Buget

& Deficit

Pe cît de real este un deficit
bugetar de 6 mlrd. lei?
Igor VOLNITCHI
,

Discuţiile la această temă au
pornit de la o declaraţie de presă a
liderului Partidului Liberal Democrat
din Moldova, Vlad Filat, care,
conform înţelegerii dintre liderii ce
au constituit coaliţia de guvernare,
urmează să ocupe funcţia de premier.
El recunoştea atunci (în august) că
„avem un deficit bugetar de 2,5 mlrd.
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În luna august, liderii coaliţiei de guvernămînt
au anunţat o cifră îngrijorătoare – deficitul
bugetar ar putea ajunge pînă la finele anului la
nivelul de 6 mlrd. lei! Evident, toţi se întreabă: ce
a stat la baza unei astfel de declaraţii şi care sînt
şansele ca acest pronostic să se adeverească?

lei, care pînă la sfîrşit de an poate să
ajungă la 6 mlrd., adică jumătate de
miliard de dolari”.
Vlad FILAT: Acesta nu poate fi
depăşit decît prin suportul din afară.
Am avut întîlniri în această privinţă
cu reprezentanţii Băncii Mondiale, ai
FMI şi ai Consiliului Europei în RM şi
ei s-au arătat disponibili de a acorda

sprijinul financiar necesar RM pentru
următorul un an şi jumătate. Numai
de la aceste trei instituţii vom primi
circa $1,5 mlrd., cu care vom acoperi
deficitul bugetar şi vom lansa investiţii
de infrastructură mari. Vom beneficia
şi de circa $500 mln. în cadrul
proiectului american „Provocările
Mileniului”, pentru drumuri şi
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infrastructura adiţională. În plan
intern, e necesară o reformă rapidă,
prin demonopolizarea proceselor
economice în RM, prin atragerea
circuitului legal sub aspect fiscal a
tuturor activităţilor şi prin întărirea
unei discipline fiscale în RM.
Pronosticurile sumbre ale lui Vlad
Filat au mari şanse să se adeverească.
Ele sînt în legătură directă cu
activităţile de import-export şi cu
executarea bugetului. Se ştie deja
că bugetul de stat este dependent în
mare măsură de activităţile de import
şi export, impozitele achitate fiind
virate de către Serviciul Vamal în
buget. În prima jumătate de an, cînd
criza încă nu se resimţea atît de acut,
importurile şi exporturile scăzuseră
cu circa o treime. Aceasta s-a resimţit
imediat asupra bugetului. Executarea
acestuia pentru primele şapte luni ale
anului curent (la momentul scrierii
acestui material datele pentru opt
luni încă nu erau publice) arată că
la bugetul de stat au fost acumulate
venituri în sumă totală de 7,2 mlrd.
lei, cu 1,38 mlrd. lei mai puţin faţă
de indicii prevăzuţi pentru perioada
respectivă sau doar 84% din cît se
preconiza iniţial. Veniturile de bază
au constituit 6,2 mlrd. lei, ceea ce
reprezintă 84,4% din indicii prevăzuţi
în buget pentru această perioadă sau
cu 1,144 mlrd. lei mai puţin.
Inspectoratul Fiscal Principal de
Stat a acumulat 90,5% din prognoza
iniţială sau cu 254,3 mil. lei mai
puţin decît indicii prevăzuţi, inclusiv:
TVA în sumă de 1,785 mlrd. lei, cu
87,7 mil. lei mai puţin decît indicii
prevăzuţi; accize în sumă de 145,7
mil. lei, cu 53,5 mil. mai puţin faţă de
indicii prevăzuţi.
Serviciul Vamal a acumulat 81,3%
sau cu 934,2 mil. lei mai puţin decît a
fost prevăzut în buget.
În perioada de referinţă, de la
bugetul de stat au fost efectuate
cheltuieli în sumă totală de 9,1 mlrd.
lei, cu 2,482 mlrd. lei mai puţin
(78,5%) faţă de indicii prevăzuţi în
buget pentru perioada raportată.
Aceste cifre ne permit să facem
două concluzii: prima – că colectarea
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Apropo, un număr de 351 de agenţi economici
incluşi, de la 1 ianuarie 2009, în categoria marilor
contribuabili, asigură circa 42-47% din volumul
integral al veniturilor Bugetului Public Naţional,
administrate de Serviciul Fiscal de Stat. Condiţia
principală pentru includerea în această categorie
este calcularea şi achitarea pe parcursul anului a
obligaţiunilor fiscale în sumă de, cel puţin, 4 mil. lei.
Circa 74% din aceşti contribuabili sînt în Chişinău,
7% – în Bălţi şi 2% – în raionul Ialoveni. În restul
unităţilor teritoriale administrative se găsesc în total
17% din marii contribuabili. Şapte raioane nu au nici
un agent economic, care să poată fi inclus în această
categorie, iar în opt raioane se atestă doar cîte unul.
de venituri în bugetul de stat în
primele şapte luni s-a efectuat în
mărime de doar 4/5 şi tendinţa de
înrăutăţire s-a păstrat; a doua –
indiferent de faptul că s-au efectuat
cheltuieli cu aproape 2,5 mlrd. lei
mai puţin decît se preconizase iniţial,
oricum decalajul dintre venituri şi
cheltuieli era de aproape 2 mlrd.
lei. Nu este exclus că peste cîteva
săptămîni (în momentul în care Vlad
Filat făcea declaraţia respectivă) el,
într-adevăr, să fi ajuns la 2,5 mlrd.
lei. Iar dacă în ceva mai bine de şapte
luni, cînd situaţia încă era cît de cît
bună, am acumulat un deficit atît de
mare, apoi în cele ceva mai bine de 4
luni, cîte rămăseseră la acel moment,
acumularea încă a circa 3,5 mlrd., lei
cu titlu de deficit este cît se poate de
reală. Cu atît mai mult cu cît se ştie
deja că mulţi agenţi economici au fost
impuşi să efectueze plăţi de impozite
în avans, TVA nu a fost restituită la
timp (acest lucru urmînd să-l facă deja
noua guvernare), toate procedeele
„netradiţionale” de acumulare a
plăţilor la buget pentru onorarea
cheltuielilor de ordin social (gen,
contractarea de către stat a mijloacelor
financiare de la bănci prin intermediul
hîrtiilor de valoare de stat) au fost
epuizate etc. Cu alte cuvinte, ultimele
patru-cinci luni ale anului vor fi mult
mai grele decît primele şapte.

Indiferent de aceasta, noua
guvernare pare să fie optimistă. Iar
pe lîngă ajutorul din exterior, are de
gînd să organizeze şi „o mobilizare
generală” în interior pentru a asigura
achitarea la timp a plăţilor cu caracter
social.
Vlad FILAT: Vom avea discuţii
sincere cu mediul de afaceri, pentru
ca salarile să nu fie plătite în plic, dar
oficial. Astfel va fi suplinit Fondul
Social necesar pentru achitarea
pensiilor, iar lefurile bugetarilor
vor fi asigurate din bugetul de stat,
prin micşorarea deficitului, dar cu
perspectivă de creştere. Sînt sigur că
avem capacitatea de a asigura oamenii
cu salarii, pensii şi, în general, cu
asistenţa socială, pe care o vor avea
în premieră. Este meritul cetăţenilor
pentru munca lor, nu al guvernării sau
al unei singure persoane, precum s-a
insistat pînă în prezent.
Indiferent de aceasta, este clar că
deficitul bugetar va putea fi acoperit
doar din mijloace din exterior. Dacă
partenerii occidentali îşi vor respecta
promisiunea dată noii guvernări, un
deficit bugetar de 6 mlrd. (adică de
aproape o treime din buget) nu va fi
o catastrofă. Cel puţin, la moment.
Căci ulterior banii primiţi din
exterior vor trebui întorşi. Iar aceasta
va fi o povară considerabilă pentru
buget. n
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& Inovaţii
Progresul şi dezvoltarea implică
atît „reformarea” vechilor
profesii, cît şi apariţia celor noi.
Una dintre acestea este şi cea de
consultant de comunicare. În
Occident, această meserie este
utilizată pe larg, iar în Moldova
se fac doar unele încercări
timide în acest sens. Peter-Vlad (?)
IANUSEVICI este un reprezentant
al acestei profesii. Timp de
mai mulţi ani el a practicat-o
în Germania, iar recent s-a
stabilit cu traiul în Republica
Moldova şi face unele încercări
de a o implementa şi aici. El a
acceptat să acorde un interviu
reporterului „Profit”, Igor
VOLNIŢCHI, în care a dezvăluit
detaliile ce ţin de această
meserie.

Consulting-ul de comunicare –
o inovaţie pentru Moldova
„Profit”: Ce înseamnă să fii
consultant de comunicare?
V.I.: Consultantul de comunicare este
persoana care măreşte profitul unei firme
prin îmbunătăţirea proceselor interne.
Acestea sînt prin definiţie dependente
de calitatea comunicării. Aici însă este
de adăugat că există două tipuri de
consultanţă în comunicare: prin training
şi prin coaching. Traininerul lucrează cu
un grup, în timp ce aşa-numitul coach
lucrează cu o singură persoană.
„Profit”: Cît de răspîndită este
profesia aceasta în Occident şi cine are
acces la ea?
V.I.: Mă voi referi la Germania, spaţiu
în care prestez servicii de consultanţă.
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Numărul de traineri este nelimitat, el
fiind reglat de cererea de pe piaţă şi de
calitatea serviciilor oferite. Oricine poate
deveni trainer de comunicare, eu însă
recomand firmelor şi organizaţiilor din
Moldova colaborarea cu un consultant
de formaţie psihologică sau apropiată
comunicării. La fel de important este ca
trainerul ales să aibă o experienţă vastă
în domeniul dat. În afară de aceasta, ar fi
de preferat să aveţi şi o recomandare din
partea cuiva care deja a lucrat cu trainerul
respectiv şi a fost mulţumit de serviciile
prestate. În ce mă priveşte, împreună
cu firma cu care colaborez în Moldova,
avem ca principiu de bază returnarea
investiţiei clientului în cazul în care acesta

nu este mulţumit de calitatea pe care noi
o oferim. Avantajele acestui sistem sînt
că, pe de o parte, clientul poate fi sigur
de calitatea ridicată a serviciilor, iar pe
de altă parte, pentru noi, fiecare training
înseamnă o motivare specială şi implicare
sută la sută.
„Profit”: Cine sînt beneficiarii
consultantului de comunicare?
V.I.: La general vorbind - oricine.
Lumea afacerilor este prima care intră în
discuţie. În procesul de globalizare pieţele
de desfacere se deschid şi se măresc, iar
comunicarea devine elementul esenţial
în relaţia cu partenerii, distribuitorii şi
clienţii finali.
În cadrul politic, comunicarea
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joacă acelaşi rol esenţial - de a transmite
mesaje clare, concrete şi motivante. Vom
vedea că părţile implicate în procesul
de adoptare a deciziilor politice vor
fi nevoite din ce în ce mai mult să-şi
îmbunătăţească metodele de comunicare.
Societatea civilă are şi ea nevoie de
mijloace de comunicare eficiente care să-i
permită influenţarea opiniei publice şi,
implicit, a vieţii politice.
„Profit”: De ce ar trebui serviciile
unui consultant?
V.I.: Este nevoie de consultanţi pentru
că aceştia „sînt mult mai ieftini, fiind
mai scumpi”. Chiar dacă sună paradoxal,
acesta este adevărul – consultantul este
persoana care dispune de cunoştinţe
vaste în domeniul în care activează. De
obicei, el este angajat pe termen scurt
pentru a pune bazele unui sistem dorit
de client. Aceste sisteme noi duc la
creşterea productivităţii şi, implicit, a
profitului firmei. Iată de ce, chiar dacă
investiţia iniţială este considerabilă,
efectele şi rezultatele depăşesc mult
această investiţie. În vînzări, de exemplu,
se vorbeşte despre creşterea profitului
cu pînă la 30 la sută după un training
de vînzări. Comparată cu Germania,
Moldova mi se pare o ţară în care
potenţialul de creştere este foarte mare.
Trebuie să ne gîndim că ţările vestice au
recunoscut din anii 60 ai secolului trecut
importanţa programelor de dezvoltare
a angajaţilor, în timp ce structurile
estice descoperă acum valoarea acestor
programe.
„Profit”: Este Moldova pregătită
pentru implementarea şi acceptarea
profesiei de consultant?
V.I.: O firmă care are mai mult de 1015 angajaţi şi nu investeşte în dezvoltarea
abilităţilor angajaţilor nu are viitor. Din
fericire, pe piaţa moldovenească deja
activează firme conştiente de necesitatea
perfecţionării proceselor de afaceri şi
avem din ce în ce mai multe semnale că şi
celelalte firme sînt pregătite să le urmeze.
De fapt, ce semeni azi, culegi mîine.
„Profit”: Este mediul politic mai
pregătit pentru implementarea şi
acceptarea profesiei de consultant?
V.I.: Multe persoane din mediul
politic îşi dau seama de importanţa
comunicării. Am văzut deja schimbări
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în discursul unor personalităţi publice.
La nivelul retoric şi al comunicării
lucrurile s-au îmbunătăţit, rămînînd însă
loc şi de mai bine. În ultima campanie
electorală a lipsit un discurs persuasiv,
de convingere, care să se focuseze mai
mult pe un plan de viitor şi mai puţin
pe trecut. Majoritatea partidelor au
oferit alegătorilor imagini din trecut
şi perspective diabolice/macabre ale
viitorului în cazul în care adversarii
politici ar ajunge la putere. Atît la Partidul
Comuniştilor, cît şi la cele patru mari
partide din fosta opoziţie, am simţit lipsa
unei viziuni motivante despre cum ar
trebui să arate Moldova într-un viitor pe
care toţi îl numesc european.
În afară de aceasta m-aş fi bucurat să
aud folosirea mai multor metode clasice
de retorică, precum ar fi triada, metafora
şi comparaţia. Apropo, această ultimă
enumerare de trei argumente se numeşte
triadă şi îşi ia forţa retorică din asocierea
biblică cu Sfînta Treime.
„Profit”: Ce presupune munca unui
consultant?
V.I.: Activitatea unui consultant
depinde numai şi numai de necesităţile
clientului. Astfel, angajarea unui
consultant poate să varieze între doar
o zi şi cîteva luni, eventual ani de zile.
De obicei, programul de lucru al unui
consultant este foarte flexibil, el depăşind
de multe ori normele de muncă obişnuite.
Pilonii pe care îi clădim şi pe care se
bazează succesul clienţilor noştri sînt
din domeniul Comunicării Eficiente,
Abilităţilor de Vînzare şi Negociere,
Leadership-ul, Team-building-ul,
Managementul Conflictelor, Prezentorica,
Managementul Stresului, Managementul
Timpului, Programarea Neurolingvistică.
După cum vedeţi, toate aceste oferte sînt,
de fapt, direct legate de capacităţile pe
care trebuie să le aibă un lider modern. În
cadrul programului European Leadership
Academy am lansat, împreună cu o
echipă de traineri internaţionali, un
set de traininguri care asigură trecerea
de la persoană la personalitate şi
transferul accentului de la administrator
la lider. Este gîndit ca un program
multidimensional: Personalitatea (Eu),
Echipa (Noi) şi Organizaţia (Sistemul)
şi poate fi considerat alfabetul unui

Lider adevărat. Participanţii dispun la
sfîrşitul programului de abilităţi practice
în comunicare, prevenirea şi rezolvarea
de conflicte, prezentare şi discurs public,
motivarea angajaţilor, precum şi time şi
stress management. Din această ecuaţie
au de cîştigat toate părţile implicate –
atît participanţii la nivel personal, cît şi
firmele în care aceştia activează. Liderii
adevăraţi şi o echipă bine pregătită
sînt resursele cele mai valoroase ale
companiilor, mai ales avînd în vedere
perioada de criză care trebuie depăşită.
„Profit”: Care este o cifră de afaceri
pentru programele de dezvoltare?
V.I.: 10 miliarde de euro doar pentru
Germania pentru anul 2008. Sună mult
sau puţin? Este adevărat că această cifră
cuprinde organizarea seminarelor de
dezvoltare, cărţi, CD-uri, conferinţe etc.
Avînd în vedere că PIB-ul Republicii
Moldova pentru anul 2008 este sub 4
miliarde de euro... Ar fi interesant să ştim
care este cifra de afaceri pentru programe
de dezvoltare în Republica Moldova şi să
o putem compara cu ţările din jur.
„Profit”: Ne puteţi oferi exemple ale
unor consilieri sau traininguri de succes?
V.I.: Dacă mă refer la trainingurile
ţinute în Germania, amintirea cea mai
puternică care iese în relief, este un
training de Competenţe Sociale. După
patru zile de seminar, participanţii aveau
la despărţire lacrimi în ochi, iar contactul
între noi a fost menţinut pe parcursul
anilor.
Trainingurile susţinute pînă acum în
Republica Moldova au fost şi ele foarte
impresionante, participanţii dînd dovadă
de mult entuziasm, interes şi implicare.
Fiecare training este deosebit în felul
său şi mă bucur de noi idei şi proiecte.
Pentru Republica Moldova următoarea
mea implicare va fi una socială, adresată
studenţilor, care, sper, să devină
următorul proiect de succes.
Se pare că uşor-uşor, prin proiectele
prin care mă implic în Republica
Moldova, sejurul meu de aici va deveni
de lungă durată. La eventuale întrebări
sau sugestii, răspund cu plăcere la: vlad.
ianusevici@aegis.md
„Profit”: Vă mulţumim pentru
interviu şi vă dorim succese în
continuare. n
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& Telefoane

Mariana TABUNCIC

Telefonul mobil de mult nu
mai este un lux, ci un atribut
indispensabil al activităţii
de zi cu zi. Discutăm la
telefonul mobil oriunde,
oricînd şi cu oricine, mai
ales că preţurile fixate
de operatorii de telefonie
mobilă sînt din ce în ce mai
accesibile. Fiind solicitat de
tot mai multe persoane în
ultimii ani, telefonul mobil
a constituit şi motivul
iniţierii unui nou tip de
afaceri - cel al importului
ilegal.

„Afaceri” cu telefoane
mobile

sau Care este ţara de

origine a telefonului
Dvs. mobil?

În prezent, oferta de telefoane
mobile pe piaţa din R.Moldova
este una cît se poate de generoasă.
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Magazinele abundă în diverse tipuri
de telefoane, pe gustul şi pentru
buzunarul fiecăruia. Odată cu

creşterea veniturilor, tot mai mulţi
clienţi optează pentru un telefon cît
mai modern şi performant, fabricat
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de companii cu renume. Or, se pare
că nu toate telefoanele pe care scrie
Nokia, Samsung sau Ericsson sînt,
într-adevăr, produse de aceste firme.
Astfel, potrivit poliţiei, loturi
impresionante de telefoane mobile
au fost şi continuă să fie introduse
în ţară pe cale de contrabandă.
Multe cazuri sînt depistate, dar
multe, din păcate, nu. În unul din
aceste cazuri înregistrate în 2009
poliţia a descoperit, în incinta
unei întreprinderi specializate în
comercializarea telefoanelor mobile,
un lot de telefoane fără acte de
provenienţă în valoare de circa 2,3
mil. lei. Potrivit forţelor de ordine,
telefoanele erau aduse pe cale de
contrabandă din China, iar cu
ajutorul unui aparataj performant
din oficiu acestea erau reprogramate,
iar tastatura era schimbată conform
cerinţelor europene. Ulterior,
aceste telefoane erau comercializate
pe piaţa din R.Moldova ca fiind
produse în ţările Uniunii Europene.
Într-un alt caz, poliţia a
depistat o partidă de telefoane de
contrabandă de model Samsung,
Nokia, Sony Ericsson (120 de
unităţi), în valoare de 200 mii lei,
transportate în sistemul de ventilare
al unui autocar, care circula pe ruta
Odessa-Bălţi. Poliţia susţine că
telefoanele au fost procurate de la
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piaţa km7 din Odessa şi introduse în
R.Moldova prin contrabandă. Şirul
acestor cazuri ar putea continua cu
siguranţă.
Prin urmare, descoperirile
poliţiei trebuie să ne pună în
gardă atunci cînd intenţionăm să
achiziţionăm un telefon mobil, în
special dacă optăm pentru unul
performant în materie de design
şi funcţionalitate. Nu de alta dar,
cel puţin deocamdată, reputaţia
produselor chineze mai lasă de
dorit şi nu am vrea să cumpărăm un
telefon mobil la preţuri europene,
dar de calitate chineză.
Potrivit Biroului Naţional de
Statistică, în ianuarie-iulie 2009,
în R.Moldova au fost importate
circa 55 mii de telefoane mobile.
Acest număr este destul de mic în
comparaţie cu cel al telefoanelor
mobile aflate în vînzare. Doar pe
bulevardul Ştefan cel Mare din
capitală sînt amplasate zeci de
magazine şi buticuri, care au în
vînzare sute de telefoane mobile.
Pe de altă parte, poliţia evită să
furnizeze date concrete cu privire
la valoarea totală a telefoanelor
mobile de contrabandă depistate
anual în R.Moldova. De asemenea,
mai mulţi distribuitori de telefonie
mobilă au evitat să discute cu noi
despre importul telefoanelor mobile,

invocînd “lipsa de timp”.
Potrivit datelor Agenţiei
Naţionale pentru Reglementare
în Comunicaţii Electronice şi
Tehnologia Informaţiei, în cel de-al
doilea semestru al anului 2009, toţi
operatorii de telefonie mobilă din
R.Moldova aveau 2,7 mil. de abonaţi,
la o populaţie de 3,4 mil. de locuitori
cît are Moldova actualmente.
În consecinţă, din considerentul
că o bună parte a telefoanelor sînt
aduse pe cale de contrabandă,
formînd “piaţa neagră a telefoniei
mobile”, este foarte dificil de stabilit
cu exactitate cîţi bani circulă
anual pe piaţa telefoniei mobile
din Moldova. Cu toate acestea,
avînd drept reper cifra de 2,7 mil.
de abonaţi, costul mediu al unui
telefon mobil de $150-200, precum
şi periodicitatea medie de schimbare
a unui telefon mobil (potrivit opiniei
unor specialişti în jur de un an),
ajungem la concluzia că anual cifra
de afaceri pe piaţa telefoniei mobile
în R.Moldova se estimează la $405540 mil., luînd în calcul atît piaţa
legală, cît şi cea ilegală a telefoniei
mobile.

Concluzii
Se pare că la moment autorităţile
statului nu sînt în stare sau
nu doresc să lupte eficient cu
contrabanda de telefoane mobile.
Dar unde nu reuşesc autorităţile, ar
putea obţine succese cumpărătorii.
Pentru că în ultimă instanţă, doar
aceştia decid să procure sau nu un
telefon mobil, sau orice alt produs,
fără acte de provenienţă şi de o
calitate dubioasă. Cu cît mai mulţi
cumpărători vor spune nu acestor
produse, cu atît mai repede se va
micşora piaţa ilegală de telefoane
mobile. Cumpărătorii ar trebui să fie
foarte atenţi anume la acest produs,
deoarece, cel puţin deocamdată,
telefoanele mobile nu sînt cele mai
inofensive aparate, emiţînd unde,
care, potrivit specialiştilor, sînt
destul de periculoase organismului
uman. n
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Vinificatorul personal
Lilia Gurez

Sergiu Galuşca a lansat la
începutul lunii septembrie, 2009 ,
proiectul “Vinuri cu personalitate”,
care are drept scop producerea unui
vin ce aparţine strict de numele unei
personalităţi, care va fi un vin-unicat.
Materia primă ce va fi utilizată la
producerea acestor vinuri va fi luată
chiar de pe cele 8 ha de viţă de vie ce
aparţine familiei Galuşca.
Sergiu GALUŞCA: Familia mea
are în jur de 8 ha de viţa de vie, avem
soiuri ca Chardonnay, Sauvignon
Blanc, Rcaţiteli, Merlot şi Saperavi.
La fel, am contractat alţi struguri
din sudul şi centrul Moldovei. În
general, dau o foarte mare importanţă
originii materiei prime, iar cauza
crizei în vinificaţie constînd în faptul
că sînt foarte multe oferte de struguri
de calitate, din zone favorabile. La
producerea vinului unicat nu voi
utiliza vin învechit, deoarece ideea
proiectului este ca clientul să-şi
amenajeze o mică colecţie de vinuri la
el acasă cu condiţiile necesare şi să-şi
învechească propriul vin.
Dacă iniţial, vinificatorul se
gîndea să producă vinurile la o
fabrică de vinuri, ulterior a decis
să le producă la casa părintească,
unde are în dotare două beciuri
mari, cu condiţioner. De asemenea,
vinificatorul a procurat 15 butoaie
de stejar noi, 5 vase de inox, un
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În condiţiile în care criza financiară a afectat
ramura vitivinicolă poate mai mult decît alte
ramuri, unii vinificatori nu-şi pierd speranţa în bine şi
lansează noi idei de afaceri, care, dacă nu în viitorul
apropiat, apoi în cel îndepărtat au toate şansele să se
transforme în afaceri profitabile. Unul dintre aceştia
este şi Sergiu Galuşca, vinificator, care activează
în calitate de oenolog consultant sub egida dlui dr.
Gheorghe Arpentin, preşedintele Uniunii Oenologilor
din Moldova.

zdrobitor desciorchinător, produse
pentru fermentare şi menţinerea
vinului.
Sergiu GALUŞCA: Proiectul
meu este o soluţie pentru cei care
doresc ceva mai bun. Calitatea înaltă
a vinului este garanţia reputaţiei
noastre, preţul rezonabil este regula
noastră. Cei care vor dori să facă o
comandă de vin cu personalitate, vor
trebui să facă o comandă minimă
de, cel puţin, 300 de sticle de vin,
iar preţurile încep de la 60 lei/sticla.
Clientul decide din ce struguri va fi
produs vinul, va fi un sepaj sau un
cupaj şi îşi va modela eticheta vinului

cu propriul nume. Planific să produc
în acest an 5 mii de sticle de vin
propriu şi personalizat.
Cît priveşte imaginea vinurilor
moldoveneşti, Sergiu Galuşca crede
că vinificatorii moldoveni ar trebui să
investească mai mult în promovarea
acestora şi să spună clar ce şi cît
vin se produce în Moldova, or atît
consumatorii europeni, cît şi cei ruşi
să nu se simtă păcăliţi.
Sergiu GALUŞCA: Situaţia în
ramura vitivinicolă este catastrofală.
Fabricile de vinuri au 1,2 mlrd. lei
datorii faţă de bănci, 200 milioane
de lei - datorii faţă de furnizorii de
struguri, 45 de fabrici de vinuri se află
în proces de lichidare sau stau sub
sechestru, zeci de mii de muncitori şi
specialişti care astăzi nu au de muncă.
Cred că acum este momentul să
reformăm întreaga industrie, deoarece
o începem de la zero. Este necesar ca
noul guvern să liberalizeze exportul de
vin, să ofere suport fabricilor de vinuri.
Vinificatorul mai îndeamnă
viitorul Guvern să ofere posibilitate
de a activa proprietarilor mici de viţă
de vie, care au materia primă, dar nu
au avut dreptul de a produce vin (cu
excepţia celui de consum propriu).
Astfel, micii producători de vinuri
să aibă posibilitatea să producă, să
îmbutelieze, să vîndă şi să exporte
propriul vin. n
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Agricultura ecologică:
investiţie de perspectivă
Lilia Gurez

An de an, numărul celor care optează
pentru produsele ecologic pure este tot
mai mare. La moment, circa 5% din toate
produsele agricole ce se vînd în spaţiul
Uniunii Europene le constituie anume
cele ecologice. De altfel, cu începere din
anul 2010, Comisia Europeană va lansa o
amplă campanie de promovare a acestor
produse. „Oamenii sînt interesaţi de
agricultura şi alimentele ecologice. Lor
le pasă de numeroasele calităţi deosebite
ale acestor produse. Le pasă şi de faptul
că agricultura ecologică pune accentul
în mod special pe producţia cu inputuri
scăzute, pe protecţia resurselor naturale
şi a biodiversităţii. De asemenea, le
pasă de contribuţia pe care agricultura
ecologică o poate aduce la dezvoltarea
economică a comunităţilor rurale”, spune
Mariann Fischer Boel, Comisar pentru
agricultură şi dezvoltare rurală.
În R. Moldova această ramură a
agriculturii se dezvoltă mai greu, dar
cu siguranţă că are mari perspective.
Statul, pentru a motiva fermierii să
investească în acest domeniu, oferă
diferite subvenţii. Astfel, cu începere
din acest an, exportatorii de produse
ecologice din Moldova primesc din partea
statului subvenţii la comercializarea
produselor ecologice. Respectiv,
este subvenţionat 40% din preţul
produselor agroalimentare ecologice
exportate şi 20% la preţul produselor
agroalimentare ecologice realizate pe
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Tendinţa de a duce un mod de viaţă sănătos a ajuns
şi în R. Moldova. Moldovenii, în special cei de la
oraş, au început să investească în ultimii ani tot
mai mult în sănătate, frumuseţe şi în produsele
alimentare pe care le consumă. Acestea nu trebuie
să fie doar gustoase şi apetisante, dar şi mai nou,
ecologic pure. De altfel, anume acest lucru i-a
determinat pe mulţi fermieri să se reorienteze: de
la agricultura obişnuită spre cea ecologic pură.

Cu siguranţă că viitorul aparţine agriculturii
ecologice. Or, cine dintre noi nu ar dori să ştie că
atunci cînd manîncă un măr, acesta nu conţine nici
un fel de pesticide şi este la fel de curat şi gustos,
cum era cu secole în urmă, cînd omenirea nu
cunoştea toate metodele de creştere artificială sau
modificare genetică?!
piaţa internă. În acest sens, statul a
acordat subvenţii pentru realizările pe
piaţa internă în valoare de 1,7 mil. lei,
pentru producţia exportată – 2,48 mil.
lei. De asemenea, Guvernul mai acordă
subvenţii de susţinere şi promovare a
unei agriculturi ecologice. Astfel, pentru
perioada de conversiune a terenurilor în
anul I se acordă o sumă de 700 lei/ha, iar
în anul II – 400 lei/ha. În total, în acest
sens, pentru anul 2009 au fost alocate
770 mii lei.
Iurie Senic, şef interimar de
direcţie la Ministerul Agriculturii şi
Industriei Alimentare: În anul curent,
circa 3 mii de hectare de terenuri agricole
cu culturi anuale şi multianuale vor
primi certificate ecologice după trei şi,
respectiv, doi ani de conversiune. În total,
vor primi certificate 21 de producători
agricoli. Din suprafaţa menţionatã 650
ha vor constitui plantaţiile multianuale,
restul fiind plantaţii anuale, în special,
de floarea-soarelui, grîu, porumb-

boabe, legume, la cultivarea cărora s-au
respectat cerinţele ecologice De certificarea
producţiei ecologice se vor ocupa patru
companii, inclusiv două autohtone, care
sînt acreditate în sistemul naţional de
evaluare a calităţii.
În anul 2008, suprafaţa terenurilor
agricole din republică a constituit 22
mii de hectare, iar volumul produselor
ecologice exportate a atins aproape 24
mii tone. În total, suprafaţa terenurilor
încadrate în sistemul agricol ecologic se
cifrează la 32 mii ha.
Iurie Senic: Producătorii din
Moldova preconizează să exporte în
anul curent aproximativ 32 mii tone de
produse agroalimentare ecologice, dintre
care 16 mii tone deja au fost livrate.
Cea mai mare parte, tradiţional, este
exportatã în lunile septembrie-octombrie.
Printre cele mai solicitate produse agricole
ecologice exportate de fermierii moldoveni
se numără miezul de nucã, fructele uscate,
dar şi uleiul de floarea-soarelui. n
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