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SA Moldagrotehnica, cu o activitate de 
75 ani, 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 2020 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). 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.

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, propuse 
de către beneficiar.

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

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.

În fiecare an, Moldova Agroindbank 
este opțiunea numărul 1 al micilor și 
marilor producători agricoli, oricând își 
doresc să opteze pentru un credit pentru 
dezvoltarea afacerii, de diverse produse 
financiare avantajoase sau, pur și simplu, 
pentru deservirea conturilor. 

Susținerea producătorilor agricoli, 
indiferent de statutul lor juridic - 
cooperativă, SRL sau o gospodărie 
casnică, este extrem de importantă pentru 
dezvoltarea economiei țării și, în special, 
pentru dezvoltarea zonelor rurale. Moldova 
Agroindbank  сontinuă să fie loială față de 
producătorii agricoli de la mic la mare prin 
varietatea de posibilități de finanțare și 
servicii bancare necesare. 

În prag de nou sezon agricol Moldova 
Agroindbank propune oferte pentru afaceri 
agricole prospere: 

- Finanțare pentru tineri antreprenori 
- susținem tinerii în afaceri – vârsta 18 - 35 
ani, până la 1 500 000 de lei, rata dobânzii 
fixă în lei - 6.5%, inclusiv pentru afaceri noi 
înregistrate.

- Campania Primăvara 2020 - credite 
pentru agricultori de la mic la mare - până 
la 1 milion de lei cu gajarea roadei viitoare, 
până la 15 luni.

- Credite pentru procurarea 
tehnicii agricole - tehnică 
accesibilă direct de la parteneri în 
condiții avantajoase. Contribuție 
proprie min. 30% cu gajul tehnicii 
procurate din contul creditului.

- Programul Livada Moldovei 
- credite pentru sectorul horticol 
și industriile conexe -  până la 5 
milioane de euro, pe un termen de 
până la 10 ani cu aplicarea cotei 0 
la TVA și accize, scutirea de taxe 
vamale și scutirea de plată pentru 
efectuarea procedurilor vamale.

- AgroCredo - credit pentru 
finanțarea cheltuielilor legate de 

agricultură, fără gaj și fără documente de 
confirmare a utilizării creditului, în sumă de 
până la 100 000 mdl, până la 60 luni.

- Creditul Afaceri la feminin - credite 
speciale pentru companiile care sunt 
fondate sau administrate de femei. Se 
oferă până la 90% din valoarea proiectului 
investițional, până la 84 de luni, asigurarea 
creditului cu garanția ODIMM în mărime 
de 70% din suma creditului și cu bunurile 
procurate din contul acestuia. Totodată, se 
oferă cardul de afaceri de debit cu facilitate 
de overdraft până la 10 mii MDL.

Pentru orice plan de investiții în afaceri, 
BC „Moldova Agroindbank” SA 
este mereu dispusă să te ajute. Te așteptăm 
la orice sucursală MAIB să susținem 
afacerile de succes împreună!

SA Moldagrotehnica - 
flagmanul naţional în industria constructoare de mașini

MAIB - susține producătorii agricoli de 
la mic la mare

EXPOZIȚIE NAȚIONALĂ

Expoziția națională  
„Fabricat în Moldova”, 
cu genericul Acasă! 
Autentic! Autohton! 
a fost organizată în 
perioada  29 ianuarie 

– 02 februarie 2020 de către Camera de 
Comerț și Industrie a Republicii Moldova (CCI 
a RM) sub patronajul Guvernului Republicii 
Moldova, cu susținerea Agenției de Investiții și 
a Organizației pentru Dezvoltarea Sectorului 
Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM).

Ediția a XIX-a a adunat 460 de antreprenori 
autohtoni, din diferite ramuri ale economiei 
naționale: industria alimentară, ramura 

vitivinicolă, industria mobilei, industria ușoară, 
utilaje, tehnică și aparataje, instituții de cercetări 
științifice, meșteri populari și alte domenii. În 
premieră, au fost expuse produse eco.

Au participat 19 standuri colective. Regiunea 
Bălți a fost prezentată cu standuri colective de 
3 consilii raionale: Fălești, Glodeni, Râșcani, total 
16  companii din territoriu și municipiul Bălți -  6 
agenții economici.

În acest an, expoziția a fost vizitată de 
aproximativ 61 500 de persoane, inclusiv 
vizitatori din România, Belgia, Ungaria, Italia, 
Marea Britanie, Ucraina, Belarus, Federația Rusă, 
Turcia, Israel, Georgia,.care au fost impresionați 
de calitatea produselor și de prețurile rezonabile. 

De-a lungul expoziției, au fost inițiate peste 110 
de rapoarte și contracte de colaborare,  acorduri 
de intenție dintre agenții economici autohtoni și 
reprezentanții - vizitatori de peste hotare.

Expoziția a fost amplasată pe o suprafață de 
peste 3000 mp. 

Programul de afaceri a fost organizat pe 
parcursul a trei zile și a înregistrat 11 activități, la 
care au participat peste 500 de persoane.

„Fabricat în Moldova” este evenimentul de 
augur cu care debutează programul fiecărui 
an expozițional în Republica Moldova. Scopul 
principal al expoziției este de a susține 
producătorii autohtoni, promova produsele 

competitive pe piața internă și externă, 
atrage investiții, intensifica dialogul public-
privat.

Acasă! Autentic! Autohton!

 

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

 „MARCA COMERCIALĂ A ANULUI 
2019”  și 

„PREMIUL PENTRU REALIZĂRI ÎN 
DOMENIUL CALITĂȚII”

Concursurile reprezintă cele mai eficiente 
instrumente de creștere a competitivității și 
sporire a capacităților întreprinderilor autohtone  
        ...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

Particularitățile lucrărilor de câmp 
pentru primăvara anului 2020. 
Cum depășim pericolul secetelor pe viitor?

...Agricultura necesită un nou concept 
(paradigmă) de intensificare, ce ar răspunde la 
provocările, cu care se confruntă în prezent și pe 
viitor. Nu întâmplător interesul față de sistemele 
alternative de agricultură (agricultura ecologică; 
sistemul conservativ de agricultură;    
           ...continuare  pag. 2
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OPINIA SPECIALISTULUI

Calendaristic ne aflăm la sfârșit de 
iarnă, dar, de fapt, am trecut din toamnă 
în primăvară, fără iarnă. Despre aceasta 
mărturisesc temperaturile înalte, care 
depășesc cu mult media multianuală și lipsa 
de zăpadă.

Conform datelor Stațiunii Meteorologice a 
IP Institutul de Cercetări pentru Culturile de 
Cîmp „Selecția” temperatura medie a aerului 
pentru lunile de toamnă au fost cu 3,1°C mai 
mare decât media multianuală ( 12,9°C versus 
9,8°C). Lunile de iarnă au fost neobișnuit de 
calde. Astfel, temperaturile medii pentru lunile 
decembrie și ianuarie au constituit +3,1°C și 
+1,2°C corespunzător, ceea ce este cu 4,1°C și 
4,8°C mai mult, decât media multianuală. Nu 
face excepție nici luna februarie. 

Concomitent, precipitațiile atmosferice, 
începând cu luna septembrie, au fost 
considerabil mai puține, decât media 
multianuală de precipitații, care pentru lunile 
de toamnă constituie 103,0 mm. În realitate 
au căzut 48,1 mm, formîndu-se un deficit de 
54,9 mm de precipitații. Media multianuală 
pentru lunile decembrie-februarie constituie 
71,0 mm. În realitate, până la moment, au căzut 
28,5 mm, adică avem un deficit de 42,5 mm. 
Astfel, deficitul de precipitații pentru lunile de 
toamnă și iarnă împreună constituie 97,4 mm, 
comparativ cu media multianuală. 

Lipsa precipitațiilor s-a răsfrîns negativ asupra 
acumulării apei accesibile plantelor în sol. 
Probele de sol prelevate în câmp în semănăturile 
grâului de toamnă în ziua de 12 februarie anul 
2020 atestă un deficit semnificativ de umiditate 
în sol, îndeosebi, în stratul de sol 100-200 cm. 
Rezervele de apă accesibile sunt mai înalte în 
semănăturile grâului de toamnă, amplasate 
după premergători timpurii așa, ca: borceag 
de toamnă (măzăriche de toamnă + secară 
de toamnă la masă verde) și lucernă, anul 
trei de viață  după prima coasă, constituind 
pentru stratul 0-100 cm – 148,5 și 163,0 mm, 
corespunzător, iar pentru stratul 0-200 cm 297,0 
și 305,4 mm, corespunzător.

Rezerve mult mai mici de apă au fost 
determinate la amplasarea grâului de toamnă 
după porumb la boabe – 132,4 mm în stratul 
0-100 cm și 237,7 mm în stratul 0-200 cm. 

Astfel, deficitul de umiditate la amplasarea 
grâului de toamnă după premergători târzii 
constituie 50-60 mm pentru stratul de sol 0-100 
cm și 150-160 mm pentru stratul de sol 0-200 
cm. Deficitul de apă accesibilă în stratul de sol 
100-200 cm este de 100 mm, ceea, ce în caz 
de necompensare cu precipitațiile posibile în 
următoarea perioadă de timp, poate influența 
negativ asupra producției culturilor cu sistem 
radicular profund. 

Reieșind din deficitul de umiditate în sol, 
sarcina primordială a agricultorilor constă 
în crearea condițiilor pentru acumularea și 
păstrarea apei în sol cu ulterioara folosire 
rațională a ei de către plante. Vor avea de 
câștigat acei agricultori, care au nivelat solul din 
toamnă și acum vor  efectua o singură cultivație 
înainte  de semănatul culturilor cu termen de 
însămânțare timpuriu. 

Pe aceste terenuri se va permite încolțirea și 
creșterea semințelor de buruieni, care n-au 
avut posibilitatea să răsară și să crească din 
toamnă, în condițiile insuficienței de umiditate 
în sol. Este important, ca lucrarea solului să 
fie efectuată în faza de coacere fizică a solului 
pentru a evita tasarea excesivă a solului, care a 
devenit posibilă,  în ultimele decenii din cauza 
folosirii tractoarelor și tehnicii agricole grele 
cu pneuri. Situația este agravată de pierderile 
enorme de materie organică a solurilor. Este clar 
de la sine, că despre arătură cu plug cu cormană 

în primăvară nu poate fi vorba în situația creată 
cu deficitul de apă accesibilă în sol. Dealtfel, și 
în alți ani cu rezerve mai favorabile de umiditate 
în sol se exclude arătura din cauza, că deseori 
noi trecem din iarnă în vară, fără primăvară. Mai 
mult ca atât, vânturile puternice din primăvară 
contribuie la evaporarea excesivă a apei din sol. 

În scopul folosirii raționale a apei din sol vom 
ține cont la fel de respectarea adâncimii de 
lucrare a solului, în conformitate cu cerințele 
diferitor culturi, pentru a evita evaporarea 
intensă a apei din stratul superficial al solului. 
Este banal, dar pregătirii calitative a organelor  
de lucru a cultivatoarelor necesită de acordat 
o atenție deosebită. Regula de aur rămâne 
amplasarea semințelor pe patul germinativ 
umed.

De rând cu lucrarea solului nu mai puțin 
importante sunt termenii și normele de 
însămânțare.

În legătură cu încălzirea globală termenii 
de însămânțare la culturile de primăvară 
au devenit mai timpurii cu 2-3 săptămâni, 
comparativ cu cele stabilite în perioada 
precedentă. Este cunoscut faptul, că culturile 
cerealiere de toamnă se însemînțează cu trei-
patru  săptămâni mai târziu, decât termenii 
optimali stabiliți cu 15-20 ani în urmă. Termenii 
de însemînțare se determină după temperatura 
optimă a solului la adâncimea de încorporare 
a semințelor. Spre exemplu, la sfecla de 
zahăr, temperatura la adâncimea optimă de 
încorporare a semințelor de 3,0-3,5 cm trebuie 
să constituie 4-5°C, iar în anii secetoși aceeași 
temperatură se stabilește constant timp de 2-3 
zile la adâncimea de 3,5-4,0 cm. Pentru porumb 
la boabe temperatura optimă la adâncimea de 
încorporare a semințelor va constitui 10-12°C. 

Pe solurile fertile și slab infestate de buruieni 
se admite semănatul ceva mai devreme la 
o temperatură de 8-10°C la adâncimea de 
încorporare a semințelor. 

Semănatul prea timpuriu este periculos 
din cauza unei eventuale îmburuieniri a 
semănăturilor, deoarece buruienile sunt mai 
adaptate la condițiile de creștere și dezvoltare, 
comparativ cu culturile de câmp.  

Normele de însemînțare în condițiile 
insuficienței de umiditate în sol necesită a fi 
reduse. Bunăoară, pentru cultura florii soarelui 
o normă, care va asigura obținerea a 35-40 mii 
plante la hectar va fi optimală. Pentru porumbul 
la boabe norma de însemînțare nu va depăși 
40-45 mii plante la recoltare. 

Menționăm aici la fel importanța respectării 
normei de însemînțare la cultura grâului de 
toamnă, deoarece avem la moment semănături 
foarte dese, unde norma de însemînțare a 
constituit 6,0-7,0 mln. boabe germinante la 
hectar, care au fost însemînțate toamna târziu. 
Pericol pentru aceste semănături vor prezenta 
atât deficitul de apă în sol, cât și excesul de apă 
în rezultatul infestării cu bolile provocate de 
fungi.

Vom ține cont pe viitor, că norma de 
însemînțare la grâul de toamnă nu trebuie 
să depășească 4,0 mln. boabe germinante la  
hectar.

În legătură cu secătuirea fertilității solului, 
îndeosebi în forme mobile de fosfor accesibil 
plantelor, un efect benefic asupra nivelului de 
producție poate fi obținut de la aplicarea locală, 
odată cu semănatul, a fertilizanților. Dozele de 
aplicare a fosforului nu trebuie să depășească 
15-20 kg substanță activă la hectar. Aceleași 
cerințe sunt atribuite și fertilizării cu azot, de 
aceea aplicarea amofosului în doză de 100 kg/
ha este varianta optimă pentru asigurarea unei 
creșteri inițiale viguroase a culturilor prășitoare.  

Cât privește alegerea soiurilor și hibrizilor, 
apoi ne vom conduce de Catalogul soiurilor 
de plante din Republica Moldova. Se vor folosi 
semințe de calitate înaltă de origine cunoscută, 
adaptate la condițiile pedo-climaterice locale. 
Întocmai acest obiectiv este mai greu de realizat 
din cauza unei diversități foarte mari de soiuri 
și hibrizi incluși în listă pe parcursul ultimilor 
ani. Deaceea considerăm în calitate de soluție 
optimă testarea pe același câmp, în condiții 
similare, a câtorva soiuri și hibrizi, din care, 
ulterior, se vor alege cei mai adaptați la condițiile 

concrete a fiecărei gospodării. Accentul se 
va pune la fel pe cultivarea nu doar a unui soi 
sau hibrid, dar la folosirea a 2-3 cultivari, care 
diferă după perioada de vegetație. În condițiile 
secetelor frecvente, prioritate vor avea soiurile 
și hibrizii cu o perioadă de vegetație mai scurtă. 

Toate cele expuse mai sus țin de agrotehnica 
particulară de cultivare a culturilor, adică 
de fitotehnie. Succesul însă depinde de 
respectarea cerințelor față de agrotehnica 
generală, care presupune respectarea 
alternării culturilor în cadrul asolamentului, 
lucrarea și fertilizarea de bază a solului. Ele 
sunt orientate nu numai la obținerea unui 
nivel înalt de producție, dar și la restabilirea 
fertilității solului. 

La importanța acestui obiectiv ne vom opri 
succint la finele acestui articol, dar nu înainte 
de a descrie starea actuală și măsurile necesare 
de întreprins pe plantațiile cu semănături de 
culturi cerealiere de toamnă. 

Premergătorii târzii și lipsa de precipitații 
atmosferice în perioada de toamnă n-au permis 
obținerea unei germinații uniforme și înfrățirea 
plantelor din toamnă. Excepție au constutuit 
doar câmpurile în localitățile, unde au căzut 
ploi agronomic efective. Deaceea, în prezent, 
avem trei categorii de semănături:

• plante înfrățite din toamnă;
• plante în faza de 2-3 frunze;
• plante în faza de răsărire (în formă de ac)
respectiv, măsurile necesare de întreprins 

pe aceste plantații vor ține cont de starea 
semănăturilor. 

Pe semănăturile înfrățite din toamnă vom 
efectua hrana suplimentară în una sau două 
reprize, în dependență de premergător și 
nivelul de fertilitate a solului. Important este 
ca îngrășămintele de azot să fie încorporate la 
adâncimea nodului de înfrățire cu semănătorile. 

După premergătorii favorabili (mazărea la 
boabe, rapița de toamnă ș.a.) este suficientă o 
singură hrană suplimentară cu o doză de 35-50 
kg s.a./ha

După premergătorii târzii (porumb la boabe, 
floarea soarelui) hrana suplimentară se va 
efectua în două reprize: prima –  acum la ieșirea 
în câmp, iar a doua –  până la ieșirea în pai. De 
menționat, că doza totală de azot nu trebuie să 
depășească 70-90 kg. s.a./ha. 

Pericolul aplicării unei doze înalte de azot 
primăvara devreme constă în stimularea creșterii 
masei vegetative a plantelor, care în condiții 
nefavorabile pe viitor (fluctuații de temperaturi, 
secetă excesivă, etc.) va avea de suferit. Să ținem 
cont de faptul, că în luna martie curent putem 
avea fluctuații de temperaturi pe parcursul zilei 
și nopții în perioada regenerării plantelor (ziua 
până la +10-12°C, iar noaptea până la minus 10-
12°C), care pot suferi mult în rezultatul nivelului 
redus de călire și adaptare la condițiile create. 
Un exemplu foarte convingător este primăvara 
anului 2003, atunci, când plantațiile cu grâu de 
toamnă au fost compromise primăvara, dar nu 
iarna.

Avantajul încorporării fertilizanților de azot 
la adâncimea nodului de înfrățire constă în 
prezența apei accesibile pentru dizolvarea 
și accesarea de către rădăcinile plantelor a 
formelor asimilabile de azot.

Coeficientul de folosire a azotului din 
îngrășămintele minerale de azot poate fi majorat 
până la 45-50% și ba chiar mai mult, ceea ce 
este cu mult mai eficient, decât distribuirea 
îngrășămintelor la suprafața solului. Acest lucru 
contează în condițiile prețurilor exagerate la 
îngrășămintele minerale cu azot. Concomitent, 
crește pericolul poluării apelor subterane cu 
nitrați și a atmosferei cu oxizi de azot, care 
provoacă încălzirea globală într-un ritm cu mult 
mai sporit, comparativ cu dioxidul de carbon. 

O altă situație este pe masivele unde 
plantele sunt în faza de răsărire (în formă de 
ac) sau 2-3 frunze. 

Folosirea semănătorilor aici este restricționată, 
deoarece pot contribui la pagube mari 
plantulelor de grâu de toamnă. O hrană 
suplimentară acum în primăvară poate fi 
aplicată, ca excepție, la suprafață cu aplicarea 
unei doze de azot nu mai mare de 25-30 kg 
s.a./ha. Hrana suplimentară adăugătoare 

se va efectua deja la înfrățirea plantelor cu 
încorporarea îngrășămintelor de azot la 
adâncimea nodului de înfrățire. 

Dacă densitatea plantelor de grâu de toamnă 
este mai mică de 200-250 plante la metru pătrat, 
vom purcede la îndesirea lor cu orz umblător 
sau orz de primăvară. Orzul umblător poate fi 
semănat maxim până la 5-10 martie. 

Dacă densitatea plantelor este mai mică 
de 200 plante la metru pătrat se va purcede 
la reînsămânțarea terenurilor cu alte culturi. 
Este important de acum să ne determinăm 
unde vom semăna grâul și orzul de toamnă 
pentru anul viitor, adică să avem premergători 
favorabili pentru culturile cerealiere de 
toamnă. Aceste terenuri nicidecum nu pot fi 
însemînțate cu floarea soarelui, care folosește, 
preponderent, apa din straturile mai adânci ale 
solului, unde deja există un deficit considerabil 
de umiditate. Totodată, grâul de toamnă în anii 
secetoși amplasat după premergătorii târzii, 
inclusiv floarea soarelui, reduce considerabil 
nivelul de producție ca rezultat al lipsei apei 
accesibile în al doilea metru de sol. Menționăm 
aici, că intervalul în timp dintre culturile cu 
sistem radicular adânc nu poate fi mai scurt 
de 2-3 ani din cauza secetelor frecvente bi – 
și trianuale, când rezervele de apă în al doilea 
metru de sol nu sunt compensate până în 
primăvară. Referitor la termenul de reîntoarcere 
a florii soarelui pe același câmp, pericolul 
constă nu numai în necompensarea rezervelor 
de apă în straturile mai adânci ale solului, dar 
și creșterea gradului de infestare a plantelor 
cu boli, dăunători și buruieni. Nerespectarea 
asolamentului se manifestă grav în ultimii ani 
asupra producției de porumb, care este infestat 
de un nou dăunător Diabrotica, ce poate 
compromite cultura porumbului în întregime. 
Structura suprafețelor de însemînțare 
imperfectă cu dominarea culturilor prășitoare 
este o problemă foarte acută pentru tranziția la 
un sistem de agricultură durabilă în Republica 
Moldova. 

Scumpirea inputurilor industriale, pe de o 
parte, și pericolul manifestării tot mi frecvente 
a secetelor în condițiile încălzirii globale, pe de 
altă parte, ne impun să reexaminăm sistemul 
dominant de agricultură în Republica Moldova. 

Dependența majoră de sursele energetice 
neregenerabile și derivatele lor, care sunt 
scumpe la moment și se vor scumpi mai mult 
pe viitor, reduc considerabil capacitatea 
competitivă a producătorilor agricoli pe piața 
europeană și internațională. 

Datele, obținute în experimentele de câmp de 
lungă durată a IP ICCC „Selecția” și altor instituții 
din țară și de peste hotare mărturisesc despre 
o tendință de scădere a nivelului de producție 
pe parcursul ultimilor 20-25 ani precedată de 
stabilizarea lor, necătînd la implementarea 
soiurilor și hibrizilor înalt productivi în ansamblu 
cu respectarea tehnologiilor de cultivare a 
culturilor. Unul din factorii primordiali, care 
determină această reducere, de rând cu 
manifestarea tot mai frecventă a secetelor, este 
nivelul scăzut de fertilitate a solului, ca rezultat 
a cantității insuficiente de carbon, reîntoarse în 
sol. 

Solul reprezintă un organism viu, dar nu 
substrat, în care se adaugă nutrienți și apă în 
vederea maximizării producției culturilor. 

Însăși tendința maximizării nivelului de 
producție a devenit problematică în condițiile 
scumpirii prețurilor la inputurile industriale 
și consecințele negative a folosirii lor asupra 
mediului ambiant și sănătății oamenilor. 

Agricultura necesită un nou concept 
(paradigmă) de intensificare, ce ar răspunde 
la provocările, cu care se confruntă în 
prezent și pe viitor. Nu întâmplător interesul 
față de sistemele alternative de agricultură 
(agricultura ecologică; sistemul conservativ 
de agricultură; agricultura de precizie; 
agricultura regenerativă etc.) crește în toată 
lumea.

Boris Boincean, 
doctor habilitat în științe agricole, profesor cercetător, 
șeful Laboratorului Sisteme agricole a IP ICCC Selecția;

profesor la Universitatea de Stat „Alecu Russo” Bălți

Particularitățile lucrărilor de câmp pentru primăvara anului 2020. 
Cum depășim pericolul secetelor pe viitor?
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Camera de Comerţ și Industrie a 
Republicii Moldova Vă invită să participați 
la concursul „Premiul pentru realizări în 

domeniul calității” pentru anul 2019.
Concursul a devenit un eveniment de 

anvergură naţională, scopul căruia este de 

a contribui la conștientizarea necesităţii 
implementării standardelor internaționale 
de management al calității în companiile 
naționale și promovarea celor mai calitative 
produse în rândul consumatorilor. Astfel, 
în urma participării, compania își asigură 
consolidarea și amplificarea prestigiului 
în rândul consumatorilor și societății în 
ansamblu.

La concurs sunt invitate să participe 
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.

Taxă de înregistrare: pentru 
întreprinderile cu până la 49 de angajați – 
2500,00 lei; pentru cele cu angajați de la 49 

la 249 – 4200,00 lei; pentru întreprinderile 
cu mai mult de 249 angajați – 5400,00 
lei; pentru întreprinderile care prestează 
servicii de interes economic general – 
7200,00 lei, inclusiv TVA -20%.

Premiile concursului oferă Laureaţilor 
și Diplomanților imaginea unui lider, 
reputația unei organizații fiabile, care 
prestează servicii competitive și de înaltă 
calitate.

Persoanele interesate de a participa la 
concurs sunt rugate să prezinte formularele 
de participare completate, la sediul CCI a 
RM sau să expedieze la adresa de e-mail: 
tatiana.ranga@chamber.md, până la data 
de 01 aprilie 2020.

Informaţii suplimentare: Direcţia 
evenimente de afaceri, târguri și expoziții 
a CCI a RM, persoana de contact – Tatiana 
Ranga, tel./fax: (022) 238410, 21-07-25, 
e-mail: tatiana.ranga@chamber.md.

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

Camera de Comerţ și Industrie a 
Republicii Moldova Vă invită să participaţi 
la cea de-a 17-a ediţie a concursul „Marca 
comercială a anului  2019”.

Concursul reprezintă unul dintre cele 
mai eficiente instrumente de creștere a 
competitivității și sporire a capacităților 
întreprinderilor autohtone în crearea și 

promovarea mărcilor comerciale pe piața 
internă și externă prin evaluarea calitativă 
a acestora de către un juriu profesionist, 
inclusiv pe baza opiniei consumatorilor.

În ultimii ani, concursul „Marca comercială 
a anului” a devenit o parte componentă a 
mediului de afaceri autohton. În republică 
sunt conferite multe premii, însă  Premiul 
Mare „MERCURIUL DE AUR”, pe drept, se 
consideră una dintre cele mai prestigioase 
aprecieri, confirmînd eficacitatea strategiilor 
de marketing. Rezultatele concursului 
permit atât evidenţierea liderilor, cât și 
analiza și preluarea experienţei reușite 
de elaborare și promovare a mărcilor 
comerciale de succes, monitorizarea 
dinamicii preferinţelor consumatorilor și a 
comportamentului acestora.

Învingătorii concursului sunt incluși pe 
paginile catalogului informativ-publicitar 
„Mărcile comerciale de succes din Republica 
Moldova”, care a devenit popular și solicitat 
atât de participanţi autohtoni și străini, cât 
și de misiunile diplomatice, acreditate în 

RM. Distincţiile concursului sunt utilizate 
cu mândrie în evenimentele promoţionale 
ale deţinătorilor. În anul 2020 vom continua 
tradiţiile.

Învingătorii concursului vor fi 
premiaţi în cadrul GALEI BUSINESSULUI 
MOLDOVENESC din luna mai.

Regulamentul concursului, setul de 
documente, componenţa comitetului 
organizatoric, precum și alte informaţii la 
puteți accesa pe linkul: https://chamber.
md/poti-trimite-cererea-de-participare-
l a - co n c u r s u l - m a rc a - co m e rc i a l a - a -
anului-2019-pana-pe-01-aprilie-2020/. 

Cererile de participare pot fi transmise 
până la 01 aprilie 2020 la adresele de e- 
mail: diana.lungu@chamber.md; carolina.
chiper@chamber.md sau depuse direct la 
sediul CCI a RM (Ștefan cel Mare 151, etajul 
II, bir.9).

Informaţii suplimentare:Direcţia 
Evenimente de afaceri,Târguri și Expoziţii 

Tel/fax: (+373 22) 21-14-42, 21-07-25.

CCI a RM te invită să te înscrii la concursul „MARCA COMERCIALĂ A ANULUI 2019”

CONCURSURI NAȚIONALE

Camera de Comerţ și Industrie 
a Republicii Moldova Vă invită să 
participaţi la programul internaţional 
„Misiunea Cumpărătorului”, care va 

avea loc la Rimini (Italia) în perioada  
05 – 07 mai 2020, în cadrul expoziției 
internaționale “Macfrut – Fruit & Veg 
Professional Show”.

Macfrut reprezintă:
– 50 mii de metri pătrați;
– 8 pavilioane dedicate diferitelor 

sectoare ale producției de fructe și legume: 
semințe, material săditor, tehnologii de 
producție cu efect de seră și terenuri 
deschise; echipamente de procesare și 
ambalare, materiale de ambalare; legume 
și fructe „ready to eat” (gama IV); logistică și 
vânzări de fructe și legume proaspete;

– 43.500 de vizitatori, dintre care 25% 

sunt cumpărători străini din Europa de 
Est și Rusia (14%), Orientul Mijlociu (4%), 
precum și țări din Africa, America Centrală 
și de Sud și Asia;

– 1000 de companii participante, dintre 
care 20% sunt companii străine.

La misiune sunt așteptați să participe 
reprezentanții rețelelor comerciale 
de produse alimentare, importatorii 
și distribuitorii de fructe și legume 
proaspete, agenții economici implicați 
în domeniul alimentației și agriculturii, 
dar și toți cei real interesați în stabilirea 
relațiilor comerciale cu producătorii 
italieni și europeni.

Costuri: Organizatorii acoperă 
următoarele cheltuieli: cazare în hotel de 
3* (3 nopți) cu mic dejun inclus, intrare la 
expoziție, participarea la programul de 
afaceri și sesiunea B2B, acces la Macfrut și 
Buyer Lounge, transferul aeroport – hotel / 
hotel – aeroport și transportul zilnic hotel – 
expoziție/ expoziție- hotel și traducător.

Participantul achită taxa de participare, 
care constituie 150 Euro (toate taxele 
incluse) și biletul de avion.

Pentru mai multe informații, contactați 
Direcția evenimente de afaceri, târguri și 
expoziții a CCI a RM

tel: 022 211 442 / 210 725

CCI a RM te invită la expoziția internațională „Macfrut – Fruit & Veg Professional Show”

EXPOZIȚII INTERNAȚIONALE

CCI a RM te invită să vizitezi expoziția „LUXE PACK NEW YORK”, SUA
Camera de Comerț și Industrie a 

Republicii Moldova vă invită să vizitați 
expoziția internațională: „LUXE PACK 
NEW YORK”, SUA, care va avea loc în 
perioada 6 – 7 mai 2020.

LUXE PACK NEW YORK oferă cele mai 
bune ambalaje moderne și soluții pentru 
toate mărcile de produse cosmetice, 
parfumuri, vin și băuturi spirtoase, precum 
și produse rafinate de la 230 de producători 
și furnizori.

Programul de afaceri foarte vast pune 
accent pe vizitatorii specializați străini, pe 

outsourcing și 
pe relocalizarea 
procesului de 
producție.

V i z i t a t o r i i 
vor putea face 
cunoștință cu 
cei mai buni 
p r o d u c ă t o r i 
de ambalaje și 
materiale de ambalare din întreaga lume 
sub un singur acoperiș.

Expozanții, printre care furnizori de vază ai 
industriei, precum și companii specializate, 

își vor prezenta 
cele mai creative 
k now-how-ur i . 
Aceasta este o 
o p o r t u n i t a t e 
excelentă de 
a împărtăși 
informații cu 
colegii și de a afla 
mai multe despre 

soluțiile inovatoare și originale din acest 
sector.

Pentru mai multe informații accesați 
https://www.luxepacknewyork.com/.

Doritorii de a face parte din grupul de 
vizită trebuie să expedieze o cerere de 
participare până pe 6 martie 2020.

Pașaportul de călătorie trebuie să fie 
valabil cel puţin șase luni de la data plecării 
la expoziție!

Informații suplimentare: 
tel. (+373 22) 211 442/210 725. 

E-mail: diana.lungu@chamber.md 
Direcția Evenimente, Expoziții și 

Târguri din cadrul Camerei de Comerț și 
Industrie a Republicii Moldova.
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Filiala Bălţi a CCI RM
organizează cursuri pentru

contabili începători 

înscriere la tel:
060811158 

Colegiul de redacţie: 
Codiţa Galina, Lîşacov Eugen.

Paginare la computer: Lîşacov Eugen.
Telefon de contact: 0231-300-77

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, 060611158

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

Traduceri autorizate 
a documente 

diverse

Грамотные,
авторизированные

переводы любых
документов

060811158 
0231 300 24

ОЦЕНКА НЕДВИЖИМОСТИ
(коммерческой и частной), 

земельных участков, оборудования, 
автотранспортных средств 

мун. Бэлць, улица Победы, 6
тел: 060211138, 023130024, 023130077.

 

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

Pavel Dobîndă         –  director, SRL Cozmeanca Prim

Veaceslav Rotaru    –  director, SRL Multivers

 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.: 060611158, 023123098
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 060811158, 023130024
- Consultaţii juridice 023130024
- Organizarea misiunilor economici, întîlniri de afa-

ceri 060811158, 023130024
- Cursuri pentru contabili începători şi seminare de 

formare antreprenorială 060811158 , 023130024
- Studierea bazelor instruirii computaţionale 

060811158
- Cursuri de studiere a limbilor engleză şi germană
023130024 

- Evaluarea imobilului, utilajului, mijloacelor de 
transport 023130077, 023130024
- Expertiza mărfurilor şi emiterea certificatelor
023130077, 023130024
- Serviciul “broker vamal” 023123098, 060611138
- Traducerea documentelor 023130024
- Elaborarea bucletelor, logotipurilor, prospectelor, 

cataloagelor, cărţilor de vizită. Susţinere în căutarea 
partenerilor de afaceri, amplasarea informaţiei în 
Internet 060811158, 023130024
- Organizarea campaniilor publicitare de promovare 

a mărfurilor şi serviciilor. Amplasarea informaţiei 
despre întreprinderi în ziarul “Dezvoltarea Bălţi” 
060811158, 023130024
- Culegere şi imprimare a textelor la computer 

 060811158, 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.

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 și testarea 
participanţilor:

Modulul 1: Project Managementul;
Modulul 2: Managementul riscului;
Modulul 3: Comunicarea si negocierea 

efecientă în afaceri. Managementul 
intercultural.

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

Etapa a doua prevede un stagiu de 6 zile în Austria 
(Viena și alte regiuni dezvoltate), organizat cu scopul 
identificării companiilor austriece, potenţialilor 
parteneri de business, organizării unui forum de afaceri 
moldo-austriac, desfășurării întrevederilor individuale 
de afaceri, vizite la întreprinderi, program cultural.

Perioada desfășurării:
Etapa I:             – iunie 2020
Stagiu Viena: – octombrie 2020
La finele programului participanţii vor primi Diploma  

WIFI, Austria
Costuri:  639 Euro integru
Investiţia include:

Etapa I: 9 zile de training (materiale 
practice, cofe-brake);

Etapa II:
elaborarea programului de vizită, 

identificarea partenerilor, conform 
intereselor de afaceri;

- întrevederi B2B;
- cazare Austria DBL (SGL +30 Euro);
- transport intern;
- traducător
Costurile de transport tur/retur Austria vor 

fi achitate suplimentar de participanți.
Participarea la acest proiect va contribui la 

identificarea noilor parteneri de afaceri din Austria, la 
elaborarea ideilor de afaceri și la semnarea contractelor 
noi de colaborare.

Informații suplimentare: persoana responsabilă  
Aurica Pașuta, consilier juridic, 

tel. 0231 30024; 069638862

ÎMBUNĂTĂŢIM MEDIUL DE AFACERI

Центр обучения и профессиональной
подготовки филиала Бэлць, ТПП РМ 

объявляет набор слушателей на курсы 

„Бухгалтерский учёт
для начинающих”

Запись и дополнительная информация:
060811158, 0231-300-24.


