agresivitatea naturii 
asupra segmentului agroalimentar. 
Astfel, pe lângă multiplele calami-
tăţi naturale înregistrate, cea mai 
devastatoare s-a dovedit a fi  seceta 
excesivă, care are o continuitate 
încă din vara anului 2019. Din 
cauza secetei hidrologice, au avut 
de suferit toate regiunile ţării, dar 
zonele de sud și sud-est au fost 
afectate cel mai sever. 

Nivelul scăzut al precipitaţiilor 
în perioada toamnă-primăvară a 
afectat considerabil suprafeţele 
însămânţate cu culturi agricole 
din ambele grupe. Unii specialiști 
au comparat seceta actuală cu cea 

din 1946-1947, cu efecte dezastru-
oase. Dar am avut ani secetoși și 
în perioadă recentă, precum anul 
2007 (Ion Perju activa în calitate de 
viceministru al Agriculturii - n.r.), 
când s-a atestat o situaţie difi cilă, 
sau seceta din 2012, când a fost 
o situaţie nu mai puţin compli-
cată. Un lucru este cert, secetele 
hidrologice devin mai frecvente, 
impunându-ne să sporim imunita-
tea sectorului agricol la factorii de 
risc și să punem presiune continuă 
pe adaptarea la noile realităţi, prin 
promovarea stringentă a unor acţi-
uni, cu impact sistemic major.

Totuși, în pofi da situaţiei 
grele din sector, vă declar cu toată 
responsabilitatea că securitatea 
alimentară a Republicii Moldova 
este pe deplin asigurată.

Potrivit normelor acreditate, 
pentru a asigura securitatea ali-
mentară a ţării e nevoie de 300-350 
mii de tone de grâu. Anul acesta, 
potrivit datelor statistice, avem 
circa 600 mii de tone de grâu, ceea 
ce este sufi cient pentru a asigura 
securitatea alimentară a ţării, chit 
că rămâne mai puţin pentru export 
comparativ cu anul 2019, când am 
avut o producţie globală de apro-
ximativ 1 milion 100 mii tone de 
grâu. O analiză exhaustivă a situ-
aţiei actuale în domeniul exportu-

rilor ne demonstrează că preţurile 
interne pentru grâu sunt atractive 
pentru producători, la nivelul pieţei 
internaţionale. Prin urmare, nu este 
rentabilitate economică de a realiza 
operaţiuni comerciale de export.

O situaţie similară se atestă și 
pentru culturile de grupa a doua. A 
fost colectată o roadă de circa 800 
000 tone de porumb, ceea ce este 
sufi cient pentru consumul intern, 
dar nu și pentru export. Aici aș 

evidenţia o problemă  – noi expor-
tăm cereale, materie primă, care, 
în mod fi resc, ar trebui prelucrate, 
pentru ca plusvaloarea să rămâ-
nă la noi. Exporturile de cereale 
merg preponderent către Uniunea 
Europeană, apoi către ţările Ori-
entului Mijlociu. De cealaltă parte, 
noi importăm produse cu valoare 
adăugată sporită, precum produse 
lactate (circa 40% din consumul 
intern) și carne (circa 20-25%).  
Anul agricol se fi nalizează, totuși, 
pe o notă destul de pozitivă, căci, 
potrivit ultimelor date operative, 
lanurile de cerealiere de toamnă 
arată destul de bine, graţie ploilor 
din ultima perioadă, iar situaţia 
din raioane este îmbucurătoare. 
Totodată, unii producători agricoli, 
care deţin staţii meteo autonome, 
au raportat circa 70-80 cm umidi-
tatea în sol. Conform informaţiilor 
deţinute putem deja afi rma că vom 
avea suprafeţe însămânţate nu mai 
mici decât anul trecut. 

- Prin ce se explică știrile 
despre importurile de porumb în 
Republica Moldova?

- Reiterez, anul acesta roada de 
porumb a constituit sub 50 la sută 
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din roada anului precedent, 
comparativ cu peste 2 milioane 
de tone anul trecut. Dar aici, 
menţionez, cantitatea este 
sufi cientă pentru asigurarea 
securităţii alimentare, inclusiv 
a securităţii furajere. Referitor 
la interpretările pe margi-
nea importului de porumb, 
precizez că aceste cantităţi 
de porumb sunt importate 
de entităţile economice care 
practică, ca gen de activitate, 
producerea alcoolului etilic. Nu 
importă producătorii agricoli. 
Cunoaștem cererea sporită 
pentru alcool etilic, generată 
de necesitatea producerii de 
dezinfectanţi, este o situaţie 
fi rească, obiectivă. Companiile 
care produc alcool utilizează 
preponderent porumbul, cere-
alele de prima grupă, practic, 
nefi ind utilizate în acest pro-
ces, unii producători de alcool 
orientându-se chiar la sorg, 
care este o cultură care asigură 
un randament mai înalt de 
producere a alcoolului. 

În contextul celor discutate 
anterior, este relevantă situaţia 
ce ţine de fl oarea-soarelui, 
anul acesta fi ind obţinută o 
roadă totală de circa 400 mii 
tone, comparativ cu 800 mii 
anul precedent. Roada medie 
de fl oarea-soarelui a fost anul 
acesta de 1,2 tone per ha, ceea 
ce nu este atât de rău în condi-
ţiile atestate. De notat că, spre 
regret, unii producător agricoli 
eludează normele asolamen-
tului și cultivă prea multă 
fl oarea-soarelui. Republica 
Moldova nu-și poate permite o 
suprafaţă mai mare de 160 mii 

ha de fl oarea-soarelui, la care 
s-ar mai adăuga circa 50 mii 
ha de rapiţă. Ambele culturi, 
în mod normal, pot fi  cultivate 
pe același teren cu o pauză de 
cinci-șapte ani de zile, în peri-
oada de repaus aceste terenuri 
urmând să fi e cultivate cu alte 
culturi, care să nu permită 
secătuirea solului, nu doar din 
punct de vedere al umidităţii, 
ci și al sustanţelor nutritive. 
Dar noi am avut chiar și peste 
360 mii ha cultivate cu aceste 
culturi! Cu fl oarea-soarelui și 
cu ulei noi suntem asiguraţi 
peste necesităţile interne, circa 
85-90% din producţia de ulei 
de fl oarea-soarelui fi ind desti-
nată exportului. 

Concluzionez reiterând că, 
în pofi da șocului climateric din 
acest an, securitatea alimen-
tară a ţării este asigurată 
integral și nu este în pericol. 

ÎN POFIDA UNUI AN AGRICOL DIFICIL, 
SECURITATEA ALIMENTARĂ 
A ŢĂRII ESTE ASIGURATĂ 
ÎN TOTALITATE

- Pandemia COVID-19 
a cauzat o serie de efecte 
negative pentru sectorul 
agricol naţional. Ce catego-
rii de producători agricoli 
au fost cei mai afectaţi 
și ce acţiuni întreprinde 
Guvernul (MADRM) pentru 
redresarea situaţiei ?

- Criza pandemică a 
intervenit într-un context 
climateric nefavorabil pentru 
sectorul agricol din Moldo-
va, aprofundând problemele 
pe acest segment. Cu toate 
acestea, măsurile și politicile 
echilibrate, pentru sprijinirea 
producătorilor agricoli, între-
prinse de Guvern cu suportul 
statelor-partenere și a comuni-
tăţii donatorilor, au contribuit 
la stabilizarea substanţială a 
situaţiei existente, prin oferirea 
unui șir de facilităţi fi scale și 
subvenţii.

Circa 300 de milioane 
de lei au fost alocaţi pentru 
a acoperi parţial pierderile  
suferite.  Alte 24 de milioane 
au fost acordate pentru o listă 
suplimentară de agricultori, 
care din cauza unor greșeli 
comise, în timpul evaluării, de 
administraţia locală de nivelul 
I și II, au fost excluși din listele 
iniţiale. Concomitent, am co-
municat intens și cu instituţii-
le bancare, deoarece agricultori 
se confruntau cu probleme 
legate de achitarea creditelor 
contractate. 

A intervenit operativ 
Prim-ministrul, cât și con-
ducerea MADRM, pentru ca 
reprezentanţii sistemului 
creditar-bancar să accepte 
prelungirea creditelor și să nu 
pună presiune pe producătorii 
agricoli. De asemenea, restitu-
irea TVA-ului, mulţi producă-
tori agricoli aveau mijloace 
fi naciare blocate în conturile 
TVA, existând posibilitatea 
utilizării acestora pentru a 
compensa taxele aferente la 
salariu, dar și alte taxe, precum 
plata impozitului funciar. O 

altă măsură a vizat acoperirea 
dobânzii la împrumuturi, la 
credite pentru agricultură, și 
aceasta o iniţiativă menită 
să scoată presiunea de pe 
producătorii agricoli. Urmează, 
în perspectivă imediată, să fi e 
aprobat proiectul de Hotărâre 
de Guvern pentru distribuirea 
mijloacelor fi nanciare din 
partea Federaţiei Ruse (circa 
60 milioane de lei), care le vom 
oferi producătorilor agricoli, 
preponderent pentru porumb, 
care a fost afectat drastic, dar 
care este cultivat, practic, de 
către toţi producătorii agricoli. 
Aceste mijloace fi nanciare 
trebuie să le distribuim cât mai 
repede posibil, ca să ajungă la 
producători. 

Totodată, menţionăm și 
alte acţiuni ale autorităţilor 
statului, precum, accesul la 
irigare, fi ind modifi cate un șir 

de acte normative, ce urmăresc 
un singur scop – producătorul 
agricol să aibă acces simplifi cat 
la sursa de apă pentru irigare. 
Există o situaţie dezolantă la 
capitolul bazine acvatice, râuri 
și lacuri, multe fi ind arenda-
te sub pretextul practicării 
pisciculturii, dar, în defi nitiv, 
atestăm că nu avem nici 

ramură piscicolă dezvoltată, 
nici irigare modernă. A fost 
simplifi cat accesul la resursele 
de apă, dar au mai fost impuse 
și niște reguli clare pentru cei 
care deţin în gestiune lacuri și 
iazuri, pentru a simplifi ca ac-
cesul la apă pentru irigare. La 
fel, pe parcursul anului multe 
staţii de irigare au fost trans-
mise asociaţiilor utilizatorilor 
de apă, pentru a fi  gestionate 
efi cient în scop de irigare. 

- Problema subvenţiilor 
este un subiect tradiţional 
sensibil, cum anul acesta 
Guvernul a identifi cat și a 
direcţionat acestui scop mai 
multe resurse decât în alţi 
ani și care vor fi , pe viitor, 
politicile în domeniu?

- Anul curent Fondul de 
subvenţionare a constituit 
circa 1 miliard de lei, fi ind 
suplinit cu alte 200 milioane, 
pentru compensarea pierde-
rilor cauzate de secetă. Anul 
viitor fondul va fi  majorat, 
pentru că investiţiile necesare 
sectorului agroalimentar sunt 
mari. Săptămâna trecută a fost 
aprobat, în ședinţă de Guvern, 
Regulamentul privind acor-
darea plăţilor directe per cap 
de animal. În Legea privind 
principiile subvenţionării este 
prevăzut că statul va acorda 
gradual plăţile directe, atât la 
hectar cât și per cap de animal, 
din acest considerent fondul 
de subvenţionare necesită a fi  
majorat.  

Am debutat cu sectorul zo-
otehnic deoarece acesta trebuie 
revitalizat. Astăzi în ţară sunt 
înregistrate circa 200 de ferme. 
Subvenţiile per cap de animal 
vor fi  acordate exclusiv pentru 
animalele din fermele înre-
gistrate ofi cial. Or, peste 95 la 
sută din vitele cornute, vitele 
de lapte, sunt în proprietatea 
persoanelor fi zice. Acest feno-
men condiţionează nu doar o 
problemă economică, ci și una 
ecologică. Preţul laptelui este 

de asemenea diferit, dacă e să 
comparăm produsul obţinut 
de la o vacă a unei persoane 
fi zice și cel obţinut de la o 
întreprindere specializată, care 
întrunește tehnologiile carac-
teristice genului. De aici apare 
necesitatea de a subvenţiona 
și a consolida fermele specia-
lizate, randamentul fi ind mult 
mai înalt, inclusiv, soluţionarea 
problemei ecologice. Fermele 
specializate trebuie să dispună 
de staţii de epurare, dar mai 
este și un alt aspect important: 
anul acesta s-a observat că au 
fost mai puţin afectaţi de sece-
tă producătorii agricoli care au 
utilizat îngrășăminte organice. 
Iar astăzi se atestă o penurie 
de astfel de îngrășăminte, pe 
motiv că sectorul zootehnic 
este unul subdezvoltat. 

Totodată, nu putem exclude 
subvenţiile investiţionale, 
practica anilor 2006-2007 ne-a 
demonstrat necesitatea acesto-
ra. Atunci se ofereau subvenţii 
directe per hectar, pentru 
anumite culturi, iar din cauza 
secetei, banii acordaţi s-au dus, 
practic, în nisip. Așadar, este 
important să fi e făcute mai 
întâi investiţii, să fi e capaci-
tăţi și ulterior să fi e acordate 
subvenţii la hectar. 

- Ce acţiuni întreprind 
autorităţile de resort ale 
statului pentru dezvolta-
rea reţelelor de irigare, în 
suportul producătorilor 
agricoli naţionali?

- Cu referinţă la sistemele 
de irigare este de menţionat 
faptul că ne propunem ca la 
scara naţională să dezvoltăm o 
suprafaţă de circa 300 mii de 
hectare de terenuri irigate, câte 
au fost cândva. Însă există un 
alt pericol, rezidând din faptul 
că s-ar putea, într-o bună zi, că 
nu avem ce iriga, din cauza de-
gradării solului, a humusului. 
Degradarea solului este direct 
corelată cu lipsa de umiditate, 
pe motiv că nu este asimi-
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lată apa de la precipitaţiile 
atmosferice. La sudul ţării am 
avut anul acesta ploi abunden-
te, care doar au spălat solul, 
dar nu au remediat situaţia. 
Trebuie să păstrăm solul fertil, 
care este o adevărată comoară 
a Republicii Moldova.

- Ţinând cont de rea-
lităţile zilei, dorim să Vă 
întrebăm cum stau lucru-
rile cu preţul la pâine, nu 

se așteaptă o eventuală 
creștere a preţurilor ?

- Dacă e să comparăm 
preţurile la grâu, atunci vom 
observa că actualele preţuri la 
grâul alimentar nu depășesc 
preţurile din vara anului 
trecut, pe piaţa internă. Marja 
de venit pentru companiile de 
panifi caţie este neesenţial mai 
mică, dar nu sunt motive care 
să provoace creșterea preţurilor 
pentru produsele de panifi caţie 
de bază. Avem mai mulţi actori 
economici pe acest segment, 
care propun spre comercializa-
re pâine de toate categoriile, de 
la cele mai mici preţuri și până 
la produse mai speciale, dar și 
cu un preţ mai mare. Moni-
torizăm permanent situaţia, 
atât la produsele de panifi caţie, 
la ulei, produsele de carne 
etc. și, la modul obiectiv, nu 
sunt premise pentru creșterea 
preţurilor. Suntem asiguraţi 
cu produse autohtone de carne 
de pasăre, de carne de bovină,  
carne de porcină etc. Mai mult 
decât atât, este de remarcat 
faptul unui consum sub cel re-
comandat de carne de bovină. 
Spre regret, unii din producăto-
rii noștri, care exportau carne 
de bovină, au fost afectaţi de 
către efectele crizei pandemice, 
din cauză că au fost perturba-
te circuitele comerciale. Dar, 
totuși, voi puncta repetat că nu 
există motive obiective pentru 
creșterea preţurilor pentru 
aceste produse, indispensabile 
raţionului nostru cotidian. 

- Ce acţiuni au fost între-
prinse suplimentar pentru 
eliminarea efectelor crizei 
pandemice asupra secto-
rului agricol al Republicii 
Moldova? 

- Pentru a depăși sau a ate-
nua efectele crizei pandemice 
am comunicat intens cu repre-
zentanţii instituţiilor fi nanci-
are internaţionale: FAO, IFAD, 
Banca Mondială etc. Subiectul 
de bază al acestor discuţii a 
fost stabilirea și combaterea 
efectelor COVID-19 asupra 

sectorului agrar. Am discutat, 
inclusiv, cu omologii mei din 
Belarus, România și Ucraina. 
În primele luni ale pandemiei 
au fost luate măsurile necesare 
pentru a nu afecta, în primul 
rând, piaţa, realizarea produc-
ţiei, deoarece a fost necesar să 
fi e sistată activitatea pieţe-
lor publice. Pentru a redresa 
situaţia, s-a permis practica 
comerţului ambulant, ca astăzi 

să fi e acceptat de către toată 
lumea că nu putem închide 
pieţele sau magazinele, căci 
agricultura este legată de 
sistemul biologic – animalele 
trebuie să fi e hrănite, cultu-
rile trebuie să fi e semănate 
în timp oportun, irigate etc. 
Viaţa trebuie să continue, cu 
respectarea, tuturor rigorilor 
dictate de pandemie, or nu 
putem bloca activitatea unei 
ramuri de o importanţă vitală 
pentru economia naţională – 
agricultura. Au fost elaborate 
recomandările necesare, cu 
suportul autorităţilor interna-
ţionale, pentru activităţile în 
câmp, în industria alimenta-
ră, la fabrici sau în industria 
vinicolă, unde trebuie să fi e 
respectate toate măsurile – 
distanţare socială, utilizarea 
de dezinfectanţi, cu folosirea 
de măști și mănuși de proteţie, 
măsurarea temperaturii anga-
jaţilor etc. Aceste practici noi 
dictează costuri mai mari, dar 
sănătatea cetăţeanului costă 
mult mai mult. În primele luni 
ale pandemiei a avut de suferit 
vinifi caţia, pe motiv, în primul 
rând, că HORECA a fost para-
lizată, fi ind închise cafenelele, 
barurile, restaurantele etc. Pe 
de altă parte, a căzut și ramura 
turismului, și aceasta având un 
impact negativ, deoarece este 
mult mai simplu și ușor să-i 
vinzi unui turist câteva sticle 
de vin decât să gestionezi vaste 
operaţiuni de export a vinului. 
Astfel, în primele trei luni ale 
pandemiei comerţul cu produse 
vinicole a scăzut de la 10 la 20 
la sută, pe anumite varietăţi 
distincte. Celelalte ramuri nu 
au suferit atât de mult, căci, 
voi repeta, la modul operativ 
au fost luate toate măsurile 
necesare. Exporturile au fost 
afectate în primele luni ale 
pandemiei pe motiv, bunăoară, 
că s-au închis anumite puncte 
vamale, în concordanţă de 
acţiunile autorităţilor vamale 
ale vecinilor noștri, Ucraina și 
România. De aici, exportatorii 

erau reorintaţi către punctele 
de trecere funcţionale, ulterior 
fi ind redeschise toate punctele 
de trecere a hotarului de stat. 

- Guvernul a aprobat 
recent Programul de Dezvol-
tare a Horticulturii pentru 
anii 2021-2025, un proiect 
ambiţios, care va fi  realizat 
în baza căror resurse, inter-
ne și externe? 

- Piaţa internă este asigu-

rată cu produse, ba chiar se 
atestă un consum insufi cient 
de fructe și legume. Eu pledez 
pentru majorarea consumului 
intern, a produselor autohtone 
– acţiune cu benefi cii directe, 
atât asupra consumatorilor, 
producătorilor, cât și a întregii 
ramuri horticole. Totodată, este 
evident faptul că piaţa externă 
trebuie diversifi cată și, în 
acest context, în permanenţă 
am opinat în favoarea acestui 
fapt. Am spus-o și anterior, 
atunci când activam în calitate 
de vicedirector al proiectului 
Competitivitatea Agricolă 
si Dezvoltarea Agriculturii 
(ACED), obiectivele căruia 
ţineau de diversifi carea pieţei, 

cu accente sporite pe accederea 
pe pieţele europene. În același 
timp, lucram foarte mult 
pentru piaţa Federaţiei Ruse, 
pentru că este de o importanţă 
vitală să nu neglijăm pieţele 
tradiţionale atunci când ne 
propunem să valorifi căm pieţe 
noi. Eforturi susţinute au fost 
depuse pentru deschiderea 
pieţei europene, a Orientului 
Mijlociu, personal fi ind detașat 
în repetate rânduri în Dubai, 
o piaţă extrem de mare. Este 
vital ca statul să vină cu 
instrumente și pârghii pentru a 
susţine producătorii și exporta-
torii să-și realizeze marfa, aco-

lo unde este consumator și preţ 
bun:  ajustări de taxe, acorduri 
bilaterale de liber schimb, eli-
minări de taxe, care să creeze 
premise pentru a pătrunde pe 
o piaţă sau alta. Spre exemplu, 
dacă e să vorbim despre merele 
autohtone, atunci pornim de la 
faptul că avem o cotă de export 
pe piaţa europeană de 40 mii 
de tone. De ani buni se lucrea-
ză pentru accederea pe piaţa 
UE a merelor noastre. Totuși, 
astăzi pe piaţa europeană sunt 
solicitate prunele, strugurii 
de masă, cireșele, dar nu și 
merele noastre. Or, pe moment, 
atestăm aceeași situaţie, când 
peste 98 la sută din merele 
autohtone sunt comercializate 
pe piaţa rusă. Estimările arată 
că în anul curent pe piaţa rusă 
vor fi  comercializate circa 220 
mii de tone de mere și doar 
6-7 mii tone – pe piaţa Uniunii 
Europene. În ultimă instan-
ţă, piaţa dictează regulile, 
oferta și preţurile de vânzare. 
Așadar, producţia noastră va fi  
competitivă atunci când vom 
exporta mere moldovenești în 
Polonia, iar vinul – în Franţa, 
Italia și Spania. Este important 
și aspectul ce ţine de imagine. 
Avem produse foarte bune, dar 
insufi cient promovate, inclusiv 
prin intermediul ambasadelor 
din străinătate ale Republicii 
Moldova, care trebuie sa-și 
intensifi ce activitatea pe acest 
segment. La fel, este necesar de 
acţionat și pe piaţa internă, îmi 
doresc ca pe rast urile entităţi-
lor comericale autohtone pro-
dusele horticole moldovenești 
să deţină o cotă de peste 50 la 
sută, pe principii de competiti-
vitate, desigur. Sloganul ”Cum-
părăm produse moldovenești!” 
trebuie să fi e omniprezent.

- Acum cinci ani, mi-
nistrul Agriculturii menţi-
ona că Republica Moldova 
importă produse agroali-
mentare în sumă de circa 
750 milioane de euro. Care 

este situaţia pe moment la 
acest capitol și, eventual, 
dacă avem potenţialul de a 
diminua această cifră, prin 
valorifi carea potenţialului 
autohton?

- În 2009, când plecam 
de la MADRM, pe segmentul 
agroalimentar Republica Mol-
dova avea o balanţă pozitivă la 
exporturile de produse agroali-
mentare, iar astăzi importurile 
sunt mult mai mari. La acest 
capitol, trebuie să venim cu o 
abordare chibzuită, fi ind nece-
sar să ţinem cont de mai multe 
aspecte. În primul rând, să nu 
exportăm materie primă, ci să 

fi e prelucrată și transformată 
în produse cu valoare adăuga-
tă, care să aducă profi turi ma-
jorate. Aceleași cereale, dacă 
nu le transformăm completa-
mente în carne, este necesar să 
fi e transformate în produse de 
panifi caţie, ca să nu procurăm 
paste făinoase din Italia sau 
Spania. Porumbul trebuie să fi e 
transformat, spre exemplu, în 
același spirt, adică toată mate-
ria primă trebuie transformată 
în produse cu valoare adăugată 
sporită. Se referă și la mere, 
loturile care nu merg la export 
fi ind necesar să fi e procesate. 
Cândva aveam în fi ecare raion 
câte o fabrică de prelucrare a 
produselor agroalimentare – 
fabrici de conserve, în prezent 
fi ind funcţionale vreo 6-7 doar, 
dar și acestea abia gâfâie. Pe 
acest palier se atestă un cerc 
vicios: producătorii de legume 
nu produc la nivel industrial, 
iar fabricile se lamentează că 
nu au sufi cientă materie primă. 

- Ce politici sunt agreate 
pentru restabilirea sistemu-
lui semincer naţional, fosta 
mândrie a ţării noastre pe 
plan internaţional? 

- Noi ne propunem să 
restabilim sistemul semincer. 
Sunt multe probleme strin-
gente, ce nu pot fi  soluţionate 
peste noapte. Au fost mai 
multe ședinţe, la Institutul de 
Cercetări pentru Culturile de 
Câmp „Selecţia”, la Institutul 
de Fitotehnie „Porumbeni” și 
Institutul Știinţifi co-Practic 
de Horticultură și Tehnologii 
Alimentare etc., la care s-a 
pus tranșant problema – noi 
pierdem sectorul semincer, 
care este unul cu plusvaloare. 
Este relevant, în acest context, 
următorul exemplu – doar 
Institutul ”Porumbeni” asigura 
cândva peste 75% din necesa-
rul de seminţe de porumb din 
Belarus, astăzi această cotă 
reducându-se la nici 15 la sută 
din această piaţă. Noi impor-

tăm seminţe nu întotdeauna 
de cea mai bună calitate și 
chiar nu întotdeauna testate în 
condiţiile noastre. Apropo, dis-
cutând anul acesta cu producă-
torii agricoli afectaţi de secetă, 
aceștia au spus că seminţele 
noastre de grâu, care au fost 
testate la noi, au asigurat o re-
coltă muncită, chiar dacă mai 
mică decât în anii agricoli buni. 
În 2018 noi am adoptat Cata-
logul European de varietăţi de 
plante și, astăzi, putem impor-
ta și utiliza tot ce este inclus în 
acest volum, seminţe și mate-
rial săditor. Agenţii economici 
mai mari pot să-și permită 

să testeze ceea ce cumpără, 
pe când producătorii mici nu 
dispun de asemenea posibili-
tăţi, ceea ce se poate solda cu 
rezultate negative în practica-
rea agriculturii. Statul trebuie 
să intervină cu instrumente, în 
acest sens, chiar și cu expertiza 
de bază. Este imperativ să fi e 
restabilite sectorul semincer 
naţional, sectorul zootehnic, 
cerealele servind drept materie 
primă pentru zootehnie, repre-
zentând plusvaloarea, și numai 
pe această cale vom ajunge 
să consumăm produse lactate 
de producţie autohtonă de 
calitate, precum nu vom mai 
importa nici cele circa 25% 
din necesarul de produse de 
carne. Carne de porcină avem 
sufi cientă, de pasăre, suntem 
asiguraţi cu ouă de producţie 
locală, dar mai avem o serie 
de produse care se importă. 
Din acest motiv, trebuie să 
restabilim acele segmente 
ale sectorului agroalimentar 
naţional și să ne orientăm spre 
consumul produselor noastre, 
de producţie locală. 

- Schimbările climatice 
făcându-și efectele tot mai 
pregnat, ce acţiuni se între-
prind  pentru modernizarea 
agriculturii naţionale, tot 
mai mulţi producători agri-
coli începând să practice 
agricultura conservativă ? 

- Agricultura conserva-
tivă, care permite păstrarea 
umidităţii în sol, restabilește 
calitatea solului și combate 
eroziunea, fi e eoliană, fi e de la 
precipitaţii atmosferice, este 
tot mai mult practicată de 
producătorii agricoli din ţara 
noastră. În context mai larg, 
însă, se impun și alte măsuri, 
precum restabilirea sectorului 
forestier, a fâșiilor forestiere 
care au fost distruse, restabi-
lirea sistemului de lacuri și 
râuleţe, care a fost compromis 
mulţi ani de-a rândul. Numai 
pe această cale vom reuși să 
ridicăm nivelul apelor freatice, 
pentru ca plantele să ajungă la 
apă și să se dezvolte nestin-
gherit. Schimbările climatice 
indică o creștere a temperaturii 
pe întreg globul pământesc, 
adaptarea la aceste provocări 
fi ind un imperativ. În acest 
sens, zi de zi depunem eforturi 
pentru a restabili ecosistema 
ţării. 

- Care este rolul par-
tenerilor de dezvoltare, al 
organizaţiilor fi nanţatoare 
internaţionale de profi l, în 
consolidarea și dezvoltarea 
sectorului agricol naţional? 

- Ministerul are o conlucra-
re constructivă cu partenerii 
externi de dezvoltare, fi ind an-
trenaţi într-un șir de proiecte 
comune, cu impact substanţial 
asupra modernizării tuturor 
sectoarelor aferente Ministe-
rului. IFAD, Banca Mondială, 
USAID, FAO, BEI, Guvernele 
statelor partenere, sunt doar 
câţiva parteneri de încredere, 
care susţin Guvernul în realiza-
rea priorităţilor de pe agendă, 
conexe dezvoltării, promovării 
și modernizării unui sector 
agroalimentar consolidat și 
durabil. 

- Vă mulţumim mult 
pentru interviu!

Interviu realizat de 
Eduard BALAN
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ACTUAL

Cabinetul de miniștri a aprobat, 
pe 18 noiembrie curent, Programul 
de Dezvoltare a Horticulturii pentru 
anii 2021-2025, inclusiv Planul 
de acţiuni pentru implementarea 
acestuia. Ministrul Agriculturii, Dez-
voltării Regionale și Mediului, Ion 
Perju, a declarat că documentul este 
orientat spre consolidarea eforturilor 
și intervenţiilor în sectorul horticol, 
fi ind focusat prioritar pe dezvoltarea 
sustenabilă. „Scopul Programului 
vizat constă în sporirea competitivi-
tăţii și rezilienţei sectorului horticol 
prin creșterea valorii producţiei și 
aprofundarea integrării lanţului 
valoric, cu accent pe dezvoltarea 
durabilă a mediului rural.

În procesul de implementare a 
Programului, ne propunem ca până 
în anul 2025 să atingem câteva 
obiective. Astfel, intenţionăm să 
extindem accesul la pieţele externe, 
să sporim competitivitatea forţei 
de muncă și a mediului de afaceri. 
Totodată, avem certitudinea că noul 
Program va aduce plus valoare sec-
torului horticol în ţara noastră și va 
perpetua dezvoltarea și inovarea, componente 
ce generează profi t atât pentru întreprinderi, 
cât și pentru bugetul de stat”, a menţionat 
ministrul Ion Perju.

În contextul acestui Program ambiţios, am 
solicitat opinia domnului Andrei Zbancă, expert 
asociat al Federaţiei Agricultorilor din Moldova, 
conferenţiar universitar, membru al echipei de 
elaborare a Programului de Dezvoltare a Hor-
ticulturii pentru anii 2021-2025, solicitându-i 
să comenteze mai multe aspecte importante ale 
noii strategii de dezvoltare a sectorului horticol 
naţional.

- Stimate domnule Andrei Zbancă, Planul 
de acţiuni al Programului de Dezvoltare a 
Horticulturii pentru anii 2021-2025 prevede 
extinderea suprafeţelor perene, prin înfi in-
ţarea plantaţiilor intensive și super-inten-
sive noi, cu o suprafaţă de circa 21,8 mii ha. 
Cât de real este acest obiectiv, în condiţiile 
în care înfi inţarea de plantaţii intensive și 
super-intensive necesită investiţii conside-
rabile?

- La baza Programului de dezvoltare a horti-
culturii au stat câteva principii, în primul rând 
cum se vor dezvolta sectoarele de producere din 
horticultură – plantaţii multianuale, struguri de 
masă, culturi bacifere, legume și nucul. Aici s-a 
luat în calcul care este cererea și cerinţele pieţei 
atât în Est, cât și în Vest, un accent sporit fi ind 
pus pe dezvoltarea sectorului sâmburoase, pe mo-
tiv că pruna, cireșul/vișinul și caisul au o cerinţă 
mult mai sporită și ritmul de creștere a consu-
mului pentru aceste fructe este mult mai sporit 
comparativ cu speciile sămânţoase, precum, 
bunăoară, mărul.

De aici, creșterea planifi cată în Program, de 
21,8 miii ha accentul s-a pus pe dezvoltarea cul-
turilor sâmburoase – prun, cireșe, vișină și cais, 
totodată, un alt accent fi ind pus și pe dezvoltarea 
nuciferelor. În Republica Moldova este o tendinţă 
de a se planta anual de la 700 la 1000 de ha de 
nuc, fenomen explicat de cererea pe piaţă și con-
diţiile climaterice propice. O altă prioritate ţine 
de plantarea viilor pentru struguri de masă, anul 
în ţara noastră plantându-se în mediu 500-700 
ha, precum și câte circa 400-500 ha de plantaţii 
de mere.

Cu referinţă la mere, este îmbucurător faptul 
că se plantează plantaţii intensive și super-inten-
sive, ceea ce va determina sporirea competitivi-
tăţii produsului prin creșterea calităţii și va spori 
volumul producţiei. Pe fi nalul Programului, peste 
cinci ani, este estimată o creșterea, pe ţară, cu 
circa 35-40% a roadei de mere din contul tehno-
logiilor intensive și super-intensive.

- Este un proiect ambiţios ...
- Bineînţeles, Programul de Dezvoltare a 

Horticulturii pentru anii 2021-2025 prevede 
creșterea producţiei globale de fructe cu circa 

508,7 mii tone sau 35%; creșterea producţiei 
globale de legume cu circa 433 mii tone sau 45% 
și creșterea recoltei medii la ha pentru produsele 
horticole cu circa 40%.Aici voi remarca faptul 
că producătorii de mere au realizat adevărul, că 
succesul este asigurat de tehnologii performante 
și de calitatea produsului. În acest context, în Pro-
gram s-a mers pe necesitatea dezvoltării lanţului 
frigului, pentru păstrarea producţiei în stare 
proaspătă pe motiv că, pe intern, va crește consi-
derabil volumul producţiei calitative, din contul, 
în primul rând, a producţiei intensive și super-
intensive, care asigură un volum de producţie 
mai mare la o unitate de suprafaţă, și, doi, va mai 
crește prin îmbunătăţirea tehnologiilor. Așadar, 
vom avea mai puţine mere care vor merge la pro-
cesare și va crește considerabil cantitatea merelor 
de calitate înaltă, în stare proaspătă, ceea ce va 
necesita dezvoltarea lanţului frigului prin mări-

rea capacităţilor de frigidere. Depozitele frigorifi ce 
în businessul cu fructe este o necesitate pentru 
asigurarea dezvoltării durabile a sectorului dat.

În 2019, potrivit unor estimări recente, erau 
frigidere cu o capacitate totală de 419 mii tone, 
dintre care 17 mii tone nu erau funcţionale și 
trebuia să fi e revitalizate. Anual, în Republica 
Moldova se construiesc frigidere cu o capacitate 
de stocare de la 20  mii la 25 mii de tone. Struc-
tura de păstrare a producţiei în acest frigidere 
este următoarea: circa 50-60 mii de tone de prună 
și 60-70 mii tone de struguri de masă, ambele 
culturi, de la an la an, necesitând capacităţi de 
depozitare de sub 150 mii tone. Plus de aceasta, 
circa 200 mii de tone îi revin mărului, iar circa 
50 000 – legumelor, bananelor etc. În structura 
de păstrare în frigidere legumelor le revine, din 
păcate, cea mai mică cotă, aceste fi ind păstrate 
preponderent în depozite nespecializate, ceea ce 
duce la scăderea calităţii producţiei.

În baza celor menţionate anterior și asigura-
rea dezvoltării armonioase a sectorului (evitarea 
șocurilor în anii cu supra-producere)  este necesar 
de accelerat tempourile în investiţii post-recoltare 

(frigidere și case de ambalare), în infrastructura 
de marketing, pentru că este imperios necesar ca 
în acești cinci ani să construim frigidere noi cu o 
capacitate de circa 300 mii tone. Acest pas este 
necesar, deoarece cel mai mare venit se obţine 
la comercializarea fructelor și legumelor în stare 
proaspătă, tendinţa pe piaţa internaţională a 
comerţului cu fructe și legume fi ind că peste 80% 
din fructe și legume se comercializează în stare 
proaspătă și doar circa 20% - în stare procesată. 
Logistica internaţională s-a dezvoltat atât de 
mult, încât multe legume și fructe pot fi  comer-
cializate anul împrejur în supermarketuri și alte 
magazine. 

- Ce politici se promovează pe dimensiu-
nea procesării producţiei horticole ?

- În lipsa capacităţilor de depozitare, în-
deosebi pe perioada de recoltare a fructelor și 
legumelor, o bună parte a acestora este orientată 
spre procesare, fi ind obţinut concentrat de mere, 
pireu de prune sau prună uscată. La pireul de pru-
nă se obţine un venit mai mare decât de la sucul 
concentrat, iar cea mai mare valoare adăugată se 
obţine la pruna uscată.

Referitor la mere, lanţul valoric are două 
segmente: consumul în stare proaspătă, care este 
legat de consumul intern plus comercializarea 
la export, anual fi ind exportate circa 250 mii de 
tone. În 2019 am avut o roadă globală de mere 
pe ţară de circa 595 mii, iar anul acesta roada 
este estimată la circa 400-420 mii de tone. Astfel, 
anul trecut circa 257,3mii de tone au mers la 
export (pentru Ianuarie – Mai au fost 147,5 mii 
de tone), circa 62 mii de tone noi le consumăm 
intern în stare proaspătă, iar 290 mii de tone de 
mere au fost procesate. Exportul de mere este 
preponderent pe piaţa Federaţiei Ruse 98,5%, 
ceea ce creează o dependenţă pronunţată de o 
singura piaţă, care nu tot timpul operează sau 
se bazează pe principii economice / de piaţă. 
Aici sunt necesare coagularea eforturilor tuturor 
actorilor din acest sector pentru diversifi carea 
exportului și reducerea riscurilor sectoriale.

Al doilea lanţ valoric, așadar, ţine de proce-
sarea merelor, preponderent pentru a obţine suc 
concentrat și care este cel mai slab lanţ cu va-

loare adăugată.În acest caz câștigul este mic atât 
pentru producătorul de mere, cât și pentru pro-
cesator. Astfel, strategia Programului tocmai pe 
acest motiv prevede creșterea capacităţilor de de-
pozitare, pentru a reduce efectul de șoc în sector 
prin producţia mare, pentru a depozita producţia 
pentru 5-10 luni, perioadă în care să fi e identifi -
cat clientul mult mai sigur și cu valoare adăugată 
mai mare. Aici avem exemplul Poloniei, care, 
având o roadă bogată de mere, au dezvoltat un 
lanţ valoric interesant, prin producerea sucului de 
mere prin tehnologia ”stors la rece”. Aceasta pre-
supune că mărul se păstrează în frigidere, apoi se 
produce suc natural, nu cu amestec de concentrat. 
Pe această cale, a crescut masiv consumul intern 
în Polonia, consumatorii apreciind înalt calitatea 
noului produs. Noi trebuie să preluăm practicile 
moderne din domeniu și să facilităm prin investi-
ţii dezvoltarea infrastructurii post-recoltare, este 
necesar să diversifi căm producţia.

- Cât de reală este atingerea scopurilor 
propuse în Program ?

- În sectorul fructelor noi avem o asociere 
puternică, pe verticală, și politicile bine gândite 

în domeniu ne vor permite să atingem obiectivele 
propuse. Doar că este necesar să facilităm in-
vestiţiile în operaţiile post-recoltare și în special 
investiţiile în comun pentru fermieri la omogeni-
zarea calităţii, cantităţii și livrărilor stabile, lucru 
care poate fi  realizat durabil doar prin cooperarea 
producătorilor de fructe pe orizontală (sau pe 
business).

La nivel de producere suntem ok, noi facem 
producţie de fructe foarte gustoasă, recunoscute 
fi ind calităţile-i înalte organoleptice și în Est, și 
în Vest, dar cedăm poziţiile la nivel de ambalare, 
calibrare, sortare și creare de valoare adăugată la 
produs. Clientul fi nal care procură producţia noas-
tră o procură, metaforic vorbind, cu ochii, apreci-
ind mai întâi ambalajul, forma etc. Prin eforturi 
susţinute vom atinge scopurile propuse, căci ne 
dezvoltăm în permanenţă. Aici este de menţio-
nat faptul că acum trei ani aveam sub treizeci 
de companii care deţineau certifi catul Global-
GAP, atunci anul acesta avem deja peste 120 de 
astfel de companii, datorită interesului sporit și 
asistenţei proiectelor de asistenţă internaţională 
cum este Proiectul Agricultura Performanţă din 
Moldova. Iar aceasta este o bună oportunitate 
pentru a crea o punte de export a produselor 
horticole moldovenești pentru reţelele comerciale 
din Uniunea Europeană.

Producătorii autohtoni au realizat faptul că, 
pentru a cuceri piaţa, este necesar să operezi 
investiţii în marketing, să sporești avantajele 
comparative în raport cu ceilalţi concurenţi. La 
acest capitol se mai impune de remarcat necesi-
tatea dezvoltării agriculturii ecologice, care este 
o oportunitate de accesare garantată a pieţelor 
europeneși trebuie să fi e dezvoltată în paralel. 
Noi avem soluri bogate și, chiar, eventual, dacă 
la debut nu vom putea concura cu producătorii 
europeni la tehnologii, avem depline șanse să 
producem și să exportăm și produse de această 
categorie. Piaţa europeană a produselor ecologice 
crește anual cu cel puţin 25%, cel mai mare ritm 
de creștere a consumului din Europa, pe care 
motiv avem toate șansele să venim cu producţia 
noastră bio pe această piaţă enormă. 

- Cum a fost anul agricol 2019-2020 ?
- Anul agricol 2019-2020 a fost unul cu 

provocări foarte mari, pentru toate sectoarele 
agriculturii naţionale. În primul rând, a fost un 
an cu condiţii de secetă extremă, producătorii 
agricoli din unele regiuni aleRepublicii Moldova 
susţinând că nu a mai fost o asemenea secetă de 
vreo 40 de ani. Pe lângă seceta pronunţată, excep-
tând unele puţine raioane din nordul ţării, în care 
s-au semnalat precipitaţii atmosferice, am mai 
avut îngheţuri de primăvară severe, toate acestea, 
culmea, fi ind completate de efectele negative ale 
crizei pandemice. Din cauza secetei au avut de 
suferit și fructele, și strugurii, fi ind de un calibru 
mai mic și, din acest motiv, mai puţin atrăgătoare 
pentru potenţialii cumpărători. Cu referinţă la 
legume, atestăm faptul că producătorii folosesc 
mai pe larg irigarea, pe care motiv efectele secetei 
nu au fost atât de drastice. Îngheţurile târzii, din 
luna aprilie, au afectat îndeosebi livezile din regi-
unile de centru și sud ale ţării, fi ind atestate tem-
peraturi de la minus 7 la minus 12oC pe perioada 
de noapte, exact în perioada de până la înfl orire, 
ceea ce a cauzat pierderi considerabile. Aș mai 
remarca faptul că seceta din lunile iulie, august și 
septembrie va avea efecte și pentru anul următor, 
la formarea mugurilor de rod. O bună parte din 
agricultori au datorii mari încă pentru inputurile 
agricole, impunându-se luarea unor măsuri de 
diminuare a presiunii fi nanciare  asupra acesto-
ra, prin reeșalonarea grafi cului de rambursarea 
creditelor. Aceasta le-ar permite să contacteze noi 
credite, necesare pentru procurarea inputurilor. 
Companiile furnizoare, îndeosebi cele livratoare 
de pesticide, au și ele mari probleme cu colecta-
rea datoriilor, toate împreună creând un tablou 
cam sumbru. Din semnele bune ale anului, putem 
menţiona adoptarea Regulamentului privind uti-
lizarea apelor subterane în scopuri de irigare, ceea 
ce ar permite diminuarea riscurilor în perioadele 
de stres. 

- Vă mulţumim pentru interviu !
Interviu realizat de 

Eduard BALAN
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Apelul de granturi pentru 
companiile, startup-urile și 
antreprenoriatul social, în 
valoare de până la 770.000 
mii de EURO, oferite de 
Uniunea Europeană pen-
tru dezvoltarea sectorului 
privat din regiunile  Cahul 
și Ungheni, se încheie peste 
patru zile.

Potrivit programului de granturi, 
destinat întreprinderilor existente, 
startup-urilor și iniţiativelor de an-
treprenoriat social, fi nanţat de UE 
și implementat de PNUD și UNICEF, 
28 de companii din ambele regiuni 
vor benefi cia în acest an de granturi 

în valoare de 15.000 –  30.000 de 
Euro fi ecare. 

Asistenţa fi nanciară va putea fi  
utilizată pentru achiziţionarea de 
echipamente, bunuri, lucrări și ser-
vicii în scopul dezvoltării afacerii, 
creării de noi locuri de muncă și 
sporirea atractivităţii regiunilor-
cheie pentru noi investiţii. Progra-
mul va fi  însoţit și de activităţi de 
mentorat și instruiri gratuite pentru 
a stimula cultura antreprenorială 
din regiunile cheie. Dosarele de par-
ticipare la proiect pot fi  depuse până 
luni, 30 noiembrie, la ora 17.00. 

 Antreprenorii din Ungheni și 
Cahul pot depune dosarul la urmă-
toarele categorii:

1. Sprijin pentru extinderea 
și dezvoltarea afacerilor exis-
tente (granturi a câte 30.000 
EURO fi ecare pentru 16 benefi -
ciari)

Cerinţe minime:
 Entitate economică, înregis-

trată în Republica Moldova;
 Companie cu mai mult de 3 

ani de activitate, situată în raioane-
le Cahul sau Ungheni (zonă urbană 
sau rurală);

 Contribuţie monetară obliga-
torie de cel puţin 10% din valoarea 
grantului.

2. Sprijin pentru startup-
urile existente sau nou create 
(granturi a câte 15.000 sau 
25.000 EURO pentru 10 benefi -
ciari)

Cerinţe minime:
 Entitate economică, înregis-

trată în Republica Moldova;
 Companie cu mai puţin de 

3 ani de activitate, situată în 
raioanele Cahul sau Ungheni (zonă 
urbană sau rurală) sau antrepre-
nor/antreprenoare dispus/ă să 
lanseze o nouă afacere în comuni-
tăţile rurale  din raioanele Cahul 
sau Ungheni;

 Contribuţie monetară obliga-
torie de cel puţin 5% (pentru gran-
turi de până la 15.000 EURO) sau 
de 10% (pentru granturi de până la 
25.000 EURO).

3. Sprijin pentru iniţiative de 
antreprenoriat social (granturi a 
câte 20.000 EURO fi ecare pentru 
două proiecte de antreprenoriat 
social)

Cerinţe minime:
 Grup de persoane înregistrate 

ca entitate juridică până la acorda-
rea suportului fi nanciar care vor ac-
tiva în raioanele Cahul sau Ungheni 
sau companii existente,  antrepre-
nori situaţi în raioanele Cahul sau 
Ungheni care își propun să dezvolte, 
fi nanţeze și implementeze iniţiative 
răspuns la problemele sociale, cul-
turale sau de mediu fără a genera 
profi t sau pentru a reinvesti profi tul 
în scopuri sociale;

 Contribuţie monetară obliga-
torie de cel puţin 5% din valoarea 
grantului.

Este primul apel de granturi 
pentru antreprenorii din regiunile 
Cahul și Ungheni organizat de Pro-
gramul EU4Moldova: Regiuni-cheie. 
Următorul apel destinat sectorului 
privat din regiunile-cheie va fi  lan-
sat în 2021. Valoarea totală a gran-
turilor destinate mediului de afaceri 
din regiunile Cahul și Ungheni ce vor 
fi  oferite în perioada 2020-2024 în 
cadrul Programului este de aproxi-
mativ 1,7 milioane de EURO.

Programul „EU4Moldo-
va: regiuni-cheie” (2019-
2024) susţine dezvoltarea 
social-economică inteligentă, 
incluzivă și durabilă în 
regiunile Cahul și Ungheni, 
pentru a asigura cetăţenilor 
o calitate mai bună a vieţii. 
Programul are un buget total 
de 23 milioane de EURO, 
este fi nanţat de Uniunea 
Europeană și implementat de 
Programul Naţiunilor Unite 
pentru Dezvoltare (PNUD) 
și Fondul Naţiunilor Unite 
pentru Copii (UNICEF).

ANTREPRENORII DIN CAHUL ȘI UNGHENI 
MAI AU PATRU ZILE PENTRU A SOLICITA 
FINANŢARE DE LA PROGRAMUL 
EU4MOLDOVA: REGIUNICHEIE

PIAŢA GRÂULUI
Grâul românesc continuă să prezinte interes pentru piaţa 

internă de profi l în ambele sale declinări: panifi caţie și ferme-
le de creștere a porcilor și a puilor. În acest context, remar-
căm apetitul pieţei de grâu furaj în asigurarea aprovizionării 
directe pentru lunile care vor urma, în speţă ianuarie-mai 
2021, cu ritm calibrat la circa 2.500-3.000 tone per furni-
zor, astfel încât curba preţului să fi e nivelată și cantitatea 
securizată.

Preţul tranzacţiilor este unul compus din segmentele 
următoare:

1. Preţul mărfi i – actualizat în raport de condiţiile de 
calitate și localizare a stocului;

2. Logistica – cost atașat din locaţia de încărcare până la 
destinaţie;

3. Costul fi nanciar – raportat la preţul de ieșire a mărfi i 
și segmentat pe n ivel annual și lunar, aplicat pe numărul 
de luni și calculat până la împlinirea termenului de plata de 
către Cumpărător;

4. Costul de depozitare – calculate din ziua tranzacţiei pe 
loturi de marfa, până la livrarea lor efectivă, pro-rată tempo-
ris sau lunar.

Rezultatul ar trebui să fi e un preţ pentru prima lună de 
livrare și apoi o variaţie simetrică cu valoare adăugată pe 
fi ecare lună care se scurge din timpul contractual de livrare.

De exemplu, un grâu de furaj livrat a luna ianuarie ar 
trebui să aibă un preţ livrat în destinaţie benefi ciar în jur de 
1.090 RON/tonă indicativ.

Portul Constanţa cotează spot 203-205 EUR/tonă, ceea ce 
reprezintă un nivel de rezistenţă la 1.000 RON/tonă.

Rusia a exportat în perioada iulie-septembrie, circa 20,7 
milioane tone, cu 17% mai mult decât aceeași perioadă a anu-
lui trecut, 01.07 – 17.11, cu o pondere de 5 milioane în luna 
septembrie. Principalele destinaţii rusești:
 Turcia 2.300.000 to YTD
 Egypt 1.900.000 to YTD
 Bangladesh 1.000.000 to YTD
Predicţia de export total este setată la 39 milioane tone 

în dreptul Rusiei. În planul însămânţărilor, 18,9 milioane 
hectare rămâne cifra fi nală la grâu. Însă, din cauza secetei 
persistente, estimările sunt că 10-12% din ceea ce s-a însă-
mânţat va fi  pierdut, asta dacă mai adaugăm și îngheţul, care 
este deja un fenomen normal în această perioadă. Cu toate 
acestea, speranţe există și timpul vă proba nivelul de recoltă 
a anului 2021.

Prognozele meteo indică căderi de zăpadă și viscole 
pentru porturile rusești, ceea ce va conduce către difi cultăţi 
logistice, de transport către porturi și de încărcare a navelor. 
Exportatorii au început să se grăbească în acest orizont de 
vreme care va crea difi cultăţi.

În Ucraina, campania de însămânţare s-a încheiat 
conform prognozei cu peste 6,1 milioane hectare, care se afl ă 
într-o stare bună de vegetaţie în pragul intrării în iarnă.           

Cotaţii grâu Marea Neagră (cerere și ofertă)

 Procesatorii ruși din industria cărnii de porc au adresat 
guvernului o cerere de impunere de taxe de export pentru 
grâu, în intenţia de a securiza volumele necesare pentru 
hrana animalelor.

 Preţurile europene au crescut din cauza cererii pieţei 
interne, acest lucru declanșând competiţie faţă de cererea 
de export. Franţa cotează cu cu 3 USD/tonă mai mult în FOB 
Rouen, în timp ce Germania cotează cu 2,75 USD/tonă mai 
mult în FOB Hamburg.

 SUA rămâne statică la 267,75 USD/tonă FOB US GULF; 
Australia, de asemenea, la 264 USD/tonă FOB KWINANA.

 Argentina rămâne la 250 USD/tonă FOB UP RIVER.
 În termen de licitaţii, Japonia a achiziţionat 100.000 

tone de grâu canadian.
 Pakistan rămâne încă în așteptare pentru 400.000 tone 

de grâu.
Cotaţiile EURONEXT stabilizează grâul în platoul de 210-

211 EUR/tonă, în timp ce ne pregătim pentru iarnă și, deci, 
cerere. Cotaţiile pentru martie 2021 sunt cu un euro mai mici 
decât cotaţiile decembrie 2020, fară premium de stocare. Dar 
lucrurile se vor amelioara pe măsură ce cererea va deveni 
substanţială. Istoricul cotaţiilor începând din aprilie 2018 
poate fi  consultat în grafi cul de mai jos:

PIAŢA PORUMBULUI
În câteva zone din nord-vest și nord-est, recoltarea 

porumbul a devenit foarte difi cilă din cauza precipitaţiilor și 
a lipsei de facilităţi de uscare. Fermierii cotează vânzarea de 
porumb la 650-700 RON/tonă la fi zic, adică în starea în care 
este, dar cu umidităţi estimate din câmp de 20-25%. În tot 
acest timp, marfa la STAS se cotează în jurul valorii de 800 
RON/tonă și chiar mai sus, în raport direct cu Portul Conatan-
ţa, care indică un preţ de listă de 930 RON/tonă.

Piaţa internă este deosebit de activă. Cererile de porumb 
sunt active cu indicaţii de livrare extinse pe câteva luni, până 
în martie 2021. Baza de calcul este CPT locaţie cumpărător, 
la care se aplică, în funcţie de caz, costuri de fi nanţare pentru 
termen de plată și costuri de stocare a mărfi i, precum și 
pierderile tehnologice în locaţia care depozitează. O indicaţie 
ca bază este între 900 și 930 RON/tonă, depinzând de zonă și 
costuri de transport care sunt introduse în bază.

În paritatea FOB Constanţa, cererea pentru livrare ianu-
arie 2021 a fost la nivelul de 201 EUR/tonă, în timp ce oferta 
cumpărătorilor a fost de 197-198 EUR/tonă.

În plan regional, preţul porumbului ucrainean a crescut 
la nivelul de 235,5 USD/tonă, însă cumpărătorii sunt atrași de 
origini mai competitive.

China a rămas la fel de insistentă în achiziţie. Un lot de 
700.000 de tone a fost achiziţionat din SUA.

De asemenea, Mexic a achiziţionat 195.000 de tone de 
porumb american, iar încă 140.000 de tone au destinaţie încă 
necunoscută. Porumbul american rămâne cea mai bună opţi-
une de achiziţie. Golful indică un nivel de 225 USD/tonă, acest 
lucru stârnind pieţele de capital într-o creștere care vizează 
obţinerea de profi t.

Mai la sud, oferta din Brazilia și Argentina rămâne limita-
tă, însă Egiptul a reușit să securizeze în UP River o cantitate 
pe care a dorit iniţial să o origineze din Ucraina. Preţurile 
în FOB UP RIVER și FOB SANTOS au indicaţii de creștere la 
nivelul de 229,5 USD/tonă, respectiv 238 USD/tonă.

Coreea de Sud a achiziţionat prin NOFI (Noghyup Feed 
Inc) 200.000 tone de porumb , dintre care:
 66.000 tone de la Pan Ocean, la 243,2 USD/tonă,
 68.000 tone de la Bunge, la 241,99 USD/tonă și
 66.000 tone de la ADM, la 241,99 USD/tonă.
Toate achiziţiile au paritate CFR SOUTH KOREEA, cu 

livrare 30 aprilie – 25 mai 2021.
Grafi c porumb CBOT (august 2018- noiembrie 2020)

Estimare porumb 2021 – 2022
Conform Goldman&Sachs, importurile Chinei de porumb 

pentru 2021 sunt deja estimate la 33.000.000 de tone și 
predicţia până în 2023 este de 55.000.000 tone. În același 
timp WASDE vede doar 13 milioane tone pentru aecst sezon și 
22 milioane pentru anul agricol următor. Acest lucru vine să 
întărească analiza noastră preliminara de 23 milioane 2020-
2021 și creșterea până la 30 milioane pe care o previzionam 
pentru sezonul 2021-2022.

PIAŢA SEMINŢELOR DE FLOAREASOARELUI
Cererea masivă a Turciei, agregată cu diminuarea recoltelor 

din Bazinul Mării Negre, fac ca volatilitatea să fi e masivă pentru 
această materie primă. Bineînţeles că în joc intră și uleiul de 
palmier și cel de soia. Cotaţiile uleiului brut de fl oarea soarelui în 
Ucraina continuă să fi e discrepante din motivele enumerate mai 
sus, astfel încât pentru JFM (ianuarie-februarie-martie 2021) 
se oferă la nivelul de 1.175 USD/tonă faţă de cumpărătorii care 
doresc să plătească 1.145 USD/tonă. Anumite contracte s-au 
încheiat la 1.155 USD/tonă. Aceasta se refl ectă într-o creștere de 
preţ de circa 86 USD/tonă într-o săptămână.

În turbulenta pieţei intervine Turcia, care a profi tat de un 
moment mai puţin plăcut al unui procesator bulgar și a con-
tractat marfă cu origine Rusia, care așteptă în 5 nave în rada 
portului Varna la un preţ de 550 USD/tonă și a plătit pentru ea 
630 USD/tonă CIF Turcia. Cu un cost de 20-23 USD/tonă trans-
port, vedem poziţionarea preţului pentru România la un nivel 
de 580-590 USD/tonă FOB, 570-580 USD/tonă CPT Constanţa.

PIAŢA RAPIŢEI
Cotaţiile rapiţei se coagulează intern la niveluri de 410-

420 EUR/tonă FCA. Diferenţa între cele două cotaţii o face 
logistica faţă de cumpărător. S-au înregistrat tranzacţii de 
ordinul a câteva mii de tone, cuvântul de ordine fi ind „tot 
ce este de vânzare se cumpără”. La nivel european, rapiţa se 
cotează prin uleiul brut la nivelul de 856 EUR/tonă în zona 
porturilor olandeze, deci static din acest punct de vedere.

Ucraina se apropie de fi nalul însămânţărilor la rapiţă. 
În 17 noiembrie erau la un nivel de 86% faţă de o prognoză 
totală de 990.000 hectare.

Rusia însămânţează circa 1,4 milioane hectare de rapiţă, 
cu un potenţial estimat de 2,7 milioane tone.

EURONEXT cotează recolta nouă în scădere faţă de 
recolta veche, vizualizând progresul însămânţărilor, la 394,25 
EUR/tonă, inversul faţă de februarie 2021 fi ind de 20 euro.
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Luna Decembrie (lat. december) cea care încheie anul 
este cunoscută în tradiţia populară și sub denumirea 
de Undrea, prin care se păstrează amintirea Sfântului 
Apostol Andrei prăznuit în ultima zi a lunii noiembrie. 
Denumirea derivă de la cuvântul „decem”, care înseamnă 
zece, deoarece a reprezentat luna a zecea în calendarul 
roman — cu început de an la 1 martie — și luna a două-
sprezecea în Calendarul iulian și gregorian — cu început 
de an la 1 ianuarie.

În cursul acestei luni se afl ă începutul iernii atât 
în Calendarul ofi cial (1 decembrie), cât și în Calendarul 
popular (6 decembrie, Moș Nicolae) și în Calendarul as-
tronomic (ziua solstiţiului de iarnă). În fermă și pe câmp 
activităţile sunt limitate din cauza frigului astfel că 
fermierii pregătesc în această lună animalele și cultu-
rile care pot fi  protejate pentru “hibernare”. Nu sunt de 
neglijat în cultura mare nici eliminarea excesului de apă 
de pe câmp sau distrugerea crustelor de gheaţă care pot 
compromite recoltele însămânţate toamna.

Mereu se găsește ceva de făcut în grădina, fi e că este 
vorba de tăiat sau semănat, indiferent de luna anului în 
care ne afl ăm. Deși este tentant să credem că în ultima 
lună a anului trebuie să stăm departe de grădină, noi 
am alcătuit un top al lucrărilor pe care le putem face în 
decembrie în gospodărie, de la grădina cu fl ori și legume, 
la magazia cu unelte.

CULTURI DE CÂMP

 Se elimină apa de pe terenurile mai joase;
 Se face verifi carea sistematică a viabilităţii plantelor la 

cerealierele de toamnă;
 Se aplică îngrăşămintele minerale pe bază de fosfor şi 

potasiu la culturile de toamnă semănate în epoca optimă;
 Dacă arăturile nu au fost făcute în toamnă, tot acum se 

transportă gunoiul în câmp, se face împrăștierea lui și încor-
porarea sub brazdă;

 Se încorporează mai adânc, până la 30 cm, pe terenurile 
uşoare (nisipoase) şi în zonele secetoase şi mai puţin adânc, 
până la 18- 25 cm pe terenurile grele, reci şi în regiuni umede;

 Gunoiul se foloseşte cu precădere pe solurile sărace în 
humus, pe cele nestructurate sau cu structură degradată, 
pe cele grele (argiloase) pe care le afânează, pe cele uşoare 
(nisipoase) la care le îmbunătăţeşte caracteristicile de reţinere 
a apei;

 Fertilizarea cu gunoi de grajd se recomandă a fi  făcută 
de către fermierii care cunosc carenţele pământului pe care îl 
lucrează, deci efectuează periodic analize de sol. Atenţie: Nu 
se aplică gunoi în perioada cuprinsă între apariţia primului și 
ultimului îngheţ;

 Efi cienţa gunoiului de grajd este mai mare dacă se com-
pletează prin amestec cu îngrăşăminte minerale, în special 
cu cele fosfatice. Aceasta permite şi reducerea normelor de 
aplicare, fără ca sporul de producţie să scadă;

 Nu trebuie neglijat nici controlul grâului supus păstrării, 
prin introducerea mâinii până atinge baza vracului de boabe. 
Acest control este efectuat în cazul în care fermierul nu dispu-
ne de siloz, unde aerisirea se face automat;

 Dacă se semnalează ușoare procese de încălzire, în zilele 
reci și uscate se procedează la vânturare a grămezilor de boa-
be. Aceasta se face cu lopeţi de lemn iar boabele astfel răcite 
se vor păstra bine până în vara următoare.

APICULTURĂ

 Se face supravegherea şi controlul modului cum iernează 
familiile de albine o data la 2-3 saptămâni, prin controa-
le auditive (ascultare) pentru perceperea şi interpretarea 
zumzetului albinelor şi aprecierea resturilor găsite (pe foaia 
de control a stupului sau în urma preluării cu ajutorul unei 
sârme îndoite în unghi drept);

 Intervenţiile în stup se vor face în spaţii încălzite numai 
atunci când se constată lipsa rezervelor de hrană, îmbolnăvire 
sau alte stări anormale care nu pot fi  înlăturate în condiţii de 
stupină;

 Mortalitatea exagerată în urma analizei foii de control 
arată faptul că familia de albine fi e a iernat cu prea multe 
albine vârstnice fi e ca urmare a uzurii organismului cauzată 
de boală;

 Prezenţa albinelor mucegăite, umede arată că în stup 
există o ventilaţie precară;

 Albinele cu abdomenul umfl at şi petele de diaree la 
urdiniş sau pe scandura de zbor arată că în stup sunt provizii 
de calitate proastă sau condiţiile de iernare sunt nefavorabile 
neliniştind albinele şi sporind consumul de hrană. Această 
situaţie poate crea premiza apariţiei nosemozei;

 Se face prevenirea deranjării şi neliniştirii albinelor de 
păsări de curte, ciocănitori, piţigoi;

 Înlesnirea şi supravegherea unor zboruri spontane de 
curăţire ale albinelor în ferestrele calde ale lunii (când tem-
peratura depăşeşte 13-14ºC) după ce vatra a fost curaţită de 
zăpadă şi albina moartă de la urdiniş a fost îndepărtată, pot fi  
ridicate capacele şi salteluţele stupilor pentru ca razele soa-
relui să încălzească direct podişoarele. În limita posibilităţilor 
stupii umbriţi pot fi  mutaţi în locuri însorite;

 Se îndepărtează fără zgomot a zăpezii şi a gheţii formate 
pe scândurelele de zbor şi pe capacele stupilor;

 Se protejează stupina contra curenţilor reci de aer prin 
perdele, garduri realizate din diverse materiale anterior.

ZOOTEHNIE

 Se aplică măsurile sanitar – veterinare prevăzute pentru 
această lună;

 Se face mişcarea zilnică a animalelor când timpul o 
permite;

 Tot acum se fac ultimele verifi cări la adăposturile pentru 
stabulaţie din timpul iernii;

 Trebuie să se aibă în vedere ca sub nicio formă să nu 
plouă sau ningă pe animale. Curenţii de aer nu trebuie să 
depășească 1m/s. Este foarte important acest aspect și astfel 
sunt evitate și îmbolnăvirile care pot duce la pierderi enorme;

 Și lumina este un factor extrem de important având în 
vedere că infl uenţează prin lipsă funcţionarea glandei tiroide 
a animalelor, putând favoriza depunerea excesivă a grăsimii. 
Iluminarea adăposturilor se face natural, prin intermediul radi-
aţiilor solare sau artifi cial cu ajutorul lămpilor incandescente;

 Se supraveghează evoluţia gestaţiei la ovine.

LEGUMICULTURĂ
 Se îndepărtează frunzele îngălbenite ale plantelor din 

grupa brassicas (varza, conopida, gulie) de iarnă deoarece 
acestea pot adăposti boli şi dăunători;

 Se întocmeşte planul de culturi;
 Se adună resturile vegetale într-un spaţiu pentru 

compostare, devenind astfel un îngrăşământ organic preţios 
pentru recolta următoare;

 Se realizează ultimele arături imediat ce culturile de 
legume din câmp sunt recoltate;

 Se continuă semănăturile pentru salată, ridichii de lună 
(soiuri de toamnă-iarnă) în câmp;

 Se colectează și se etichetează seminţele pentru anul vi-
itor. Tot acum se aleg și soiurile sau hibrizii care vor fi  folosiţi 
în cultura următoare;

 Se face controlul silozurilor de legume care la nevoie se 
sortează.

POMICULTURĂ

 Se poate efectua primul tratament de iarnă;
 Se recoltează nucile, migdalele și gutuile. Tot acum sunt 

adunate și perele care sunt păstrate peste iarnă;
 După recoltare se adună fructele stricate rămase pe pomi 

sau sub pomi, deoarece reprezintă o sursă de infecţie pentru 
recolta anului următor;

 Se protejează pomii fructiferi împotriva rozătoarelor;
 Iarna se pot aplica îngrăşăminte chimice ce asigură 

nutriţia pomilor şi duc la obţinerea unor cantităţi de fructe 
de foarte bună calitate. Se pot aplica îngrășăminte cu fosfor, 
calciu, potasiu şi azot;

 În perioadele când se înregistrează temperaturi pozitive 
se pot aplica tratamente chimice de combatere a bolilor rezis-
tenţe şi a dăunătorilor. Se pot aplica tratamente cu produse pe 
baza de cupru cu concentraţii de până la 5%;

 De asemenea, când sunt temperaturi mai mari de 0⁰C se 
poate aplica un tratament pentru insecticide;

 Dacă nu au fost aplicate lucrări de întreţinere ale solului 
se mai pot aplica arături;

 Începând cu a doua parte a iernii, chiar dacă există zapa-
dă pe sol, se pot începe tăierile din coroana pomilor la speciile 
mai puţin sensibile la ger cum sunt merii;

  Se plantează rămurele de zmeură cât acestea sunt încă 
stare latentă;

 Dacă plantaţia de căpşune este mai veche de 3 ani, acum 
se plantează noi stoloni de căpşune. Căpşunele îmbătrânite 
pot să reţină boli şi dăunători şi îşi pierd din vigoare şi pro-
ductivitate;

ÎN GRĂDINA DE FLORI

 Începeti tăierile de iarnă pentru wisteria sau glicindă.
 Tăiaţi trandafi ri uscători acum, pentru a elimina bolile 

sau lăstarii lezaţi și pentru a lega la fi ecare lăstar câte un 
suport. Tăiaţi  lăstarii înfl oriţi la două treimi din lungimea lor.

 Lăsaţi capetele fl orilor ofi lite peste iarnă deoarece aces-
tea vor proteja viitorii muguri de îngheţ.

 Adunaţi frunzele căzute de la radacina trandafi rilor care 
au suferit de rugină sau pata neagră a frunzei vara anterioară, 
pentru a reduce riscul apariţiei acestor boli în anul următor.

 Continuaţi să scoateţi bulbii de dalia, begonia șsi gladio-
la pentru a îi depozita peste iarnă. Îndepărtaţi frunzele uscate 
înainte de a îi depozita.

 Îndepărtaţi frunzele usacate ale plantelor perene, scoa-
teţi-le din pământi și răriţi-le pentru a le menţine vigoarea.

 Înainte ca păsările să le mănânce în întregime, tăiaţi 
cateva ramurele de laur cu fructe pentru a face coroniţe de 
Crăciun.

PRINCIPALELE LUCRĂRI AGRICOLE 
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DIN LUNA DECEMBRIE
 Scoateţi și depozitaţi bulbii de dalia odată ce frunzele au 

fost înegrite de îngheţ.
 Plantaţi jardinière cu cyclam rezistente la îngheţ, iedera, 

skmimia, si plante perene care sunt verzi tot timpul anului, 
pentru a adăuga culoare grădinii. Plasaţi-le  de-a lungul alei-
lor sau la intrarea în grădină pentru a vă bucura de priveliștea 
lor pe tot parcursul iernii.

 Plantaţi arbuști specifi ci acestei perioade pentru a adău-
ga culoare și mireasma gradinii în această perioadă a anului.

 Dacă încă nu aţi plantat bulbii de primăvară, înca se mai 
poate face acest lucru, atât timp cât pământul nu este încă 
îngheţat.

 Împrăștiaţi nisip îj jurul arbuștilor coniferi.

ÎN GRĂDINA DE LEGUME

 Scoateţi prazul și păstârnacul înainte de a ingheţa solul, 
și puneţi-le într-un suport aproape de o alee. Se vor menţine 
foarte bine în următoarele luni și vor fi  foarte ușor de adus 
înauntru la nevoie.

 Răriţi straturile de rubarbă pentru a-i reda vigoarea. Re-
ţineţi plantele din exteriorul grămezii și nu pe cele din centru.

 Îndepărtaţi frunzele îngălbenite ale plantelor din grupa 
brassicas (varză, conopidă, gulie) de iarnă, deoarece acestea 
pot adăposti boli și dăunători.

 Săpaţi lângă bordurile cu găuri și puneţi compost 
deasupra acestora, lăsaţi viermii și îngheţul să bătătorească 
grămada de compost.

 Încercaţi să săpaţi un canal în locul în care veţi planta 
fasole sau mazăre anul următor, umpleti acest canal cu gunoi 
menajer (nu mâncare gătita). Acesta se va integra în sol și va 
îmbunătăţi creșterea acestor plante în anul următor.

 Dacă vreţi ceva care să crească și în acestă perioadă a 
anului, încercaţi kiturile de ciuperci.

 Acoperiţi varza de iarnă cu o plasă pentru a o proteja de 
porumbei.

 Ţineti lână la îndemână pentru a proteja straturile de 
salată, iarba grasă etc.

 Protejaăţi ţelina care a rămas în sol acoperind-o cu paie 
sau lână.

 Acoperiţi solul lutos cu polietilena pentru a-l menţine 
uscat pe durata iernii.

 Dacă tot aţi curăţat grădina pentru iarnă, folosiţi-vă de 
această ocazie pentru a instala alei de uzură, pe care le veţi 
folosi în momentul în care grădina este acoperită cu zăpadă.

ÎN GRĂDINA CU FRUCTE
 Acum este momentul ideal pentru a efectua tăieri pentru 

pomii fructiferi, pentru a menţine echilibrul natural și a în-
curaja producţia fructelor de calitate. Cu toate acestea, prunii, 
cireșii, nectarinii și piersicii nu ar trebui tăiaţi acum, deoarece 
devin sensibili la ciuperca frunzei de argint.

 Efectuaţi tăierile specifi ce pentru viţa de vie.
 Protejaţi piersicii și nectarinii de vremea umedă din 

timpul iernii, deoarece aceștia pot fi  contaminaţi cu dăunători 
care afectează frunzele. Construiţi un adăpost din polietilenă, 
în care sa adăpostiţi pomul, dar fără să-l atingeţi.

 Protejaţi vârfurile ramurilor de smochin deoarece aces-
tea pot să inghete pe durata iernii. Acoperiţi-le cu lână sau 
paie.

 Aplicaţi benzi de lipici pe trunchiul pomilor fructiferi 
pentru a împedica insectele care urcă pe copaci să își depună 
ouăle pe ramuri.

 Dacă vreţi să adunaţi zmeura din propria grădină, acum 
este momentul să plantaţi rămurele de zmeură, cât timp aces-
tea sunt încă în stare latentă.

 Dacă plantaţia de căpșuni este mai veche de 3 ani, acum 
este momentul să plantaţi noi stoloni de căpșune. Cele îmbă-
trânite pot să reţină boli și dăunători și iși pierd din vigoare și 
productivitate.

 Plantaţi afi n și coacaz în această iarnă pentru o diversi-
tate atractivă a grădinii cu fructe. Cu o infl orescenţă frumosa, 
fructe delicioase, și un frunzis roşiatic toamna, acești arbuști 
produc interes constant.

În această lună se mai efectuează tăierile de rodire. Pe lân-
gă îndepărtarea frunzelor și fructelor uscate, tăierea ramurilor 
este și ea foarte importantă. Tăierile au în vedere atât înde-
părtarea ramurilor uscate sau bolnave, care reprezintă surse 
potenţiale de agenţi patogeni, cât și direcţionarea coroanei. 
Pentru a preveni îndesirea prea mare, se taie ramurile interca-
late și cele îndreptate spre interior. Se pot alege ramurile care 
vor da rod în anul viitor, celelalte fi ind eliminate, iar coroana 
se va dezvolta controlat, bine proporţionată, în așa fel încât 
ramurile să aibă parte de soare în mod cât mai egal.

Tăierile de rodire se fac și ele în perioada de repaus vege-
tal, între momentul căderii frunzelor și înmugurire, chiar și 
pe parcursul iernii, în zilele considerate “ferestre de căldu-

ră”. Cu toate acestea, este preferabil ca tăierea să aibă loc în 
timpul toamnei, deoarece vremea imprevizibilă de primăvară 
poate îngreuna procesul, mai ales dacă se anunţă ieri lungi și 
geroase. De asemenea, dacă tăierea se face toamna, pomii vor 
putea distribui resursele de sevă doar spre ramurile selectate 
pentru a rodi în anul următor. Când se taie primăvara, seva se 
distribuie către toată coroana, inclusiv către ramurile ce vor 
fi  tăiate ulterior, iar cele rămase vor avea mai puţină vigoare 
pentru a da rod.

La pomii fructiferi de vară cu seminţe (cireș, cais, vișin, 
piersic), tăierile se pot face și mai repede, la sfârșitul lui 

august, dar numai după recoltă.  După tăiere, toate rănile și 
zonele tăiate trebuie netezite bine și apoi acoperite cu mastic 
sau cu vopsea pe bază de ulei vegetal.

ÎN SERĂ
 Dacă încă nu aţi făcut asta, curăţaţi și dezinfectaţi sera. 

Spălaţi geamurile, podeaua și schela serei cu dezinfectant hor-
ticol pentru a nimici orice dăunători care ar putea supravieţui 
peste iarnă.

 Spălaţi și dezinfectaţi rogojina înainte de a o depozita.
 Curăţaţi zăpada de pe seră și rame pentru a împiedica 

eventualele pagube pe perioada iernii, cauzate de presiunea 
exercitată de zăpadă.

 Izolaţi robinetele din aer liber și opriţi-le de la sursa de 
alimentare. De asemenea, ambalaţi furtunurile care nu sunt 
necesare.

 Aerisiţi sera în zilele mai călduroase pentru a reduce 
umiditatea și riscul apariţiei bolilor.

 Pregătiţi ancadramentul serei pentru primăvara viitoare. 
Este important să lăsati spaţiu deoarece veţi adăuga compost 
mai târziu.

 Înmulţiţi plantele perene, inclusiv brumărelul, macul 
oriental și menta prin lăstari cu rădăcină.

 Plantaţi bulbi în ghivece mari care vor putea fi  plantaţi 
în grădină primăvara următoare, pentru a putea umple goluri-
le din grădina cu fl ori.

 Udaţi plantele cu măsură pentru a menţine umiditatea 
la un nivel cât mai scăzut.

 Acordaţi atenţie mai mare afi delor care se pot instala 
pe durata iernii pe plante. Îndepărtaţi-le cu mâna sau folosiţi 
insecticid.

 Protejaţi crăciuniţele de curenţii de aer reci și lăsaţi solul 
să se usuce între udări, pentru ca infl orescenţa acestora să 
reziste de la Crăciun până târziu în ianuarie.

ÎNGRIJIREA GAZONULUI
 Evitaţi să călcaţi pe gazon atunci când acesta este în-

gheţat sau se afl ă sub un strat greu de zăpadă, deoarece îl veţi 
deteriora.

 Dacă este o iarnă blândă, continuaţi să tăiaţi gazonul 
dacă acesta mai crește, dar setaţi lamele mașinii de tuns la un 
nivel de tăiere mai înalt.

 Înţepaţi gazonul cu o furcă pentru a îmbunătăţi drenajul 
și aerisirea.

 Continuaţi să îndepărtaţi frunzele căzute, pentru a 
permite luminii să ajungă la gazon și pentru a evita uscarea 
acestuia.

 Efectuaţi o revizie și ascuţire a foarfecelor și a mașinii de 
tuns iarba acum, cât sunt mai puţin utilizate.

DIN FOTOLIU
 Planifi caţi cu atenţie grădina de legume pentru anul 

viitor, astfel încât să asiguraţi rotaţia culturilor pentru a evita 
acumularea de boli și dăunători.

 Gandiţi-vă la achiziţia seminţelor pentru anul următor – 
refl ectaţi asupra a ceea ce a mers bine și ce nu.

 Faceţi un inventar al uneltelor și echipamentelor de 
care o sa aveţi nevoie în anul urmator. Adăugaţi-le pe lista de 
Crăciun!

 Gândiţi-vă la speciile de meri pe care o să le plantaţi 
anul următor. Dacă în gradină aveţi spaţiul limitat, luaţi în 
calcul pomii fructiferi pitici.

ALTE LUCRĂRI ÎN GRĂDINĂ
 Spălaţi toate uneltele de gradină, lustruiţi-le cu ulei pe 

părtile de lemn și metal pentru a preveni ruginirea.
 Într-o zi cu umiditate scăzută, pregătiţi atelierul din 

grădină pentru primăvară.
 Verifi caţi siguranţa atelierului. Este foarte important 

deoarece în timpul iernii nu o să-l vizitaţi foarte des.
 Reparaţi gardurile și aplicaţi o substanţă conservantă 

pentru a împiedica putrezirea acestuia.
 Acum este momentul potrivit pentru a curăţa contaierele 

de apă inainte de a fi  umplute cu apă proaspată pe durata iernii.
 Scăpaţi de petele negre de pe pavaj prin frecare cu o pe-

rie sau spălare cu o mașină de spălat cu presiune. Ca alterna-
tivă, puteţi folosi lichid de curăţare a pavajului.

 Grupaţi plantele care sunt în ghivece într-un loc adăpos-
tit pentru a le proteja de îngheţ.

 Verifi caţi legările pomilor fructiferi și asiguraţi-vă că 
acestea sunt corespunzătoare, strângeti sau slăbiţi legăturile 
dacă este necesar.

 Spălaţi si dezinfectaţi hrănitorile pentru păsări, apoi 
umpleţi-le cu hrană. Acest lucru va atrage păsările care mai 
apoi vor mânca și dăunătorii din grădină.

 Construiţi sau cumpăraţi un container pentru compost.
 Continuaţi să strângeti frunzele căzute și puneţi-le 

într-un container de frunze sau de compost. Apoi adăugaţi 
compost în container.

 Acoperiţi containerele de compost cu o pătură veche sau 
o folie de plastic pentru a evita răcirea bruscă a compostului.

 Plantaţi gard viu fără rădăcină protejată, pentru a încu-
raja apariţia animăluţelor sălbatice și pentru a crea graniţe 
atractive în grădină.

 Faceţi o moviliţă din lemne vechi într-un colţ retras al 
grădinii, pentru a oferi adăpost broscuţelor ţestoase ţi altor 
vietăţi sălbatice.

 Adunaţi ramuri și fructe viu colorate pentru a confecţio-
na decoraţiuni pentru Crăciun.
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GUVERNUL A APROBAT PROGRAMUL DE DEZVOLTARE 
A HORTICULTURII PENTRU ANII 20212025

Cabinetul de miniștri a apro-
bat pe 18 noiembrie curent, în 
ședinţă de Guvern, Programul de 
Dezvoltare a Horticulturii pentru 
anii 2021-2025, inclusiv, Planul 
de acţiuni pentru implementarea 
acestuia.

 
Ministrul Agriculturii, Dezvoltă-

rii Regionale și Mediului, Ion PERJU, 
a comunicat, în cadrul ședinţei, că 
documentul este orientat spre con-
solidarea eforturilor și intervenţiilor 
în sectorul horticol, fi ind focusat 
prioritar pe dezvoltarea sustenabilă.

„Scopul Programului vizat 
constă în sporirea competitivităţii 
și rezilienţei sectorului horticol 
prin creșterea valorii producţiei și 
aprofundarea integrării lanţului 
valoric, cu accent pe dezvolta-
rea durabilă a mediului rural. În 
procesul de implementare a Pro-

gramului, ne propunem ca până 
în anul 2025 să atingem câteva 
obiective. Astfel, intenţionăm să 
extindem accesul la pieţele ex-
terne, să sporim competitivitatea 
forţei de muncă și a mediului de 

afaceri. Totodată, avem certitudi-
nea că noul Program va aduce plus 
valoare sectorului horticol în ţara 
noastră și va perpetua dezvoltarea 
și inovarea, componente ce gene-
rează profi t atât pentru întreprin-

deri, cât și pentru bugetul de stat”, 
a m enţionat ministrul Ion PERJU.

În același context, ofi cialul a 
specifi cat că prin implementarea 
graduală a Planului de acţiuni al 
Programului, sunt trasate obiec-
tive specifi ce și măsurabile, ce ţin 
de extinderea suprafeţelor pere-
ne, prin înfi inţarea plantaţiilor 
intensive și super-intensive noi, 
cu o suprafaţă de circa 21,8 mii 
ha; creșterea producţiei globale de 
fructe cu circa 508,7 mii tone sau 
35%; creșterea producţiei globale 
de legume cu circa 433 mii tone 
sau 45%; creșterea recoltei medii 
la ha pentru produsele horticole cu 
circa 40%; extinderea suprafeţelor 
irigate, prin efectuarea investiţiilor 
în circa 91,1 mii ha. De asemenea, 
extinderea spaţiilor de păstrare a 
fructelor, prin crearea depozitelor 
frigorifi ce noi cu o capacitate de 

depozitare de circa 338 mii tone 
fructe; crearea caselor de ambalare 
noi cu o capacitate de circa 45 mii 
tone de fructe; extinderea spaţiilor 
protejate de producere a legumelor, 
cu circa 5 mii ha; creșterea valorii 
exporturilor pentru produsele hor-
ticole cu peste 200 milioane dolari 
SUA, etc.

Pentru implementarea Pro-
gramului sunt necesare circa 11 
milioane de lei.

Cu referire la documentul 
aprobat, Prim-ministrul Ion CHICU 
a specifi cat: „Am toată convinge-
rea că în spatele acestor indicatori 
stau analize profunde, întrucât 
în procesul de elaborare a acestui 
program am benefi ciat de suportul 
partenerilor externi, inclusiv USAID, 
de aceea consider că acest Program 
este unul destul de realist pentru a 
fi  implementat”.

LA ONVV A FOST PREZENTAT NOUL DIRECTOR
 Ofi ciul Naţional al Viei și Vinu-

lui (ONVV) are un nou director. În 
urma concursului, desfășurat de 
Ministerul Agriculturii, Dezvoltării 
Regionale și Mediului (MADRM), 
Cristina Frolov  a fost desemna-
tă câștigătoare pentru postul de 
director al ONVV. Concursul a fost 
organizat după expirarea man-
datului de patru ani, a fostului 
director al instituţiei, Gheorghe 
Arpentin.   

 
Noul director al Ofi ciului este 

membru al Consiliului Coordona-
tor al ONVV, concomitent este și 
secretar al consiliului Asociaţiei 
Producătorilor de Vinuri cu IGP 
Codru și a deţinut până în prezent 
funcţia de manager general al SRL 
Castel „Mimi”.  

Cristina Frolov a absolvit Aca-
demia de Economie din București în 
anul 2009, cu licenţă în economie și 
administrarea afacerilor și și-a înce-
put cariera în calitate de director de 
producţie și marketing la Agrovin 
Bulboaca SA - afacere de familie. 
După reorganizarea societăţii pe 

acţiuni, în aprilie 2014, Christina 
Frolov devine manager general 
la Castel Mimi. De asemenea, din 
februarie 2019 până în martie 2020, 
a fost vicepreședinte al Asociaţiei 
Angajatorilor din Industria Turis-
mului (APIT) și din ianuarie 2020 a 
devenit președinte al Asociaţiei Na-
ţionale pentru Turismul de intrare 
și de interior (ANTRIM).

Christina Frolov vorbește patru 
limbi - română, rusă, engleză și 
franceză.

În cadrul ședinţei de prezentare, 
ministrul Ion PERJU i-a urat mult 
succes în activitate noului director, 
menţionând că marca ţării ca pro-
ducător de vinuri excelente trebuie 
promovată în continuare, la fel și 
cooperarea strânsă cu industria, 
Guvernul și partenerii de dezvoltare, 
inclusiv,  transparenţa în procesul 
decizional.   

Totodată, ministrul și-a expri-
mat aprecierea și i-a mulţumit 
fostului director, Gheorghe Arpen-
tin,  pentru contribuţia enormă în 
promovarea sectorului vitivinicol 
și proiectele implementate în cei 

patru ani de mandat, subliniind 
că datorită programelor inovative 
pentru sectorul vitivinicol, ţara 
noastră a devenit mult mai vizibilă 
la nivel internaţional, în timp ce 
Vinul Moldovei a reușit acumuleze 
cel mai mare număr de medalii din 
istorie.

Doctor habilitat în știinţe 
tehnice, Gheorghe Arpentin a 
deţinut funcţia de director al 
Ofi ciului Naţional al Viei și Vinului 
în perioada 2016-2020. Din 2018, 
Gheorghe Arpentin conduce co-
misia „Siguranţă și Sănătate” din 
cadrul Organizaţiei Internaţionale 

a Viei și Vinului (OIV), devenind 
astfel primul cetăţean al Republicii 
Moldova cu o funcţie importantă în 
cadrul organizaţiei internaţionale 
care studiază din punct de vedere 
știinţifi c și tehnic sectorul vitivi-
nicol mondial, vinul și produsele 
derivate din viţă-de-vie. Este mem-
bru al asociaţiilor internaţionale de 
profi l de peste hotare, iar anterior 
a fost președintele Uniunii Oenolo-
gilor din ţară, primul președinte al 
Uniunii Vitivinicole a Regiunii ge-
ografi ce „Valul lui Traian”, fondator 
și mai apoi Președinte al Asociaţiei 
Micilor producători de vinuri.

 
Notă: Ofi ciul Naţional al 

Viei și Vinului este o instituţie 
publică, creată în rezultatul im-
plementării reformei legislative 
în sectorul vitivinicol. Printre 
obiectivele de bază ale ONVV se 
numără diversifi carea pieţelor 
de desfacere și promovarea 
vinurilor moldovenești prin 
programul naţional și brandul 
naţional vinicol „Vinul Moldo-
vei, o legendă vie”.

 Organizaţia Cooperării Economice a 
Mării Negre (OCEMN) a organizat astăzi, un 
seminar regional cu tematica: „Oportunită-
ţile economice ale unei economii circulare: 
combaterea poluării cu plastic și microplas-
tic în regiunea Mării Negre”.

 
Reuniunea factorilor de decizie a ţări-

lor membre ale OCEMN a avut loc în regim 
online, iar scopul a fost de a identifi ca soluţii 
și mecanisme de combatere a poluării cu 
materiale din plastic, prin prisma politicilor și 
strategiilor de mediu ale UE, precum și de a 
explora idei și proiecte de cooperare internaţi-
onală în domeniul respectiv.

În cadrul discuţiilor, participanţii s-au an-
gajat să identifi ce modalităţile de promovare 
în continuare a utilizării economiei circulare 
în regiune.

La evenimentul, Republica Moldova a fost 
reprezentată de Secretarul de Stat al MA-
DRM Maxim POPOV, responsabil de politicile 
în domeniul protecţiei mediului. În mesajul 
transmis tuturor participanţilor, ofi cialul și-a 
exprimat recunoștinţa faţă de președinţia 

română a OCEMN pentru organizarea eve-
nimentului și oportunitatea schimbului de 
experienţă în domeniul protecţiei mediului 
cu ţările din regiunea Mării Negre și a vorbit 
despre acţiunile Guvernului în conformita-
te cu angajamentele asumate de Republica 
Moldova în Acordul de Asociere cu Uniunea 
Europeană și prevederile tratatelor internaţio-
nale la care  este parte ţara noastră.  

„În contextul priorităţilor actuale ale 
politicii de mediu la nivel naţional, aprobarea 
Strategiei Naţionale de Dezvoltare „Moldova 

2030” în iunie 2020 a marcat o schimbare po-
zitivă în promovarea priorităţile de mediu ale 
ţării pe baza faptului că obiectivele și indica-
torii cheie de mediu se referă la dezvoltarea 
economică ecologică, promovarea economiei 
circulare, a efi cienţei energetice, reducerea 
nivelului de poluare și a obiectivelor de 
dezvoltare durabilă din punct de vedere al 
mediului sunt printre angajamentele asumate 
în cadrul documentului. Moldova intenţionea-
ză să consolideze și să dezvolte în continuare 
noi documente politice în domeniul protecţiei 
mediului, utilizării durabile, conservării și 
protecţiei resurselor de apă și râurilor mici, 
menite să îmbunătăţească gestionarea, pro-
tecţia și utilizarea resurselor de apă ale ţării 
în contextul promovării dezvoltării durabile 
a creșterii albastre și pentru adaptarea la 
schimbările climatice, care în cazul resurselor 
de apă limitate este crucială pentru Republica 
Moldova”, a subliniat Maxim POPOV.

De asemenea, Secretarul de Stat a men-
ţionat că priorităţilor acordului european 
în Moldova, sunt integrate în continuare în 
versiunea actualizată a Strategiei de mediu 

2030, a Programului pentru promovarea 
economiei verzi în Republica Moldova pentru 
2021-2023 și a Legea privind deșeurile, iar 
în luna decembrie MADRM va iniţia elabo-
rarea unui nou program privind gestionarea 
deșeurilor, cu sprijinul proiectului regional 
EU4Environment.

„Guvernul Republicii Moldova își continuă 
acţiunile, pe baza priorităţilor Acordului de 
asociere, Legii privind deșeurile și documen-
telor strategice în domeniu. În acest context, 
menţionăm că intenţionăm să colectăm 
separat și să reciclăm în cele din urmă 30% 
din deșeurile de plastic generate în ţară până 
la sfârșitul acestui an, conform obiectivelor 
naţionale asumate. Astfel, sunt în curs de 
desfășurare măsuri practice în acest sens, 
prin implementarea de noi sisteme de gesti-
onare a deșeurilor cu sprijinul UE și al BERD 
și stabilirea de parteneriate public-private cu 
companii de reciclare, precum și cu sprijinul 
societăţii civile profesionale. organizaţii, care 
lucrează în domeniul gestionării și valorifi -
cării deșeurilor în ţara noastră”, a specifi cat 
Secretarul de Stat.

STATELE MEMBRE ALE ORGANIZAŢIEI COOPERĂRII ECONOMICE A MĂRII NEGRE OCEMN 
ÎȘI INTENSIFICĂ EFORTURILE PENTRU COMBATEREA POLUĂRII 
CU PLASTIC ȘI MICROPLASTIC ÎN REGIUNEA MĂRII NEGRE
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MAXIM POPOV A FOST NUMIT DIRECTOR INTERIMAR 
AL AGENŢIEI PENTRU DEZVOLTAREA ȘI MODERNIZAREA AGRICULTURII

Pe 18 noiembrie curent, în cadrul 
ședinţei Guvernului a fost aprobat Regula-
mentul privind acordarea plăţilor directe 
per cap de animal. Acesta stabilește con-
diţiile, ordinea şi procedura de acordare a 
plăţilor directe crescătorilor de animale. 

Prin aprobarea acestui Regulament, statul 
urmărește atingerea următoarelor obiective, și 
anume: creșterea numărului  de exploataţii zootehni-
ce autorizate, ca urmare a înregistrării fermelor din 
rândurile deţinătorilor casnici; creșterea numărului 
de animale exploatate, ca urmare a stopării sacrifi că-
rii animalelor și a interesului de a deţine un număr 
mai mare de animale; creșterea productivităţii medii 
a șeptelului de animale; creșterea volumelor de pro-
ducţie animalieră; asigurarea unităţilor de procesare 
cu materie primă de origine animalieră autohtonă.

Astfel, deţinătorii de bovine de rasă speciali-
zată vor primi între 5000-7000 lei per cap de ani-

mal, deţinătorii de ovine de rasă specializată sau 
de caprine vor primi între 500-300lei/per cap.  În 
cazul animalelor de rasă pură, valoarea plăţilor 
directe va crește cu 50%.

Totodată, Guvernul a mai decis că în vederea 
realizării plăţilor directe per cap de animal, în 
funcţie de cererile parvenite de la producătorii 
agricoli, anual vor fi  alocate din Fondului naţio-
nal de dezvoltare a agriculturii şi mediului rural, 
cel puţin 30% pentru fi nanţarea cererilor de 
acordare a plăţilor directe per cap de animal.

În caz de nevalorifi care a surselor fi nanciare 
planifi cate, mijloacele fi nanciare vor fi  utilizate în 

conformitate cu Regulamentul privind condiţiile, 
ordinea şi procedura de acordare a mijloacelor 
Fondului naţional de dezvoltare a agriculturii şi 
mediului rural, aprobat prin Hotărârea Guvernu-
lui nr. 455/2017”, indicate în document.

De menţionat că, depunerea dosarelor de so-
licitare a plăţilor directe per cap de animal, se va 
face în cadrul apelurilor anunţate de Ministrului 
agriculturii, dezvoltării regionale şi mediului.

Controlul asupra executării prezentei hotărâri 
se pune în sarcina MADRM, iar decizia va intra în 
vigoare la data publicării în Monitorul Ofi cial al 
Republicii Moldova.

GUVERNUL A APROBAT REGULAMENTUL PRIVIND 
ACORDAREA PLĂŢILOR DIRECTE PER CAP DE ANIMAL

 În urma  verifi cărilor de spe-
cialitate, efectuate în perioada 
august – noiembrie curent, Inspec-
toratul pentru Protecţia Mediu-
lui  a suspendat total activitatea 
unei întrerpinderi din localitatea 
Fundul Galbenei, r-nul Hîncești, ce 
deţinea un depozit de recepţionare 
și stocare a deșeurilor de metale 
feroase și neferoase, de baterii de 
acumulatoare uzate, inclusiv, în 
stare prelucrată.

 
În cadrul controalelor vizate, 

IPM a constatat că întreprinderea 
își desfășoară activitatea în mod 
necorespunzător, încălcând  legisla-
ţia în vigoare cu referire la autori-
zarea activităţii de întreprinzător, 

protecţia mediului și gestionarea 
deșeurilor.  

La faţa locului, inspectorii au 
înregistrat în procesele verbale 

următoarele încălcări: nerespectarea 
procedurii de amplasare a depozitului 
(fapt ce contravine Codului funciar), 
desfășurarea neautorizată a activităţii 

de colectare și depozitare a deșeurilor 
de metale feroase și neferoase pe 
terenul vizat, precum și depistarea 
scurgerilor de uleiuri industriale, 
arderii deșeurilor de cauciuc, etc.

Pe parcursul a patru luni de 
zile, IPM a emis mai multe pre-
scripţii entităţii economice pentru 
activităţile ilicite desfășurate și 
care cauzează prejudicii mediului 
înconjurător. În pofi da tuturor pre-
scripţiilor impuse întreprinderea își 
continua activitatea cu încălcarea 
actelor normative.

În acest caz, inspectorii au 
aplicat măsura de suspendare totală 
a activităţii  întreprinderii, fi ind 
emise și prescripţii noi, ce obligă 
agentul economic să amplaseze 

corespunzător recipientele desti-
nate pentru păstrarea, selectarea 
deșeurilor de metale neferoase, 
baterii și acumulatoare uzate 
pentru a evita riscul de amesteca-
re a deșeurilor periculoase cu alte 
categorii de deșeuri, precum și să 
eticheteze obligatoriu containerele 
în conformitate cu cerinţele privind 
clasifi carea, etichetarea și ambala-
rea substanţelor și amestecurilor, 
aprobate de Guvern, inclusiv, să exe-
cute prescripţiile indicate anterior.

Reluarea activităţii de colectare 
și depozitare a deșeurilor de metale 
feroase și neferoase de întreprinde-
re va fi  posibilă doar după execu-
tarea prescripţiilor indicate, prin 
coordonarea cu IPM Hîncești.

INSPECTORATUL PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI A SUSPENDAT ACTIVITATEA 
UNEI ÎNTREPRINDERI DE COLECTARE ȘI DEPOZITARE A METALELOR 
FEROASE ȘI NEFEROASE DIN RAIONUL HÂNCEȘTI

Ministrul Agriculturii, 
Dezvoltării Regionale și 
Mediului, Ion PERJU, s-a în-
tâlnit, în după amiaza zilei 
de astăzi, cu noul director 
de ţară al Fondului Inter-
naţional pentru Dezvoltare 
Agricolă (IFAD) pentru 
Republica Moldova, Samir 
Bejaoui și directorul UCIP 
IFAD, Victor Roșca.

 
Ofi cialii au discutat des-

pre ratifi carea Acordului pri-
vind Programul IFAD VIII sub 
denumirea ”Talent Retention 
fo r Rural Transformation 
Project”, ce va fi  implementat 

în perioada 2020-2026 și 
despre procesul de elaborare 
a Fondului de Garantare a 
Creditelor în Agricultură. De 
asemenea, părţile au realizat 
o retrospectivă a proiectelor 
comune în derulare, precum 
și a asistenţei fi nanciare 
acordată de-a lungul anilor 
pentru Republica Moldova.

Ministrul Ion PERJU 
a salutat noul director de 
ţară al IFAD și i-a mulţu-
mit pentru prima vizită în 
ţara noastră, precum și și-a 
exprimat recunoștinţa pentru 
asistenţa fi nanciară de circa 
124 milioane dolari SUA, 

acordată de IFAD ţării noastre 
pe parcursul a 20 de ani. De 
asemenea, ofi cialul a precizat 
că în perioada următoare va 

fi  ratifi cat Acordul privind 
Programul IFAD VIII, iar la ca-
pitolul Fondului de Garantare 
a Creditelor în Agricultură, 

ministrul a insistat asupra 
creării Fondului focusat exclu-
siv pe sprijinirea segmentului 
agroalimentar, în vederea 
asigurării și sporirii unui 
acces sustenabil la fi nanţare a 
producătorilor agricoli.

La fi nal părţile au menţi-
onat că  ratifi carea Acordului 
va facilita majorarea inves-
tiţiilor în sectorul agricol și 
va spori oportunităţile de 
dezvoltare a producătorilor și 
accesul acestora la pieţele de 
desfacere.  

Notă: Obiectivul principal 
al Acordului IFAD VIII rezidă 

în realizarea unui Proiect 
investiţional în valoare totală 
de circa 25 mln de dolari 
SUA.  Finalitatea Acordului 
constă în disponibilitatea/
oferirea unei fi nanţări ușor 
accesibile, acordată pe termen 
lung la condiţii preferenţiale, 
inclusiv cu elemente de grant 
- pentru dezvoltarea durabilă 
a agriculturii și sectorului 
privat din zona rurală, cu 
accente sporite pe creșterea 
economică, dezvoltarea unor 
afaceri mai atractive, spori-
rea competitivităţii produse-
lor agroalimentare și crearea 
a noi locuri de muncă.

MINISTRUL ION PERJU SA ÎNTÂLNIT CU NOUL DIRECTOR DE ŢARĂ 
AL IFAD PENTRU REPUBLICA MOLDOVA

Agenţia de Dezvoltare și Modernizare a 
Agriculturii (ADMA) are un nou director. As-
tăzi, în cadrul unei ședinţe de lucru cu mi-
nistrul Ion PERJU, noul director interimar, 
Maxim POPOV,  a fost prezentat angajaţilor 
instituţiei.

 
Noul director inter imar al ADMA,  Maxim 

POPOV, a fost Secretar de Stat responsabil 
de politicile în domeniul protecţiei mediului 
și resurselor naturale, în cadrul Ministerului 
Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului,  
numit prin decizia Guvernului în martie 2020, 
deţinând anterior funcţia de șef al cabinetului 
ministrului.

Maxim POPOV și-a început activitatea în 
sectorul public, în anul 2012, fi ind angajat 
în funcţia de  asistent în cadrul Secretariatul 
Parlamentului Republicii Moldova. Anterior, 

pe parcursul activităţii profesionale a obţinut 
experienţă în domeniul management econo-
mic în sectorul privat, a fost expert în sectorul 
agroalimentar și promovarea exporturilor în 
cadrul Proiectului Băncii Mondiale de Ame-
liorare a Competitivităţii (UIPAC), precum 
și a activat în cadrul Cancelariei de Stat. A 
absolvit Academia de Studii Economice din 
București și deţine diplomă de master în feza-
bilitatea investiţiilor în agricultură.

Pe parcursul activităţii profesionale, Ma-
xim POPOV a fost responsabil de elaborarea 
documentelor de politici de mediu, asigurarea 
managementului companiei; comunicarea și 
menţinerea relaţiilor cu partenerii de afaceri 
și autorităţile; promovarea și dezvoltarea pro-
gramelor  de creștere a vizibilităţii și promo-
vării brandului moldovenesc pe principalele 
pieţe de export a Republicii Moldova, etc.  

Pentru dezvoltarea capacităţilor profesio-
nale a făcut stagii și programe de dezvoltare 
cu referire la comunicarea în afaceri, atrage-
rea și promovarea investiţiilor, agricultura 
sustenabilă.

Ministrul Agriculturii, Dezvoltării Regi-

onale și Mediului, Ion PERJU, a menţionat 
în cadrul ședinţei cu angajaţii ADMA că 
Maxim POPOV deţine o experienţă vastă în 
domeniul  managementului proiectelor și va 
contribui la realizarea politicilor și obiective-
lor strategice ale  instituţiei.
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Sectorul de producţie a cărnii 
de pui și de ouă este unul dintre 
cele mai intensive din Uniunea 
Europeană (UE), cu numeroase fer-
me cu  peste 100.000 de păsări, se 
arată într-un studiu realizat de 
Serviciul de Cercetare al Parla-
mentului European (EPRS). Se 
estimează că 90% din puii de 
carne sunt crescuţi în sisteme de 
creștere intensivă, prin utilizarea 
de rase cu creștere rapidă obţinute 
prin selecţie genetică. Cu toate 
acestea, sistemele alternative de 
producţie de pui (de tip free-range 
și organice) sunt în creștere în 
multe ţări UE.

În ceea ce privește producţia de 
ouă, cele 400 de milioane de găini 
ouătoare din întreaga UE produc 
aproape 7,5 milioane de tone de 
ouă pe an. UE este al doilea cel mai 
mare producător mondial de ouă 
după China.

Uniunea Europeană este prin-
tre primii patru producători de 
carne de pasăre din lume, alături de 
Statele Unite ale Americii, Brazi-
lia și China, fi ind a doua cea mai 
produsă și consumată carne din 
Uniunea Europeană, după cea de 
porc, iar estimările anunţă o conti-
nuare a creșterii, deși într-un ritm 
mai lent, în aproape toate statele 
membre. Consumul mediu de carne 
de pasăre a fost în anul 2018 de 
24,8 kg pe cap de locuitor, compara-
tiv cu 32,5 kg carne de porc și 11 kg 
carne de vită.

 Conform raportului de perspecti-
vă al Comisiei Europene (din 2018), 
producţia și consumul de carne de 
pasăre din UE se așteaptă să creas-
că, în general, cu 4% între 2018 și 
2030.

Anul trecut, UE a produs 
aproximativ 15 milioane tone de 
carne de pasăre, 70% din producţia 
comunitară fi ind realizată de șase 
state membre: Polonia, (16,8%), Re-
gatul Unit (12,9%), Franţa (11,4 %), 
Spania (10,7%), Germania (10,4%) și 
Italia (8,5%). Păsările de curte au re-
prezentat 5% din producţia agricolă 
totală a UE în 2018 (432,6 miliarde 
euro), iar ouăle 2,4%.

 Distribuţia producţiei de car-
ne de pasăre în Uniunea Europeană 
este următoarea: 81% broiler (pui 
crescuţi exclusiv pentru producţia 

de carne), 14% curcan, 3% raţă 
(Franţa este cel mai mare produ-
cător de carne de raţă din UE, re-
prezentând aproximativ 50% din 
producţia totală a UE în 2014, în 
principal de carne și pate de fi cat). 
Preţul pentru broiler a fost, în săp-
tămâna 25 noiembrie – 1 decembrie 
a.c., de 180,34 euro/100 kg, cu 2,4% 
sub cel consemnat cu un an în 
urmă și cu 1% mai puţin decât în 
săptămâna anterioară.

Franţa, cel mai mare 
producător de ouă 
din UE

73% din producţia Uniunii Euro-
pene de ouă este acoperită de șapte 
state membre: Franţa (13%), Ger-
mania (12%), Italia (11%), Spania 
(10%), Marea Britanie (10%), Olanda 
(9%), Polonia (8%). Statele membre 
UE vând ouă, în special, în Japonia, 
Elveţia, Israel, Thailanda.

În primele nouă luni din acest 
an, au fost livrate peste 180.000 de 
tone echivalent ouă pe pieţele ex-
tracomunitare, cu aproximativ 14% 
mai mult decât în perioada similară 
de anul trecut, UE fi ind exportator 
net de ouă și produse din ouă. Im-
porturile de ouă ale statelor mem-
bre UE au scăzut cu aproape 28% 
în perioada ianuarie – septembrie 
a.c., până la 16.600 tone echivalent 
ouă. Ucraina, SUA și Argentina au 
fost principalii furnizori în această 
perioadă.

La nivel global, cei mai mari ex-
portatori de ouă și produse din ouă 
sunt Turcia, Ucraina, SUA, China, 
UE, Malaezia, Belarus, iar principalii 
importatori din lume sunt China, 
Singapore, Serbia, Canada, Elveţia, 
Georgia, Japonia.

Preţul ouălor a evoluat în 
creștere în acest an, în Uniunea 
Europeană, până la o medie de 
139,80 euro/100 kg în săptămâna 
25 noiembrie – 1 decembrie 2019, 

cu 3,3% mai mult decât în urmă 
cu un an, cu 4,3% peste preţul din 
urmă cu o lună și mai mare cu 
aproape 0,5% faţă de săptămâna 
anterioară.

Important pentru 
industria de creștere 
a păsărilor

  Exporturile din Uniunea 
Europeană se preconizează că 
vor crește în perioada următoare, 
deoarece se anticipează că cererea 
globală va rămâne puternică, ma-
jorându-se cu o rată de 1,3% pe 
an până în 2030. Anul trecut, UE 
a exportat 1,78 milioane tone 
de carne de pasăre greutate în 
carcasă, în special în Africa de 
Sud, Benin, Ghana, Arabia Saudită, 
Hong Kong, Ucraina și Filipine, și 
a importat peste 800.000 tone, în 
principal din Brazilia,Thailanda, 
Ucraina, Chile și China.

  Cererea suplimentară de im-
port de carne de pasăre se preconi-
zează că va veni în mare parte din 
Asia, dar și din Africa subsaharia-
nă și din Orientul Mijlociu.

     Majoritatea cetăţenilor UE 
caută informaţii despre metoda 
de producţie atunci când cumpără 
produse animale și sunt pregă-
tiţi să plătească mai mult pentru 
produsele rezultate din sisteme de 
creștere care ţin cont de bunăsta-
rea animalelor. Peste 1,6 milioane 
de cetăţeni ai UE au semnat o 
petiţie care solicită Comisiei Euro-
pene să pună capăt creșterii ani-
malelor de fermă în cuști (semnă-
turile au fost strânse până la data 
de 11 septembrie 2019). Un centru 
de referinţă al UE pentru bunăs-
tarea păsărilor de curte și alte 
animale mici de fermă va deveni 
operaţional în 2020, după modelul 
celui organizat pentru porci în 
2018, și va fi  condus de un consor-
ţiu de institute din Franţa, Spania, 
Danemarca și Italia. Obiectivul 
său este de a îmbunătăţi aplicarea 
legislaţiei UE privind bunăsta-
rea găinilor ouătoare, a puilor de 
carne și animalelor de fermă mici, 
inclusiv în timpul transportului și 
sacrifi cării. Centrul va oferi sprijin 
statelor membre în efectuarea 
controalelor ofi ciale asupra bunăs-
tării animalelor, va contribui la 
realizarea de studii știinţifi ce, la 
organizarea de cursuri de instruire 
și la diseminarea informaţiilor re-
zultate din activitatea de cercetare 
și inovaţie.

Două exemple interesante oferă 
Germania și Franţa, în privinţa 
bunăstării animalelor și a sacrifi că-
rii acestora. O companie germană a 
dezvoltat, în cooperare cu Univer-
sitatea din Leipzig, prima metodă 
operaţională pentru recunoașterea 
timpurie a genului la ouăle de 
găină, în încercarea de a găsi o 
alternativă la sacrifi carea puilor 
masculi. Astfel, eliminarea lor are 
loc în stadiul embrionar timpuriu, 
prin distrugerea ouălor. În Franţa, 
o fermă adăpostește, până când 
mor de bătrâneţe, 16.000 de găini 
ouătoare ajunse la vârsta la care 
sunt mai puţin productive. Suprafa-
ţa alocată acestor găini este de 16 
hectare, iar ouăle lor sunt comer-
cializate la un preţ care refl ectă 

costurile. Două milioane de ouă au 
fost deja vândute în 700 de puncte 
de vânzare din Franţa și Belgia, 
potrivit studiului EPRS.

  Grâul este principala cereală 
utilizată în Uniunea Europeană pen-
tru hrana păsărilor de curte, însă 
soia este o componentă importantă, 
în special, pentru hrănirea puilor 
de carne. Potrivit Eurostat, 95% din 
soia utilizată în UE este importată 
din ţări terţe.

    Acordul UE-Mercosur, în-
cheiat la 28 iunie 2019, prevede 
o cotă tarifară pentru păsări de 
curte de 180.000 de tone (echiva-
lent greutate în carcasă) fără taxe 
vamale, subdivizată în 50% os și 
50% dezosată. Volumul va fi  etapi-
zat în cote egale, în șase ani, dacă 
Acordul va fi  implementat. AVEC, 
o asociaţie europeană puterni-
că în domeniul sectorului cărnii 
de pasăre (reprezintă 95% din 
producţia UE de carne de pasăre), 
a criticat ferm rezultatele nego-
cierilor UE-Mercosur, declarând 
că sectorul UE de carne de pasăre 
a fost sacrifi cat, având în vedere 
cota mare de carne de pasăre care 
ar urma să fi e importată în spaţiul 
comunitar fără taxe vamale din 
ţările Mercosur.

   Relaţia comercială dintre 
UE și Ucraina desfășurată în ca-
drul Acordului de liber schimb, 
aplicat începând cu 1 ianuarie 
2016, a fost afectată, recent, de 
o problemă referitoare la im-
porturile în exces de produse de 
pasăre din Ucraina în UE, prin 
specularea unei lacune legisla-
tive din partea unor exportatori 
ucraineni. Importurile au crescut, 
astfel, de la 3.700 de tone în 2016 
la peste 55.000 de tone în 2018. În 
martie 2019, UE și Ucraina au 
negociat o soluţie pentru elimina-
rea riscului de importuri potenţial 
nelimitate scutite de taxe vamale, 
iar la data de 5 noiembrie a.c. 
Comisia pentru agricultură și dez-
voltare rurală a Parlamentului Eu-
ropean a adoptat un aviz favorabil 
asupra proiectului de acord. La 
26 noiembrie, a fost votat în plen. 
Raportorul pentru acest proiect îi 
recomandă Comisiei să monitori-
zeze cu atenţie și în mod regulat 
punerea în aplicare și respectarea 
acestui acord.

CARNEA DE PASĂRE ESTE A DOUA CEA MAI PRODUSĂ 
ȘI CUMPĂRATĂ CARNE DIN UE

Un nou studiu arată că 1% 
din populaţia lumii, adică cei care 
călătoreau frecvent, a cauzat ju-
mătate din emisiile aeriene globa-
le în 2018. Pasagerii din SUA au 
avut cea mai mare amprentă de 
carbon, urmaţi de Marea Britanie, 
Japonia, Germania și Australia.

 Numai 11% din oamenii din 
toată lumea au zburat cu avionul 
în 2018 și doar 4% au călătorit 
în afara ţării lor. Cercetătorii au 
arătat că un grup de elită (1%), 
care călătorea des cu avionul, a 
avut un impact mare asupra crizei 
climatice, care afectează pe toată 
lumea. Ei au estimat că, în acel an, 
companiile aeriene au produs un 
miliard de tone de dioxid de carbon 
și au benefi ciat de o subvenţie de 
100 de miliarde de dolari, neplă-
tind daunele climatice cauzate.

Pasagerii din Statele Unite 
au avut s-au detașat lejer de cei 
din celelalte ţări bogate, privind 
amprenta de carbon, fi ind în top. 
Emisiile aeriene ale Americii sunt 
mai mari decât a următoarelor 10 
ţări din top la un loc, adică Marea 
Britanie, Japonia, Germania și 
Australia.

Oamenii de știinţă au susţinut 
că scăderea numărului pasageri-
lor în 2020, în timpul pandemiei 
de coronavirus, ar trebuie să fi e o 
oportunitate pentru transformarea 
industriei aviatice într-una mai 
sustenabilă și mai corectă. O măsu-
ră ar putea fi  punerea unor condiţii 
verzi pentru ajutoarele venite din 
partea guvernelor, cum s-a întâm-
plat în Franţa.

Emisiile de dioxid de carbon 
ale industriei aviatice au crescut 
cu 32% din 2013 în 2018, cu 70% 

mai repede decât au prevăzut 
Naţiunile Unite.

„Dacă vrei să rezolvi pro-
blema schimbărilor climatice 
și trebuie să regândim aviaţia, 
atunci ar trebui să începem din 

vârf, unde câţiva «super emiţă-
tori» contribuie masiv la încăl-
zirea globală”, a declarat Stefan 
Gössling, de la Universitatea 
Linnaeus din Suedia, pentru The 
Guardian. „Bogaţii au avut prea 

multă libertate să facă lumea po-
trivit dorinţelor lor. Ar trebui să 
vedem această criză ca o oportu-
nitate să schimbăm sistemul de 
transport aerian.”

Pasagerii frecvenţi identifi caţi 
în studiu au călătorit aproximativ 
56.000 km pe an, a spus Göss-
ling, echivalent cu trei zboruri pe 
distanţe lungi pe an, un zbor pe 
distanţe scurte pe lună sau o com-
binaţie a celor două.

Cercetarea, publicată în 
revista Global Environmental 
Change, a colectat o serie de date 
și a constatat că proporţii mari 
de oameni din fi ecare ţară nu 
zboară deloc în fi ecare an – 53% 
în SUA, 65% în Germania și 66% 
în Taiwan. În Marea Britanie, 
date separate arată că 48% dintre 
oameni nu au zburat în străinăta-
te în 2018.

STUDIU. 1% DIN POPULAŢIA LUMII A CAUZAT JUMĂTATE DIN EMISIILE AERIENE GLOBALE DIN 2018
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Parlamentul European  a 
votat, la 19 iunie 2020, înfi inţarea 
unei comisii de anchetă care să 
examineze aplicarea normelor UE 
privind bunăstarea animalelor în 
timpul transportului în interiorul 
și în afara Uniunii Europene. Oda-
tă cu noua strategie „de la fermă 
la consumator”, Comisia Europea-
nă evaluează în prezent întreaga 
legislaţie a UE privind condiţiile 
de viaţă ale animalelor de fermă.

 Uniunea Europeană pledează 
de peste 40 de ani pentru calitatea 
vieţii animalelor și este recunoscu-
tă pe scară largă ca lider mondial, 
având unele dintre cele mai înalte 
standarde din lume. Normele UE 
au infl uenţat, de asemenea, în bine 
legislaţia din alte ţări. Acestea se 
referă în principal la animalele de 
fermă (la fermă, în timpul trans-

portului și la sacrifi care), se arată 
într-o comunicare a Parlamentului 
European din 28 iulie 2020.

Condiţiile de viaţă ale 
animalelor de fermă

Primele norme UE de protecţie 
a animalelor de fermă datează din 
anii ’70. Directiva privind protecţia 
animalelor de crescătorie din 1998 
a stabilit standarde generale de pro-
tecţie a tuturor animalelor crescute 
pentru producţia de alimente, lână, 
piele, blană sau alte scopuri - in-
clusiv pești, reptile și amfi bieni - și 
se bazează pe Convenţia europeană 
pentru protecţia animalelor de 
fermă din 1978.

Normele UE privind binele ani-
malelor cuprind așa-numitele „cinci 
libertăţi”:

- de a nu suferi de foame și sete

- de a fi  ferite de disconfort
- de a nu suferi dureri, leziuni 

și boli
- de a manifesta un comporta-

ment fi resc
- de a nu suferi de frică sau 

stres.

Normele UE privind protecţia 
și bunăstarea animalelor în timpul 
transportului au fost aprobate 
în 2004. Cu toate acestea, într-o 
rezoluţie adoptată la 14 februarie 
2019, Parlamentul a solicitat o mai 
bună aplicare a legii, instituirea 

unor sancţiuni și reducerea duratei 
călătoriilor.

Alte norme stabilesc standarde 
de protecţie pentru animalele de 
fermă în timpul  asomării și sacri-
fi cării, precum și pentru condiţiile 
de creștere a anumitor categorii de 
animale, cum ar fi  viţeii, porcii și 
găinile ouătoare.

În octombrie 2018, eurodeputa-
ţii au adoptat un nou regulament 
privind medicamentele de uz 
veterinar, în vederea reducerii uti-
lizării acestora pentru a compensa 
condiţiile precare sau pentru a forţa 
creșterea mai rapidă a animalelor.

În concordanţă cu noua stra-
tegie „de la fermă la consumator” 
pentru o agricultură mai sustena-
bilă, Comisia Europeană a decis 
evaluarea întregii legislaţii a UE 
privind condiţiile de viaţă ale ani-
malelor de fermă. 

DECIZIE UE PENTRU BUNĂSTAREA ANIMALELOR DIN FERME

Pentru că americanii consumă 
97,5 kilograme de carne pe an, de 
persoană, (faţă de 68, europenii), 
un studiu îi provoacă pe aceștia să 
renunţe la o pătrime din această 
cantitate. Dacă toată lumea din 
SUA ar face această schimbare, 
ţara ar elimina cu 82 de milioane 
de tone de gaze cu efect de seră 
mai puţine.

Întrebarea de la care a pornit stu-
diul realizat de Universitatea Harvard 
a fost „Ce s-ar întâmpla dacă toată 
lumea din Statele Unite ar mânca 
mai puţină carne?”. Doar mai puţină, 
nu să adopte un stil de viaţă vege-
tarian. Apoi, următoarea întrebare a 
fost dacă este un plan realist.

„Există un precedent istoric”, a 
spus Richard Waite, asociat în pro-
gramele de alimentaţie de la World 

Resources Institute, potrivit The 
New York Times.

În medie, americanii mănâncă 
cu o treime mai puţină carne de 
vită faţă de anii 1970, a explicat el.

Potrivit studiului, publicat 
recent în revista Scientifi c Reports, 
dacă toată lumea din ţară ar reduce 
consumul de carne de vită, porc 
și pui cu o pătrime și le-ar înlocui 
cu proteine din plante, America ar 
avea cu 82 de milioane de tone de 
gaze cu efect de seră mai puţine. 
Ceea ce ar însemna o reducere cu 
puţin peste 1%.

Dacă, însă, toată lumea din ţară 
ar renunţa complet la carne și ar 
înlocui-o cu proteine din plante, cu 
aceeași valoare nutritivă, emisiile 
ar fi  cu 330 de milioane de tone 
mai puţine. În acest caz, reducerea 
ar fi  de 5%.

Potrivit datelor din 2016, de la 
Organizaţia pentru Alimentaţie și 
Agricultură, un american consumă 
97,5 kilograme de carne de vită, 
pui, porc și miel, pe an (locuitorii 
din America de Nord mănâncă de 
șase ori mai multă carne roșie decât 
cantitatea recomandată).

În Australia, consumul este 
ușor mai scăzut, iar în Canada și 
în Uniunea Europeană un om con-
sumă, în medie, 68 de kilograme 
de carne pe an.

Însă reducerea cantităţii de car-
ne consumată nu va avea ca efect 
doar scăderea gazelor cu efect de 
seră, ci va elibera și terenuri agrico-
le care vor putea fi  folosite diferit. 
Conform calculului în care ameri-
canii ar renunţa la o pătrime din 
carne, nouă hectare ar fi  eliberate și 
ar putea fi  folosite pentru creșterea 

lintei, de exemplu, care este bogată 
în proteine, sau ar putea fi  plantată 
o pădure, care absoarbe dioxidul de 
carbon.  

„Ambele variante ar fi  la fel 
de importante, din moment ce 
încercăm să hrănim o populaţie în 
continuă creștere și să scădem efec-
tele schimbărilor climatice”, scriau 
oamenii de știinţă într-un raport 
recent al Naţiunilor Unite.

La începutul anului 2019 , un 
studiu realizat de o facultate din ca-

drul universităţii britanice Oxford, 
a arătat că eforturile de a înlocui 
carnea – și în special carnea de vită 
– ar putea aduce benefi cii uriașe să-
nătăţii umane și mediului. Studiul 
a demonstrat că 2,4% din totalul 
morţilor cauzate pe plan mondial de 
alimentaţie ar putea fi  evitate prin 
reducerea consumului de carne, 
în special a celei de vită. În ţările 
bogate, unde consumul de carne de 
vită este ridicat, procentul vieţilor 
salvate ar putea fi  chiar de 5%.

AMERICANII, ÎNCURAJAŢI SĂ REDUCĂ 
CONSUMUL DE CARNE CU O PĂTRIME

Apetitul Chinei pentru importurile de ce-
reale este în continuă creştere, întrucât ţara 
intenţionează să-și satisfacă cererea inter-
nă și să îşi asigure rezerve interne stabile 
în contextul unor factori de piaţă incerţi şi 
a tensiunilor comerciale internaţionale. În 
ultimele luni, China a accelerat achiziţia 
de porumb, grâu, soia, sorg și orz, potrivit 
agenţiile de monitorizare a pieţei internaţi-
onale. Dependenţa tot mai mare de impor-
turi, creșterea preţurilor interne și teama 
de provocările logistice induse de pandemie 
sunt doar câţiva dintre factorii care au con-
tribuit la această „foame” a Chinei.

Estimările privind importurile de soia ale 
Chinei în anul de comercializare 2020/2021 
(octombrie 2020 - septembrie 2021) ajung la 
un nou record de 100 de milioane de tone, în 

creștere cu 3,5% faţă de anul trecut, potrivit 
agenţiei Cofeed. În mod similar, proiecţiile 
privind importul de porumb și grâu în sezonul 
2020/2021 au crescut cu 136,1% și, respectiv, 
cu 51,4%, faţă de sezonul trecut. De aseme-
nea, proiecţiile privind importurile de sorg și 
orz au crescut.

 Reamintim că există posibilitatea ca Rusia, 
cel mai mare exportator de grâu, să interzică 
exporturile de cereale pe o perioadă de şase 
luni, începând din ianuarie 2021, în scopul 
menţinerii echilibrului preţurilor locale. De 
asemenea, pentru a combate creșterea preţuri-
lor, Brazilia și Turcia au anulat recent taxele de 
import pentru grâu, soia, porumb și orz.

Mișcare surprinzătoare 
pentru porumb

Importurile chineze de soia din SUA au 
crescut în ultimele luni. Dar o surpriză pentru 
pieţele internaţionale este ritmul mult mai 
rapid al importurilor chineze de cereale, pre-
cum porumbul și grâul. Angajamentele Chinei 
pentru porumbul american, în sezonul de 
comercializare 2020/2021 (septembrie 2020 - 
august 2021) au trecut deja de 10 milioane de 
tone începând cu 8 octombrie, comparativ cu 
doar 59 mii tone în același perioadă a anului 
trecut, potrivit datelor USDA.

Ultima dată când China a achiziţionat un 

volum de porumb mai mare decât se aștepta 
a fost în sezonul 2014/2015, când au fost im-
portate 5,5 milioane de tone din SUA, Brazilia 
și Argentina.

China are în vigoare un sistem de cotă 
tarifară care permite importul a 7,2 milioane 
de tone de porumb cu o taxă de 1%, în timp 
ce taxa pentru depăşirile de cotă este de 65%.

Conform analiştilor de la StoneX Group 
Inc, cererea chineză pentru importul de po-
rumb ar putea să depăşească 27 de milioane 
de tone în sezonul 2020/2021. În acealşi timp, 
agenţia Cofeed apreciază că necesarul de 
porumb al Chinei va fi  cu aproximativ 30 de 
milioane de tone mai mare decât producţia 
internă.

China şi-a redus recent prognoza privind 
producţia internă de porumb pentru sezonul 
2020/2021, după ce o serie de taifunuri au 
distrus culturile și au inundat câmpurile din 
regiunea de nord-est, cu câteva săptămâni în 
urmă. Tifunurile au lovit provinciile Heilon-
gjiang, Jilin și Liaoning, care sunt cele mai 
mari producătoare de porumb, cca. 32% din 
producţia totală a ţării.

Şi importurile chineze de grâu 
au crescut

China nu este în mod tradiţional un 
mare importator de grâu și deţine mai mult 

de 50% din totalul stocurilor globale. Cu 
toate acestea și-a accelerat achiziţiile de 
grâu, analiștii sugerând că motivul acestei 
mișcării este creşterea stocurilor interne. 
Cel mai probabil, China cumpără grâu pen-
tru a se asigura că rezervele sale rămân la 
maximum.

China a cumpărat 1,15 milioane de tone 
de grâu din Australia în perioada ianuarie - 
august, aproape 99% din volumul respectiv a 
fost importat până în luna iulie, iar relaţiile 
comerciale ale Chinei cu Australia s-au dete-
riorat în ultimele luni.

Pentru orz, China și-a diversificat sur-
sele de import, importurile din Ucraina și 
Kazahstan crescând de câteva ori faţă de 
anul trecut. De asemenea, China a cum-
părat mult grâu din Franţa și Canada, în 
timp ce angajamentele sale pentru grâul 
din SUA s-au apropiat acum de maximul 
ultimilor patru ani.

Cererea chineză incredibilă pentru majo-
ritatea produselor agricole este susţinută de 
o economie care se normalizează mult mai 
repede decât restul lumii, apreciază analiştii 
pieţei internaţionale. Produsul intern brut 
al Chinei în al treilea trimestru din 2020 a 
crescut cu 4,9% de faţă de aceeaşi perioadă 
a anului trecut, comparativ cu alte economii 
majore globale care s-au străduit cu greu să 
reducă pierderile.

„FOAMEA” DE CEREALE A CHINEI 
VA CONTINUA PE SEAMA INCERTITUDINILOR
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EAST FRUIT

Din a doua săptămână a lunii noiembrie, 
pe piaţa din Moldova s-a atestat o creștere 
substanţială a preţurilor la miezul de nucă. 
De la jumătatea lunii octombrie, preţul mediu 
pentru produsele de calitate mai bună - ju-
mătăţi albe de miez - a fost relativ stabil, în 
medie 85 lei / kg (4,97 USD / kg), care este cu 
15% mai mic decât indicatorul corespunzător 
pentru aceeași perioadă din 2019. Cu toate 
acestea, săptămâna trecută, preţurile pentru 
loturile mari (tone) ale acestui produs, în re-
giunile centrale ale ţării, au crescut în medie 
la 95-100 lei / kg (5,55-5,84 dolari / kg), adică 
aproape au atins nivelul anului trecut. 

Specialiștii Uniunii Asociaţiilor Pro-
ducătorilor de Culturi Nucifere consideră 

neașteptată creșterea recentă a preţurilor la 
miezul de nucă, întrucât „mulţi cultivatori 
de nuci au început deja să se obișnuiască cu 
ideea că în acest sezon preţurile pentru nuci 
vor fi  mai mici decât anul trecut”. Dar există 
mai multe argumente care vin să explice de 
ce situaţia a început să se dezvolte conform 
unui scenariu mai favorabil pentru cultivato-
rii de nuci.

Unii comentatori EastFruit încă mai cred 
că principalul motiv al creșterii preţurilor la 
miez de nucă este cel clasic - ”roadă mai mică 
- preţuri mai mari”. Recolta, conform estimă-
rilor preliminare ale experţilor din asociaţia 
de branșă, este, de fapt, cu cel puţin 40% mai 
mică decât anul trecut (aproximativ 32 de mii 
de tone de fructe în coajă).

Un alt motiv, adesea invocat, al creșterii 
preţurilor din luna noiembrie ţine de „con-
tractele fi erbinţi” ale marilor comercianţi, 
pentru furnizarea de produse către clienţii-
cumpărători tradiţionali din Uniunea Euro-
peană. Exportatorii susţin că există puţine 
astfel de contracte, dar intenţionează să le 
onoreze exemplar, pentru a evita compromi-
terea parteneriatelor stabilite. Prin urma-
re, comercianţii sunt obligaţi să crească 
preţurile de cumpărare, în ciuda riscurilor 
de a înregistra pierderi. În general, putem 
spune că producătorii de nuci, întârziind 
deschiderea perioadei de vânzare a nucilor, 
„au riscat și au câștigat”.

Un alt factor, care infl uenţează creșterea 
preţurilor de cumpărare pentru nuci, este de-

precierea leului moldovenesc faţă de euro. În 
această situaţie, unii exportatori au adoptat 
o strategie mai fi abilă,  cea „de a converti leul 
slăbind în marfă, sperând în creșterea preţu-
lui pe pieţele externe”.

ÎN MOLDOVA SE SCUMPESC NUCILE

Potrivit unui studiu realizat de către ex-
perţii Federaţiei Agricultorilor din Moldova 
FARM, pe baza preţurilor cu ridicata de la 
EastFruit, ultimul an în Moldova aproa-
pe toate fructele s-au scumpit, iar multe 
legume, dimpotrivă, s-au iest init. În acest 
context, au fost comparate preţurile medii 
cu ridicata, la sfârșitul primei săptămâni 
a lunii noiembrie 2020, cu preţurile pentru 
aceeași dată din 2019.

Apropo, aceste concluzii coincid cu 
estimările Biroului Naţional de Statistică 
al Republicii Moldova, conform cărora, în 
ianuarie-septembrie 2020, comparativ cu 
indicatorii pentru perioada corespunzătoare a 
anului trecut, preţurile cu ridicata la vânzarea 
strugurilor, fructelor și pomușoarelor de către 
producătorii agricoli au crescut cu 61,5%, în 
timp ce cartofi i au scăzut în preţ cu 17,6%, iar 
preţurile la legume au scăzut cu 15,7%.

Potrivit EastFruit, cele mai scumpe pro-
duse TOP-5 de pe piaţa internă a Moldovei 
includ mandarine, portocale, mere, struguri 
de masă și morcovi. Preţurile cu ridicata 
pentru primele două produse, din acest an, au 
crescut în medie cu 8-10 lei / kg (0,48-0,60 
/ kg), sau 40-70%, în funcţie de categoria de 
calitate. Evident, citricele de pe piaţa mol-
dovenească sunt mărfuri importate 100%, 
creșterea preţului la care s-a datorat în mare 
măsură impactului pandemiei, care a condi-
ţionat creșterea cererii de fructe „vitaminice” 
și a perturbat funcţionarea lanţurilor de 
aprovizionare, din cauza închiderii periodice a 
frontierelor. Trebuie remarcat faptul că, inclu-
siv din aceste motive, în anumite perioade ale 
anului curent geografi a importurilor de citrice 
în Moldova s-a schimbat - fl uxul din Turcia 
a fost înlocuit cu produse relativ scumpe din 
ţările UE - Spania și Grecia.

O altă circumstanţă importantă, care a 
infl uenţat semnifi cativ preţurile pe segmentul 
fructelor de pe piaţa moldovenească ţine de 
rolul în creștere al reţelei de retail. În primă-

vară și, prin inerţie, la începutul verii, super-
marketurile au avut un avantaj serios dato-
rită deciziilor administrative ale autorităţilor 
centrale și locale (suspendarea temporară a 
activităţii pieţelor staţionare angro și cu amă-
nuntul etc.). Toamna, pe măsură ce vremea se 
răcește, un anumit segment de consumatori 
vor cumpăra, de asemenea, fructe și legume 
mai des din magazine decât din pieţe.

În același timp, anul acesta s-a produs o 
schimbare serioasă în sistemul de aprovizio-
nare cu amănuntul cu fructe și legume. Dacă 

în urmă cu câţiva ani lanţurile de supermar-
keturi relaţionau cu zeci de furnizori angro 
de fructe și legume, atunci anul acesta mulţi 
dintre ei sunt ei înșiși mari importatori de 
fructe (în special citrice) sau cooperează doar 
cu câteva companii mari de intermediari 
angro. Se pare că lanţul de supermarketuri 
Kaufl and, care dă tonul comerţului cu fructe 
și legume în Moldova chiar din momentul 
în care a intrat pe piaţă, a fost catalizatorul 
procesului de concentrare a fl uxurilor de 
mărfuri cu ridicata, ceea ce este confi rmat de 
datele auditurilor periodice, realizate de către 
EastFruit.
Ţinând cont de toţi acești factori, se poate 

presupune că până la sfârșitul anului 2020 
preţurile citricelor ar mai putea crește.

Pe lângă citricele importate, anul acesta 

pe piaţa moldovenească au crescut semnifi -
cativ preţurile pentru merele autohtone - cu 
20-30% -, adică în medie cu 2-3 lei / kg sau 
0,12-0,18 USD / kg. Cel mai mult au crescut 
preţurile pentru merele de calitate desti-
nate exportului, de soiuri populare, precum 
Gala, Jonagold, Idared, Granny Smith și 
Fuji. Motivul principal al creșterii preţurilor 
sunt condiţiile meteorologice nefavorabile 
din anul în curs: îngheţuri de primăvară și 
grindină (într-o măsură mai mică), secetă de 
vară - într-o măsură mai mare. Un alt factor 

al creșterii preţurilor la mere în Moldova este 
creșterea cererii de mere, pe timp de  pande-
mie, din întreaga Europă, care, pe fondul unei 
recolte scăzute anul trecut, a dus la epuiza-
rea rezervelor de mere până în vară. Având 
în vedere recolta redusă de mere în Europa, 
în 2020, preţurile și cererea de mere rămân 
ridicate, ceea ce infl uenţează și piaţa moldo-
venească.

Condiţiile meteo difi cile au afectat, de 
asemenea, recolta locală de morcovi. Preţurile 
pentru morcovi, spre deosebire de majorita-
tea celorlalte produse din grupa de legume, 
nu numai că au rămas constant la un nivel 
ridicat pentru cea mai mare parte a anului 
2020, dar au și crescut până la sfârșitul pri-
mei decade a lunii noiembrie, comparativ cu 
aceeași perioadă a anului trecut, cu o medie 

de 1 lei / kg (0 USD , 06 / kg), adică aproxima-
tiv cu 25%. 

Cu toate acestea, este posibil ca la sfârșitul 
toamnei - începutul iernii, preţurile cu ridicata 
la morcovi în Moldova să scadă ușor, din cauza 
ofertei masive de produse locale de soiuri târzii 
(menţinându-se, în același timp, un import 
stabil de morcovi din Ucraina).

Strugurii de masă închid TOP-5 al produ-
selor mai scumpe. Până în prezent, compara-
tiv cu nivelul mediu pentru aceeași perioadă 
a anului 2019, preţul cu ridicata al acestui 
produs a crescut pe piaţa internă a Repu-
blicii Moldova cu 2 lei / kg (0,12 dolari / kg), 
adică cu aproximativ 20%. Ca și în cazul altor 
fructe, preţurile au fost afectate de o scădere 
a recoltei și de bunele perspective de export, 
inclusiv către ţările UE.

Conform concluziilor experţilor FARM, 
produsele TOP-5, care s-au iest init, includ 
doar legume și cartofi . Cartofi i au scăzut în 
preţ cel mai mult - până la sfârșitul primei 
decade a lunii noiembrie, comparativ cu 
perioada similară a anului trecut, preţurile lor 
au scăzut cu 4 lei / kg (0,24 USD / kg), adică 
cu 57%. Acest fapt se explică prin importul 
masiv de cartofi , într-o perioadă în care acest 
produs este vândut masiv pe piaţa internă. 
Mai mult, potrivit statisticilor, suprafaţa re-
zervată cultivării cartofi lor din ţară a crescut 
în 2020, iar experţii consideră că și producţia 
de cartofi  a crescut semnifi cativ.

Urmează legumele de seră: castraveţi, 
ardei grași și roșii. În medie, la acestea a 
scăzut preţul până la începutul ultimei luni 
de toamnă cu 5-10 lei / kg (0,30-0,60 USD / 
kg), adică cu 30-40%. Principalul motiv ţine 
de importul intensiv de asemenea produse, de 
diferite soiuri și calitate. 

Ceapa închide ratingul legumelor mai 
iest ine. Până la sfârșitul primei decade a lunii 
noiembrie, preţul acesteia a scăzut în medie 
cu 1,5 lei / kg (0,09 USD / kg), adică cu 33%, 
din cauza importului de ceapă de o  calitate 
comparabilă din Ucraina și Uzbekistan.

TOP5 DINTRE CELE MAI SCUMPE ȘI TOP5 DINTRE CELE MAI IEFTINE 
PRODUSE AGRICOLE DE PE PIAŢA INTERNĂ A MOLDOVEI, 
POTRIVIT EASTFRUIT.COM

Programul de Dezvoltare a Horticulturii 
pentru anii 2021-2025, adoptat săptămâna 
aceasta,  prevede înfi inţarea a aproximativ 
21 de mii de hectare de noi plantaţii perene 
intensive și superintensive. După cum a 
remarcat expertul Federaţiei Agricultorilor 
din Moldova FARM,  Andrei Zbancă, acest 
lucru este în concordanţă cu ritmul actual 
de renovare a livezilor și podgoriilor. În ul-
timii cinci ani, aproximativ 3-4 mii de hec-
tare de livezi și până la 1-1,5 mii de hectare 
de vie au fost plantate anual (cele mai mul-
te dintre ele fi ind subvenţionate prin inter-
mediul Agenţiei pentru Intervenţii și Plăţi 

în Agricultură AIPA). Ca urmare, până în 
2025, producţia de fructe în ţară va crește 
aproximativ cu 508 mii tone, adică cu 35%. 
Pentru a crește efi cienţa economică a secto-
rului horticol în expansiune, este necesar să 
se construiască o infrastructură puternică. 
Conform estimărilor experţilor, în pre-
zent întreprinderile agricole și companiile 
comerciale din Moldova dispun de frigidere 
de diferite niveluri tehnologice, capabile să 
primească aproximativ 400-420 mii tone 
de fructe și legume pe sezon. În consecinţă, 
într-un  sezon mediu, mai puţin de o treime 
din produsele cultivate pot fi  depozitate mai 

mult sau mai puţin pe termen lung, restul 
sunt vinde la scurt timp după recoltare și 
sunt orientate procesării industriale. În 
cîteva sezoane premergătoare, fabricile de 
conserve din Moldova procesau doar mere, 
300-340 mii tone, în afară de alte fructe. 
Iar aceasta aduce un profi t garantat mai 
mic, în comparaţie cu vânzările de mere de 
desert. În cazul implementării cu succes a 
programului de stat menţionat, situaţia din 
sector se va schimba. Documentul prevede 
construcţia subvenţionată de noi frigidere, 
cu o capacitate totală de stocare și păstrare 
de 338 mii tone de producţie horticolă.

MODERNIZAREA HORTICULTURII ÎN MOLDOVA TREBUIE SĂ FIE ÎNSOŢITĂ 
DE O CREȘTERE BRUSCĂ A CAPACITĂŢII INFRASTRUCTURII POSTRECOLTARE
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Producătorii de cartofi  din Moldova acuză 
că nu au unde să-și vândă roada. Din cau-
za pandemiei, cererea de la restaurante și 
cafenele a scăzut, iar consumatorii obișnuiţi 
au început să cumpere mai puţine legume. 
Fermierii susţin că rast urile magazinelor și 
g hișeele de pe piaţă sunt pline cu bunuri 
importate care sunt oferite la preţuri mai 
mici decât cele moldovenești, relatează 
Agroexpert.md citând tvc.md. De mulţi ani 
Radu Grosu cultivă cartofi  pe terenurile sale 
din satul Dubăsari, raionul Criuleni. Este unul 
dintre cei mai mari producători din ţară, ale 
cărui produse sunt furnizate pieţelor și lan-
ţurilor de magazine din capitală. Anul acesta, 
fermierul a obţinut o recoltă bună de cinci 
soiuri de cartofi , de pe o sută de hectare, de 
care iniţial era foarte bucuros, dar acum nu 
știe cui și cum să vândă produsul. „se atestă o 
lipsă de cerere din partea consumatorilor. Un 
factor important pentru vânzări ţine de acti-
vitatea domeniului HoReCa și, respectiv, nu 
există astfel de vânzări ca în anii precedenţi. 
Avem toate șansele să nu vindem cartofi  până 
anul viitor”, a spus fermierul. Un alt factor 
care împiedică vânzarea cartofi lor de produc-
ţie moldovenească a fost acela că piaţa locală 
a cunoscut importuri sporite ale acestui 
produs. Mărfurile importate se vând la preţuri 
mai mici decât cele locale, spune Radu Grosu. 
„Preţul cartofi lor importaţi este cu aproxi-
mativ 20% mai mic decât cel al produselor 
locale. Ei primesc subvenţii suplimentare 
care le permit să vândă cartofi  la un preţ mai 
mic, pe care noi nu ni-l putem permite ”, a 
spus Grosu. Fermierul spune că situaţia a fost 
complet diferită anul trecut, în această peri-
oadă. „A existat o penurie de cartofi , cererea 
a fost mult mai mare. Și în această perioadă, 
la sfârșitul lunii noiembrie, am terminat 
deja vânzarea cartofi lor noștri, a trebuit să le 
cumpărăm de la alţi fermieri locali sau chiar 
să începem să importăm”, a spus producătorul 
de cartofi . Pentru a ajuta fermierii, autorită-
ţile ar trebui să impună o interdicţie tem-

porară asupra importurilor de cartofi  sau să 
majoreze taxele vamale, au declarat ofi cialii 
Asociaţiei Cultivatorilor de Cartofi . „Există 
prea multe importuri, producătorii noștri sunt 
în pierdere. Investesc în seminţe, tehnologie, 
depozitare. Și, ca urmare, nu pot vinde cartofi  
cu 4-5 lei pe kg, deși acesta este un preţ des-
tul de bun”, a declarat Petru Ilev, președintele 
Asociaţiei Producătorilor de Cartofi . La rândul 
său, Ministerul Agriculturii spune că nu pot 
interzice importul acestei culturi și că produ-
cătorii de cartofi  nu au informat încă autori-
tăţile cu privire la problemele lor. „Ministerul 
nu se poate amesteca în reglementarea 
preţurilor, Republica Moldova este membru al 
organizaţiilor comerciale internaţionale și, în 
conformitate cu acordurile semnate, trebuie 
să oferim condiţii egale pentru toţi”, a decla-
rat purtătorul de cuvânt al MADRM, Ecateri-
na Grigorean. Potrivit statisticilor, un locuitor 
al Moldovei consumă anual aproximativ 110 
kilograme de cartofi . Anul acesta, culturile de 
cartofi  au ocupat aproape 23 de mii de hec-
tare, adică cu aproape 5 mii mai mult decât 
în   2019. Datele Agenţiei Naţionale pentru 
Siguranţa Alimentelor arată că, în 2020, ţara 
noastră a importat aproape 45 de mii de tone 
de cartofi , iar anul trecut - peste 51 de mii de 
tone. Preţul per kilogramul de cartofi  variază 
de la 5 la 8 lei, în timp ce în 2019 a ajuns 
chiar la 20 de lei per kilogram.

FERMIERI MOLDOVENI: RISCĂM SĂ NU 
VINDEM CARTOFII PÂNĂ ANUL VIITOR

 Potrivit experţilor asociaţiilor de pomicul-
tori și exportatori de fructe, până la mijlocul 
lunii octombrie a acestui an nu mai mult de 
2 mii tone de prune au rămas în frigiderele 
întreprinderilor și comercianţilor agricoli. 
Acest volum este de câteva ori mai mic 
decât soldul mărfurilor în perioada similară 
a anului trecut. În același timp, cel mai pro-
babil, încheierea sezonului de vânzări pentru 
cultura de prune din Moldova-2020 este puţin 
probabil să aibă loc înainte de începutul lunii 
decembrie. Unele întreprinderi horticole au 
încă cantităţi mari (sute de tone) de prune, 
dar nu intenţionează să se grăbească să le 
vândă cu orice preţ, deși nu este de așteptat 
o creștere substanţială a preţului pentru 
produsele rămase. Mai mult, unii comercianţi 
nu exclud nici o reducere a preţului. Cu toate 
acestea, aceștia sunt mulţumiţi de rezultatele 
sezonului - o parte semnifi cativă din recolta 
de prune a fost vândută la un preţ de 10-12 
lei / kg (0,60-0,72 USD / kg), ceea ce este foar-
te bun pentru produsele de calitate în cea mai 
mare parte scăzută, care a fost predetermina-
tă de seceta îndelungată din vara trecută. 

Pentru a patra săptămână pe piaţa internă 
a Moldovei, preţul mediu cu ridicata al prune-
lor nu a scăzut sub 12 lei / kg (0,72 dolari / kg). 
În aceeași perioadă a anului trecut, preţurile 
au crescut dinamic (cu aproximativ 35% 
până la sfârșitul perioadei), dar nu au depășit 
nivelul de 11 lei / kg (0,66 USD / kg). De obicei, 
de la jumătatea lunii noiembrie, intensitatea 
comerţului cu prune în Republica Moldova 
scade brusc, deoarece atât exportatorii, cât și 
operatorii pieţei naţionale de gros și cu amă-
nuntul, s-au concentrat pe vânzarea struguri-
lor de masă din soiurile târzii. Într-o astfel de 
situaţie, unele întreprinderi horticole consideră 

corect să reţină resturile comerciale de prune 
de înaltă calitate din soiuri târzii, dacă există o 
posibilitate tehnică, până la sărbătorile de iar-
nă, și apoi vând aceste produse la un preţ mai 
mare. Cu toate acestea, anul acesta situaţia s-a 
dezvoltat conform unui scenariu ușor diferit. 
Vânzarea activă a prunelor pentru export a 
început mult mai devreme decât de obicei - în 
luna august -, iar ritmul său a scăzut consi-
derabil de la începutul lunii octombrie, când 
exportatorii moldoveni valorifi cat pe deplin 
cota preferenţială (15 mii tone) pentru expor-
tul de prune către UE. Cu toate acestea, până la 
jumătatea lunii trecute, livrarea prunelor din 
recolta din 2020 pe piaţa europeană a depășit 
22 mii tone (pentru tot anul trecut - mai puţin 
de 18 mii tone), și aceeași cantitate pe piaţa 
rusă. În total, conform estimărilor preliminare 
ale specialiștilor din organizaţiile agricole, ex-
portul de prune moldovenești pe toate pieţele 
în 2020 nu va depăși 47-48 mii tone (recolta 
de aceste fructe fi ind de aproximativ 70 mii 
tone). Anul trecut, Moldova a exportat peste 61 
mii tone de prune (cu un volum de producţie 
de 109 mii tone).

ÎN MOLDOVA, SEZONUL VÂNZĂRILOR DE PRUNE 
SE ÎNCHEIE PE O NOTĂ OPTIMISTĂ

Sursa: east-fruit.com

PREŢURILE SĂPTĂMÂNALE ANGRO 
LA PRODUCŢIA HORTICOLĂ

(27.11.2020)

Denumirea produsului
Preţurile producătorului, MDL/KG

minim maxim mediu
FRUCTE ȘI POMUȘOARE

Mere Golden Delicious 9.00 11.00 10.00
Mere Idared 8.00 10.00 9.00
Mere Jonagold 10.00 12.00 11.00
Mere  Reinette Simirenko 8.00 9.00 8.00
Mere Gala 9.00 11.00 10.00
Mere Grany Smith 12.00 13.00 12.00
Mere Fuji 13.00 14.00 13.00
Mere timpurii - - -
Mere, alte soiuri 9.00 10.00 9.00
Pere Conference 20.00 22.00 20.00
Alte soiuri de pere 12.00 14.00 12.00
Struguri de masă (albi) 13.00 15.00 14.00
Struguri de masă (roșii) 14.00 18.00 16.00
Struguri negri 11.00 14.00 12.00
Struguri Moldova 10.00 12.00 11.00
Struguri Kismis 16.00 18.00 17.00
Caise - - -
Prune 10.00 12.00 11.00
Piersici - - -
Portocale 18.00 20.00 19.00
Mandarine 13.00 16.00 14.00
Banane (galbene) 17.00 19.00 18.00
Zmeură - - -
Căpșune - - -
Afi ne (calitate superioară) - - -
Afi ne (clasa I) - - -
Mure - - -
Coacăză (neagră) - - -
Coacăză (roșie) - - -
Cireșe (diametrul peste 26 mm) - - -
Cireșe (diametrul până la  26 mm) - - -
Vișine - - -
Pepene verde (harbuz) - - -
Pepene galben (zemos) - - -

LEGUME
Cartofi  (recolta anului curent) 3.0 4.00 3.00
Cartofi  (recolta anului trecut) - - -
Morcovi (recolta anului curent) 4.00 5.00 4.50
Morcovi (recolta anului trecut) - - -
Ceapă galbenă (recolta anului curent) 2.70 3.5 3.00
Ceapă galbenă (recolta anului trecut) - - -
Tomate de seră (roșii, rotunde) 16.00 18.00 16.00
Tomate de seră (roze) 19.00 20.00 19.00
Tomate de seră (roșii, cărnoase) - - -
Tomate de seră (soi Cherry) 26.00 29.00 27.00
Castraveţi de seră (scurţi, netezi) - - -
Castraveţi de seră (scurţi, cu suprafaţa 
zgrunţuroasă) 14.00 17.00 15.00

Castraveţi de seră (lungi, netezi) - - -
Ardei dulci de seră (roșii) 20.00 22.00 20.00
Ardei dulci de seră (verzi) 12.00 14.00 12.00
Ardei dulci de seră (galbeni) 20.00 22.00 20.00

VERDEŢURI
Pătrunjel 30.00 40.00 35.00
Mărar 30.00 40.00 35.00
Coriandru 40.00 45.00 40.00
Busuioc 45.00 50.00 45.00

NUCI ȘI FRUCTE DESHIDRATATE
Miez de nuci 85.00 100.00 90.00
Nuci (cu coajă) 30.00 35.00 30.00
Miez de alune - - -
Alune (cu coajă) 45.00 55.00 50.00
Miez de migdale 150.00 160.00 150.00
Migdale (cu coajă) 40.00 50.00 45.00
Caise deshidratate - - -
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ACTUALITATE

Sfântul Ierarh 
Nicolae – 
6 decembrie

Sfântul Nicolae este cel 
mai cunoscut și iubit sfânt al 
Bisericii Ortodoxe. Născut în 
jurul anului 280, în localita-
tea Patara Lichiei, și trecut la 
cele veșnice în jurul anului 
345, în localitatea Mira (as-
tăzi Kocademre, Turcia), acest 
sfânt ierarh s-a făcut pe sine 
chip al smereniei și al sără-
ciei, slujind lui Dumnezeu și 
semenilor săi, nu numai până 
în ultimul ceas al vieţii sale, 
ci și până astăzi. De Sfântul 
Nicolae copilașii, de la doi la 
92 de ani, își pregătesc ghe-
tuţele și, dimineaţă, aleargă 

repejor să vadă cu ce cadouri 
s-au ales, deoarece au fost 
harnici și cuminţi. 

Sfântul Ierarh Nicolae 
din Mira Lichiei este cu-
noscut drept ocrotitor al 
celor acuzaţi pe nedrept, al 
comercianţilor și al călători-
lor, al fetelor nemăritate și al 
mireselor și, în mod special, 
al copiilor mici. Acest mult-
iubit sfânt a fost rânduit spre 
cinstire în ziua de 6 decem-
brie pentru că în această zi 
el i-a apărut în vis Sfântului 
Împărat Constantin cel Mare, 
cerându-i să-i ierte pe cei trei 
tineri nevinovaţi care urmau 
a fi  omorâţi a doua zi.

Deși a fost cunoscut și 
iubit încă din timpul vieţii 
sale, săvârșind nenumărate 
minuni, ierarhul din Mira 
începe să fi e cinstit mai ales 
începând cu secolul al VI-lea, 
la peste două sute de ani de 
la adormirea lui în Dom-
nul, când numele său apare 
menţionat într-un martiro-
logiu roman. În același secol, 
episcopul Nicolae din Pinara, 

înălţa o biserică închinată 
Sfântului Nicolae din Mira 
Lichiei.

Deși papa Nicolae I al 
Romei zidește un mic altar 
închinat Sfântului Nicolae în 
secolul al IX-lea, abia înce-
pând cu secolul al X-lea cultul 
sfântului din Mira începe să 
se răspândească puternic în 
Apus. O ctitorie de seamă în 
această privinţă este biserica 
bizantină din Burtscheid (lân-
gă Aachen, Germania), zidită 
de Oton al III-lea, care este 
așezată sub ocrotirea Sfântu-
lui Ierarh Nicolae.

În perioada cruciadelor, 
nenumărate Sfi nte Moaște au 
fost luate din Răsărit și duse 
în Apus. Astfel, în secolul al 
XI-lea, un grup de șaizeci și 

doi de cruciaţi din localitatea 
italiana Bari au luat (furat) 
din Mira cinstitele Moaște ale 
Sfântului Nicolae. Pentru a fi  
întâmpinate cum se cuvine, 
episcopul Nicolae din Veneţia 
ridica două biserici măreţe 
închinate sfântului, una în 
Bari (1036) și alta în Veneţia 
(1039); ambele biserici au fost 
sfi nţite în data de 9 mai 1098.

Cele mai multe date 
biografi ce despre ierarhul 
din Mira provin din lucrarea 
medievală „Legenda aurea”, 
scrisă de Iacob de Voragi-
na, în anul 1264. Odată cu 
încreștinarea slavilor, cartea 
amintită a fost tradusă în 
limba slavonă, drept pentru 
care cultul Sfântului Nicolae 
l-a înlocuit pe cel al zeului 
Mikula al agriculturii. Treptat, 
sfântul din Mira a început să 
aibă parte de un cult tot mai 
accentuat. Astfel, multe dintre 
bisericile închinate sau nu 
acestuia, au fost împodobite 
cu un ciclu întreg de fresce 
biografi ce înfăţișând principa-
lele momente din viaţa sfân-

tului. Astăzi, ierarhul din Mira 
este cunoscut în toată lumea, 
fi ind mult cinstit și iubit de 
credincioșii de pretutindeni. 
Precum odinioară Sfântul Ni-
colae și-a pus sufl etul pentru 
poporul său, tot așa și astăzi, 
el își înalţă rugăciunea cea cu 
îndrăzneală pentru nevoile 
tuturor celor care-l caută cu 
credinţă.

Ignatul – 
20 decembrie – 
paradoxul 
purifi cării prin 
post și sânge

Ritualul sacrifi cial al 
porcului, ce are loc înain-
tea Crăciunului, prezintă 
o legătură evidentă între 
mitologia Greciei antice și 
religia populară românească. 
Nu numai romanii credeau 
că sângele scurs la sacrifi ciul 
porcului putea spăla crimele 
sau nelegiuirile oamenilor, 
cât de mari ar fi  fost acestea. 
Puterea sa purifi catoare, 
asimilată celei a focului, 
e ilustrată și în mitologia 
greacă. Medeea este izbăvită 
de păcatul fratricidului prin 
sângele unui purcel de lapte 
sacrifi cat de Circe. Oreste 
este purifi cat de matricid 
de Apollo tot prin sacrifi ciul 
expiator al unui porc.

În calendarul popular, Ig-
nat, este considerat patronul 
acestui animal și unul dintre 
paricizii panteonului nostru, 
fi ind cunoscut și în calitate de 
zeu al focului terestru, sacri-
fi cial, și al luminii solare. Le-
gătura cu formele precreștine 
de cult al soarelui reiese chiar 
din numele său derivat din 
latinescul ignis, foc. 

Obiceiuri 
de Ignat

Sărbătoarea din 20 
decembrie, închinată Sfân-
tului Ignatie al Antiohiei, 

este cunoscută în popor 
sub denumirea de Ignatul 
porcilor sau Înătoarea. Se 
crede că în noaptea de Ignat 
porcii visează că vor fi  tăiaţi. 
De acum încolo nu se mai 
îngrașă, nu mai pun carne 
pe ei și nu mai mănâncă, 
pentru că și-au visat tăierea. 
Singura activitate permisa 
în această zi era tăierea por-
cului. Femeile însărcinate, 
de teama de a nu naște copii 
cu infi rmităţi, respectau cu 
stricteţe interdicţia de a 
lucra. Persoanele care lucrau 
în această zi, erau pedepsite 
de cea care patrona ziua: 
Înătoarea – o femeie bătrâ-
nă, lacomă și urâtă. Potrivit 
credinţei din popor, ea le 
ispitește pe femei să lucreze, 
după care le opărește.

Prin multe parţi porcii 
sunt tăiaţi în această zi. 
O credinţă musceleană ne 

îndeamnă: „Chiar de n-ai 
tăia un porc, taie cel puţin 
o pasere: găină, raţă, gâscă; 
ori înţeapă creasta la o găină 
neagră ca să dea sângele, 
că așa e bine: să vezi sânge 
în ziua de Ignat, că numai 
atunci vei fi  ferit de boale”. 
La tăierea porcului nu trebuie 
să stea nimeni prin apropiere, 
dintre cei care sunt miloși 
din fi re, căci se crede că por-
cul moare cu mare greutate, 
iar carnea unui asemenea 
porc nu va mai fi  bună. Cel 
ce taie porcul, nu trebuie să 
strângă din dinţi, ca să nu 
iasă carnea porcului tare și să 
fi arbă cu greutate. 

Crăciunul – 
Nașterea 
Domnului – 
25 decembrie
Și minunea întrupării 

Lui mai presus de legile fi rii 
a uimit întreg pământul, a 
înnoit toată lumea, a rupt 
istoria omenirii în două și, 
străbătând cele douăzeci de 
secole, ni se face cunoscută 
nouă astăzi. Astăzi S-a născut 
Mesia! Și vestea aceasta pe 
care au adus-o din cer îngerii, 
pe care au primit-o întâi păs-
torii, ca un fulger s-a revărsat 
peste toate marginile. Vestea 
aceasta, care l-a tulburat pe 
Irod “și tot Ierusalimul cu 
dânsul”, ca o trâmbiţă duhov-
nicească a răsunat din veac 
în veac, din hotar în hotar, de 
la ţărm, și a ajuns astăzi și la 
inimile noastre. Vestea aceas-

ta auzind-o, săracii s-au bu-
curat, păcătoșii s-au veselit, 
orbii s-au luminat, bolnavii 
s-au mângâiat, iar șchiopii au 
săltat. Vestea aceasta auzind-
o, ritorii în nedumerire au 
căzut, caci ea pe învăţaţi i-a 
făcut să tacă, pe fi lozofi  să se 
rușineze, pe împăraţi să se 
cutremure. Vestea aceasta pe 
mame le-a făcut să se bucure, 
pe fecioare să cânte, iar pe 
prunci să dănţuiască.

Cel dintâi praznic împă-
rătesc cu dată fi xă, în ordi-
nea fi rească (cronologică) 
a vieţii Mântuitorului, este 
Nașterea, numită în popor și 
Crăciunul, la 25 decembrie, 

este sărbătoarea anuală a 
nașterii cu trup a Domnului 
nostru Iisus Hristos.  Ea a 
fost vestită prin proroci, 
care au arătat locul nașterii, 
seminţia din care Se va 
naște și multe alte semne. 
Pare a fi  cea dintâi sărbătoa-
re specifi c creștină, dintre 
cele ale Mântuitorului, deși 
nu este tot atât de veche ca 
Paștile sau Rusaliile, a căror 
origine stă în legătură cu 
sărbătorile iudaice cores-
punzătoare.

Crăciunul 
de supermarket

Ce bine e când vine 
Crăciunul! Magazinele se 
gătesc frumos, apar ofer-
tele de iarnă și rast urile se 
îndoaie sub greutatea măr-
furilor colorate. Miroase a 
mirodenii și a vin, a cârnaţi 
usturoiaţi și a slănină fi artă 
în boia, moale ca untul; 
râde cozonacul din cuptor, 
cu dinţii pătaţi de cacao 
și stafi de, iar chist elele se 
înghesuie unele în altele în 
farfurii lustruite de gospo-
dine grijulii. Te gândești ce 
mai ai de cumpărat, cui mai 
ai de cumpărat…

Alergi prin magazine și 
iţi bucuri ochii cu abun-
denţa de mărfuri, alegi 
ce te lasă buzunarul și 
împarţi banii așa încât să 
simţi că e sărbătoare și 
să faci câte un cadou mic 
celor la care ţii și celor cu 
care trebuie să fii atent. 
Ai chiar un sentiment 
de împlinire atunci când 
casiera iţi ia banii și vezi 
că ai coșul plin cu de toate, 
măcar acum. Ești în rândul 
lumii, ieși mulţumit din 
magazin și te gândești că 
ar fi bine să pui pe tine și 
un parfum plăcut mirositor, 
care să arate că trăiești mo-
dern, în anul 2020, în Repu-
blica Moldova, în imediata 
apropiere a hotarului de est 
a Uniunii Europene.

DATINI, TRADIŢII ȘI OBICEIURI ÎN LUNA DECEMBRIE
Iarna, satele moldovenești devin un colţ de rai. Este 

singurul anotimp din an în care domnește principiul repao-
sului și al odihnei. În timp ce grâul germinează sub stratul 
mare de zăpadă, casele ţăranilor, calde și primitoare, se 
pregătesc de sărbătoare. Sărbătorile de iarnă încep odată 
cu Sf. Nicolae, la 6 decembrie, și se încheie în 24 februarie, 
cu Dragobetele, care marchează începutul primăverii și al 
anului agricol. Sărbătorile de iarnă petrecute în mijlocul 
satului moldovenesc reprezintă o experienţă unică, deo-
potrivă încărcată de veselie, dramatism, ironie și poezie. 
Un amalgam de contraste pe care doar moldovenii îl pot 
armoniza atât de bine. Mesele îmbelșugate, poveștile și 
colinda tristă, cântecul vesel, dansul dramatic, căldura și 
ospitalitatea gazdelor, toate acestea te scot din cotidian. 
Mai greu este să alegi o zonă anume. Indiferent dacă ești în 
Moldova, în Transilvania, în Oltenia sau în Dobrogea, iarna 
are o încărcătură și o aromă anume. Tradiţiile și obiceiurile 
diferă de la o zonă la alta, dar frumuseţea lor, unicitatea 
și ineditul sunt cuvinte care nu lipsesc din nici o descriere. 
Conform tradiţiei, sărbătorile de iarnă se petrec acasă în 
familie, alături de cei dragi.
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 FACEŢI UN PAS ÎNAINTE, PROMOVAŢIVĂ AFACEREA!

În paginile ziarului Agravista PUTEŢI PLASA ANUNŢURILE Dvs comerciale.
DORIŢI SĂ VINDEŢI SAU SĂ PROCURAŢI MATERIAL SĂDITOR, INPUTURI, TEHNICĂ SAU PRODUCŢIE AGRICOLĂ?

Doriţi ca despre oferta Dvs să știe cât mai mulţi fermieri, producători agricoli, 
PERSOANE CU ADEVĂRAT INTERESATE DE DOMENIU?

Ziarul Agravista Vă pune la dispoziţie SPAŢIU PENTRU PROMOVARE. 

PUBLICUL DVS ŢINTĂ SUNT TOCMAI CITITORII NOȘTRI!
Nu ezitaţi să ne contactaţi la adresa redacţiei:
Mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 123 „V”
Tel: (022)23 56 98; (+373)6 888 22 11 Fax: (022) 23 78 30;
Sau la adresa de e-mail: ebalan@agrofarm.md

* PROMOŢIE! Anunţurile de mică publicitate 
pentru membrii Federaţiei Agricultorilor din Moldova 
se plasează gratuit

SERVICIILE OFERITE DE REŢEAUA FEDERAŢIEI AGRICULTORILOR DIN MOLDOVA

SERVICII DE MARKETING
• Servicii de intermediere a producţiei agricole 
• Oferirea informaţiei despre preţuri și pieţe 
• Promovarea cererilor și ofertelor comerciale 
• Elaborarea studiilor și a cercetărilor de piaţă

DEZVOLTAREA AFACERILOR 
• Elaborarea planurilor de afaceri 
• Asistenţă la elaborarea pachetului de documente pentru accesarea finanţărilor 
• Asistenţă la efectuarea studiilor de fezabilitate a investiţiilor și identificarea furnizorilor de echipamente 
• Asistenţă la pregătirea aplicaţiilor pentru accesarea subvenţiilor 
• Organizarea seminarelor  de consultanţă și formare a producătorilor agricoli în cadrul Măsurii 5 din Regulamentul de subvenţionare 
• Organizarea vizitelor și misiunilor de afaceri

DEZVOLTAREA COOPERATIVELOR
• Asistenţă la crearea și dezvoltarea cooperativelor de marketing 
• Asistenţă la crearea și dezvoltarea asociaţiilor profesionale pe produs 
• Instruiri în dezvoltarea afacerilor și cooperativelor de marketing 

Pentru informaţii suplimentare apelaţi oficiul naţional și  organizaţiile regionale ale Fede-
raţiei Agricultorilor din Moldova

Organizaţiile Regionale ale Federaţiei Agricultorilor din Moldova
 CANTEMIR 

AO „Fermer– AGROinform” 
Str. Trandafi rilor 2, et. IV, of. 408 

Tel: 0 273 2 28 53 
cantemir@agrofarm.md 

CAHUL 
AO „Centrul de Business din Cahul” 
Piaţa Independenţei, 6, of. 105; MD 

Tel: 0 299 2 14 13 
cahul@agrofarm.md 

NISPORENI 
OO „Nis-AGROinform” 

Str. Suveranităţii, 2, et.3, of. 307 
Tel: 0 246 2 38 57 

nisporeni@agrofarm.md 

DROCHIA 
AO „AGRO-CONS”, 

Bd. Independenţei, 48 
Tel: 0 252 2 70 32 

drochia@agrofarm.md 

EDINEȚ 
A.O.„AGROinform” 

Şos. Bucovinei, 37 
Tel: 0 246 2 43 84 

edinet@agrofarm.md

FĂLEȘTI 
AO „CUTEZĂTORUL” 

Str. Ștefan cel Mare, 50, et.1, of. 126 
Tel: 0 259 2 29 51 

falesti@agrofarm.md 

HÂNCEȘTI 
AO „Centrul de Extensiune în Agricultură” 

Str. Mihalcea Hâncu, 123, et. 4, bir. 62 
Tel: 0 269 2 34 08 

hincesti@agrofarm.md 

ORHEI 
AO „ORHCONSINFO” 

str. Vasile Mahu, 141 
Tel: 0 235 24 955

orhei@agrofarm.md 

RÂȘCANI 
AO „Asociaţia Femeilor de Afaceri 

din Sectorul Rural” 
Str. Independenţei 44, of. 12 

Tel: 0 256 2 45 84 
riscani@agrofarm.md 

UNGHENI 
AO „Centrul Pentru Iniţiativă Privată” 

Str. Naţională, 7, bir.507, 
Tel: 0 236 2 34 55 

ungheni@agrofarm.md

SOROCA
„Teragronord” 

str. Ștefan cel Mare 27a/5
Tel: 069021249

teragronord@gmail.com
soroca@agrofarm.md

TRANSNISTRIA
AO „Vitality”

Tiraspol, str. Yunoşti 48 of. 10, MD 3300
068822395

tiraspol@agrofarm.md
ongvitality@gmail.com 

viacheslav.bezhenar@gmail.com

Ofi ciul Naţional 
de Coordonare 
al Federaţiei Agricultorilor 
din Moldova „FARM” 

Or. Chișinău, 
Bd. Ștefan cel Mare 123 V, MD 2004 
Tel: +373 22 235698, 
Fax: +373 22 237830 
Email: farm@agrofarm.md 
Pagina web: www.agrofarm.md, 
                      www.agravista.md
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ABONAMENTE LA ZIARUL NOSTRU POT FI PERFECTATE ÎN TOATE OFICIILE POŞTALE 

1 lună 3 luni 6 luni 9 luni 12 luni*

14 42 84 126 154
* august vacanţă

Abonaţi-Vă la ziarul

PREŢURI DE ABONARE ( le i )

DORIŢI SĂ ÎNCEPEŢI O AFACERE 
ŞI NU ŞTIŢI ÎN CE DOMENIU SĂ INVESTIŢI?

ABONAREA

2021

TOATE ACESTEA LA UN PREŢ 
REZONABIL DE NUMAI

154 de lei 
PENTRU UN ABONAMENT 
ANUAL

Tematica materialelor o constituie problemele și realizările agriculturii din ţara 
noastră, dar și de  peste hotare. 

ÎN FIECARE NUMĂR GĂSIŢI:
 interviuri cu persoane de decizie, 

 știri de actualitate, 

 reportaje de la evenimente relevante pentru agricultori, 

 istorii de succes, 

 explicarea legislaţiei în domeniu, 

 anunţuri despre dezvoltare, fi nanţare și școlarizare pentru agricultori.

ZIARUL PENTRU ȘI DESPRE 
AGRICULTORI

Orheiul Vechi.Triptic. Alecu Reniţă.

Agravista* este publicaţia periodică 
care apare de două ori pe lună 
cu un tiraj de peste 3500 de 
exemplare. Ziarul este unul de 
profil agricol iar abonaţii Agravista 
sunt agricultorii, persoanele  
interesate de domeniu, autorităţile 
publice locale și naţionale. 

INDEX DE ABONARE: PM 21948
AGROMEDIAINFORM

INDEX DE ABONARE: PM 21948
AGROMEDIAINFORM
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