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Guvernul va ief-
tini medicamentele 

livrate prin intermediul 
reţelei farmaceutice de 
stat

Camera de Comerţ 
şi Industrie a 

Moldovei colectează 
cereri pentru formarea 
grupului de antreprenori 
care vor participa 
cu stand colectiv la 
expoziţia specializată 
de produse alimen-
tare, băuturi şi catering  
„ANUGA-2009” (Koeln, 
Gernania), în perioada 
10 – 14 octombrie. La 
expoziţie se vor întruni 
peste 6 mii de companii 
din circa 100 ţări ale 
lumii, pe o suprafaţă de 
310 mii m.p. 

Partenerii locali ai Agendei Naţionale de 
Business au dezbătut pe 9 iulie 2009, la 
Comrat, soluţiile de depăşire a crizei eco-
nomice în sectorul real. Discuţiile au fost 
consacrate măsurilor urgente ce trebuie 
întreprinse pentru minimizarea efectelor 
crizei economice în sectorul real al Re-
publicii Moldova cu scopul de a contribui 
la menţinerea capacităţii de concurenţă 
a companiilor autohtone şi a stimulării 
activităţii antreprenoriale din ţară. Printre 
priorităţile formulate se numără: accesul 
la credite pentru proiecte de dezvoltare, 
politici de stimulare a exporturilor şi ati-
tudinea angajaţilor organelor de stat.

Întrunirea a fost organizată de Institutul 
pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale 
(IDIS) „Viitorul”, în parteneriat cu Camera 
de Comerţ şi Industrie, filiala Găgăuzia. 

La dezbateri au participat experţi econo-
mici ai IDIS „Viitorul”, oameni de afaceri, 
reprezentanţi ai asociaţiilor de business, 
organizaţiilor internaţionale, administraţiei 
locale şi mass-media.

„Pentru a menţine competitivitatea afacer-
ilor locale, ar trebui să creăm nişte clus-
tere, adică nişte concentrări geografice 
de instituţii şi companii de acelaşi profil. 
Asta inclusiv fiindcă de multe ori investiţiile 
sunt utilizate pentru a elimina concurenţii 
incomozi de pe piaţă.”, este de părere 
preşedintele Camerei de Comerţ şi Indust-
rie Găgăuzia, Petru Paşalî.

„În lipsa creditelor, am fost nevoiţi să luăm 
împrumuturi de la angajaţii companiei,  
pentru a supravieţui.”, susţine Serghei 
Anastasov, consultant la SRL „Goliat-Vita”.

Întrunirea de la Comrat a demarat runda de 
dezbateri regionale, prin care se urmăreşte 
consultarea opiniei oamenilor de afaceri 
referitor la priorităţile de business.
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Credit 
rusesC

Duma de Stat a 
Federaţiei Ruse a 

aprobat acordarea unui 
credit Republicii Moldova, 
în urma unor înţelegeri la 
care au ajuns premierul 
rus Vladimir Putin şi 
preşedintele moldovean 
în exerciţiu, Vladimir 
Voronin, în cadrul ul-
timei vizite a acestuia la 
Moscova. Putin a promis, 
la 23 iunie, în cadrul 
unei întrevederi pe care 
a avut-o cu Vladimir 
Voronin, că Moscova va 
acorda Chişinăului un 
credit de 500 milioane 
dolari americani, iar prima 
tranşă din acest credit 
– de 150 milioane dolari – 
va fi alocată într-o lună şi 
jumătate sau două.

difiCultĂŢi 
finanCiare 
la fabriCa 
de zahĂr 
din CupCini 

Fabrica de zahăr din 
Cupcini a intrat in 

şomaj tehnic. Începând 
de săptămâna trecută, 
toți cei 400 de angajați 
vor fi disponibilizați în 
luna septembrie.

Directorul fabricii, 
Constantin Colta, a 

declarat că oamenii vor 
fi reangajați, doar dacă 
se găseşte un investitor 
care va reanima întreprin-
derea.

Deocamdată, pentru 
salariile restante şi 

indemnizaţiile acordate 
de fabrică, muncitorii au 
primit zahăr.

Producătorii de lapte 
demonstrează împotriva preţului 
de achiziţie 
Situaţia gravă se datorează politicilor defectuoase ale statului în sectorul zootehnic

Ştiri pe scurt

Crescătorii de vaci din câteva sate au venit astăzi la 
Chişinău pentru a cere Guvernului să stabilească un preţ 
minim de achiziţie a laptelui de la producători. ei sunt 
nemulţumiţi că marile întreprinderi le oferă pentru litrul de 
lapte sub 2 lei, în timp ce la magazine laptele este de trei-
patru ori mai scump. 

Anul trecut producatorii de lapte erau 
platiţi cu aproximativ 4 lei pentru un litru. 
Dar într-un singur an, preţul de achiziţie 
s-a redus simţitor, coborând la 1 leu şi 
50 de bani. În acelaşi timp, în magazine 
preţul laptelui a crescut cu cel puţin 3 
lei. La părerea producătorilor, această 
situaţie este anormală pentru o econo-
mie sănătoasă. Stanislav Ivaniţa din satul 
Corbu, raionul Donduşeni, spune că banii 
cîştigaţi din vânzarea laptelui nu-i ajung 
acum nici pentru întreţinerea vitelor:  “Noi 
dam laptele cu ochii inchisi. Laptele se 
colectează timp de 2-3 luni apoi ni se 
anunţă preţul. Spre exemplu “noi il dam cu 
2 lei”. Si cand am vazut ca e in scadere 
totala, am hotarat sa iesim la proteste ca 
cu 1 leu 50 văd ca guvernanţii ne vâră de 
vii in pamant. Daca sinecostul unui litru 
de lapte e 3 lei 50 iar eu primesc 1 leu 
50 inseamna ca eu sunt in minus cu 150 
de procente. Dar cei care il realizează au 
profit de 500-1000 de procente. Aici e 
clar că cei care prelucrează laptele sunt in 
strans contact cu guvernarea”.

Feodora Cior, din satul Logăneşti raionul 
Hînceşti, spune că dacă ministerul nu va 
lua atitudine, ţăranii vor fi nevoiţi să-şi 
vindă vitele, iar orăşenii vor bea lapte-praf: 
“Eu sunt pensionară, mai tin o vacuţă 
acolo ca numai cu pensia nu trăieşti. Si 
e foarte greu să ţii animale. Plăteşte la 
văcar, plateşte la imaş, aduna pentru 
iarnă, chiar si vara trebuie sa o alimentezi 
cu tărâţe. Cu mult e mai mare preţul de 

la magazin. 1 leu 50 nu e 
potrivit deloc. Amu noi ne 
adresam nici nu stiu, min-
istrului agriculturii sau care 
e cu lactatele. Ne adresăm 
cui? Conducerii care 
conduce cu aceste ches-

tiuni. Ei toata vremea spun ţăranului să se 
intoarca cu faţa, dar noi nu ştim care faţă. 
Ei au ridicat odata preţurile, dar apoi iar 
au cazut”.

De partea cealalta, aşa-zişii intermediari, 
persoanele care colectează laptele de la 
ţărani susţin că nu ei ar stabili preţul, ci 
fabricile de prelucrare a laptelui. Solicitaţi 
de noi, reprezentanţii cîtorva companii de 
lactate au evitat să ofere un comentariu, 
iar responsabili de la ministerul agriculturii 
nu au fost de găsit.

Expertul în problemele agriculturii de la 
Institutul Viitorul, Viorel Chivriga crede că 
situaţia gravă a producătorilor de lapte 
ar fi consecinţa politicilor defectuoase 
ale statului în sectorul zootehnic, sector 
pe care nu a reuşit să-l apere de invazia 
producţiei de import mai ieftine.

Viorel Chivriga: “Statul trebuie sa faca 
tot posibilul ca importul de produse 
animaliere sa fie in cadere. Altfel, situatia 
din sectorul animalier va fi una critica. 
Probabil ca intreprinderile de procesare au 
renuntat la materia prima din agricultura in 
favoarea materiei prime de import”.

Studii independente afirmă că sectorul 
animalier din Republica Moldova s-ar afla 
într-o comă profundă. Statistica arată 
că în ultimii 7 ani, numărul bovinelor şi al 
porcinelor s-a redus în jumătate.

europa liberă
16.07.2009

paul hodorogea



3

OfiCial, 
buGetele 
lOCale s-au 
redus Cu 
3,2%

În primele şase luni ale 
anului curent, la bugetele 

unităţilor administrativ-teri-
toriale (inclusiv transferurile 
de la bugetul de stat) au 
fost acumulate venituri in 
suma de 3,16 mlrd. lei, ceea 
ce reprezintă 86,1% faţă 
de indicii prevăzuți pentru 
perioada raportată, se arată 
în datele Ministerului de 
Finanțe.

Potrivit acestora, 
bugetele locale s-au 

redus cu 3,2% faţă de 
perioada corespunzătoare a 
anului 2008, sau echivalen-
tul a 103,8 mil.lei.

Oficial, drept cauză a 
neexecutării planului 

de venituri pentru perioada 
gestionară, este diminuarea 
veniturilor proprii, ca rezultat 
al neîncasării impozitului pe 
venit din salariu.

Amintim că, printr-o 
scrisoare a Ministerului 

Finanțelor, unitățile adminis-
trativ-teritoriale din republică 
au fost anunțate că urmează 
să-şi reducă cheltuielile cu 
circa 20%. Motivele invo-
cate ţin de impactul crizei 
financiare mondiale.

Patentatarii cheamă Guvernul la 
negocieri

Ştiri pe scurt

deţinătorii de patente înaintează Guvernului o serie de 
revendicări şi spun că, dacă nu vor ajunge la un numitor 
comun cu executivul, în două săptămâni vor recurge la 
acţiuni de proteste în masă. 

Eugen Roşcovanu, preşedintele Asociaţiei 

Micului Business (AMB), a declarat marţi, 

14 iulie în cadrul unei conferinţe de presă la 

sediul AMN că revendicările se conţin într-o 

rezoluţie adoptată duminică la Bălţi, în cadrul 

unui miting de protest regional. 

Roşcovanu a declarat că patentarii cer, 

printre altele, anularea plăţilor pentru asigu-

rarea medicală în ultimii trei ani. Ei îşi doresc 

ca asigurarea medicală să fie benevolă şi 

transferurile să se acumuleze pe un cont 

personalizat pe toată durata vieţii plătitorului. 

De asemenea, revendică reducerea costu-

lui patentei în jumătate şi lărgirea spectrului 

de activităţi permise în baza patentei de 

întreprinzător. Totodată, cer să fie reduse 

controalele „excesive” din partea organelor 

de stat. Potrivit preşedintelui AMB, în prezent 

numărul de comercianţi mici creşte. Mulţi 

activează în economia tenebră pentru că nu 

le sunt create condiţii să activeze legal, a 

precizat acesta. 

Olga Ceapchi, liderul filialei Asociaţiei Micu-

lui Business din Ştefan Vodă s-a plâns că 

patentarii nu au dreptul la 

concediu medical, concediu 

de odihnă sau alte drepturi 

prevăzute în Codul muncii. 

„Vă chemăm la negocieri”, 

s-a adresat aceasta lui Igor 

Dodon, pentru moment degrevat din funcţia 

de vicepremier. În caz contrar, a spus Ceap-

chi, oamenii vor ieşi în stradă. 

Grigore Marciuc, preşedintele filialei din 

Soroca, spune că patentarii nu au dreptul să 

activeze în pieţe fără autorizaţie. În acelaşi 

timp, autorităţilor nu le convine să autor-

izeze activitatea pieţelor, deoarece acestea 

lucrează numai o zi în săptămână. 

Şi Dumitru Stoianov, deţinător de patentă la 

Piaţa centrală din Chişinău, a spus că îi este 

foarte greu să activeze, din ce în ce mai mulţi 

patentatari renunţă la micul lor business. 

„Acum la Piaţa Centrală sunt locuri libere. 

Această situaţie nu a mai fost întâlnită de 6-7 

ani”, a precizat acesta. 

Organizatorii conferinţei au spus că nu vor 

ţine cont de faptul că protestele vor avea loc 

în perioada electorală, chiar dacă cu acest 

lucru se va specula. 
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