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COORGANIZATORII EXPO - TÎRGURILOR

Coorganizatorul expo-târgurilor 
specializate “Agroteh”, “Alimentar Expo” 
SA Moldagrotehnica cu o activitate de 75 ani,  
astăzi este flagmanul național în industria 
constructoare de mașini. În prezent, principalele 
genuri de activitate ale întreprinderii este 
fabricarea și realizarea pe piața internă și 
externă a mașinilor agricole, centralelor termice 
și producerea diferitor piese, ansambluri 
la comandă, pentru mai mulți producători 
din Europa. SA Moldagrotehnica livrează 
stabil produse în 9 țări europene: Germania, 
Danemarca, Olanda, Italia, România, Ungaria, 
Bulgaria, Polonia și Ukraina, Rusia, Kazahstan. 
Cota exportului în fiecare an este în jurul de 60% 
din volumul total de vânzări.

Calitatea produselor este garantată de 
Sistemul de Management al Calității, certificată 
în corespundere cu Standardul Internațional de 
Calitate ISO 9001, de care compania dispune 
din 1999. Colectivul SA Moldagrotehnica este 
orientat la elaborarea și producerea tehnicii, 
ce contribuie la reducerea costurilor și mărirea 
productivității în sectorul agrar.  Ca urmare, în 
fiecare an, colectivul propune pieței minimum 
cîte un produs nou. Pentru anul 2019 SA 
Moldagrotehnica are ca obiectiv lărgirea 
pietei de desfacere si asimilarea produselor  
corespunzatoare noilor cerinte ale pietii.

La întreprindere se atrage o atenție deosebită 
pregătirii cadrelor și activității în condițiile 
economiei de piață. Astfel, deja peste 20 de 
ani se implementează sistemul nipon de 
îmbunătățiri continue 20 Keys și 5S și peste 15 
ani, în baza Teoriei Constrîngerilor – sistemul 
de gestionare a producerii). Totodată, mulți 
manageri au trecut stagieri la întreprinderi din 
Europa.

Anual SA MOLDAGROTEHNICA participă 
la concursuri și expozitii de talie locala, cît și 
internațională, ocupînd locuri de frunte și fiind  
Laureat al diferitor premii de valoare. În cadrul 
expoziţiei MOLDAGROTEH 2018 devine 
laureat la preumiului numărul unu pentru 
unica și prima semănătoare intelegentă din 
Republica Moldova.

Din an în an, Moldagrotehnica dotează cu 
utilaj performant complexul de producere. 
Numai în ultimii ani s-au achiziționat 5 mașini de 
strunjit cu CNC, 2 mașini de debitat cu plasmă 
cu CNC, 2 centre verticale cu CNC, o linie nouă 
de vopsire in cimp electrostatic, dar și una de 
vopsit cu vopsele în pulbere. Dotarea tehnică a 
făcut posibilă îmbunătățirea esențială a calității 
și productivității. 

În ultimii ani, SA Moldagrotehnica atrage 
tehnologii performante în Moldova. 

În baza licenței firmei ALCON, Moldagrotehnica 
a început să producă centrale termice pe bază 
de biomasă cu capacități între 30 și 750kW 
pentru încălzirea  clădirilor de menire socială și a 
caselor particulare în localitățile rurale.

Alt tip de cazane, produse din 2010 la 
întreprindere, sunt cazanele pe pelete și brichete 
cu capacitatea de la 12 la 100 kW. Aceste tipuri de 
cazane, la fel, pot fi utilizate la încălzirea diferitor 
edificii publice, totodată, foarte solicitate pentru 
încălzirea caselor particulare de locuit.

Ca sarcină prioritară în activitatea SA 
Moldagrotehnica rămâne a fi utilizarea 
resurselor regenerabile proprii, micșorarea 
poluării aerului, ridicarea securității 
energetice a țării.

Moldagrotehnica SA oferă servicii pentru 
prelucrări mecanice și producere de piese și 
ansambluri în baza desenelor tehnice, oferite de 
către beneficiar.

Datorită unui parc mare de mașini specializate 
si tehnologii avansate, folosite în producere, 
întreprinderea garantează calitatea produsului 
final.

Managementul uzinei este îndreptat spre 
îmbunătăţirea calităţii și perfecţionării 
permanente în toate sferele de activitate. Scopul 
principal pe acest segment este menţinerea și 
îmbunătăţirea calităţii producţiei și a serviciilor 
pentru satisfacerea clienţilor, precum și 
pentru păstrarea sănătăţii și securităţii tuturor 
angajaţilor, consumatorilor și a populaţiei.

Co-organizatorul expo-târgurilor 
specializate “Agroteh”, “Alimentar Expo”, BC 
„Moldova Agroindbank” SA

Moldova Agroindbank este opţiunea nr. 1 
oricând e nevoie de un credit pentru cheltuieli 
personale sau pentru dezvoltarea afacerii, 
de un depozit bancar, transferuri naționale 
sau internaționale, de produse financiare 
avantajoase sau de deservirea conturilor. 

MAIB este prima bancă din Moldova aleasă 
de clienţii săi pentru credite avantajoase, 
condiţii transparente de finanţare, 
oportunităţi personalizate de creditare, 
adaptate necesităţilor fiecărui client și pentru 
calitatea serviciilor.

Fiind o bancă universală, Moldova 
Agroindbank oferă cel mai vast spectru de 
produse și servicii financiare atât persoanelor 
fizice, cât și persoanelor juridice, practic în toate 
sectoarele de activitate. 

Finanţarea afacerilor în domeniul agricol este 
unul din segmentele de bază ale MAIB, banca 
fiind de mulţi ani partener al agricultorilor, 
împărtășind  convingerea, că dezvoltarea 
durabilă a acestui sector este de importanţă 
vitală pentru economia naţională.

MAIB oferă suport financiar, dar și consiliere 
pentru ca antreprenorii să-și dezvolte afacerile cu 
mai puţine griji, să îmbunătăţească producerea, 
să implementeze cele mai noi tehnologii și 
standarde de calitate.

Moldova Agroindbank pune la dispoziţia 
producătorilor agricoli un spectru larg de servicii 
și produse adaptate activităţilor agricole: 
• credite pentru finanţarea capitalului circulant; 
• credite pentru finanţarea proiectelor 

investiționale, inclusiv în cadrul Proiectului 
Agricultura Competitivă (MAC - P); 

• finanţarea în cadrul proiectelor speciale FIDA, 
RISP, KfW, PAC, Filiera Vinului (resurse de 
refinantare);

• credite în condiții preferențiale de până la         
1 500 000 pentru tinerii antreprenori de până 
la 35 ani, în cadrul Facilităţii de creditare a 
tinerilor.
Datorită parteneriatelor bilaterale încheiate 

de MAIB cu vânzători/ dealeri de tehnică agro, 
banca oferă finanţare pentru procurarea tehnicii 
agricole în condiţii speciale. Dacă agricultorul 
dispune de minimum o treime din sumă, 
Moldova Agroindbank finanţează procurarea 
tehnicii necesare, gajul constituind însăși 
tehnica achiziţionată în credit. Avantajul acestei 
finanţări este, că clientul nu trebuie să caute 
bunuri suplimentare pentru gajare, iar procesul 
de creditare se desfășoară în condiţii optimale. 

Mai mult ca atât, MAIB este unica bancă din 
Republica Moldova care oferă clienţilor săi 
oportunitatea de contractare a creditelor pentru 
achiziţionarea tehnicii, a utilajelor agricole și 
industriale produse în Belarus la o rată atractivă a 
dobânzii. Primii clienţi ai programului Belarus au 
primit deja compensaţiile în cadrul programului, 
rata finală aplicată la creditele contractate în 
MDL constituind doar 3%, fiind una dintre cele 
mai avantajoase pe piaţa bancară.

În plus, până pe 31 mai 2019, în cadrul 
campaniei promoţionale, la Moldova 
Agroindbank pot fi contractate credite 
de până la 1 milion de lei, cu gajul roadei 
viitoare, pe un termen de până la 15 luni, în 
condiţii avantajoase, care să bucure clienţii.

Devenind client al Moldova Agroindbank în 
perioada promoţiei, la deschiderea conturilor 
și contractarea unui credit pentru afacerea 
agricolă, clienţii beneficiază de: 
• deschiderea contului curent în MDL – gratuit
• administrarea lunară a contului curent în MDL 

– gratuit, pe parcursul primelor 12 luni de 
deservire.
Pentru orice plan de investiţii în afacere ai 

avea, adresează-te la MAIB. Vei beneficia de o 
gamă vastă de credite avantajoase, potrivite 
obiectivelor și necesităţilor tale de business.

Moldova Agroindbank este soluţia mereu 
corectă de finanţare a tuturor planurilor de 
dezvoltare ale clienţilor. Convinge-te! Vizitează 
sucursalele Moldova Agroindbank sau apelează 
pentru detalii Serviciul Call Center, 022 268 999.

SA Moldagrotehnica - 
flagmanul naţional în industria constructoare de mașini

MAIB – opţiunea nr. 1 a antreprenorilor 
și producătorilor agricoli

EXPOZIȚIE NAȚIONALĂ

 Peste 450 de agenți 
economici și factori 
de decizie din țară și 
de peste hotare au 
participat la ediția a 
XVIII-a a Expoziției 
naționale „Fabricat 

în Moldova” 2019, care s-a desfășurat în 
perioada 30 ianuarie- 03 februerie 2019.

Târgul expozițional, organizat de Camera 
de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, 
sub patronajul Guvernului, a avut genericul 
„Acasă. Autentic. Autohton.”

Cea de-a XVIII-a ediție a Expoziției naționale 
”Fabricat în Moldova” 2019 a fost vizitată de circa 
53 mii de persoane.

De-a lungul expoziției, au fost inițiate peste 
60 de contracte de colaborare și acorduri de 
intenție dintre agenții economici autohtoni și 
reprezentanții de peste hotare.

Participanții, cei 450 agenți economici, inclusiv 
50 de participanți noi, și-au prezentat produsele 
și serviciile pe o suprafață de peste 4680 m.p. Au 
fost prezentate 21 standuri colective. Regiunea 
Bălți a fost prezentată cu standuri colective de 
3 consilii raionale: Fălești, Glodeni, Râșcani, total 

circa 20 companii din territoriu și 
municipiul Bălți - 5 agenții economici.

Programul de afaceri a inclus diverse 
mese rotunde, forumuri, prezentări 
de companii și produse, seminare, 
conferințe pe teme de interes în sfera 
cooperării comercial- economice.

Pe parcursul anilor “FABRICAT ÎN 
MOLDOVA” a devenit o platformă de 
creare a condițiilor favorabile pentru 
susținerea producătorului autohton 
și de promovare a imaginii Republicii 
Moldova.

Acasă. Autentic. Autohton

 

Camera de Comerț și Industrie a RM a 
dat startul înscrierii la concursurile 

 „MARCA COMERCIALĂ A ANULUI 
2018”  și 

„PREMIUL PENTRU REALIZĂRI ÎN 
DOMENIUL CALITĂȚII”

și invită agenții economici să 
participe. 

        ...continuare  pag. 3

Filiala Bălţi a Camerei de Comerţ și 
Industrie a RM invită toți doritorii 

să participe la Programul de sporire 
a calificării antreprenorilor din 

Republica Moldova și dezvoltarea 
relaţiilor de colaborare cu parteneri 

de afaceri din Austria.
 

        ...continuare  pag. 4

Filiala Bălţi a CCI a RM invită agenți 
economici să participe la sesiunea 
de dezbateri și instruire în beneficiul 
mediului de afaceri local „DCFTA INFO 
Business: Întreabă Expertul 2”, în 
cadrul căreia vor fi abordate cerințele 
sanitare și fitosanitare în contextul 
Acordul de Liber Schimb cu Uniunea 
Europeană.      
        ...continuare  pag. 4
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OPINIA SPECIALISTULUI

Preţurile crescânde la carburanţi și alte 
inputuri industriale (fertilizanţi, pesticide), pe 
de o parte, și consecinţele ecologice nefaste 
(eroziunea solului, inundaţii și secete frecvente), 
pe de altă parte, au contribuit la extinderea 
sistemului conservativ de agricultură la nivel 
global. Astfel, în 2015/2016 suprafeţele sub 
agricultura conservativă au alcătuit 180,4 mln.
ha, cea ce a constituit o creștere de 69,4% faţă 
de anii 2008/2009 (după A.Kassam, T.Frederich 
și R.Derpsch, 2018). Cele mai mari suprafeţe 
sub sistemul conservativ de agricultură (SCA) se 
atestă pe continentele: America de Sud, America 
de Nord și Australia împreună cu Noua Zelandă. 
Pe continentul European, inclusiv în Republica 
Moldova, suprafeţele sub SCA sunt modeste, dar 
ele se extind având la bază aceleași argumente 
de ordin economic și ecologic. 

Ţinând cont de perspectivele manifestării 
tot mai frecvente a secetelor pe viitor, crește 
necesitatea disturbanţei minime a solului cu 
menţinerea la suprafaţă a resturilor vegetale, 
menite să reducă evaporarea apei din sol. 

Izmailschi A.A., un bun cunoscător a solurilor 
de stepă, scria în carta sa „Cum s-a uscat stepa 
noastră” (1893): „Umiditatea solului depinde 
de tipul și modul de acoperire a suprafeţei 
solului, ba chiar mai mult decât, de cantitatea  
de precipitaţii atmosferice. Lipsind solul virgin 
de stratul de „pâslă” alcătuit din resturi vegetale 
moarte, noi am lipsit  solul de cea mai importantă 
unealtă de adaptare la condiţiile climaterice 
nefavorabile. Reducerea cantităţii de apă din 
precipitaţii absorbită de sol este echivalentă cu 
reducerea cantităţii de precipitaţii atmosferice, 
deoarece nu importă câte precipitaţii cad, dar 
cât solul reţine”. 

Replasarea vegetaţiei erbacee perene de stepă 
cu vegetaţia anuală, cu extragerea concomitentă 
a părţii aeriene sau a rădăcinilor în formă de 
producţie agricolă, de rând cu arătura excesivă 
și nejustificată cu plug cu cormană, au contribuit 
la reducerea drastică a conţinutului de substanţă 
organică (carbon) în solurile de cernoziom. 

Irigarea și îngrășămintele minerale, în special 
cele de azot, în lipsa cantităţii suficiente de 
carbon, adică sursei de energie pentru biota 
solului, la fel contribuie la intensificarea 
proceselor de mineralizare a substanţei organice 
a solului. Deseori producătorii agricoli, care 
respectă tehnologiile de cultivare a culturilor 
de câmp cu folosirea soiurilor și hibrizilor cu un 
potenţial înalt de producţie, rămân dezamăgiţi 
din cauza rezultatelor obţinute, ca rezultat al 
atenţiei insuficiente faţă de fertilitatea solului.   

Pe parcursul ultimilor o sută de ani, 
cernoziomurile arabile din Republica Moldova 
au pierdut mai bine de 50% din rezerva 
iniţială de substanţă organică a solului. Solul 
ca organism viu a pierdut capacitatea de 

acordare a serviciilor ecosistemice și sociale. 
Doar un sol sănătos poate acorda servicii 

ecosistemice și sociale așa ca: infiltrarea, 
acumularea și folosirea raţională a apei din 
precipitaţiile atmosferice, astfel, contribuind 
la reducerea eroziunii solului și impactului 
negativ al secetelor și inundaţiilor; purificarea 
apei; fixarea biologică a azotului; sechestrarea 
carbonului în sol cu reducerea impactului negativ 
a schimbărilor climatice, obţinerea produselor 
alimentare benefice pentru sănătatea omului, 
polenizarea, etc. 

În Republica Moldova sistemul conservativ 
de agricultură a fost confundat cu sistemul 
conservativ de lucrare a solului. Lucrarea solului 
este o parte componentă a sistemului de 
agricultură și nici de cum nu poate înlocui lipsa 
celorlalte părţi componente (rotaţia culturilor, 
fertilizarea solului cu îngrășăminte organice și 
minerale). Lucrarea solului folosită separat, ba 
chiar, în condiţiile minimalizării ei, nu contribuie 
la ameliorarea calităţii solului. Înlocuirea arăturii 
cu plug cu cormană cu alte unelte de lucrare a 
solului fără întoarcerea brazdei, în condiţiile 
lipsei asolamentului și aplicării insuficiente a 
îngrășămintelor organice în formă de resturi 
vegetale (mulci viu sau mort) și gunoi de grajd, 
nu poate fi considerat ca sistem de agricultură 
conservativă. Mai mult ca atât, un astfel de 
sistem de agricultură va contribui atât la 
majorarea gradului de infestare a semănăturilor 
cu boli, dăunători și buruieni, cât și la apariţia 
simptomelor de insuficienţă de azot. Din aceste 
motive s-a creat impresia, că sistemul conservativ 
de agricultură este însoţit de majorarea 
consumului de mijloace chimice pentru 
înlăturarea deficitului de azot din sol și situaţiei 
fitosanitare încordate. Rolul benefic al arăturii 
cu plug cu cormană se explică prin reducerea 
acestor consecinţe nefaste. Menţionăm repetat, 
că arătura cu plug cu cormană nu poate 
compensa lipsa celorlalte verigi ale sistemului 
de agricultură (rotaţia culturilor și fertilizarea 
cu îngrășămintele organice) în soluţionarea 
efectivă a problemelor indicate. La respectarea 
întregului sistem de agricultură devine posibil pe 
viitor de a ameliora sănătatea (calitatea) solului 
cu ulterioara replasare a lucrării mecanice cu 
lucrare biologică a solului (de către biota solului). 
De situaţia creată au beneficiat importatorii 
de mașini agricole pentru semănatul direct și 
companiile chimice. 

Pentru a depăși situaţia creată, care poate 
compromite totalmente sistemul conservativ 
de agricultură, este nevoie de o abordare 
sistemică (holistică) în schimb celei simpliste  
(reducţioniste). 

Sistemul conservativ de agricultură, conform 
definiţiei Organizației Mondiale a Agriculturii 
(FAO), presupune respectarea  concomitentă a 
trei principii fundamentale: 

1. Disturbanţa minimă sau lipsa disturbanţei 
solului prin aplicarea practicilor No-tillage. 

2. Menţinerea permanentă a mulciului (resturi 
vegetale mărunțite)  la suprafaţa solului din 
resturi vegetale și culturi succesive cu sistem 
radicular activ. 

3. Diversificarea speciilor de culturi prin 
respectarea asolamentului cu culturi anuale și 
perene, inclusiv cu un raport echilibrat dintre 
culturile leguminoase și non-leguminoase, 
culturi mixte (asociate) cu o diversitate largă a 

sistemului radicular. 
Folosirea separată a principiilor enumerate mai 

sus nu reprezintă, dar din contra compromite 
sistemul conservativ de agricultură. SCA nu 
presupune doar modernizarea tehnologiilor de 
cultivare  a culturilor, dar și schimbarea întregului 
sistem de agricultură. 

Extinderea sistemului conservativ de 
agricultură în producere nu poate fi lăsat doar 
pe umerii companiilor private responsabile 
de vânzarea tehnicii agricole și mijloacelor 
chimice în agricultură. Fără intervenţia de 
ordin sistemic a statului prin intermediul 
susţinerii cercetărilor știinţifice și creării unui 
serviciu statal de extensiune nu putem miza 
pe obţinerea unor progrese palpabile în acest 
domeniu.

Avantajele sistemului conservativ de agricultură 
(SCA) au fost dovedite și demonstrate pe un areal 
geografic foarte larg, cu diferită textură a solului 
(soluri ușoare și soluri grele) și condiţii climaterice 
diferite, începând cu regiuni (zone) cu exces de 
umiditate și terminând cu regiuni cu insuficienţă 
cronică de precipitaţii atmosferice. Interesul faţă 
de SCA crește în condiţiile scumpirii preţurilor la 
mijloacele de producţie (carburanţi, pesticide, 
fertilizanţi ș.a.) și încălzirii globale, manifestată 
prin secete frecvente, inundaţii și eroziunea 
solului. Necătând la toate cele enumerate, 
extinderea SCA decurge foarte anevoios pe 
continentul European, inclusiv în Republica 
Moldova. Printre obstacolele în promovarea SCA 
menţionăm următoarele: 

- lipsa cunoștinţelor despre SCA și cum de-l 
realizat (know-how); 

- modul stabilit de gândire, adică mentalitatea 
(tradiţii îndelungate, păreri dominante); 

- lipsa echipamentului și mașinilor necesare 
pentru realizarea SCA, inclusiv în gospodării 
relativ mici; 

- lipsa unui program complex, interdisciplinar 
de cercetări cu participarea specialiștilor din 
diferite disciplini știinţifice; 

- politici necorespunzătoare, așa ca plata 
necondiţionată pentru producerea produselor 
agricole în formă de subvenţii, fie la o unitate 
de suprafaţă, fie pentru întreaga gospodărie 
agricolă;

- nerespectarea cerinţelor faţă de perioada de 
tranziţie către SCA, care presupune înlăturarea 
„talpei plugului” și compactării solului, gradului 
înalt de îmburuienare, în deosebi cu buruieni 
perene, etc. 

În Republica Moldova rămân practic ne 
studiate așa întrebări de importanţă majoră 
pentru SCA, ca:

- cantitatea de resturi vegetale după diferite 
culturi și pentru diferite culturi cu studierea 
concomitentă a semănătorilor No-tillage, care 
asigură o încorporare eficientă a seminţelor în 
sol; 

- speciile de culturi folosite în calitate de culturi 
succesive, compatibilitatea lor cu culturile de 
bază în asolament și modul lor de folosire în 
diferite condiţii climaterice; 

- posibilitatea de integrare a vităritului în SCA;
- managementul buruienilor în lipsa erbicidelor, 

etc.
În prezent, sunt doar niște cercetări fragmentare, 

ce ţin de studierea folosirii echipamentului No-
tillage pentru unele culturi, preponderent, pentru 
culturile cerealiere de toamnă. Practic  lipsesc 

cercetări de lungă durată, privind posibilitatea 
aplicării neîntrerupte a sistemului No-tillage în 
asolament. Este discutabilă influenţa SCA asupra 
sechestrării carbonului pe întreg profilul solului 
și, corespunzător, posibilitatea folosirii creditelor 
de carbon în stimularea implementării SCA. 

Este evident, că tranziţia la SCA în Republica 
Moldova nu poate fi efectuată fără niște 
schimbări radicale în sistemul existent 
de agricultură, care necesită susţinere 
instituţională și politică. Starea deplorabilă 
a fertilităţii solului poate fi depășită doar în 
cazul instituirii unui organ statal responsabil 
de monitorizarea și reglementarea folosirii 
raţională a solurilor, indiferent de forma de 
proprietate asupra terenurilor și dimensiunile 
gospodăriilor agricole. 

Extinderea SCA în Republica Moldova va 
permite de a face niște pași reali în promovarea 
dezvoltării durabile a sectorului agrar cu beneficii 
economice, ecologice și sociale. 

Practica fermierilor din diferite ţări ale lumii au 
dovedit posibilitatea reducerii consumului de 
combustibil cu până la 50%; pentru procurarea 
eqipamentului - cu până la 40-50%; pentru forţa 
de muncă - cu până la 50%; pentru managementul 
apei - cu până la 30%. Astfel, crește considerabil 
competitivitatea producătorilor agricoli pe 
piaţa locală și internaţională,concomitent cu 
dezvoltarea atractivităţii comunităţilor rurale. 

Prin efectuarea unui management durabil 
și rezilient al solului la cultivarea culturilor 
agricole devine posibil de a: 

- majora capacitatea de infiltrare, acumulare 
și folosire mai eficientă a apei din precipitaţiile 
atmosferice; 

- ameliora structura solului și calitatea apei 
potabile; 

- reduce compactarea solului cu consecinţe 
nefaste asupra secetei și eroziunii solului; 

- reduce infestarea cu boli datorită unui 
potenţial antifungistic mai înalt și de a majora 
capacitatea biologică de înăbușire a buruienilor; 

- reduce dozele de fertilizanţi, carburanţi și 
pesticide, etc.   

În concluzie, devine posibilă restabilirea 
serviciilor ecosistemice și sociale acordate de 
sol prin managementul lui corect, reducerea 
consecinţelor nefaste a schimbărilor climatice, 
recuperarea sănătăţii oamenilor cu cheltuieli mai 
mici.

Este important de a conștientiza la nivelul 
întregii societăţi necesitatea tranziţiei la o nouă 
paradigmă (concept, model) de intensificare a 
agriculturii, bazată pe conservarea resurselor 
naturale, cu diminuarea și adaptarea la 
consecinţele schimbărilor climatice. Actualitatea 
schimbărilor transformative în agricultură 
impune necesitatea susţinerii știinţei agricole 
autohtone și crearea unui sistem de extensiune, 
bazat pe o reţea de loturi experimentale 
și demonstrative cu participarea activă a 
producătorilor agricoli din diferite zone ale 
Republicii Moldova. Bineînţeles, că extinderea 
SCA nu exclude folosirea altor sisteme 
alternative de agricultură așa, ca agricultura 
ecologică (biologică, organică), agricultura 
regenerativă ș.a.

Boris Boincean, doctor habilitat, 
profesor cercetător, IP Institutul de Cercetări

pentru Culturile de Cîmp „Selecţia”, 
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi.

Perspectivele extinderii sistemului de agricultură conservativă în Republica Moldova

EXPO-TÎRGURI SPECIALIZATE

Recent, 27 februarie, la Bălți, au fost 
inaugurate expo-târgurile specializate 
„Agroteh” și „Alimentar Expo”, ediţia a 
XXIII-a și  salonul „Mărţișor”, ediţia  a XIV-a.  
Manifestările sînt  organizate de filiala Bălţi 
a Camerei de Comerţ și Industrie a RM și 
primăria municipiului Bălţi, cu susţinerea SA  
Moldagrotehnica  și BC  Moldova Agroindbank 
SA, care dețin calitatea de coorganizatori toți 
acești ani.

Expo-târgurile demonstrează realizările 
întreprinderilor - participante și reprezintă un 
spaţiu favorabil pentru schimbul de experienţă, 
comunicarea cu consumatorul și căutarea  
noilor parteneri. Ajunse la cea de-a XXIII-a 
ediţie, expo-târgurile specializate Agroteh 
și Alimentar Expo au ca scop revitalizarea 
și impulsionarea dezvoltării complexului 
a g r o a l i m e n t a r, 
a s i g u r a r e a 
a g e n ț i l o r 
e c o n o m i c i 
cu tehnologii 
moderne, tehnică 

și utilaj, seminţe de 
calitate, produse 
bancare pentru 
agricultori, precum 
și promovarea 
acestora pe piaţa 
internă și externă.

Programul de 
afaceri variat din acest an  include o masă rotundă, 

prezentări de firme, ateliere 
de lucru, dialoguri bilaterale. 
Parteneri în organizarea 
programului de afaceri au 
fost SA Moldagrotehnica, 
BC Moldova  Agroindbank 
SA,  IP ICCC Selecţia, SRL 
HAZEL NUARSE (fondator al 
Asociației producătorilor de 
alun). 

La ediţia curentă a expo-târgurilor specializate 

„Agroteh” și „Alimentar Expo” și  a salonului 
„Mărţișor” și-au prezentat realizările peste 60 
de  întreprinderi din municipiile Bălţi și Chișinău, 
orașele Ungheni, Drochia, Soroca,  Ceadîr-Lunga, 
Comrat, Tiraspol și raioanele Rezina, Călărași, 
Rîșcani, Orhei, Criuleni, Strășeni, Briceni. Expo-
târgurile specializate „Agroteh”,  „Alimentar 
Expo”  și  salonul „Mărţișor”  sînt amplasate  pe o 
suprafață de peste 600 m2 și se vor desfășura în 
perioada 27 februarie – 1 martie 2019 în orașul 
Bălţi.

La Bălţi a fost dat startul evenimentelor expoziţionale pentru anul 2019
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Camera de Comerţ și Industrie a Republicii 
Moldova invită agenții economici să se 
înscrie la concursul ”Premiul pentru realizări 
în domeniul calității” pentru anul 2018.

Scopul concursului – identificarea 
companiilor care au implementat cu succes 

managementul calității și promovarea 
abordărilor moderne ale calității.

Avantajul participării: consolidarea și 
amplificarea prestigiului organizației Dvs. 
în rândul consumatorilor și societății în 
ansamblu.

Participanți: companii autohtone, 
indiferent de forma juridico-
organizațională, numărului de angajați și 
volumul producției (serviciilor prestate, 
lucrărilor executate). Participanții 
concursului vor avea posibilitatea 
de a examina realizările în domeniul 
managementului calității în comparație cu 
a concurenților și evidenția punctele slabe 
și căile de perfecționare.

Avantaje suplimentare (gratuite):
• Participarea la ceremonia oficială de 

decernare a premiilor învingătorilor 
concursului;

• Publicarea contactelor întreprinderii și 
domeniului de activitate în Catalogul 
concursului;

• Premiile asigură participanților imaginea 
de lider;

• Reputaţia unui producător de încredere a 
produselor sau serviciilor competitive și 
de înaltă calitate;

• Oferă posibilitatea de atragere a noilor 
parteneri și clienţi;

• Aprecierea părţilor slabe și a celor forte 

ale calităţii produselor/serviciilor;
• Identificarea soluţiilor pentru problemele 

existente în domeniul calităţii;
• Acordarea serviciilor de consultanţă din 

partea tuturor partenerilor concursului;
• Şi alte avantaje conform Regulamentului.

Cum participi?
Taxa de înregistrare va constitui: pentru 

întreprinderi micro și mici – 2500.00 lei, 
pentru întreprinderi medii – 4200.00 lei, 
pentru întreprinderi cu circa 249 lucrători 
– 5400.00 lei, pentru întreprinderile ce 
dețin monopol pe piață – 7200.00 lei. Toate 
taxele include TVA 20%.

Persoanele interesate de a participa la 
concurs sunt rugate să prezinte formularele 
de participare completate (vezi pagina 
www.chamber.md), la sediul CCI a RM 
sau să expedieze la adresa de e-mail: 
diana.lungu@chamber.md.

Informaţii suplimentare: Direcţia 
evenimente de afaceri, târguri și expoziții 
a CCI a RM , persoana de contact Carolina 
Chiper, tel./fax: (022) 238410, 21-07-25.

CCI a RM a dat startul înscrierii la concursul „Premiul pentru realizări în domeniul calității” 

Camera de Comerț și Industrie a 
Republicii Moldova invită agenții economici 
să participe la cea de-a XVI-a ediție a 
concursului ”Marca Comercială a Anului” 
– unul dintre cele mai eficiente instrumente 
de promovare a companiei bazat pe 
evaluarea mărcilor comerciale de către un 
juriu profesionist și de către consumatorii 
autohtoni.

Scopul concursului este de a promova 
pe piața națională practicile de succes în 
domeniul marketingului și brandingului.

Miza concursului este Premiul Mare 
”Mercuriul de Aur” care atestă cele 
mai prestigioase aprecieri, confirmând 
eficacitatea strategiilor de marketing. 
Distincțiile sunt înmânate de oficialitățile 
de stat în cadrul ”Galei Businessului 
Moldovenesc” – eveniment oficial care 

reunește reprezentanții autorităților locale, 
misiunilor diplomatice și a mediului de 
afaceri autohton.

Toți deținătorii de mărci comerciale 
înregistrate în Republica Moldova sunt 
îndemnați să participe la concurs, având 
posibilitatea de a aplica la cele 13 nominații.

Cererile de participarea la concursul 
”Marca Comercială a Anului 2018” pot fi 
depuse până la data de 01 aprilie curent la 
sediul CCI a RM sau în format electronic la 
adresa cristina.adam@chamber.md.

Detalii aferente condițiilor de 
participare pot fi găsite în Regulamentul 
concursului, care poate fi accesat pe www.
chamber.md, alături de toate formularele 
necesare ori la nr. de telefon 022 210 725, 
022 211 442, Direcția Evenimente de 
Afaceri, Târguri și Expoziții.

CCI a RM te invită să te înscrii la concursul „MARCA COMERCIALĂ A ANULUI 2018”

CONCURSURI NAȚIONALE

Camera de Comerț și Industrie a RM 
vă invită să participați la misiunea 
economică din Italia, care se va desfășura 

în cadrul expoziției internaționale 
“Macfrut - Fruit & Veg Professional 
Show” din orașul Rimini,   în  perioada  
08 – 10 mai 2019.

„Macfrut” este un târg de vârf 
pentru profesioniștii din sectorul 
fructelor și legumelor din Italia și din 
Europa. Promovarea inovațiilor și 
internaționalizarea sunt caracteristicile,  
care fac această expoziție un eveniment 
de mare importanță. Misiunea lui este 
de a oferi vizitatorilor un eveniment de 3 

zile pentru a încheia afaceri și a descoperi 
întregul lanț de aprovizionare cu fructe 

și legume proaspete, uscate din toate 
sectoarele, începând cu pre-recoltarea 
producției, comerț și marketing, mașini, 
ambalare și finisând cu logistica.

Acest eveniment este o nouă formulă 
pentru întâlnirile de afaceri, în cadrul cărora 
companiile participante vor putea stabili 
legături, încheia parteneriate, schimba 
informații și experiențe din diverse domenii 
de activitate:
• material săditor și semințe de plante, 

fructe și alte produse ecologice;
• echipamente tehnice, mașini și sisteme 

pentru cultivarea și protecția plantelor;

• sisteme și tehnologii post-recoltare;
• tehnologii, mașini și materiale pentru 

sortare și ambalare ș.a.
În contextul celor menționate, doritorii 

de participa sunt rugați să completeze 
cererea de participare și să o expedieze 
Direcției evenimente de afaceri, târguri 
și expoziții a Camerei de Comerț și 
Industrie a RM la adresa de e-mail: 
carolina.chiper@chamber.md, pînă la 
data de 11 martie 2019.

Informații suplimentare aflați la nr. de 
telefon: 022 21 07 25/ 022 23 84 10.

Expoziția Internațională  “Macfrut - Fruit & Veg Professional Show”

EXPOZIȚII INTERNAȚIONALE

Misiunea Cumpărătorului în Peru, or. Lima
Camera de Comerț și Industrie a 

Republicii Moldova invită agenții 
economici să participe la Misiunea 
Cumpărătorului în Peru, or. Lima în 
perioada 8 – 13 aprilie 2019.

Programul deplasării prevede vizita 
expoziției Internaționale Peru Moda & Peru 
Moda Deco 2019, participarea la întrevederi 
de afaceri în formatul B2B organizate de 
Comisia de Promovare a Exporturilor din 
Peru – PROMPERU – parte a Enterprise 
Europe Network, unde va fi prezentată 
oferta de export a producătorilor peruviani, 
procesatori și exportatori de articole textile, 
încălțăminte, bijuterii, articole de decor și 
cadouri.

Printre obiectivele principale ale 
evenimentului se numără:

Stabilirea contactelor de afaceri între 
producătorii și exportatorii din Peru 
din domeniul textilelor, încălțămintei, 
bijuteriilor, articolelor de decor și cadourilor 
cu importatorii și distribuitorii din Asia, 
Europa, America Latină și SUA. 

Prezentarea oportunităților de afaceri și 
investiționale oferite de Peru în domeniul 
industriei ușoare și decorațiunilor pentru 
vizitatorii internaționali.

Principalele grupuri de produse 
expuse: confecțiile textile, încălțăminte, 
bijuterii, articole de decor și cadouri.

Grupul țintă: reprezentanți ai 
magazinelor universale, lanțuri de 
magazine, ai fabricilor de confecții, 
comercianți angrosiști și cu amănuntul, 
comerț electronic, designeri, etc.

Peru Moda este o platformă expozițională 
inclusiv pentru branduri cu renume 
mondial: Roberto Cavalli, Aritzia, Tommy 
Bahama, Derek Lam, Ralph Lauren, Eckhaus 
Latta, Rochambeau, Jonathan Adler, 
Desigual, Rosie Assoulin, etc.

Pentru persoanele selectate spre 
participare la Misiunea Cumpărătorului 
organizatorii vor acoperi următoarele 
cheltuieli: 

- cazare în hotel de 4 stele – 3 nopți 
- rambursarea costului biletului de avion 

pe ruta Chișinău-Lima-Chișinău. 
- transfer intern aeroport-hotel-aeroport.
Participantul achită individual, asigurarea 

medicală și taxa de participare. Pentru 
membrii CCI a RM taxa de participare 

constituie 5 000 MDL (toate taxele incluse), 
pentru non-membrii CCI a RM – 6 000 MDL 
(toate taxele incluse).

Pentru o pregătire riguroasă a 
programului deplasării, intervenim cu 
rugămintea de a ne transmite din timp 
formularele de participare (descarcă aici) la 
Misiunea Cumpărătorului la adresa: rodica.
dimitriu@chamber.md.

Pentru informaţii suplimentare și 
confirmări vă puteţi adresa la Direcţia 
Relaţii Internaţionale din cadrul Camerei de 
Comerţ și Industrie a Republicii Moldova.

Persoană responsabilă: Rodica 
Dimitriu – tel: 022 22 13 91.

MISIUNI ECONOMICE
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Filiala Bălţi a CCI RM
organizează cursuri pentru

contabili începători 

înscriere la tel:
023129227, 023129154 

Colegiul de redacţie: 
Codiţa Galina, Lîşacov Eugen.

Paginare la computer: Lîşacov Eugen.
Telefon de contact: 0231-530-45

e-mail: balti@chamber.md, 
http://www.balti.chamber.md

Ziarul este tipărit la “Tipografia din Bălţi” SRL

Филиал Бэлць Торгово-Промышленной 
Палаты РМ

предоставляет услуги по экспертизе
товаров по количеству и качеству, в т.ч. 

скоропортящихся 

Акт экспертизы служит основанием:
• для предоставления претензий по-

ставщику товара;
• для предоставления в главное управ-

ление налогового администрирования 
Север;
• для подтверждения некачественно-

сти, срока годности товара. 

Дополнительная информация по тел: 
023130077, 023130024

Услуги специалистов по
таможенному оформлению – 

качественно и оперативно 
0231 23098

Адрес: мун. Бэлць,
str Ştefan cel Mare, 195 (terminal)

Traducere autorizate 
a documentelor

Грамотные,
авторизированные

переводы любых
документов

Telefon: 
0231 530 46

ОЦЕНКА НЕДВИЖИМОСТИ
(коммерческой и частной), 

земельных участков, оборудования, 
автотранспортных средств 

мун. Бэлць, проспект Победы, 6
тел.: 023130024, 023130077.

Filiala Bălţi, Camera de Comerţ și Industrie a RM
felicită cu ocazia zilei de naștere

Pavel Dobîndă         –  director, SRL Cozmeanca Prim
Ion Movilă                 –  șef, DDF Glodeni
Marina Petrova        –  șef secție, CCI a RMI
Carolina Chiper       –  șef direcție, CCI a RM
Veaceslav Rotaru    –  director, SRL Multivers
Igor Golberg            –  director, ÎM Terra Cleaning

 Vă dorim sănătate, energie, bunăstare, 
optimism pentru noi realizări! La mulți ani!

Camera de Comerţ şi Industrie a RM, filiala Bălţi 
efectuează operaţiuni de mediere în vamă.

Operaţiuni prealabile vămuirii, precum sunt:
a) elaborarea proiectelor de scrisori/demersuri către 

organele vamale în vederea plasării mărfurilor sub destinaţie 
vamală solicitată de agenţii economici,

b) înştiinţarea organului vamal despre intenţia agenţi-
lor economici de a scoate sau introduce mărfurile sau despre 
trecerea frontierei vamale,

c) examinarea cu permisiunea organului vamal a măr-
furilor, prelevarea de probe şi mostre pentru verificarea, îna-
inte de depunere a declaraţiei vamale, a felului şi cantităţii 
mărfurilor sosite sau expediate de către agentul economic,

d) efectuarea expertizei mărfurilor în scopuri vamale,
e) eliberarea certificatelor de origine,
f) depozitarea provizorie a mărfurilor şi mijloacelor 

de transport ale agentului economic,
g) acordarea serviciilor de informare şi consultanţă ju-

ridică în domeniul legislaţiei vamale a Republicii Moldova.
Operaţiuni de vămuire:

a) declararea  mărfurilor şi a  mijloacelor de transport, 
inclusiv declararea  prin  procedee informatice,

b) prezentarea, la cererea colaboratorilor vamali, a 
mărfurilor şi mijloacelor de transport supuse declarării,

c) prezentarea organelor vamale a documentelor înso-
ţitoare ale mărfurilor şi mijloacelor de transport,

d) prezentarea, la cererea colaboratorilor vamali, a do-
cumentelor şi a altor date suplimentare necesare în.scopuri 
vamale,

e) achitarea drepturilor de import/export cuvenite sau 
garantarea acestora la solicitarea agentului economic şi alte 
operaţiuni de mediere în domeniul vamal.

Informaţii suplimentare la tel.: 23123098
Adresa: mun. Bălţi, str Ştefan cel Mare, 195

BROKER VAMAL Filiala Bălţi
a Camerei de Comerţ şi Industrie

 a Republicii Moldova 
Vă propune următoarele servicii:

- Organizarea expo-tîrgurilor 023122067, 023127035, 
023129154, 023129227
- Consultaţii juridice 023129227
- Organizarea misiunilor economici, întîlniri de 

afaceri 023123479
- Cursuri pentru contabili începători şi seminare de 

formare antreprenorială 023126236
- Studierea bazelor instruirii computaţionale 

023153046
- Cursuri de studiere a limbilor engleză şi germană
023123479, 023129227
- Evaluarea imobilului, utilajului, mijloacelor de 

transport 023130077, 023130024
- Expertiza mărfurilor şi emiterea certificatelor
023130077, 023130024
- Serviciul “broker vamal” 023123098
- Traducerea documentelor 023153046
- Elaborarea bucletelor, logotipurilor, prospectelor, 

cataloagelor, cărţilor de vizită. Susţinere în căutarea 
partenerilor de afaceri, amplasarea informaţiei în 
Internet 
023153045
- Organizarea campaniilor publicitare de promovare 

a mărfurilor şi serviciilor. Amplasarea informaţiei 
despre întreprinderi în ziarul “Dezvoltarea Bălţi” 
023153045
- Multiplicarea documentelor 023129154
- Culegere şi imprimare a textelor la computer 

 023129154, 023130024

Filiala Bălţi a Camerei de Comerţ 
și Industrie a RM invită toți doritorii 
să participe la Programul de sporire 
a calificării antreprenorilor din 
Republica Moldova și dezvoltarea 
relaţiilor de colaborare cu parteneri 
de afaceri din Austria. 

Scopul programului este formarea 
noilor competenţe în domeniul activităţii 
economice internaţionale, îndreptate 
spre îmbunătăţirea relaţiilor de afaceri cu 
parteneri din statele Uniunii Europene și 
este organizat de către Camera de Comerţ și 
Industrie a Republicii Moldova in cooperare 
cu Camera Economică a Austriei.

Programul se desfășoară în două etape. 
Prima etapă prevede participarea în 
municipiul Bălţi la un training intensiv cu 3 
module pe parcursul a 9 zile: 

Modulul 1: Managementul, marketingul internaţional, 
standardele europene și finanţarea   exporturilor către 
țările    UE. INCOTERMS                           23.05. – 25.05.2019

Modulul 2: Managementul riscului                                                                                                                                         
                                                                     06.06. – 08.06.2019

Modulul 3: Comunicarea si negocierea. 
Managementul   intercultural            20.06. – 22.06.2019

Locul desfășurării:  sala de conferinţe, 
filiala Bălţi, CCI a RM, str. 31 August 20b, 
et.8

Trainerii sunt experţi certificaţi ai 
Institutului pentru Dezvoltare Economica 
WIFI din Austria.

Etapa a doua prevede un workshop de 
pregătire în Bălţi și un stagiu de 5 zile în Viena, 
Austria,organizat în scopul familiarizării cu 
mediul de afaceri și identificării companiilor 
austriece, potenţialilor parteneri de 
business, organizării unui forum de afaceri 
moldo-austriac, desfășurării întrevederilor 
individuale B2B, vizite la întreprinderi. 

Perioada desfășurării: 
Etapa I: mai – iunie 2019 
Stagiu Viena: octombrie 2019 
La finele programului participanţii vor primi 
Diploma  WIFI, Austria 

Participarea la acest program va contribui la 
identificarea noilor contacte și parteneri din Austria, la 
elaborarea ideilor de afaceri și la semnarea eventualelor 
contracte de colaborare.

Informații suplimentare: persoana responsabilă  
Aurica Pașuta, consilier juridic, 

tel. 0231 29154; 069638862

ÎMBUNĂTĂŢIM MEDIUL DE AFACERI

 
    Filiala Bălţi a CCI a RM invită să participați la sesiunea 
de dezbateri și instruire în beneficiul mediului de afaceri 
local „DCFTA INFO Business: Întreabă Expertul 2”, în 
cadrul căreia vor fi abordate cerințele sanitare și 
fitosanitare în contextul Acordul de Liber Schimb cu 
Uniunea Europeană.

Evenimentul va avea loc la 14 martie 2019, 
orele 10.00 – 16.00, restaurantul OSCAR (etajul II), 
str. Sadoveanu 1a, or. Bălți. 

Informații suplimentare: 
 tel/ fax, 0231 029154, 069638862, e-mail: aurica_55@mail.ru.


