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Pomicultorii din nordul 
ţării, care au avut de suferit în 
urma îngheţurilor din primă-
vara trecută  sunt nemulţu-
miţi de faptul că autorităţile 
statului nu și-au onorat până 
în prezent promisiunile făcute 
anterior de a le acorda sprijin 
pentru lucrările de protecţie și 
întreţinere a livezilor afectate. 
Totodată, ei spun că nu vin cu 
ameninţări faţă de Guvern, ci 
cu rugămintea ca Executivul să 
nu uite ce a promis.  

În cadrul unei conferinţe de 
presă, organizate marţi, 17 ianu-
arie, reprezentanţii asociaţiilor 
reprezentative de producători 
agricoli (Asociaţia Producătorilor 
și Exportatorilor de Fructe Mol-
dova Fruct,  Uniunea Republica-
na a Asociaţiilor Producătorilor 
Agricoli ”UniAgroProtect”, Fede-
raţia Naţională a Agricultorilor 
din Moldova ”AGROinform” și Fe-
deraţia Naţională a Fermierilor 
din Moldova) împreună cu câţiva 
producători agricoli din nord 
s-au adresat prin intermediul 
mass-media către autorităţi. 

Fermierii bat alarma și 
insistă din nou pe problemele 
cu care se confruntă, în contex-
tul calamităţilor naturale care 
s-au produs în primăvara anului 
trecut. Ei spun că au avut mare 
încredere și speranţe, atunci 
când au fost vizitaţi în teren de 
autorităţi și li s-au dat asigurări 
că vor primi ajutor. 

”Federaţia Naţională a 
Agricultorilor din Moldova are 

membri nemijlocit în nordul ţării, 
în zona care a fost afectată de 
îngheţuri în primăvara anului 
trecut”, a relatat Președintele 
AGROinform, Alexei Ivanov.  
”Personal cunosc un coleg, care 
are livadă de mere, aceasta 
urma să intre în rod în 2016. 
El a investit peste un milion și 
jumătate de lei în această afa-
cere, dar, desigur, nu a mai avut 
parte de roadă. Acel fermier mai 
are și credite, și datorii faţă de 
lucrători.  Acum, închipuiţi-vă 
un producător agricol care are 
numai livada de măr! El trebuia 
să fi e ajutat imediat, a doua zi, 
pentru ca să fi e stimulat să poată 
activa mai departe. 

Noi ne declarăm solidari cu 
pomicultorii care au avut de 
suferit de pe urma îngheţurilor. 
Vrem ca Guvernul să ne audă și 
să găsim ieșirea din situaţie”, a 
mai spus Alexei Ivanov.

Fermierii, prezenţi la con-
ferinţa de presă au explicat că 
imediat după vizitele în teren în-
treprinse de autorităţi, cu scopul 
de documentare, și în condiţiile 
în care le-a fost promis ajutor 
pentru lucrările de întreţinere și 
îngrijire a pomilor, majoritatea 
producătorilor au luat credite, au 
investit foarte mult în menţi-
nerea de mai departe a acestor 
livezi, și-au onorat toate angaja-
mentele faţă de bugetul statu-
lui, iar acum nu pot face faţă 
greutăţilor – nu au surse pentru 
a începe sezonul agricol. 

În cazul în care Guvernul 
nu-și va onora promisiunile, con-

secinţele pentru ramura afectată 
vor fi  drastice, spun agricultorii, 
acestea vor avea efecte atât pe 
termen mediu, cât și pe termen 
lung. Mulţi dintre fermieri sunt 
în prag de faliment, gata să 
abandoneze afacerea și să plece 
la muncă peste hotare, iar, în 
până la urmă, va avea de suferit 
întreaga ramură a pomiculturii 
și agricultura, în general!

Factologic: În scopul eva-
luării  prejudiciilor cauzate de 
calamităţile naturale, au fost 
create Comisii de documentare 
a mărimii pagubelor. Calculele 
privind volumul producţiei de 
fructe compromis și valoarea 
prejudiciilor au fost efectuate 
conform metodologiei elaborate 
de Banca Mondială și utilizate 
pe larg  de către experţii interna-
ţionali.  În urma acestor calcule, 
Guvernul a decis să acopere cos-
turile tratamentelor fi tosanitare 
pentru protecţia livezilor pentru 
anul curent, în valoare de circa 
5 mii lei/ha pentru plantaţiile 
de măr și 3,5 mii lei/ha pentru 
sâmburoase. Suportul urmează 
a fi  alocat pentru suprafaţa de 
circa 10 mii de hectare afectate, 
dintre care, 6,5 mii ha în urma 
îngheţurilor și alte circa 3,5 
mii ha de livezi și viţă de vie 
afectate de grindină mare și ploi 
torenţiale în raioanele Briceni, 
Donduşeni, Drochia, Glodeni, Oc-
niţa, Râşcani şi, parţial, Soroca. 
Mijloacele fi nanciare urmau să 
fi e  repartizate conform Regu-
lamentului elaborat de către 
Ministerul Agriculturii, iar banii, 

circa 45 mil. lei, urmau să fi e 
alocaţi din Fondul de Rezervă al 
Guvernului.

Nota redacţiei:  În interviul 
acordat la fi nele anului trecut, în 
exclusivitate pentru ziarul nos-
tru, Ministrul Agriculturii, Edu-
ard Grama, a precizat, cu referire 
la problema suportului fi nanciar 
pentru producătorii care au avut 
de suferit în urma îngheţurilor 
din această primăvară, că din 
momentul în care Guvernul va 
aproba Regulamentul de repar-
tizare a mijloacelor fi nanciare, 
se va trece la recepţionarea 
dosarelor, care se vor primi prin 
AIPA. ”Cu siguranţă, până la 
începutul sezonului agricol va fi  
rezolvată și această problemă”, a 
dat asigurări Eduard Grama.

Reacţia Executivului: Deja a 
doua zi după conferinţa de presă, 
miercuri, 18 ianuarie, în debutul 
ședinţei Cabinetului de miniștri, 
Prim-ministrul Pavel Filip a 
adresat un mesaj producătorilor 
agricoli și pomicultorilor din 
Republica Moldova, precizând că  
Guvernul și Ministerul Agricul-
turii și Industriei Alimentare 
sunt mereu deschiși pentru dia-
log, în vederea depășirii proble-
melor existente, inclusiv a celei 
privind pierderile cauzate de 
îngheţurile de anul trecut.  „Anul 
2016 nu a fost un an simplu 
pentru agricultori, dar nu a fost 
simplu nici pentru Guvern. Noi 
am fost în situaţia nu doar să 
plătim subvenţiile în agricultură 
pentru anul 2016, dar și să achi-
tăm restanţele din 2014 și 2015. 
Am reușit acest lucru în condiţii 
bugetare difi cile, pentru că am 
avut un dialog foarte constructiv 
cu asociaţiile agricultorilor”, a 
explicat Prim-ministrul.

Totodată, Premierul a dat 
asigurări că Executivul își va 
respecta angajamentele și va 
aproba, în timpul apropiat, 
Regulamentul privind acordarea 
suportului fi nanciar pentru pro-
ducătorii agricoli care au avut de 
suferit de pe urma calamităţilor 
naturale din anul 2016.

foto: realitatea.md
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COMERCIANŢII AR PUTEA FI OBLIGAŢI SĂ INFORMEZE CONSUMATORII 
CU PRIVIRE LA PRODUSELE ALIMENTARE

Cabinetul de miniștri 
a aprobat, miercuri, 
proiectul de lege privind 
informarea consumatori-
lor cu privire la produsele 
alimentare. Documentul 
sporeşte măsurile de pro-
tecţie a sănătăţii consu-
matorilor și garantează 
respectarea drepturilor 
acestora.

Potrivit documentului, 
orice produs alimentar, 
destinat consumatorilor 
individuali sau unităţilor 
de alimentaţie publi-
că, trebuie să fi e însoţit 

obligatoriu de informaţii 
privind denumirea produ-
sului, lista ingredientelor 

utilizate, cantitatea netă 
a acestuia, data limită de 
consum, condiţii speciale 

de păstrare. Datele vor fi   
indicate pe ambalaj şi vor 
fi  uşor vizibile.

Totodată, documentul 
include lista de alimente 
care pot cauza alergii și 
lista produselor alimen-
tare care conţin adaosuri 
de ingrediente specifi ce. 
Controlul pieţii privind 
respectarea cerinţelor de 
etichetare a produselor 
alimentare va fi  asigurat 
de Agenţia Naţională pen-
tru Siguranţa Alimentelor 
(ANSA), iar noile prevederi 
vor responsabiliza agen-
ţii economici să asigu-

re calitatea produselor 
alimentare comercializate. 
Documentul urmează să fi e 
examinat de Parlament.

De asemenea, Guver-
nul a aprobat hotărârea 
privind punerea în aplica-
re a Sistemului rapid de 
alertă pentru alimente şi 
furaje la nivel naţional. 
Măsura asigură depista-
rea imediată a riscurilor 
directe sau indirecte 
pentru sănătatea uma-
nă, cauzate de produsele 
alimentare sau de hrana 
pentru animale.

Conform noilor pre-

vederi, autorităţile vor 
asigura schimbul operativ 
de informaţii cu privire la 
riscurile depistate și măsu-
rile luate pentru combate-
rea acestora.

Sistemul rapid de 
alertă va fi  gestionat de 
Agenţia Naţională pentru 
Siguranţa Alimentelor, cu 
participarea Ministerului 
Sănătăţii, Ministerului 
Agriculturii și Industriei 
Alimentare, Ministerului 
Afacerilor Interne şi a Ser-
viciului Vamal și Agenţiei 
pentru Protecţia Consuma-
torilor. 

Comisia Europeană a aprobat 
Programul de Asistenţă macrofi -
nanciară (MFA) pentru Republica 
Moldova, în sumă totală de 100 
mil. euro. Potrivit infotag.md, 
cu referire la un comunicat al 
Comisiei Europene, debursarea 
banilor va avea loc în trei tranșe, 
pe parcursul anilor 2017 şi 2018.

În comunicat se menţionează 
că „mijloacele vor ajuta statul să 
fi nanţeze cheltuielile pe termen 
scurt”.

MFA este un instrument al 
Uniunii Europene de susţinere a 
ţărilor din vecinătate pentru depă-
şirea situaţiilor de criză fi nanciară. 
Asistenţa macrofi nanciară prevede 
40 mil. euro sub formă de granturi 
şi 60 mil. euro – sub formă de 
credite pe termen mediu în condiţii 
fi nanciare avantajoase. Componen-
ta nerambursabilă vine din bugetul 
UE, în timp ce creditul va fi  încheiat 
pe piaţa de capital europeană.

Vicepreședintele Comisiei 
Europene, comisarul pentru 
moneda euro şi dialogul social, 
Valdis Dombrovskis, responsabil 
de stabilitatea fi nanciară, serviciile 
fi nanciare şi uniunea pieţelor de 

capital, a spus că “asistenţa va 
ajuta Moldova să-şi satisfacă cele 
mai stringente necesităţi şi să-şi 
stabilizeze economia.

„În acelaşi timp, noi suntem 
siguri că condiţiile ce ţin de această 
fi nanţare vor fi  îndeplinite, iar 
aceasta va contribui la îmbunătăţi-
rea gestionării economice în ţară şi 
la stimularea reformelor vitale”, a 
specifi cat Dombrovskis.

Comisarul european pentru 
afaceri economice si fi nanciare, im-
pozitare si vamă, Pierre Moscovici, 
a declarat că „eforturile depuse 
de Republica Moldova în direcţia 
aplicării unor politici orientate spre 
stabilitate şi a soluţionării unor vul-
nerabilităţi de lungă durată trebuie 
sa fi e susţinute”.

„Comisia oferă un sprijin 
suplimentar pentru această ţară, 
contribuind astfel la menţinerea 
stabilităţii macroeconomice, la 
îmbunătăţirea guvernanţei şi la 
realizarea unei creşteri economice 
mai durabile şi mai favorabile 
incluziunii”, a spus Moscovici.

În comunicatul Comisiei Euro-
pene se menţionează că „Republica 
Moldova se confruntă cu numeroa-
se provocări, cele mai importante 

fi ind corupţia şi proasta guvernare”.
„Aceste fenomene au condus 

la înrăutăţirea situaţiei fi nanţelor 
publice şi a balanţei de plăţi, 
încetinind creşterea economică. 
De asemenea, Republica Moldova 
trebuie să efectueze investigaţii 
temeinice privind frauda bancara 
masivă care a lovit economia 
ţării în anul 2014. Difi cultăţile 
economice au fost agravate de 
faptul ca unii dintre partenerii 
comerciali regionali cruciali ai 
Republicii Moldova au avut o ac-
tivitate economica scăzută. Acest 
efect a fost parţial compensat de 
creşterea volumului schimburilor 
comerciale cu UE, care poate 

fi  corelată intrarea în vigoare a 
Acordului de Asociere şi crearea 
Zonei de liber schimb aprofundată 
şi cuprinzătoare”, se menţionează 
în document.

Decizia Comisiei Europene din 
13 ianuarie privind Programul de 
Asistenţă macro-fi nanciară pentru 
Republica Moldova urmează să fi e 
examinat de Parlamentul European 
şi Consiliul UE. MFA este oferit 
suplimentar suportului acordat 
de Fondul Monetar Internaţional. 
Republica Moldova a benefi ciat de 
o asemenea asistenţă, în perioada 
2010 – 2012, în valoare totală de 
90 milioane euro, oferite sub formă 
de grant.

COMISIA EUROPEANĂ A APROBAT PROGRAMUL 
DE ASISTENŢĂ MACROFINANCIARĂ PENTRU MOLDOVA, 
ÎN SUMĂ DE 100 MIL. EURO

Republica Moldova va bene-
fi cia de asistenţă în valoare de 
5 mil. euro, sub formă de grant, 
pentru fi nanţarea proiectelor 
iniţiate de autorităţile publice, 
organizaţiile nonguvernamen-
tale, instituţiile educaţionale 
şi Camerele de Comerţ şi 
Industrie.

Programul are ca scop 
acordarea asistenţei fi nanciare 
pentru implementarea proiectelor 

de promovare a inovaţiilor, tran-
sferului de cunoştinţe, efi cienţei 
energetice şi a antreprenoriatului 
în regiunea Dunării, precum şi 
pentru acţiuni de conservare şi 
gestionare a patrimoniului natural 
şi cultural, dezvoltarea unor sis-
teme de transport sigur şi durabil 
în Moldova, notează infotag.md. 
Participarea la Program creează 
premisele necesare pentru apro-
fundarea relaţiilor de colaborare 
dintre instituţiile din Republica 
Moldova şi cele din ţările din regi-
unea Dunării, între care: Austria, 
Bulgaria, Ungaria, România, Re-
publica Cehă, Germania, Serbia, 
Muntenegru şi altele. Valoarea 
totală a Programul transnaţional 
„Dunărea 2014-2020” este de 
268,78 mil. euro. Acesta este im-
plementat de Uniunea Europeană 
prin Instrumentul European de 
Vecinătate.

MOLDOVA VA PRIMI UN GRANT 
DE 5 MIL. EURO 
PENTRU REALIZAREA PROIECTELOR INOVATOARE
COMPANIILE DIN MOLDOVA AU ACCES LA FINANŢARE PRIN 
PROGRAMUL TRANSNAŢIONAL „DUNĂREA 20142020”

La ședinţa de miercuri a Exe-
cutivului, miniștrii au aprobat un 
proiect de lege prin care urmează a 
fi  creată o istituţie specială - Cen-
trul de Implementare a Reformelor. 
Astfel, reformele guvernamentale se 
vor petrece sub „lupa” prim-minis-
trului și la indicaţia sa. 

Centrul de Implementare a Re-
formelor va fi  fondat de Guvern, iar 
exercitarea funcţiei de fondator o va 
avea Cancelariei de Stat. Scopul său 
ofi cial, scris în nota informativă, este 
acordarea Guvernului a asistenţei în 

implementarea reformelor la nivel 
guvernamental, „pentru crearea unui 
sistem modern şi efi cient de admi-
nistrare”.

Funcţiile de bază ale Centrului ar 

fi  implementarea reformelor, elabo-
rarea propunerilor de politici publice 
și proiecte de acte normative, coope-
rarea cu instituţiile internaţionale în 
vederea atragerii expertizei necesare 
și asistenţei externe pentru imple-
mentarea reformelor și asigurarea 
funcţionalităţii Centrulu. Tot această 
structură va evalua în ce măsură și 
cum au fost implementate reformele. 

Activitatea Centrului se va efec-
tua din contul subsidiilor de la buge-
tul de stat prin intermediul Cancela-
riei de Stat, donaţiilor instituţiilor și 
altor surse legale.

GUVERNUL A APROBAT CREAREA UNUI CENTRU 
CARE SE VA OCUPA DE IMPLEMENTAREA REFORMELOR
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ANTREPRENORII SUNT ÎNDEMNAŢI SĂ UTILIZEZE 
MAI INTENS SEMNĂTURA ELECTRONICA

Centrul de telecomuni-
caţii speciale din RM (CTS) 
recomandă antreprenorilor 
moldoveni să utilizeze mai 
intens semnătura electro-
nică şi astfel să reducă 
utilizarea hârtiei la între-
prindere. Implementarea 
serviciului se realizează în 
cadrul iniţiativei inter-
naţionale Go Paperless 
(Fără hârtie), care, potrivit 
experienţei ţărilor dezvol-
tate, permite reducerea 
cheltuielilor operaţionale 
până la 30%.

Surse din cadrul CTS 
au relatat pentru agenţia 
Infotag că dezvoltarea teh-
nologiilor informaţionale în 

ţară oferă noi oportunităţi 
pentru reducerea folosirii 
hârtiei nu doar pentru per-
soanele juridice, dar şi pen-
tru persoanele fi zice. Astfel, 
semnătura electronică 
facilitează accesul la toate 
serviciile electronice de stat 
precum e-factura, e-achizi-
tii, e-raportare. Aceasta per-
mite semnarea contractelor, 
a documentelor, a declara-

ţiilor fi scale şi a rapoartelor 
în format electronic, precum 
şi solicitarea la distanţă 
a documentelor necesare. 
Semnătura garantează au-
tenticitatea documentului 
care apoi poate fi  folosit în 
instanţa de judecată. 

Totodată, trecerea la 
semnătura electronică nu 
este una simplă, însă este 
necesară pentru businessul 

naţional. Acest lucru va 
spori efi cienţa activităţii 
întreprinderii şi va reduce 
numărul greşelilor care 
deseori implică cheltuieli 
suplimentare. Pentru a 
obţine semnătura electro-
nică doritorii trebuie să se 
înregistreze pe site-ul ser-
vicii.cts.md, să completeze 
o cerere, să pregătească 
pachetul de documente şi 
să prezinte bonul de plată. 
Semnătură costă anual 350 
lei, iar prelungirea pentru 
un an costă 200 lei. La înce-
putul anului 2017, în Mol-
dova sunt înregistrate peste 
70 mii de persoane fi zice şi 
juridice care utilizează deja 
semnătura electronică.

Un Grup de Lucru pentru 
reducerea ocupării informale 
și a fenomenului „salariilor în 
plic”, creat la solicitarea prim-
ministrului Pavel Filip, în cadrul 
Consiliul Economic, s-a întrunit 
în prima ședinţă.

În calitate de președinte a 
grupului a fost ales Vladislav 
Caminschi, director executiv al 
Confederaţiei Naţionale a Patro-
natelor din Moldova, din el făcând 
parte reprezentanţi ai asocia-
ţiilor de business, autorităţilor 
administraţiei publice, comunităţii 
donatorilor și experţi naţionali. 

Potrivit reprezentanţilor 
Grupului de Lucru, în Moldova 
cel mai mare procent de angajări 
nedeclarate și a „salariilor în plic” 
se atestă în agricultură, construc-
ţii și comerţ. Acest fenomen are 
mai multe efecte negative: statul 
ratează venituri la buget, scade 
încrederea oamenilor în sectorul 
public, sporește presiunea asupra 
sistemului de asigurări sociale, 

cresc riscurile sociale pentru 
angajaţi, concurenţa în sectorul 
privat devine neloială.

Cauzele acestei situaţii, 
spun experţii, sunt corupţia, 
neîncrederea în sectorul public, 
costul și insufi cienţa forţei de 
muncă, reglementările excesive, 
dar și avantajele acestei situaţii 
atât pentru angajat cât și pentru 
angajator.

Vladimir Mitru, consilierul Mi-
nistrului Economiei, a declarat că 
în mare parte problema vine de 
la angajator, care nu dorește să 
achite contribuţii sociale de 23% 
și contribuţii medicale de 4,5%, 

dar și angajaţii nu sunt stimulaţi 
să-și transparentizeze salariile.

„Aici trebuie să identifi căm 
un instrument de stimulare fi -
nanciară pentru ambele categorii, 
angajatori și angajaţi dar, totoda-
tă, bugetele CNAS și CNAM să nu 
aibă încasări mai joase decât cele 
existente ca să poată în continu-
are dezvolta proiectele sociale de 
lungă durată”, a subliniat Mitru.

Vladimir Mitru s-a mai expus 
și în privinţa impozitului pe venit 
la persoanele fi zice, care este 
unul progresiv la moment, de 
7% și 18%: „Peste 50% dintre 
angajaţii din domeniul real al 

economiei au un salariu brut de 
până la 4000 lei ca să nu treacă 
astfel la treapta de impozitare de 
18%. Cred că acest lucru se face 
intenţionat”.

Expertul economic din 
cadrul Consiliului Roman Laduș 
spune că deși a făcut mai multe 
cercetări privind modalitatea de 
a aborda și rezolva problema 
„salariilor în plic” nu este clar 
ce practică ar putea funcţiona în 
Republica Moldova.

„Există zeci de modalităţi de 
rezolvare a acestei probleme, 
însă pentru ca să o alegem pe 
cea mai bună trebuie de urgenţă 
ca acest grup de lucru creat să 
se ocupe de identifi carea unei 
propuneri concrete, care va fi  în-
aintată Guvernului”, a menţionat 
Laduș, citat de Newsmaker.

Reprezentanţii Grupului de 
Lucru urmează să analizeze în 
detalii fi ecare componentă a fe-
nomenului muncii informale și a 
plăţii „salariului în plic”, în cadrul 
unor subgrupe tehnice.

SALARIILE ÎN PLIC, ÎN VIZORUL CONSILIUL 
ECONOMIC 

Potrivit proiectului, majo-
rarea indemnizaţiei va con-
tribui la motivarea cadrelor 
didactice tinere pentru a acti-
va ăîn domeniul învăţămân-
tului. De această majorare vor 
benefi cia circa 1299 de tineri 
specialiști.

De asemenea, proiectul ho-
tărârii prevede ca absolvenţii 
programelor de învăţământ de 
alt profi l decât cel pedagogic, 
care au urmat modul psihope-
dagogic și au fost repartizaţi 
pentru a activa în instituţiile 
de învăţământ, să benefi cieze 
și ei de indemnizaţii unice.

Dacă până acum de in-
demnizaţie benefi ciau doar 
cei din subordinea unor 
anumite ministere, proiec-
tul prevede ca indemniza-
ţia să fi e acordată tututror 
specialiștilor, indiferent de 
subordinea cui se afl ă.

Pentru aceasta, viceminis-
trei Educaţiei, Cristina Boaghi, 
a declarat că au fost prevăzuţi 
22,8 milioane de lei din buge-
tul de stat, meniţi să acopere 
acordarea indemnizaţiilor  dar 
și indexarea cheltuielilor ce 
ţin de spaţiile locative ale 
specialiștilor repartizaţi.

Toţi copii români 
născuţi după data 
de 9 februarie 2011, 
inclusiv cei din R. 
Moldova care deţin 
cetăţenia României, 
vor primi de la stat 
500 de euro, bani 
pentru educaţie, 
conform legislaţiei. 
Tinerii vor fi  singurii 
care vor avea acces la 
bani, după ce împli-
nesc vârsta de 16 ani. 
Acest ajutor fi nanciar 
urmează să fi e alocat 
copiilor din martie 
2017, scrie subversiv.
info.

„Statul sprijină 
dreptul la învăţare 
pe tot parcursul vieţii 
prin acordarea sumei 
reprezentând echiva-
lentul în lei a 500 de 
euro, calculat la cursul 
de schimb leu/euro 
comunicat de Banca 
Naţională a României 
și valabil la data plăţii, 
fi ecărui copil cetăţean 
român, la nașterea 
acestuia. Suma este 
acordată în scop edu-
caţional în benefi ciul 
titularului, din bugetul 
de stat, prin Ministe-
rul Muncii, Familiei 
și Protecţiei Sociale. 
Sprijinul de stat pen-
tru exercitarea dreptu-
lui la educaţie perma-

nentă prin acordarea a 
500 de euro se acordă 
tuturor copiilor năs-
cuţi după data intrării 
în vigoare a prezentei 
legi”, stabilește Legea 
Educaţiei.

Cei 500 de euro vor 
fi  depuși de autorităţi, 
în baza certifi catului 
de naștere, într-un 
cont de depozit des-
chis la Trezoreria Sta-
tului, pe numele copi-
lului de către oricare 
dintre părinţi, împu-
ternicitul acestora sau 
reprezentantul legal. 
În plus, și părinţii vor 

avea posibilitatea să 
depună bani în acest 
cont, iar pentru sume-
le afl ate la Trezorerie 
se va plăti o dobândă 
anuală din bugetul 
statului.

Titularul contului 
va fi  copilul, el urmând 
să fi e singura persoană 
care va putea să re-
tragă sume, începând 
cu vârsta de 16 ani și 
cu acordul expres al 
părinţilor.

Retragerea și folosi-
rea banilor copiilor 
în alt scop decât cel 
educaţional va repre-
zenta infracţiune și se 
va pedepsi cu închi-
soare de la șase luni la 
un an.

 COPIII CU CETĂŢENIE ROMÂNĂ 
VOR PRIMI 500 EURO PENTRU 
EDUCAŢIE, DIN 2017 

CIRCA 1300 DE TINERI PROFESORI AR PUTEA BENEFICIA DE INDEMNIZAŢII 
DE PÂNĂ LA 45 DE MII DE LEI

Tinerii specialiști din 
domeniul didactic ar putea 
benefi cia de indemnizaţii mai 
mari. Un proiect de lege în 
acest sens a fost aprobat de 
către Executiv. Astfel, indem-
nizaţia unică a cadrelor di-
dactice repartizate la muncă 
în ţară ar putea fi  majorată 
majorată de la 30 de mii la 
45 de mii de lei pentru tinerii 
specialiști ai instituţiilor de 
învăţământ superior, și de 
la 24 de mii la 36 de mii de 
lei pentru tinerii specialiști, 
absolvenţi ai instituţiilor de 
învăţământ postsecundar.
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PAGINA MINISTERULUI AGRICULTURII

Ministerul Agriculturii și Industriei 
Alimentare, a prezentat spre consultare 
publică proiectul hotărârii Guvernu-
lui cu privire la modul de repartizare 
a mijloacelor Fondului Naţional de 
Dezvoltare a Agriculturii și Mediului 
Rural. Toţi cei interesaţi sunt rugaţi 
să prezinte propunerile și sugestiile 
până la data de 26 ianuarie 2017, în 
scris la adresa: Ministerul Agriculturii 
și Industriei Alimentare, bd. Ștefan cel 
Mare 162, or. Chișinău. Totodată, pen-
tru informaţii suplimentare, Vă puteţi 
adresa persoanei de contact: Diana Co-
şalîc – șef adjunct al Direcţiei analiză, 
monitorizare și evaluare a politicilor 
(tel. 022 210 063). 

În context, menţionăm faptul că pen-
tru acest an, Ministerul Agriculturii și In-
dustriei Alimentare propune ca mărimea 
Fondului Naţional de Dezvoltare a Agri-
culturii și Mediului Rural, să fi e stabilită 

în sumă de 900 mil. lei, inclusiv 231,0 
mil.lei din contul Programului ENPARD 
Moldova - suport pentru agricultură și 
dezvoltare rurală.

De asemenea, administrarea mijloa-
celor Fondului Naţional de Dezvoltare 
a Agriculturii și Mediului Rural se va 
efectua de către Agenţia de Intervenţie și 
Plăti pentru Agricultură (AIPA), instituţie 
publică pe lângă Ministerul Agriculturii 
și Industriei Alimentare. 

În ce privește domeniile de sprijin, 
acestea, la fel ca și în anii precedenţi 
sunt clasifi cate pe priorităţi, și anume: 

Prioritatea I. Creșterea competi-
tivităţii sectorului agroalimentar prin 
restructurare și modernizare. 

Prioritatea II. Asigurarea gestionării 
durabile a resurselor naturale. 

Prioritatea III. Sporirea investiţiilor 
în infrastructura fi zică și cea a serviciilor 
din mediul rural, inclusiv în infrastruc-
tura aferentă întreprinderilor agricole, 
plasate în extravilan.

În conformitate cu aceste priorităţi, 
stabilite de către autorităţile abilita-
te, repartizarea mijloacelor Fondului 
Naţional de Dezvoltare a Agriculturii 
și Mediului Rural se va face conform 
celor șase măsuri propuse, după cum 
urmează: 

Măsura 1. Investiţii în exploataţiile 
agricole pentru restructurare și adaptare 
la standardele Uniunii Europene.

Măsura 2. Investiţii în prelucrarea și 
comercializarea produselor agricole.

Măsura 3. Pregătirea pentru imple-
mentarea acţiunilor referitoare la mediul 
și spaţiul rural.

Măsura 4. Îmbunătăţirea și dezvolta-
rea infrastructurii rurale.

Măsura 5. Servicii de consultanţă și 
formare. 

Măsura 6. Stimularea investiţiilor 
în dezvoltarea agroturismului în zonele 
rurale. 

Mai menţionăm, că între noutăţile 
din acest an, este crearea posibilităţii de 
depunere on-line a solicitărilor de sprijin 
fi nanciar.

Detalii privind criteriile de eligibilitate, 
actele necesare pentru depunerea dosarelor 
de subvenţionare, dar și descrierea submăsu-
rilor, potrivit cărora vor fi  repartizate mijloa-
cele Fondului, pot fi  găsite pe pagina Minis-
terului Agriculturii și Industriei Alimentare 
(http://maia.gov.md/sites/default/fi les/
article/comunicate_2015/regulament_
subventii_consultare_site_2.pdf).

 Anual, Federaţia Naţiona-
lă a Agricultorilor din Moldova, 
AGROinform, participă activ în 
cadrul discuţiilor și consultărilor 
privind modul de repartizare a 
mijloacelor Fondului de subven-
ţionare a producătorilor agricoli, 
venind cu propuneri concrete, care, 
în cele mai dese cazuri sunt luate 
drept repere pentru îmbunătăţirea 
cadrului regulatoriu de susţinere a 
agricultorilor. Și de această dată, în 
urma consultărilor cu membrii săi, 
AGROinform va veni cu sugestii și 
comentarii pe marginea proiectului 
dat de hotărâre. 

 Îndemnăm membrii Federa-
ţiei Naţionale a Agricultorilor din 
Moldova să se implice activ în stu-
dierea și documentului și să vină 
cu comentarii și propuneri. 

 În numerele următoare ale 
ziarului AgroMediaInform vom 
prezenta poziţia  Federaţiei Naţio-
nale a Agricultorilor din Moldova 
vis-a-vis de proiectul hotărârii 
Guvernului cu privire la modul de 
repartizare a mijloacelor Fondului 
Naţional de Dezvoltare a Agricultu-
rii și Mediului Rural.

PROIECTUL HOTĂRÂRII GUVERNULUI CU PRIVIRE LA MODUL DE REPARTIZARE A MIJLOACELOR 
FONDULUI NAŢIONAL DE DEZVOLTARE A AGRICULTURII ȘI MEDIULUI RURAL,

PREZENTAT PENTRU CONSULTĂRI

Cabinetul de miniștri a 
aprobat, în cadrul ședinţei 
de săptămâna trecută o se-
rie de modifi cări și comple-
tări la Cerinţele de calitate 
și comercializare a fructe-
lor și legumelor proaspete.

Documentul asigură 
ajustarea normelor naţiona-
le la standardele europene 
și internaţionale privind 
calitatea fructelor și legu-
melor proaspete plasate 
pe piaţă pentru comercia-
lizare. Proiectul stabilește 
lista fructelor și legumelor 
proaspete care trebuie să fi e 
conforme standardelor apro-
bate. Printre acestea: merele, 

perele, strugurii de masă, 
căpșunile, piersicii și necta-
rinele, ardeii grași, tomatele, 
salata verde. Totodată, sunt 
defi nite cerinţele specifi ce 
privind clasifi carea, sorta-
rea, ambalarea și marcarea 
produselor, fapt ce va spori 
accesul agenţilor economici 
pe piaţa europeană. Con-
form proiectului, fructele 
și legumele vor fi  divizate 
pe categorii în funcţie de 
calitatea, soiul, aspectul și 
forma acestora.

Documentul nu se aplică 
pentru produsele fabricate 
în gospodăriile individuale 
pentru consum propriu, pen-
tru cele care sunt în tran-

zit în Republica Moldova, 
precum și pentru fructele și 
legumele destinate prelucră-
rii industriale sau procesării 
casnice.

Standardele specifi ce 
aprobate de Executiv prevăd 
stabilirea cerinţelor minime 
de calitate pentru fructele 
și legumele proaspete și 
vor asigura sporirea cali-
tăţii produselor, protejând 
astfel drepturile și interesele 
consumatorilor. Modifi cările 
au fost elaborate în confor-
mitate cu angajamentele 
asumate prin semnarea 
Acordului de Asociere Re-
publica Moldova – Uniunea 
Europeană .

STANDARDELE DE CALITATE 
PENTRU FRUCTE ŞI LEGUME, 
AJUSTATE LA NORMELE EUROPENE

RESTRICŢIILE LA IMPORTUL 
DE MĂRFURI DIN UCRAINA 
AU FOST ANULATE

La data de 1 ianuarie 2017, 
Moldova a anulat cotele și taxele 
stabilite anterior la importul de 
produse lactate și din carne, 
dar și a cimentului din Ucraina.  
Reacţia părţii ucrainene nu a în-
târziat să apară - Prim-ministrul 
Ucrainei, Vladimir Groisman, i-a 
adus mulţumiri omologului său 
moldovean, Pavel Filip, relatează 
noi.md.

Potrivit unui comunicat al 
Cabinetului de miniștri al Ucrainei, 
premierul ucrainean  a declarat 
acest lucru în cadrul convorbirii 
telefonice cu premierul Moldovei. 
În cadrul dialogului părţile au 
examinat probleme actuale ale co-
operării ambelor ţări, în particular, 
în sferele comercial-economică și 
energetică.

Amintim că decizia privind 
aplicarea cotelor și a taxelor a fost 
adoptată de Guvernul Moldovei 
la fi nele lui aprilie 2016 în scopul 
protejării pieţei autohtone. Măsurile 
de restricţie au fost în vigoare până 
pe 31 decembrie 2016.

Copreședinţii Comisiei inter-
guvernamentale moldo-ucrainene 
pentru cooperare economică, Oc-
tavian Calmâc şi Stepan Kubiv, au 
convenit anterior ca Moldova să nu 
prelungească măsurile de restricţie 
și cotele de la 1 ianuarie 2017, iar 
Chișinăul și Kievul să revină la res-
pectarea necondiţionată a regimului 

de liber schimb între ambele ţări 
pe baza atât a legislaţiei naţionale, 
cât și a angajamentelor asuma-
te în cadrul diferitor organizaţii 
internaţionale, inclusiv Organizaţia 
Mondială a Comerţului. 

Totodată, bilanţul pentru anul 
trecut arată că, în pofi da restric-
ţiilor de import, introduse în anul 
2016, Republica Moldova rămâne 
a fi  unul din principalii consumatori 
de produse lactate din Ucraina.

Potrivit agenţiei Infotag, 
cu referire la datele Serviciului 
fi scal al ţării vecine, la sfârșitul 
anului trecut, exporturile de lapte 
și produse lactate din Ucraina au 
constituit 109,2 mii tone, fi ind cu 
9% mai puţin faţă de anul 2015. 

În echivalent bănesc, exportul de 
produse lactate a constituit circa 
$158 mil.

În același timp, în ultimele 
trei luni, exportul de lapte și frișcă 
a crescut de la 6,9 mii tone până 
la 10,5 mii tone. Totodată, 50,4% 
($2,7 mil.) din mijloacele obţinute 
din export în 2016 au fost asigurate 
de livrările în Moldova, 26,3% ($1,4 
mil.) – în Georgia și 8% – în Libia 
($0,4 mil.).

Exporturile de brânzeturi din 
Ucraina s-au micșorat într-un an cu 
26%, până la 8,1 mii tone. Cei mai 
mari cumpărători au fost Kazahsta-
nul ($13,1 mil.; 54%), Moldova 
($6,5 mil.; 27%) și Egiptul ($1,9 
mil.; 8%).
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PROTESTELE PROFESORILOR ȘI 
SINDICALIȘTILOR DIN EDUCAŢIE, SISTATE. 
URMEAZĂ NEGOCIERI

Sindicaliștii din învăţă-
mânt, susţinuţi de liderii și 
activiștii tuturor sindica-
telor naţionale, au pichetat 
marţi, 17 ianuarie, sediul 
Guvernului.

Aceștia au cerut majora-
rea cu 50% a salariului de 
funcţie al personalului di-
dactic și știinţifi co-didactic; 
egalarea salariului pentru 
categoria I de salarizare a 
RTU cu mărimea minimului 
de existenţă, începând cu 
1 ianuarie 2017; majora-
rea indemnizaţiei unice 
acordate tinerilor specialiști 
din ramură la plasarea în 
câmpul muncii; reducerea 
normei didactice pentru ti-
nerii specialiști la 75% pen-
tru un salariu de funcţie, în 
primii trei ani de activitate; 
recalcularea anuală și ne-
condiţionată a cuantumului 
pensiilor pentru pensionarii 
încadraţi în câmpul muncii; 
majorarea cuantumului 
burselor de studii cu 20 la 
sută începând cu 1 ianuarie 
2017.

Exact cu o zi înainte, pe 

16 ianuarie, Prim-minis-
trul Pavel Filip a semnat o 
Dispoziţie privind crearea 
Grupului de lucru pentru 
reforma sistemului de sa-
larizare în sectorul bugetar, 
care urmează să vină cu 
propuneri de modifi care a 
modului de salarizare a tu-
turor angajaţilor din sectoa-

rele publice, inclusiv cel al 
educaţiei. Cu toate acestea, 
dascălii și sindicaliștii au 
venit la Guvern să atragă 
odată în plus atenţia auto-
rităţilor asupra problemelor 
din ramură. 

Tot în ziua când au avut 
loc protestele, Comisia de 
negocieri din partea Guver-

nului și a Federaţiei Sindi-
cale a Educaţiei și Știinţei 
s-a întrunit, prima ședinţă 
de lucru. Pârţile au convenit 
că profesorii vor opri acţiu-
nile de protest pe perioada 
negocierilor. Următoarea 
ședinţă a Comisiei de nego-
cieri a fost stabilită  pentru 
vineri, 20 ianuarie.

49 de noi sisteme de încălzire pe bi-
omasă, inclusiv 20 de colectoare solare, 
vor fi  instalate în 2017 din fondurile 
europene ale Proiectului Energie și Bi-
omasă, fi nanţat de Uniunea Europeană 
și implementat de Programul Naţiuni-
lor Unite pentru Dezvoltare. Totodată, 
27 de grădiniţe benefi ciare ale primei 
etape de proiect vor fi  dotate cu insta-
laţii de producere a apei calde de la 
energia solară, care vor funcţiona îm-
preună cu sistemul termic pe biomasă. 
Alte 34 de școli și grădiniţe centralele 
termice ale cărora ard baloturi de paie 
vor fi  dotate suplimentar cu tractoare 
de transportare și încărcare a baloturi-
lor în cazan. În 2017 va fi  lansat și un 
sistem de monitorizare de la distanta 
a funcţionării centralelor termice pe 
biomasă benefi ciare ale Proiectului 
Energie și Biomasă. În acest an își va 
începe cursurile de instruire și Centrul 

Unic de Instruire al Operatorilor sis-
temelor de încălzire pe biomasă. Vor fi  
elaborate studii de fezabilitate pentru 
două raioane selectate pentru a pilota 
proiecte de producere a biocombus-
tibilului din deșeuri vegetale (Rezina 
și Cimișlia) și, în funcţie de rezultatul 
acestora, vor fi  lansate primele proiecte 
municipale de valorifi care a deșeurilor 
vegetale în scopuri energetice.

2017 este ultimul an de activitate 
al Proiectului Energie și Biomasă, se 

arată în comunicatul de presă.  Lansat 
în 2011, proiectul a parcurs două eta-
pe de implementare datorită fondu-
rilor acordate de Uniunea Europeană. 
Proiectul a reușit  să racordeze peste 
190 de școli, grădiniţe, centre comuni-
tare, spitale la sisteme de încălzire pe 
biomasă, asigurând astfel unui număr 
de peste 140.000 persoane accesul la 
energie sigură, produsă în R. Moldo-
va. Proiectul Energie și Biomasă a 
pus temelia dezvoltării sectorului bi-
oenergetic în R. Moldova, afl at acum 
șase ani pe linia de start. Numărul 
instituţiilor consumatoare de bioe-
nergie a dus la creșterea numărului 
de afaceri de producere a brichetelor 
și peletelor.  De asemenea, 1000 de 
familii își încălzesc casele cu energie 
verde datorită subvenţiilor în mărime 
de până 1.300 de euro acordate din 
bani europeni.

PROIECTUL ENERGIE ȘI BIOMASĂ 
ÎȘI VA ÎNCHEIA ACTIVITATEA ÎN 2017

Ucraina intenţionează 
să construiască 6 hidro-
centrale mici în amonte de 
complexul hidroenergetic 
Nistrean (regiunea Terno-
pol, Ivano-Frankovsc, si 
Cernăuţi). Potrivit minis-
trului Mediului, Valeriu 
Munteanu, decizia părţii 
ucrainene ar putea fi  dezas-
truoasă pentru râul Nistru, 
care suplinește în proporţie 
de 70% necesităţile de apă 
ale moldovenilor. Mun-
teanu s-a adresat părţii 
ucrainene cu rugămintea 
de a organiza consultări 
transfrontaliere înainte de 
a începe construcţia. 

Potrivit lui Valeriu 
Munteanu, luând în con-
sideraţie starea ecologică 
a Nistrului în ultimele 
decenii, care s-a înrăutăţit 

considerabil, construcţia 
„va avea un impact dezas-
truos asupra ecosistemului 
fl uviului în aval de comple-
xul hidroenergetic”.

„Ca urmare, calitatea 
apei va fi  deteriorată, vor 
continua să dispară multe 
specii de pești, iar fl uviul 

va fi  înnămolit. Am semnat 
ieri o scrisoare, prin care 
am solicitat Ucrainei să se 
conformeze prevederilor 
Convenţiei privind impac-
tul asupra mediului în con-
text transfrontier semnată 
și ratifi cată de Moldova 
și Ucraina, și prevederi-
lor Protocolului privind 
evaluarea strategică de 
mediu (Protocolul ESM). 
Astfel, Ucraina este obliga-
tă să efectueze consultări 
transfrontiere în vederea 
evaluării impactului asupra 
mediului a construcţiei 
cascadei”, a anunţat Valeriu 
Munteanu.

Munteanu a mai adău-
gat că la moment lipsește 
și un Acord de colaborare 
între Ucraina și Republica 
Moldova privind funcţio-

narea complexului actual 
de la Novodnestrovsk, care 
este gestionat de partea 
Ucraineana „fără vreo 
coordonare cu Republica 
Moldova, fapt care duce la 
inundaţii sau secetă hidro-
logică”. 

Sursa: agora.md

MINISTRUL MEDIULUI: 
INTENŢIA UCRAINEI DE A 
CONSTRUI 6 HIDROCENTRALE 
VA DISTRUGE NISTRUL

Ambarcaţiunea a trans-
portat luni, 16 ianuarie 
2016, produse alimentare, 
dar și pasageri de pe malul 
drept, pe malul stâng al 
Nistrului. Vasul a fost 
adaptat tehnic condiţiilor 
meteorologice din Repu-
blica Moldova, ca pe timp 
de iarnă, când râul Nistru 
este îngheţat să poată 
plana pe gheaţă pentru a 
deservi locuitorii satelor 
Molovata-Nouă și Cocieri, 
din raionul Dubăsari.

Directorul Î.S. “Bacul 
Molovata” Vladimir Carpov 
a declarat că săptămâna 
trecută au fost făcute ulti-
mele ajustări tehnice, pen-
tru ca vasul să fi e funcţi-
onabil pe timp de iarnă, 
atunci când activitatea 
bacului este imposibilă. De 
asemenea, pasagerii din 
Molovata, Molovata-Nouă 
sau Cocieri vor benefi cia 
de serviciile de transport 
ale aeroglisorului, gratu-
it, toate cheltuielile fi ind 

AEROGLISORUL DE LA MOLOVATA ESTE FUNCŢIONAL 
din contul întreprinderii. 
De asemenea, zilnic vor fi  
efectuate câte trei cur-
se din dreapta în stânga 
Nistrului și invers, pentru 
ca populaţia din raionul 
Dubăsari să nu fi e izolată 
din cauza condiţiilor me-
teo nefavorabile. Capa-
citatea navei este de 12 
pasageri și două, sau trei 
autoturisme. Vasul a fost 
adus în Republica Moldo-
va, în tomna anului 2016, 
din regiunea Vladivostok, 

Federaţia Rusă. Costul 
ambarcaţiunii este de 1,1 
milioane de lei.

Precizăm, din cauza 
stratului subţire de gheaţă, 
aeroglisorul „Taifun 2000A”, 
procurat din Vladivostok 
cu 50 de mii de dolari, nu 
a putut transporta peste 
Nistru mărfuri și nici pe 
locuitorii satelor Molovata 
Nouă și Cocieri din raionul 
Dubăsari.

Sursa: noi.md

CE FAC CHIȘINĂUIENII CU POMUL 
DE CRĂCIUN DUPĂ SĂRBĂTORI

Primăria municipiului Chișinău îndeamnă locuitorii capitalei, 
care au utilizat în perioada sărbătorilor de iarnă molizi vii, că acum 
pot să îi depoziteze separat în preajma platformelor pentru colecta-
rea deșeurilor menajere.

Brazii uscaţi vor fi  transportaţi separat de către serviciile mu-
nicipale la Grădina Dendrologică pentru a fi  reciclaţi, iar rumegușul 
va fi  utilizat în calitate de îngrășământ sau ca element de decor pe 
teritoriul Parcului Dendrariu.
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ACTUAL ÎN DOMENIUL VITIVINICOL

Ţările din regiunea 
bazinului Mării Negre 
- Moldova, Georgia, 
România, Bulgaria, 
Turcia, Ucraina, Rusia, 
Armenia şi Azerbai-
djanul sunt unite nu 
doar prin amplasarea 
geografi că, istoria 
seculară şi tradiţii, dar 
şi cu problemele ce ţin 
de situaţia actuală în 
producerea şi consu-
mul vinului, exportului 
şi concurenţa dură pe 

pieţele de desfacere.
Economia mul-

tor ţări din regiunea 
bazinului Mării Negre 
depinde de producerea 
vinului şi se confruntă 
cu difi cultăţi în pro-
movarea produsului. 
Vinifi caţia, mai mult 
decît alte sectoare, este 
legată de locul de ori-
gine a materiei prime 
şi fabricarea produsu-
lui, prin urmare, are 
o necesitate acută în 

protejarea unicităţii 
sale geografi ce şi cul-
turale.

Păstrarea tradiţiilor 
legate de vinifi caţia 
din regiunea bazinului 
Mării Negre, susţine-
rea producerii vinului 
autentic culturii ţării 
de origine, promovarea 
vinului – sunt sarcinile 
principale ale Concur-
sului internaţional de 
degustare a vinului şi 
băuturilor alcoolice 
BLACK SEA REGI-
ON’ 2017, Chisinau, 

Moldova. Concursul 
se va desfăşură sub 
patronajul Organizaţiei 
Internaţionale a Viei şi 
Vinului (O.I.V.).

Potrivit unui co-
municat al Ofi ciului 
Naţional al Viei și Vi-
nului, în perioada des-
făşurării concursului 
(15-16 februarie) va fi  
amenajată o zonă-bu-
siness (Tasting Room) 
unde vor fi  expuse 
spre degustare toate 
probele din concurs. 
Experţii din industrie 

vor urmări procesul de 
degustare, şi imediat 
după concurs - vor pu-
tea discuta personal cu 
membrii comisiei. Tot 
spectrul larg al produ-
selor vinicole va putea 
fi  degustat şi la stan-
durile expoziţionale ale 
producătorilor. 

De asemenea, la fi -
nele evenimentului va 
avea loc ceremonia de 
decernare a premiilor 
învingătorilor BLACK 
SEA REGION’ 2017 , 
iar după concurs va 
continua campania de 
promovare.  

Această abordare va 
crea o platformă unde 
producătorii se vor 
întâlni cu potenţialul 
cumpărător și vor oferi 
spre VÂNZARE LOTul 

comercial de vin, care 
corespunde probei 
testate în concurs.

BLACK SEA REGI-
ON WINES&SPIRITS 
CONTEST este des-
făşurat sub patro-
natul Organizaţiei 
Internaţionale a Viei 
şi Vinilului (O.I.V.) şi în 
parteneriat cu Uniunea 
Oenologilor din Mol-
dova (U.O.M.). Regula-
mentul O.I.V. prevede 
anonimatul complet 
în precesul de degus-
tare, sistem de evalu-
are 100 de puncte, nu 
mai mult de 30% din 
probele premiate, 70% 
din experţii străini în 
comisii, 50% din probe 
sunt din străinătate, 
prelucrarea electronică 
a rezultatelor.

FABRICAREA VINURILOR ÎN MOLDOVA 
A ÎNREGISTRAT O CREȘTERE 
DE 2,6% ÎN ANUL 2016 

Biroul Naţional de 
Statistică a publicat rapor-
tul activităţii industriei Re-
publicii Moldova pentru pe-
rioada ianuarie-noiembrie 
2016. Astfel, că în ianua-
rie-noiembrie 2016 indicele 
producţiei industriale faţă 
de ianuarie-noiembrie 2015 
a constituit 100,1%. În luna 
noiembrie 2016 faţă de no-
iembrie 2015, acest indice a 
marcat 104,0%, informează 
agora.md.

Totodată, potrivit datelor 
oferite de BNS, fabricarea 
vinurilor din struguri a în-
registrat o creștere de 2,6%. 
Creșterea, per total, în indus-
tria industria vitivinicolă a 
fost de 0,1%.

În ianuarie-noiembrie 
2016, faţă de perioada cores-
punzătoare a anului prece-
dent, industria alimentară în 
ansamblu a înregistrat o 
descreştere a volumului de 
producţie cu 1,7%. Acest 
lucru a generat descreşterea 
indicelui general pe total 
industrie cu 0,4%.

Volumul producţiei însă 
a crescut la activităţile: 

prelucrarea şi conservarea 
peştelui, crustaceelor şi 
moluştelor - cu 50,7% (mo-
tivând creşterea indicelui 
general cu 0,2%); fabrica-
rea produselor din cacao, 
a ciocolatei şi a produselor 
zaharoase - cu 7,8% (mo-
tivând creşterea pe total 
industrie cu 0,1%); fabrica-
rea produselor lactate - cu 
6,5% (motivând creşterea 
pe total industrie cu 0,3%); 

fabricarea pîinii; fabricarea 
prăjiturilor şi a produselor 
proaspete de patiserie - cu 
2,6% (motivând creşterea pe 
total industrie cu 0,1%); fa-
bricarea vinurilor din stru-
guri - cu 2,6% (motivând 
creşterea pe total industrie 
cu 0,1%); producţia, prelu-
crarea și conservarea cărnii 
și a produselor din carne - 
cu 1,5% (motivând creşterea 
pe total industrie cu 0,1%).

CREȘTE EXPORTUL 
DE VINURI ÎN UE

Moldova își sporeş-
te exportul de producţie 
alcoolică în ţările Uniunii 
Europene, livrările ei anul 
trecut majorîndu-se de 1,4 
ori în comparaţie cu anul 
precedent. 

Conform statisticii 
ofi ciale din Balanţa de plăţi 
a ţării pe trimestrul III al 
anului trecut, dată publici-
tăţii de Banca Naţională a 
Moldovei, în particular, în 9 
luni ale anului 2016 repu-
blica a exportat în ţările UE 
producţie alcoolică proprie 
în valoare de 36,29 mil. do-
lari, sumă cu 41% mai mare 
decît cea din perioada de re-
ferinţă a anului precedent. 
Totodată, livrările de vinuri 
moldoveneşti şi coniacuri 
în ţările Uniunii Europene 
în trimestrul III 2016 au 
însumat 12,08 mil. dolari, 
depăşind indicii trimestru-
lui III al anului precedent 
cu 32,2%. Principalul lor 
cumpărător a fost Polonia, 
care în 9 luni 2016, în com-
paraţie cu aceeaşi perioadă 
a anului 2015, a majorat 
achiziţiile de băuturi alcoo-
lice moldoveneşti de 1,6 ori 
– pînă la 8,58 mil. dolari. 

Livrările lor în România au 
crescut, de asemenea, de 1,6 
ori – pînă la 6,49 mil. dolari, 
în Cehia – s-au majorat 
cu 15% - pînă la 6,44 mil. 
dolari, în Marea Britanie – 
de 2,8 ori – pînă la 1,79 mil. 
dolari, iar în Germania s-au 
redus cu 20,3% - pînă la 
2,08 mil. dolari.

Totodată, ţările CSI 
continuă să fi e cea mai 
mare piaţă de desfacere 
pentru produsele alcoolice 
moldovenești, în pofi da 
reducerii volumului total 
al livrărilor în aceste state. 
Cel mai mare volum de 
vinuri și coniacuri din 
Moldova continuă să 
procure Republica Bela-
rus. În primele luni ale 
anului 2016 volumul total 
al exportului de produse 
alcoolice moldovenești în 
ţările CSI s-a diminuat 
faţă de perioada similară a 
anului 2015 cu 3,7 la sută 
– pînă la 49,17 milioane de 
dolari. Astfel, în ianuarie-
septembrie 2016, ţărilor 
CSI le-au revenit 43,8 la 
sută din volumul total al 
exportului de aceste pro-
duse, în raport cu 52,1 la 
sută înregistrate în aceeași 

perioadă a anului 2015. 
Potrivit statisticii ofi ciale, 
în pofi da unei micșorări 
neînsemnate a volumului 
achiziţiilor, cel mai mare 
consumator de vinuri și 
coniacuri din Moldova 
continuă să fi e Republica 
Belarus. Astfel, timp de 9 
luni ale anului 2016 ţara 
noastră a exportat în ea 
băuturi alcoolice în valoa-
re de 24,47 milioane de 
dolari, ceea ce este cu 6,8 
la sută mai puţin decît în 
perioada similară a anului 
precedent.

Livrările de produse 
alcoolice moldovenești în 
Ucraina, dimpotrivă, au 
sporit cu o treime – pînă la 
11,92 milioane de dolari. 
În ianuarie-septembrie 
2016 exportul de produ-
se alcoolice în Rusia s-a 
majorat cu 17,5 la sută 
– pînă la 8,74 milioane de 
dolari. Livrările de vinuri 
și coniacuri moldovenești 
în Kazahstan s-au diminu-
at de 2,5 ori – pînă la 2,96 
milioane de dolari. 

CONCURSUL DE VINURI ȘI BĂUTURI ALCOOLICE 
„BLACK SEA REGION’2017”

BLACK SEA REGION WINES&SPIRITS CONTEST – este denumirea nouă 
a Concursului internaţional de degustare a vinului şi băuturilor alcooli-
ce CHISINAU WINES&SPIRITS CONTEST, fi ind şi noua denumire a unui 
proiect regional ambiţios. 
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STUDIU

La fi nele anului trecut, compania 
Magenta Consulting a realizat un stu-
diu, intitulat ”Portretul moldoveanului 
din 2016”. Ne-am propus să aducem în 
paginile ziarului nostru câteva dintre 
colcluziile acestuia, or, mai mult sau mai 
puţin, fi ecare dintre noi ne regăsim în el. 
Statisticile refl ectă ca în oglindă societa-
tea contemporană, ne permit să aruncăm 
o privire, cumva, dintr-o parte asupra 
priorităţilor pe care le avem, asupra va-
lorilor și preocupărilor noastre.  Așadar, 
iată unele dintre acele concluzii:

CARIERA E PE PRIMUL LOC, CO
PIII PE ULTIMUL. CUM PRIORITIZĂM 
Studiul a arătat că bărbaţii sunt pentru 
dezvoltarea profesională, pe când femeile - 
pentru căsnicie. O majoritate impunătoare 
de moldoveni, 84%, consideră că un tânăr, 
în primul rând, trebuie să-și facă studiile 
superioare. Totodată, nașterea unui copil a 
fost plasată de moldoveni pentru cel de-al 
șaselea și al șaptelea loc, cu o pondere de 
26% și respectiv 32%. Tendinţa de a amâna 
nașterea unui copil a fost confi rmată și de 
un alt sondaj, care a stabilit că 30% din 
moldoveni nu sunt părinţi, iar majoritatea 
celor ce au copii o constituie moldovenii cu 
vârsta trecută de 30 de ani. 

ÎN ERA GADGETURILOR, CITITUL 
CĂRŢILOR RĂMÂNE PE PRIMUL LOC 
Circa jumătate de moldoveni insistă pe 
cititul cărţilor, ocupaţie potrivită atât 
pentru fete, cât și pentru băieţi. Practicarea 
jocurilor de sport sau celor în aer liber au 
obţinut ponderi mai mici, în comparaţie 
cu cititul cărţilor, fapt care demonstrează 
că moldovenii sunt conștienţi de aportul 
lecturii pentru educaţie copiilor lor. Ar fi  
de menţionat, că în cazul părinţilor de fete, 
aceștia au ţinut să menţioneze că fi icile 

ar trebui să-și ajute mamele în treburile 
casnice, ocupaţie considerabil mai puţin 
populară printre părinţii de băieţi. 

NE VEDEM VIITORUL ACASĂ. CUM 
EMIGRĂM Aproape 9 din 10 părinţi se 
pot lăuda cu copii rămași acasă, 14% din 
părinţi au copii care muncesc în afara ţării, 
dar sunt în continuare cetăţeni ai Republici 
Moldova. Există însă categoria celor 9% din 
cei 14% plecaţi, care au emigrat pentru tot-
deauna și s-au stabilit cu traiul permanent 
în străinătate. Rezultatele arată că 65% 
dintre părinţi nu vor ca odată deveniţi ma-
turi, copiii lor să plece din Moldova. 20% ar 
accepta ca copiii lorsă plece în străinătate 
temporar, de dragulstudiilor, experienţeiși 
a banilor. Totuși, există și cei care le doresc 
fi ilor și fi icelor sale să se stabilească per-
manent cu traiul într-un stat străin – 13%. 

MOLDOVENII AR INVESTI ÎN IMO
BIL, DAR ȘI ÎN AMINTIRI. CUM VISĂM  
O treime din moldoveni a răspuns că în pri-
mul rând ar investi câștigul într-o locuinţă 
sau un automobil – 33%, 18% ar investi 
într-o afacere, iar 11% din respondenţi ar 
investi în amintiri – ar pleca să călătoreas-
că. 16% dintre moldoveni ar dona banii 
câștigaţi unei case de copii sau persoanei 
care are o nevoie mai mare de acești bani. 
Încă o treime de moldoveni ar păstra banii 
pentru “zilele negre”, zile în care vor avea o 
nevoie deosebită de bani. 

CÂTE O MIE DE LEI PE LUNĂ. CUM 
NE ÎNCĂLZIM  ¾ din intervievaţi în cea 
mai mare parte a timpului locuiesc la casă 
particulară pe pământ. 11% din moldoveni 
stau în apartament cu două camere, 7% - 
în apartament cu o cameră și 6% locuiesc 
în apartamente cu trei camere. Suma opti-
mă pe care un moldovean ar accepta să o 

plătească lunar pentru încălzirea locuinţei 
sale este de la 750 de lei la 1 270 de lei. 

O GOSPODĂRIE = UN TELEVIZOR. 
CUM NE INFORMĂM Chiar dacă 95% 
din moldoveni au cel puţin un televizor în 
gospodăria lor, îl privesc în medie câte 2,7 
ore pe zi. Ponderea celor care privesc televi-
zorul zilnic crește direct proporţional odată 
cu înaintarea lor în vârstă. Atunci când 
intervine pauza de publicitate la televizor, 
59% de respondenţi, au afi rmat că schimbă 
postul la unul care nu transmite reclamă la 
acel moment, iar peste o treime de moldo-
veni sunt toleranţi cu publicitatea. 

2 DIN 10 NU FOLOSESC UN CELU
LAR. CUM COMUNICĂM 84% de moldo-
veni au și folosesc telefoanele mobile, iar 
16% - nu. Printre cei ce nu deţin un telefon 
mobil cu un număr activ, majoritatea se 
numără din mediul rural, sunt cei ce au 
trecut de vârsta de 61 de ani. 

TINERII SUNT CEI MAI MARI CON
SUMATORI DE APARATE ELECTRICE. 
CUM CHELTUIM Jumătate din populaţia 
Republicii Moldova merge la magazinele de 
electrocasnice o dată pe an și mai rar, iar o 
treime - deloc. Totuși, 1 din 10 moldoveni 
vizitează astfel de marketuri o dată la 6 
luni. Majoritatea celor ce merg la cumpă-
rături de electrocasnice este reprezentată 
preponderent de cei căsătoriţi, ce deţin stu-
dii universitare și au un venit lunar între 3 
și 5 mii de lei. 

IUBIM CIOCOLATA, DAR MODERAT. 
CUM NE ALINTĂM Aproape fi ecare al 
treilea moldovean cumpără ciocolată săptă-
mânal. De menţionat este că, atât în lunile 
calde ale anului, cât și în cele reci, cioco-
lata este procurată de aceeași categorie de 

moldoveni, iar cantităţile în care aceasta 
este cumpărată sunt moderate - la limita 
recomandată de medici. 

CUMPĂRĂM APĂ POTABILĂ ÎN 
STICLE MICI ȘI ULEIUL VEGETAL CU 
BUTELIILE. CUM DOZĂM Rezultatele 
studiului au arătat că, în perioada caldă a 
anului, fi ecare al treilea moldovean cumpă-
ră apă îmbuteliată cel puţin de 1-3 ori pe 
săptămână. Atât vara, cât și iarna cei mai 
mulţi moldoveni cumpără apa îmbuteliată 
în cantităţi de 1.5l.  

RĂMÂNEM FIDELI PRODUCĂTORI
LOR AUTOHTONI. CUM IMPRESIONĂM 
MUSAFIRII Suntem poporul care pe masa 
pentru musafi ri pune tot ce are mai bun 
și, preferabil, branduri autohtone. Dacă un 
străin ar ajunge să fi e invitatul unui moldo-
vean, din băuturi ar vedea pe masă vinuri 
de la Cricova, divin de la Kvint sau Călărași, 
sucuri de la Orhei-Vit, apă de la OM sau Gu-
raCăinarului. Pe mesele întinse la oraș cu o 
certitudine de 26% vor fi  produsele lactate 
de la JLC , iar pe mesele de la ţară este mai 
probabil să găsim, cu același procentaj de 
26%, produse lactate de la Alba.

CUM NE REÎNCĂRCĂM BATERIILE 
ATUNCI CÂND NU CHELTUIM, DOR
MIM. Somnul este unica stare în care nu 
putem cheltui bani, doar timpul. Așadar, 
moldovenii dorm în medie câte 5,9 ore în 
zilele de weekend și câte 5,2 ore în zilele 
lucrătoare. Cel mai mult în weekend dorm 
tinerii cu vârsta cuprinsă între 16 și 25 de 
ani, elevii bineînţeles, celibatarii și persoa-
nele ce au un venit lunar peste 10 000 de 
lei. În zilele de lucru, 42% din moldoveni 
merg la somn la ora 23:00, 30% sunt în pat 
de la ora 22:00, iar 16% se culcă la miez de 
noapte. Conform sondajului Magenta, în 
weekend, situaţia nu se schimbă semnifi -
cativ.   

CREDEM ÎN FARMACII, MAI PUŢIN 
ÎN MEDICI. CUM NE ÎMBOLNĂVIM 10% 
din intervievaţi au afi rmat că vizitează 
medicul regulat, chiar dacă se simt bine, 
13% - consultă medicul regulat pentru că 
suferă de boli cronice. 57% din moldoveni 
nu văd necesitatea să calce peste pragul 
policlinicilor atât timp cât se simt bine, iar 
20% din respondenţi au recunoscut că nu 
consultă medicul chiar dacă se simt rău. Cu 
toate că nu se folosesc de serviciile medici-
nei tradiţionale, moldovenii nu au încrede-
re în cea netradiţională și medicamentele 
homeopatice - 69% din moldoveni nu sunt 
familiarizaţi deloc cu termenul de medici-
nă homeopatică. Astfel, pentru a se trata, 
moldovenii merg la farmacii - 93%. Peste o 
treime din populaţie cumpără medicamen-
te o dată pe lună și mai rar, iar 28% din 
respondenţi susţin că merg la farmacie de 
câteva ori în decursul unei luni. 

EPILOG Moldoveanul anului 2016 
investește în imobile și afaceri, pune 
pe prim plan cariera și pe ultimul 
- copiii. Moldoveanul acestui an nu 
are încredere în doctori, dar nici în 
medicina netradiţională, consumă 
ciocolată cu cap și bea de trei ori 
mai multă apă vara. Noi, moldovenii 
lui 2016, nu ne lăsăm păcăliţi de 
publicitate și continuăm să migrăm 
spre digital. 

 PORTRETUL MOLDOVEANULUI DIN 2016, 
DESENAT DIN STATISTICI
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OPORTUNITĂȚI

Instituţiile societăţii 
civile sunt necesare atât în 
ţările cu o puternică tra-
diţie democratică, cât și în  
ţările în care democraţia 
se construiește. Societatea 
civilă are dreptul și dato-
ria de a infl uenţa deciziile 
politice, economice sau 
de interes public. În acest 
sens, încurajarea înteme-
ierii și instituţionalizării 
Organizaţiilor Societăţii 
Civile care să se bucure de 
încrederea deplină a cetă-
ţenilor este un imperativ 
al timpului. 

Recent, Federaţia 
Naţională a Agricultorilor 
din Moldova, AGROinform, 
a organizat un seminar 
de instruire cu genericul: 
"Funcţionarea organelor 
de conducere în asociaţi-
ile obștești". Activitatea 
s-a desfășurat în cadrul 
proiectului „Dezvoltarea 
unei platforme de cooperare 
durabilă a femeilor antre-
prenoare din agricultura 
de pe ambele maluri ale 
Nistrului”, implementat 
de Federaţia Naţională a 
Agricultorilor din Moldova 
AGROinform în parteneriat 
cu Camera de Comerţ și 
Industrie din Tiraspol în 
cadrul programului fi nanţat 
de UE ”Susţinerea măsurilor 
de promovare a încrederii”, 
implementat de Programul 
Naţiunilor Unite pentru 
Dezvoltare.

Unul dintre scopurile 
acestui proiect este crea-
rea și dezvoltarea a patru 
organizaţii regionale ale 
femeilor antreprenoare 
din agricultură în Nordul, 
Centrul și Sudul Republicii 
Moldova și pe malul stâng 
al Nistrului, care vor contri-
bui la sporirea participării 
femeilor în viaţa social-eco-
nomică și vor constitui un 
suport real pentru dezvolta-
rea afacerilor lor. Tematica 
activităţii a fost sugerată de 
liderii acestor organizaţii, 
care își pun scopul de a le 
gestiona în conformitate cu 
legislaţia în vigoare și ale 
face cât mai lucrative în 
interesul benefi ciarilor. 

Directorul Executiv al 
Centrului Contact, Serghei 
Neicovcen, a venit în faţa 
participantelor la seminar 
pentru a deschide toate 
parantezele ce ţin de buna 
funcţionare și gestionare a 
activităţii unei Organizaţii a 
Societăţii Civile. 

”Un studiu efectuat 
recent arată că nu toţi 
realizează pe deplin scopul 
și responsabilităţile unei Or-
ganizaţii a Societăţii Civile. 

PRIN BUNA FUNCŢIONARE A ORGANIZAŢIILOR 
SOCIETĂŢII CIVILE SPRE O SOCIETATE PROSPERĂ 

Iar cea mai mare  respon-
sabilitate este cea pe care 
o are organizaţia în faţa 
societăţii. O organizaţie de 
acest fel este credibilă doar 
atunci când societatea are 
încredere în ea”, a explicat 
Serghei Neicovcen.

În aceeași ordine de 
idei, expertul a mai explicat 
despre structura organizaţi-
onală a OSC-urilor, men-
ţionând că, de fapt, cheia 
succesului în activitatea 
organizaţiei este divizarea 

clară a responsabilităţilor 
Consiliului de Administrare, 
a Managementului. Au fost 
menţionate responsabilită-
ţile, obligaţiile și misiunea 
fi ecărei verigi într-o Organi-
zaţie a Societăţii Civile.

Un alt subiect de dis-
cuţie l-a constituit legis-
laţia Republicii Moldova 
în domeniul reglementării 
activităţii OSC-urilor iar 
participanţii împreună cu 
expertul au analizat pas 
cu pas, articol după articol 
Legea cu privire la Asociaţi-
ile obștești.

De asemenea, au fost 
explicate prevederile ”Legi 
2%”, intrate recent în vigoa-
re. Mecanismul de desem-
nare procentuală (numit 
și mecanismul 2%) este o 
modalitate indirectă prin 
care statul susţine fi nanciar 
activitatea organizaţiilor 
necomerciale și a cultelor. 
Conform noii legi adoptate, 
în Republica Moldova, 2% 
din impozitul pe venit va 
putea fi  direcţionat către 
asociaţiile obștești, funda-
ţiile și instituţiile private 
care desfășoară activităţi 
de utilitate publică, cultele 
religioase. 

Participantele la eve-
niment au venit cu multe 
întrebări și precizări, iar 
informaţia pe care au 

afl at-o le va fi  de folos în 
desfășurarea activităţii Aso-
ciaţiilor recent create.

”Cunoscând foarte bine 
situaţia din teritoriu știind 
că foarte multe femei și 
familiile lor au nevoie 
de susţinere, îndrumare, 
orientare pentru a demara 
o afacere în agricultură și 
mai cu seamă, pentru că eu 
personal am făcut volunta-
riat pe cont propriu, ajutând 
persoane social vulnerabi-
le, am înfi inţat Asociaţia 
AGROfam Centru. Scopul 
Asociaţiei noastre este de 
a ajuta și de a informa 
femeile care sunt implicate 
în afaceri în agricultură, de 
a ajuta familiile să supra-
vieţuiască dezvoltând  o 
afacere agricolă. 

Însuși procesul de înte-
meiere a unei OSC  nu este 
unul complicat. Adevăratele 
provocări apar din momen-
tul înregistrării acesteia, 
atunci când demarează lu-
crul propriu-zis – organiza-
rea conlucrării cu membrii, 
organizarea evenimentelor. 

În cadrul seminarului de 
astăzi, eu personal, am afl at 
multe lucruri noi și utile.  
Am înţeles mecanismul de 
redirecţionare a atribu-
ţiilor către alte persoane 
ca să formăm o conducere 
efi cientă și lucrativă”, a 

spus  președinta Asociaţiei 
AGRO-FAM Centru, Valenti-
na Danu-Mirca.

”Am afl at ce înseamnă 
o Organizaţie a Societăţii 
Civile (OSC),  o conducere co-
rectă și efi cientă a unei Aso-
ciaţii, care are o perspectivă 
de lungă durată. Informaţia, 
cunoștinţele care ne-au fost 
oferite în cadrul acestui  se-
minar, și anume în aspectele 
ce ţin de conducerea unei 
OSC, mi-au oferit răspunsuri 
la multe întrebări legate de 
greșelile tipice care se admit 
de obicei și reprezintă, să zic 
eu, un etalon de care ne-am 
putea ghida în activitatea 
noastră. Cred că societa-
tea civilă în general, poate 
genera idei și susţinere în 
rezolvarea și gestionarea 
multor probleme, prin conlu-
crarea cu autorităţile, cu 
instituţiile statului, dar și 
cu cetăţenii de rând. 

Dacă e să vorbim concret 
despre Asociaţia noastră 
nou-creată, scopul nostru 
este de a nou create este ca 
odată ce donatorii au pornit 
calea cunoașterii – cu cât 
cunoști mai mult…” a pre-
cizat președinta Asociaţiei 
Femeilor Antreprenoare – 
NORD, Ala Guzun.

Discuţiile și schimbul 
de opinii au continuat mult 
după fi nalizarea părţii teo-

retice a seminarului. Iar cel 
mai important este faptul 
că participantele – femei 
cu adevărat implicate în 
viaţa societăţii și interesa-
te de prosperare și conlu-
crare au avut posibilitatea 
să facă cunoștinţă, schimb 
de contacte pentru cola-
borare pe viitor. ”Unul din 
obiectivele organizaţionale 
ale Federaţiei Naţionale a 
Agricultorilor din Moldova  
AGROinform este institu-
ţionalizarea Reţelelor de 
Femei Antreprenoare cu 
scopul sporirii vizibilităţii 
și implicării în toate aspec-
tele de dezvoltare rurală. 
Astfel in 2016 au fost 
înregistrate 2 asociaţii în 
zona de Nord si Centru ale 
Republicii. În acest context, 
seminarul le-a dat posibi-
litatea membrelor acestor 
asociaţii să înţeleagă mai 
bine cum funcţionează 
OSC-urile,  să-și dezvolte și 
să-și perfecţioneze politicile 
și procedurile interne de 
funcţionare în conformita-
te cu legislaţia naţională, 
cu cerinţele de bază ale 
instituţiilor donatoare, și în 
concordanţă cu necesităţile 
și specifi cul propriu fi ecărei 
organizaţii”, a specifi cat 
Daniela Cuzicov, asistenta 
proiectului „Dezvoltarea 
unei platforme de coope-

rare durabilă a femeilor 
antreprenoare din agricul-
tura de pe ambele maluri 
ale Nistrului”.

Seminarul  este parte 
a unui amplu program de 
evenimente (vizite de stu-
diu, seminare de instruire, 
mese rotunde, conferinţe) 
care se desfășoară în cadrul 
proiectului „Dezvoltarea 
unei platforme de cooperare 
durabilă a femeilor antre-
prenoare din agricultura 
de pe ambele maluri ale 
Nistrului”, implementat 
de Federaţia Naţională a 
Agricultorilor din Moldova 
AGROinform în parteneriat 
cu Camera de Comerţ și 
Industrie din Tiraspol.

Proiectul este realizat 
prin intermediul Progra-
mului, fi nanţat de Uniunea 
Europeană „Susţinerea 
Măsurilor de Promovare a 
Încrederii” și implementat 
de Programul Naţiunilor 
Unite pentru Dezvoltare.  
Programul contribuie la 
sporirea gradului de încre-
dere între oamenii de pe 
ambele maluri ale Nistrului 
prin implicarea reprezen-
tanţilor mediului de afaceri, 
comunităţilor locale și altor 
părţi interesate în activităţi 
comune de dezvoltare a 
afacerilor și a infrastructu-
rii sociale.
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INTERVIU

Încălcări grave au 
fost depistate la o între-
prindere de prelucrare 
și afumare a peștelui în 
asortiment. În rezultatul 
acţiunilor specializate în 
domeniu, zilele trecute, 
poliţiștii au constatat 
nereguli în activitate, 
precum și condiţii anti-
sanitare de prelucrare a 
peștelui.

Astfel a fost depistată o 
tonă de pește în proces de 
preparare și produs fi nit în 
condiţii insalubre, păstrat în 
vase interzise în industria 
alimentară, fi ind estimată 
valoarea totală în sumă de 
aproximativ 100.000 de lei.

Ulterior specialiștii în 
siguranţa alimentelor au apli-
cat restricţii, privind comerci-
alizarea ulterioară a peștelui, 

și au colectat mostre pentru 
a fi  expediate la Centrul 
Republican de Diagnostică 
Veterinară.

De asemenea au fost ridi-
cate registre, agende, bonuri 
de consum de plată și livrare, 
înscrisuri de ciornă ce refl ec-
tau activitatea frauduloasă a 
întreprinderii.

Potrivit informaţiilor acu-
mulate, întreprinderea livra 

pește la supermarketuri și 
magazine din capitală.

În dependenţă de rezul-
tatele expertizelor numite și 
investigaţiilor demarate de 
către specialiștii în siguranţa 
alimentelor, agentul eco-
nomic riscă să-i fi e retrasă 
licenţa de activitate.

Sursa:
politiacapitalei.md

SIGURANŢA ALIMENTELOR  
OBIECTIV PRIORITAR

Potrivit ministrului Agriculturii și 
Industriei Alimentare, Eduard Grama, 
măsura asigură depistarea imediată a 
riscurilor directe sau indirecte pentru 
sănătatea umană, cauzate de produsele 
alimentare sau de hrana pentru anima-
le, relatează NOI.md.

Conform noilor prevederi, autorită-
ţile vor asigura schimbul operativ de 
informaţii cu privire la riscurile depis-
tate și măsurile luate pentru combate-
rea acestora.
Sistemul rapid de alertă va fi  gestionat 
de Agenţia Naţională pentru Siguranţa 
Alimentelor, cu participarea Ministeru-
lui Sănătăţii, Ministerului Agriculturii 
și Industriei Alimentare, Ministeru-

lui Afacerilor Interne și a Serviciului 
Vamal și Agenţiei pentru Protecţia 
Consumatorilor.

Republica Moldo-
va importă anual o 
cantitate importantă 
de pește din mări și 
oceane, în mare parte 
îngheţat, ceea ce cre-
ează difi cultăţi pentru 
verifi carea stării de 
sănătate și calitate 
a peștelui. Pentru a 
informa consumatorii 
cu privire la benefi ciile, 
dar mai cu seamă – la 
riscurile pieţei de pește 
de la noi, Agenţia Naţi-
onală pentru Siguranţa 
Alimentelor a convocat 
jurnaliștii în cadrul 
unui briefi ng de presă, 
care a fost susţinut de 
către Directorul General 
ANSA, Gheorghe Gaberi 
și Directorul General 
adjunct, Ion Toma.

Gheorghe Gaberi a 
menţionat că în anul 
2016 au fost importate 
20 mii tone de pește din 
diverse ţări. Pentru a spo-
ri gradul de inofensivitate 
al produselor importate, 
ANSA a emis mai multe 
ordine cu privire la con-
trolul sanitar-veterinar 
a produselor piscicole, 
iar dacă până acum se 
verifi ca fi ecare al 3-lea 
lor de marfă, din acest an 

va fi  verifi cat fi ecare lot 
importat.

Ion Toma a ţinut să 
precizeze că nicio zonă 
de pescuit (cu excepţia 
crescătoriilor de pește) 
nu poate fi  considerată 
liberă de larve parazi-
tare, persistă riscul la 
nivel mondial cu privire 
la consumul de pește. 
Peștele de mări și oceane 
importat în  Moldova, ca 
și în alte ţări, este afectat 
de nematode din fami-
lia Anisakidae care în 
special sunt localizate în 
cavitatea abdominală și 
uneori sunt încapsulate 
în masa musculară. Cel 
mai frecvent sunt afecta-
te așa specii de pește ca: 

Macrou, Hering, Hec și 
Merlan albastru.

Riscul consumului 
de pește este valabil în 
cazurile consumului de 
produse tradiţionale din 
pește crud  provenit din 
mări și oceane sau când 
peștele este supus unui 
proces tehnologic/culinar 
insufi cient, inclusiv o 
eviscerare necorespun-
zătoare. De obicei, la om, 
aceste reacţii au mani-
festări alergice cutanate 
sau articulare, dereglări 
gastrointestinale etc.

ANSA efectuează con-
trolul sanitar-veterinar în 
procesul importului  tu-
turor loturilor de pește cu 
examenul parazitologic 

al acestuia. Pentru anul 
2016 au fost efectua-
te 280 de investigaţii 
din care a fost stabilită 
o afecţiune de 68,5 %, 
peștele fi ind de diferite 
specii și având diversă 
origine. În aceste cazuri 
sunt aplicate măsuri sani-
tar-veterinare care prevăd 
eviscerarea corespunză-
toare a peștelui la între-
prinderi autorizate cu 
respectarea condiţiilor de 
igienă, cu excepţia cazu-
rilor de afecţiuni intra-
musculare care prevede 
excluderea acestui pește 
din circuitul alimentar 
și utilizarea tehnică a 
acestuia. În cazul peștelui 
congelat, riscul privind 
unele consecinţe asupra 

sănătăţii consumatorului 
sunt din start excluse 
deoarece o temperatură 
de minus 20 G.C timp de 
24 ore inactivează larvele 
acestor paraziţi.

Cu referinţă la peștele 
autohton, în ţara noastră 
sunt autorizate și supra-
vegheate sanitar-vete-
rinar 395 de gospodării 
piscicole. În conformitate 
cu ordinul ANSA, atât apa 
din bazine cât și peștele 
sunt supuse investigaţii-
lor de laborator, sporadic 
înregistrându-se cazuri 
de parazitoze care nu 
sunt periculoase pentru 
om, larvele/paraziţii fi ind 
localizaţi în bronhii și sub 
solzi, uneori în cavitatea 
abdominală. 

RECOMANDĂRI

 Larvele și paraziţii 
sunt foarte sensibili 
atât la temperaturi joa-
se cât și la cele ridicate, 
de aceea tratamentele 
de congelare sau tratare 
termică la temperaturi 
ridicate rămân cele 
mai efi ciente metode 
de distrugere a larvelor 
parazitare. Metodele 
care asigură distruge-
rea larvelor/paraziţilor 
este  congelarea -20 º 
C pentru o perioadă de 
cel puţin 24 de ore sau 
tratamentul  termic la 
o temperatură de gătire 
pentru pește de 60º 
C asigură distrugerea 
larvelor prezente.

Se recomandă în 
toate cazurile indiferent 
de provenienţa peștelui 
(de import sau autoh-
ton, congelat sau refri-
gerat) să fi e asigurată 
eviscerarea calitativă a 
peștelui cu respectarea 
regulilor de igienă, la 
fel respectarea regulilor 
tehnologice de fabricare 
a preparatelor din pește 
cât și de pregătire a 
bucatelor.

Un bărbat originar din raionul Criuleni 
transporta ilicit 580 kg de carne de pui sec-
ţionat la o piaţă comercială din capitală.

Bărbatul a fost stopat și documentat de 
către ofi ţerii de investigare a fraudelor eco-
nomice ai sectorului Buiucani din cadrul 
Direcţiei de poliţie a municipiului Chișinău, 
relatează noi.md. Bărbatul nu a putut pre-
zenta, la cererea poliţiștilor, acte de origine 
sau facturile fi scale pentru carnea pe care 
o transporta. Astfel, autocamionul cu carne 
a fost escortat la Inspectorat, iar bărbatul a 
fost audiat și documentat conform proce-
durii. Acesta s-a dovedit a fi  fondatorul și 
administratorul unei întreprinderi speciali-
zate în domeniul comercializării produselor 
din carne.

Valoarea cantităţii de carne ridicată 

este de aproximativ 20 de mii de lei. În 
privinţa bărbatului a fost întocmit un pro-
ces verbal cu aplicarea amenzii în sumă 
de 10 mii de lei. De asemenea, urmează a 
fi  sesizate și alte instituţii de stat abilitate 
în domeniu, pentru luare de atitudine în 
cazul dat. 

 CANTITATE IMPUNĂTOARE DE CARNE, 
TRANSPORTATĂ ILICIT ÎN CAPITALĂ

BENEFICIILE ŞI RISCURILE PIEŢEI DE PEŞTE

TONE DE PEȘTE ÎN CONDIŢII INSALUBRE, 
LIVRAT ÎN MAGAZINELE DIN CAPITALĂ

9 nr. 1 (219) 

20 ianuarie 2017



EXTERNE

GRIPA AVIARĂ: SITUAŢIA LA ZI
CONFIRMATĂ ȘI ÎN ROMÂNIA 

La începutul acestui an, 
mai exact la 10 ianuarie 
s-a confi rmat virusul în 
Prahova, iar pe 11 ianuarie, 
în Bacău. Simptomele bolii 
sunt vizibile la păsările de 
curte precum găinile, cur-
cile, raţele sau gâștele, iar 
crescătorii – fi e că vorbim 
despre gospodării sau de 
ferme, trebuie să anunţe de 
urgenţă autorităţile dacă 
semnalează semnele gripei 
aviare în efectivul exploata-
ţiei lor.

80.000 DE PĂSĂRI 
SACRIFICATE 
ÎN JAPONIA 

Aproximativ 80.000 
de pui de găină au fost 

sacrifi caţi la o fermă de 
păsări din centrul Japoniei 
după izbucnirea unui focar 
de gripă aviară, au infor-
mat luni autorităţile, citate 
de DPA. Soldaţii au fost 
chemaţi să ajute la sacrifi -
carea păsărilor la o fermă 
din prefectura Yamagata 
sâmbătă seara, după detec-
tarea unei tulpini extrem 
de virulente a gripei aviare, 
au indicat autorităţile din 
prefectura Gifu.

Focarul a determi-
nat autorităţile locale să 
restricţioneze comerţul cu 
păsări și ouă pe o rază de 
10 kilometri în jurul fermei.

Responsabilii fermei au 
alertat autorităţile locale 

după ce peste 100 de pui au 
fost găsiţi morţi sâmbătă 
dimineaţa.

Gripa aviară îmbolnă-
vește curcile, găinile, faza-
nii, potârnichi potârnichile, 
raţele, gâștele, pasările 
acvatice și migratoare. 
Boala se răspândește foarte 
repede și afectează un nu-
măr mare de păsări. Gripa 
aviară evoluează în mod 
superacut, cu moarte subită 
a păsărilor afectate în 24 de 
ore sau 48 de ore, în unele 
cazuri fi ind vorba de forme 
acute, cu o durată de cel 
mult o săptămână.

Sursa: agerpres.ro

Forumul Economic Mondial (FEM)a 
început marţi, 17 ianuarie, la Davos – El-
veţia.  Printre subiectele de dezbatere din 
acest an se regăsește tema schimbărilor 
climatice și cea a energiei regenerabile.

Tema- cheie a întâlnirii de anul acesta 
este leadershipul responsabil, în contextul 
în care Marea Britanie a votat să iasă din 
Uniunea Europeană, iar Donald Trump a 
fost ales președinte al Statelor Unite.

Forumul Economic Mondial a dedicat 
15 sesiuni schimbării climatice și alte 
nouă sesiuni energiei regenerabile – cele 
mai multe din istoria forumului, potrivit 
Bloomberg.

Atenţia acordată subiectului refl ec-
tă importanţa acestuia, mai ales pentru 
oamenii de afaceri care se gândesc la 
profi turi sau pierderi de miliarde de dolari. 
Spre exemplu, giganţii din domeniul 
energiei își adaptează afacerea pentru o 
lume care va renunţa la petrol și cărbune, 
producătorii de mașini investesc din ce în 
ce mai mult în mașinile electrice, iar băn-
cile vor să împrumute bani pentru proiec-
tele de energie regenerabilă, menţionează 
sursa citată.

În contextul oportunităţilor fi nanciare 
în creștere, fi guri tradiţionale din domeniul 
schimbării climatice, au luat în discuţie 
legătura între mediul de afaceri și lupta 
împotriva încălzirii globale pentru a găsi 
benefi cii pentru mediul de afaceri, dar și 
pentru a stopa schimbările climatice. 

Raportul global de riscuri al FEM, pu-
blicat înainte de întâlnire, susţine că două 
dintre cele mai mari riscuri așteptate să 

aibă impact mondial în următorul deceniu 
sunt creșterea venitului, diferenţa de avere 
și polarizarea în creștere a societăţilor.

Raportul, care se bazează pe cercetările 
a 750 de experţi, subliniază că alte riscuri 
sunt reprezentate de schimbarea clima-
tică și potenţialul pentru vreme extremă, 
dependenţa cibernetică - fenomen care lasă 
fi rmele și guvernele mult mai vulnerabile 
în faţa atacurilor cibernetice - și îmbătrâni-
rea populaţiei.

Davos are o populaţie de doar 11.000 
de oameni, dar în timpul Forumului sunt 
aproape 30.000 de oameni. La Forumul 
Mondial Economic participă 3.000 de oa-
meni, 1.200 de directori executivi și peste 
50 de lideri mondiali. Doar 20% din partici-
panţi sunt femei, potrivit datelor publicate 
de FME, citate de BBC.

Forumul Economic Mondial a fost 
înfi inţat în 1971 ca o organizaţie non-pro-
fi t, cu sediul în Geneva, Elveţia. Instituţia 
reunește liderii politici și pe cei din dome-
niul afacerilor, pentru a realiza agendele 
globale, industriale și regionale. 

Sursa: mediafax.ro

FORUMUL ECONOMIC MONDIAL 
DE LA DAVOS. SUBIECTE PE ORDINEA DE ZI

PRO ECO

Capitala Norvegiei a interzis 
timp de câteva zile circulaţia 
mașinilor diesel în mare parte 
din oraș pana când nivelul polu-
ării va scădea. Interdicţia, totuși 
nu s-a referit și la  autostrăzile 
care străbat orașul și nici la 
zonele din jurul gării și termina-
lului de feribot. Amenda este de 

aproximativ 170 de dolari pentru 
cei prinși unde nu au voie.

Este prima oara când orașul 
Oslo pune în practică restricţia. 
Consilierii speră că în acest fel o 
parte dintre posesorii de diesel se 
vor orienta către alte mijloace de 
transport si le vor folosi pe aces-
tea și după ridicarea interdicţiei. 

Norvegia este celebră pen-
tru modul în care a încurajat 
mașinile electrice, însă modelul 
nu poate fi  aplicat în multe tari. 

O parte dintre proprietarii de 
diesel-uri sunt însă nemulţumiţi 
fi indcă ani de zile li s-a spus 
ca mașinile pe motorina polu-
ează mult mai puţin ca cele pe 
benzina și au fost încurajaţi să le 
cumpere, datorita taxelor mici. 
Acum însă diesel-ul este arătat 
cu degetul și mai multe orașe 
mari s-au angajat să interzică 
aceste mașini până în 2025 (Pa-
ris, Atena, Madrid).

Sursa: digi24.ro

Costa Rica a completat anul 
bifând 250 de zile în care cetăţenilor 
săi le-a fost furnizată energie din 
resurse regenerabile. De fapt, 98,2% 
din energia ţării provine din surse 
regenerabile.

În 2015, Costa Rica și-a asigurat 
99% din energie din surse regenerabile. 
A înregistrat 285 de zile în care a func-
ţionat fără combustibili fosili. Mica 
ţară din America Centrală se bazează 
pe un mix format din hidroenergie 
(74,3%), energie eoliană (10.3%), solară 
și geotermală (12,7%). Doar 1,88% din energia ţării a 
fost generată de combustibili fosili.

Autorităţile și-au propus să 
renunţe complet la combustibili fosili 
în termen de 5 ani. Energia regenera-
bilă nu este un element nou pentru 
Costa Rica, autorităţile fi nanţând 
astfel de proiecte încă din 1950 când 
au înfi inţat Instituto Costarricense de 
Electricidad.

Costa Rica nu este singura care 
demonstrează că se poate și fără 
combustibili fosili, ci și Uruguay care 
își acoperă 95% din energie din surse 
regenerabile, Suedia cam 50%, iar 
Portugalia a funcţionat 107 zile la 

rând doar cu energie regenerabilă.  
Sursa: Business Magazin

ÎN OSLO PENTRU CÂTEVA ZILE 
A FOST INTERZISĂ CIRCULAŢIA 
MAȘINILOR DIESEL  

Energia solară costă mai pu-
ţin decât cea obţinută din cărbu-
ne în unele regiuni ale lumii, iar 
în 10 ani ar putea deveni cea mai 
iest ină formă de energie la nivel 
global, relatează Bloomberg, citat 
de news.ro.

În 2016, ţări precum Chile și 
Emiratele Arabe Unite au doborât 
recorduri după ce au fost semnate 
acorduri pentru generarea energiei 
solare pentru mai puţin de 3 cenţi 
pe kilowatt/oră, la jumătate faţă de 
costul mediu al energiei obţinută 
din cărbune la nivel mondial.

În prezent, Arabia Saudită, Ior-
dania și Mexicul pregătesc licitaţiile 
pentru acest an, obiectivul fi ind 
obţinerea unor preţuri și mai mici 
pentru energia solară.

Companii ca Enel și Mainstream 
Renewable Power au acumulat ex-
perienţă în Europa și caută noi pieţe 
în străinătate.

Începând din 2009, preţurile 
energiei solare au scăzut cu 62%, 
toate componentele lanţului de 
furnizori înregistrând scăderi ale 
costurilor. Acest lucru a permis scă-
derea primelor de risc ale împrumu-
turilor, iar capacităţile de producţie 
au atins la niveluri record.

Până în 2025, energia solară ar 
putea deveni mai iest ină decât cea 

obţinută din cărbune, potrivit Bloo-
mberg New Energy Finance.

„Sunt date care schimbă regulile 
jocului și devin normale pentru tot 
mai multe pieţe. De câte ori este 
dublată capacitatea, preţurile scad 
cu 20%”, a explicat Adnan Amin, di-
rectorul general al Agenţiei Interna-
ţionale pentru Energie Regenerabilă.

Îmbunătăţirea tehnologiilor a 
fost esenţială pentru dezvoltarea 
industriei, precum celulele mai per-
formante care generează mai multă 
energie din același nivel de radiaţie 
solară.

Un sistem solar cu o capacitate 
de 1 megawatt-plus va costa 73 de 
cenţi/watt în 2025, comparativ cu 
1,14 dolari în prezent, reprezentând 
o scădere de 36%, a arătat Jenny 
Chase, director pentru analize în 
domeniul energiei solare la New 
Energy Finance.

ŢARA CARE ÎN 2016 A FUNCŢIONAT CU ENERGIE 
REGENERABILĂ MAI MULT DE JUMĂTATE DE AN 

 ENERGIA SOLARĂ POATE DEVENI 
CEA MAI IEFTINĂ FORMĂ 
DE ENERGIE DIN LUME
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CULTIVAREA SALATEI ÎN SOLAR: 
DE LA RĂSADURI SĂNĂTOASE, LA PRODUCŢII MARI

Cultivarea salatei – mai 
ales a celei extratimpurii 
câștigă tot mai mult teren. 
Chiar și cât e încă iarnă, 
salata reușește să fi e o sursă 
de venit pentru legumicultorii 
care pregătesc răsadurile de la 
primele semne ale anotimpu-
lui rece – fi nele lunii noiem-
brie, debutul lui decembrie. 

Încă înainte de a vă apuca 
de cultivat salată, trebuie să 
aveţi în vedere câteva aspecte 
legate de pretenţiile acestei 
culturi. Prima ar fi  cea legată de 
sol pentru că o producţie bună 
este condiţionată de de un sol 
bogat în humus, cu pH de la 6 
la 7,2, asta deoarece salata nu 
tolerează solurile prea acide. 
Un alt aspect esenţial este lu-
mina, întrucât salata are nevoie 
de o intensitate a luminii mai 
redusă în perioada vegetativă, 
putând suporta la începutul 
vegetaţiei chiar umbrirea de 
scurtă durată. În condiţii de zi 
lungă, corelată cu o intensitate 
mare a luminii, poate forma 
tulpini fl orale înainte de a for-
ma căpăţini normale, în funcţie 
de varietatea semanată.

PREGĂTIREA 
SOLULUI DIN SOLAR 

Salata are nevoie de un sol 
bine afânat, curăţat bine de 
resturile vegetale d ela culturile 
anterioare. Se recomandă o 
fertilizare de bază cu gunoi de 
grajd (250 – 400 kg/100 m², 
superfosfat (3 – 5 kg/100 m²) 
și sulfat de potasiu (1,5 – 2 
kg/100 m²), în cantităţile ne-
cesare culturii principale care 
urmează în succesiune după 
recoltarea culturilor antici-
pate, respectiv a salatei sau a 
spanacului.

Alegerea soiului, a semin-
ţelor de salată este primul pas 
important pe care legumicul-
torul îl are de făcut. Se va opta 
pentru acele varietăţi de salată 
care se pretează la cultivarea 
extratimpurie, având indicat 
pe ambalaj faptul că rezsită la 
temperaturi mai scăzute și au 

germinaţie bună în condiţii mai 
difi cile. Totodată, aproviziona-
rea cu seminţe se va face de la 
vânzători autorizaţi!

Seminţele de salată se sea-
mănă la 1 – 1,5 cm adâncime 
cu norme de circa 2 kg/ha (20 
g/100 m²), cantitate mai mare 
decat cea recomandată pentru 
culturi de primavară, deoarece 
ele trebuie să compenseze pier-
derile cauzate de îngheţ.

RĂSADURILE
Temperatura optimă de ger-

minare a seminţelor de salată 
este de 18 grade Celsius, aici 
incluzând temperatura sub-
stratului. Potrivit specialiștilor, 
o greșeală freceventă făcută 
de legumicultori la semănarea 
salatei în sezonul cald de vară-
toamnă (august-septembrie) 
este neasigurarea condiţiilor 
necesare germinării și răsăririi 
optime. În această perioadă, 
temperaturile medii zilnice și 
uneori chiar și nocturne pot fi  
peste 20 de grade Celsius. La 
semănatul salatei în perioadele 
de vară și început de toamnă 
este obligatoriu să se asigure 
condiţiile de germinare – în 
primul rând la temperatura și 
lumina: temperatura trebuie sa 
fi e de 18 grade Celsius și întu-
neric complet timp de 2 zile, iar 
umiditatea relativă a mediului 
trebuie sa fi e de 100%.

Temperaturile mai mari 
de 20 de grade Celsius în 
perioada de germinare și 
răsărire pot duce la scăderea 

considerabilă a răsăririi sau 
la prelungirea exagerată a 
perioadei de răsărire (chiar și 
după săptămâni de la semana-
re), iar la unele varietăţi exis-
tă posibilitatea să nu răsară 
deloc deși sămânţa este în 
regulă (cu ladiţele semănate și 
nerăsărite după mai mult de 
2 saptamani se poate face un 
test de răsărire, prin amplasa-
rea lor la întuneric și cât mai 
ferit de caldură).

În cazul în care nu există 
sisteme de control a tempe-
raturii și umidităţii, se pun 
tăviţele sau patul germinativ 
cu salata semănată în cele mai 
umbrite și ferite de caldură 
locuri. De asemenea, substratul 
semanat cu salată trebuie sa 
fi e complet la întuneric timp de 
2-3 zile până la răsărire și apoi 
descoperite.

La temperaturi de 7-10 
de grade Celsius, seminţele 
germinează și plantele răsar în 
6-10 zile de la semănat. În faza 
de rozetă – 5-6 frunze, salata 
rezistă la temperaturi de -5/-6 
grade C, fără a pieri. În faza de 
formare a căpăţânilor, tempe-
raturi de -2 / -3 grade C pot fi  
dăunătoare.

Temperatura optimă de 
creștere a frunzelor și formare 
a căpăţinilor poate fi  de 20-22 
grade C, pe vreme însorită și de 
15-16 grade C pe timp noros. 
În timpul lunilor de iarnă, 
salata se poate dezvolta și la 
temperaturi de 12-13 grade C 
și chiar 7-8 grade C, în funcţie 
de varietatea semanată și de 
fertilizările efectuate.

PLANTAREA 
ÎN SOLAR

Când răsadul are 5-6 frunze 
se face plantarea în solar, pe 
paturi înălţate cu lăţimea de 
100 de centimetri. Distanţa de 
plantare a răsadului este de 
25-30 cm între plante pe rând 
și 15 cm pe rând. După planta-
re, răsadurile se udă.

UMIDITATEA
Salata este pretenţioasă 

la lipsa umidităţii, mai ales 
în timpul răsăririi și formării 
căpăţânilor, nivelul optim 
fi ind 70-80% din capacitatea 
de câmp a solului pentru apă. 
Insufi cienţa umiditatii din sol, 
insotita de temperaturi ridicate, 
duce la obţinerea de producţii 
mici și chiar apariţia tulpinilor 
fl orale. Excesul de umiditate 
este dăunător, deoarece poate 
duce la îmbolnăvirea plantelor.

PROTEJAREA 
DE ÎNGHEŢ

Nu în ultimul rând, este im-
portantă protecţia faţă de tempe-
raturile extreme și de efectele 
gerului din timpul iernii asupra 
culturilor de salată. Folia micro-
poroasa  de tip Agril este absolut 
necesară pentru o protecţie 
efi cientă împotriva ingheţului în 
condiţiile în care nu se utilizează 
încălzirea sau aceasta nu face 
faţă temperaturilor extreme. 
Aplicarea pe cultura de salata a 
unui strat de folie agril asigură 
un plus de 3-5 grade faţă de cele 
fără agril, aceste grade făcând 
diferenţa între culturile care 
rezistă la ger și cele compromise 
din cauza  îngheţului.

FERTILIZAREA
Fertilizarea radiculara și fo-

liară intensă în prima parte de 
dezvoltare a plantelor de salată, 
este o condiţie absolut necesară 
pentru dezvoltarea rapidă a 
unui sistem radicular bogat și 
puternic, dezvoltarea unei mase 
vegetative bogate și inducerea 
creșterii rezistenţei naturale la 
îngheţ a salatei.

LUCRĂRI 
DE ÎNGRIJIRE

Salata trebuie ferită de 
buruieni, așa că se poate face 
erbicidare.

RECOLTARE 
ȘI PRODUCŢIE

Recoltarea salatei se face 
manual prin tăierea căpăţânii 
la nivelul solului.  La 1.000 mp 
de cultură se pot obţine 20.000-
25.000 căpăţini.

CONSUMUL 
DE SALATĂ VERDE

 S-a stabilit cert că salata 
verde stimuleaza procesele 
metabolice și constituie un 
aliment de împrospatare, de 
revigorare și de curaţire a orga-
nismului.

Cantitatea de salata verde 
consumată zilnic trebuie sa fi e 
de minimum 150 grame, pe 
stomacul gol, înainte de fi ecare 

masă. Salata trebuie asezonată 
numai cu ingrediente natu-
rale: ulei de măsline presat 
la rece, oţet natural de mere 
sau suc de lămaie proaspat 
stors, sare puţină. Ideal este să 
consumam salata la maximum 
un sfert de oră de la prepara-
re, pentru că altfel principiile 
sale active se deteriorează. Nu 
trebuie să se consume în para-
lel alimente care să ne împova-
reze organismul cu toxine, cum 
ar fi  carnea, prăjelile, produsele 
de patiserie ori cu aditivi sinte-
tici. Ele pot fi  înlocuite cu orez 
integral, paste făinoase, fulgi de 
ovăz, de grâu sau de porumb.

Salata, dacă este consu-
mată câte 500 g pe zi, por-

ţionate înaintea meselor și 
după desert, duce la scăderea 
simţitoare a obezităţii. Scăde-
rea în greutate este palpabilă, 
verifi cată cu cântarul, după 
numai o săptămână de regim. 
Există, totuși, și o contraindica-
ţie: abuzul, ca totdeauna, strică. 
Toţi specialiștii au constatat că 
depășirea dozelor indicate mai 
sus sau consumarea îndelun-
gată a salatei, fără perioade de 
pauză poate provoca ameîeli și 
dureri ale globilor oculari. În 
asemenea cazuri, regimul cu 
salată trebuie înterupt și reluat 
după cel puţin două luni.

Frunza de salată comba-
te multe stări anormale. S-a 
stabilit cert că salata verde 
stimulează procesele metabolice 
și constituie un aliment de îm-
prospătare, de revigorare și de 
curăţire a organismului. Salata 
stimuleaza post a de mâncare și 
ajută la obţinerea unor valori 
normale ale indicelui de hemo-
globina, datorită conţinutului 
în vitamine și săruri minera-
le. Combate mai multe stări 
anormale, printre care și stresul. 
Substanţele conţinute de salată 
stimuleaza și drenează fi catul, 
intensifi că tranzitul intesti-
nal, înlătură lenea organelor 
interne, curăţă vasele de sânge 
și reglează activitatea glandelor 
endocrine. Sărurile de iod previn 
și combat reumatismul, produ-
când și un efect antisclerotic, 
dacă este consumată sistematic. 
Sărurile de magneziu, consti-
tuie un stimulent al celulelor, 
întarzie îmbătrânirea și combat 
cancerul glandei tiroide, cu rol 
deosebit de important pentru 
persoanele vârstnice. Sărurile de 
fosfor au un rol plastic și dina-
mic. Ele se combina cu vitamina 

D și menţin la valori normale 
calciul din organism. Sărurile de 
zinc, prezente în frunzele de sa-
lată, au efect benefi c în formarea 
globulelor roșii, asupra glandelor 
genitale, a hipofi zei și a pancre-
asului. Clorofi la, afl ată în frunza 
de salata, are rol antianemic, iar 
aminoacizii și mucilagiile afl ate 
în cantitate mare au un rol im-
portant în normalizarea digestiei, 
fi ind un real ajutor contra con-
stipatiei. În afara acestui efect, 
substanţele cu rol de hormoni au 
un rol deosebit de important în 
menţinerea integrităţii pielii și 
a vindecarii multor afectiuni ale 
acesteia.

Surse: agrointel.ro; gaze-
tadeagricultură.ro
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SĂNĂTATE STIL DE VIAȚĂ

În perioada rece a anu-
lui, multe dintre vitamine 
și minerale joacă un rol 
important în întărirea sis-
temului imunitar, creșterea 
nivelului de energie, 
păstrarea frumuseţii si 
menţinerea unei stări de vi-
talitate. Iată o listă cât mai 
completă de vitamine care 
pot ajuta la contracararea 
unora din efectele anotim-
pului rece. 

Vitamina C Este una 
dintre vitaminele esenţiale în 
lupta cu gripa în sezonul rece. 
Contrar credinţelor popula-
re, vitamina C nu împiedi-
că răceala și gripa dar poate 
reduce durata și severitatea 
simptomelor. Are un puternic 
rol antioxidant. Acest lucru 
înseamnă că protejează orga-
nismul împotriva bolilor, in-
clusiv a celor cardiovasculare 
sau a cancerului. Este vitală 
pentru producerea de colagen, 
care intră în compoziţia ţesu-
turilor si a oaselor. 

Principalele surse ali-
mentare: Daca veţi consuma 
o gama larga de fructe si le-
gume proaspete în fi ecare zi, 
veţi avea un nivel echilibrat 
de vitamina C. Citrice, kiwi, 
căpșuni și afi ne sunt o sursă 
excelenta de vitamina C 
ca si legumele verzi (var-
za, broccoli, fasolea) dar și 
cartofi i. Doza recomandată 
de vitamina C este de 40 mg 
pe zi pentru adulţi și 25 mg 
pe zi pentru copii. În calitate 
de suplimente, se prezintă  
fi e sub formă de tablete fi e 
sub formă de pulbere sau 
picături. 

Fierul este esenţial 
pentru formarea de globule 
(celule) roșii în sânge, cele 
care transporta oxigenul prin 
organism. Un aport de fi er 
este necesar pentru energie, 
performanţe intelectuale și 
vitalitate. Lipsa de fi er, duce 
la anemie feriprivă. În acest 
caz, organismul este inca-
pabil să transporte oxigenul 
în organism, fapt ce provoa-
că letargie și apatie. Lipsa 
excesivă de fi er afectează 
funcţionarea organelor.

Principalele surse 
alimentare: Carnea roșie 
(are un conţinut ridicat de 
fi er), cerealele, pâinea, faina, 
ouăle, fasolea, lintea, fructele 
uscate. Vitamina C ajuta la 
absorbţia fi erului. Persoanele 
care nu consumă carne roșie, 
femeile care au menstrua-
ţii cu pierderi mari de sânge, 
cei care au suferit interven-
ţii chirurgicale ar trebui sa 
ia suplimente alimentare 
(sub formă de pastile sau 
picături) de fi er pentru a 

stimula formarea celulelor 
roșii si pentru creșterea 
nivelului de energie. Fierul, 
este indicat în mod special 
si femeilor gravide, copiilor 
mici și persoanelor în vârstă. 
Doza zilnica recomandata 
este de 15 mg pentru femei, 
9 mg pentru bărbaţi si 2-9 
mg pentru copii. 

Vitamina A Această 
vitamină, ca și altele, are 
importante calităţi antioxi-
dante. Antioxidanţii ajută la 

prevenirea acţiunii invazive 
a radicalilor liberi, substanţe 
care pot duce la îmbolnăviri. 
Vitamina A, este cea care 
ajută ochii să se adapteze la 
diferite niveluri de lumi-
nă, lucru important mai 
ales pe timp de iarnă. Este 
importantă pentru repararea 
ţesuturilor necesare pen-

Ministerul Sănătăţii dă 
startul campaniei naţiona-
le de tratament antiviral 
al bolnavilor de hepatite 
cronice și ciroze hepatice 
virale B, C, D. Medicamen-
tele procurate în acest 
sens au fost repartizate în 
majoritatea teritoriilor ad-
ministrative ale Republicii 
Moldova, conform listelor 
de distribuţie și decizii-
lor pentru fi ecare pacient 
inclus în tratament.

Astfel, toţi bolnavii, care 
au solicitat terapie antivi-
rală asigurată de către stat, 
sunt îndemnaţi să se adre-
seze la medicul infecţionist 
din localitate pentru a ob-
ţine cantităţile necesare de 
preparate medicamentoase 
și a începe tratamentul.  

Până în prezent, 1694 de 
pacienţi au depus dosarele 
la Comisia specializată  a 
Ministerului Sănătăţii, iar 
1550 de dosare au fost deja 
examinate.

Amintim că, în 2016, în 
premieră, au fost procurate 
medicamente pentru a trata 

de 7 ori mai mulţi bolnavi 
de hepatite cronice și ciroze 
hepatice virale B, C, D. 
Medicamentele au costat 35 
milioane de lei - mijloace 
fi nanciare prevăzute pentru 
realizarea Programului 
Naţional pentru combaterea 
hepatitelor (B, C și Delta). 

A ÎNCEPUT CAMPANIA 
NAŢIONALĂ DE TRATAMENT 
PENTRU HEPATITELE VIRALE

NUMĂRUL CAZURILOR DE GRIPĂ 
ESTE ÎN DESCREȘTERE

Comisia pentru 
Situaţii Excepţionale a 
Ministerului Sănătăţii 
s-a întrunit la începutul 
acestei săptămâni într-o 
ședinţă extinsă, pentru a 
examina situaţia epi-
demiologică și măsurile 
de control împotriva 
gripei. În cadrul ședinţei, 
specialiștii în domeniu 
au menţionat că procesul 
epidemic este de intensi-
tate medie, iar în prima 
săptămână a acestui an 
s-a atestat o descreștere 
a numărului de îmbolnă-
viri comparativ cu săptă-
mâna precedentă.

De la începutul 
sezonului epidemiologic 
au fost înregistrate 703 
cazuri de gripa, peste 
jumătate dintre acestea 
fi ind în Chișinău. Prepon-

derent se îmbolnăvește 
populaţia cu vârsta de  
0–14 ani  (53,4%), 15 – 29 
ani (22,6%), 30-64 ani 
(18,6%) și populaţia de 
peste 65 ani (5,4%).

Totodată, conform 
datelor parvenite din teri-
torii, în prima săptămână 
a anului 2017, a scăzut 
și numărul de cazuri de 
îmbolnăviri cu infecţii 

acute ale căilor respirato-
rii superioare.  

În perioada Campaniei 
de vaccinare antigripală 
a contingentelor profe-
sionale și cu risc sporit 
de îmbolnăvire au fost 
imunizate 170 400 de 
persoane, iar 29 600 de 
doze de vaccinuri au fost 
repartizate în regiunea 
transnistreană.

VITAMINE PENTRU IARNĂ tru creșterea și dezvoltarea 
organismului. Este esenţială 
pentru întărirea sistemului 
imunitar și menţinerea unui 
văz sănătos. 

Principalele surse de 
alimente:  laptele, margarina 
fortifi cată, gălbenușul de ou, 
fi catul, pestele gras (hering, 
ton, sardine), morcovii, roșiile, 
fructele, legumele cu frunze 
verzi, mango și caisele. Dozele 
prea mari de vitamina A sunt 
toxice și pot cauza probleme 
ale fi catului și complicaţii 
în timpul sarcinii. Aportul 
zilnic recomandat este de 600 
mg pentru femei si 700 mg 
pentru bărbaţi.  

Vitamina E acţionea-
ză ca un antioxidant cu rol 
în protejarea membranelor 
celulare de diferite agresi-
uni și se consideră că poate 
apăra celulele, inclusiv de 
boli de tipul cancerului sau 
cele cardiovasculare.  

Principalele surse de 
alimente: Nucile (conţin un 
procent destul de ridicat din 
aceasta vitamină), uleiuri 
vegetale, legume cu frun-
ze verzi (broccoli, spanac, 
varza), cereale. Defi citul este 
foarte rar. Aportul zilnic re-
comandat pentru adulţi este 
de 10 g.  

Seleniu este un 
mineral esenţial care face 
parte dintre enzimele care 
apără organismul împotriva 
eventualelor deteriorări. Ca 
antioxidant, are calitatea 
de a susţine și întări siste-
mul imunitar și protejează 
organismul de cancer, în 
mod special de cancerul de 
prostată. 

Principalele surse de 
alimente: Fructele cu coaja, 

cerealele, carnea, peștele și 
nucile braziliene. Este inclus 
în compoziţia a mai multor 
suplimente cu multivitami-
ne. Aportul zilnic recoman-
dat este de 200 micrograme. 

Vitamina D Uneori, pe 
parcursul iernii, nu ne putem 
întâlni cu soarele decât ma-
xim câteva săptămâni, la un 
moment dat. Deoarece vitami-
na D este furnizata mai ales 
de lumina soarelui, cei care 
locuiesc în nord, de obicei nu 
pot benefi cia de ea. Defi cien-
ţele de vitamina D pot duce la 
probleme cognitive, astm, boli 
cardiovasculare și chiar can-
cer. În lipsa soarelui, putem 
obţine vitamina D, din diverse 
alimente și băuturi.  Ideal ar fi  
să se verifi ce, prin analize de 
sânge dacă această vitamină 
atinge un nivel optim în orga-
nismul dvs. 

Principalele surse de vi-
tamina D: produsele lactate, 
pește gras (somon, sardine), 
margarina și ouă.

Zinc Una dintre vita-
minele magice care apără 
organismul de gripă este 
zincul. Nu doar zincul stimu-
lează imunitatea, dar este 
foarte important întrucât s-a 
dovedit, că atunci când exista 
în cantităţi optime, scurtează 
durata bolilor. 

Alimente bogate in zinc 
sunt: stridiile, fi catul de viţel 
sau porc, soia, fasolea, ce-
realele, seminţe de dovleac, 
nuci, mazăre, pește. Zincul 
se poate găsi în componenţa 
preparatelor de multimine-
rale și multivitamine. Doza 
zilnica recomandata pentru 
adulţi este de 12-15 mg pe zi.

Sursa: sfatulmedicului.ro
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AGREMENT

Botezul Domnului 
sau Boboteaza din 19 
ianuarie, alături de 
ziua Sfântului Pro-
roc Ioan Botezătorul 
și Înaintemergătorul 
Domnului, prăznuită în 
20 ianuarie, marchează 
sfârșitul sărbătorilor 
de iarnă și, totodată, al 
celor dedicate nașterii 
lui Mântuitorului Iisus 
Hristos. 

Boboteaza este una 
dintre cele mai impor-
tante sărbători, atât pen-
tru creștinii ortodocși, 
cât și pentru cei catolici. 
Potrivit scrierilor, Iisus a 
venit din Galileea la râul 
Iordan, unde boteza Ioan 

Botezatorul, cerând să 
fi e și el botezat. Ioan i-a 
spus: "Eu am trebuinţă 
să fi u botezat de tine și 
tu vii la mine", iar la răs-
punsul lui Iisus că așa 
se cuvine acesta a fost 
botezat în cele din urmă 
de către Ioan.

Boboteaza (Bote-
zul Domnului) este o 
manifestare a celor trei 
elemente ale Treimii: 
Fiul se botează în Iordan 
de către Ioan, Spiritul 
Sfânt se coboară asu-
pra lui Iisus în chip de 
porumbel, iar Tatăl din 
cer Îl declară ca fi ind 
Fiul său.

În Ajunul Bobote-
zei, slujitorii sfi ntelor 
altare merg la casele 
credincioșilor pentru a 
le aduce, prin stropirea 
cu apă sfi nţită, binecu-
vântarea Sfi ntei Treimi. 
Postul din Ajunul Bobo-
tezei a fost rânduit încă 
din vremea de început a 
creștinismului.

Boboteaza, ca și 
Crăciunul, este preceda-
tă de un ajun deosebit, 

care în trecut concen-
tra o multitudine de 
practici și credinţe ce 
decurg în special din 
datina numită "umblatul 
preotului cu botezul" sau 
"Chiraleisa". Chiraleisa 
provine din neo-greacă 
și înseamnă "Doam-
ne, miluiește!". Exista 
credinţa că, strigând Chi-
raleisa, oamenii capătă 
putere, toate relele fug și 
anul va fi  curat până la 
Sfântul Andrei. 

Credincioșii și preoţii 
consideră că apa de la 
Bobotează are o putere 
deosebită, pentru că a 
fost sfi nţită printr-o în-
doită chemare a Sfântu-
lui Duh, iar sfi nţirea are 

loc chiar în ziua în care 
Mântuitorul s-a bote-
zat în apele Iordanului. 
Apa sfi nţită la biserică 
în această zi și luată de 
credincioși are puteri mi-
raculoase, ea nu se strică 
niciodată. Prin agheasmă 
se înţelege atât apa sfi n-
ţită, cât și slujba pentru 
sfi nţirea ei. "Agheasma 
mare" se săvârșește nu-
mai de Bobotează, spre 
deosebire de "Sfi nţirea 
cea mică" a apei, care are 
loc în biserică în prima 
zi a fi ecărei luni, iar în 
case, la sfeștanie. 

În tradiţia populară, 
după mersul cu Ajunul 
de Crăciun, cu uratul de 
Anul Nou, copiii mer-
geau cu Chiraleisa de 
Bobotează, iar în unele 
locuri se mai mergea cu 
uratul de Sfântul Ioan, 
atunci când erau vizaţi 
doar cei care purtau 
numele sfântului. La 
Sfântul Ioan se încheiau 
sărbătorile de iarnă, iar 
oamenii își intrau în rit-
mul normal al lucrurilor 
și vremurilor.

TURISMUL FORESTIER, DOMENIU PREA 
PUŢIN EXPLORAT ÎN ŢARA NOASTRĂ

În anul curent Agenţia 
„Moldsilva” își propune  să 
promoveze pe larg turismul 
forestier în Republica Mol-
dova. Iniţiativa vine după 
o analiză  amplă privind 
potenţialul sectorului fores-
tier și posibilitatea de a se 
încadra activ în programele 
de dezvoltare a turismului 
și a altor activităţi recreati-
ve pentru a atrage vizitato-
rii  atât din ţară, cât și din 
străinătate.

Sectorul forestier naţi-
onal dispune de un număr 
impunător de obiective silvo-
ecologice de o importanţă 
majoră. Printre acestea se 
enumeră: rezervaţiile natu-
rale „Codrii”, „Plaiul Fagului”, 
Pădurea Domnească, „Prutul 
de Jos”, rezervaţiile peisa-
gistice „Pădurea Hârbovăţ”, 
„Pădurea Hâncești”, diferite 
obiective vânătorești. Tocma 
de aceea, ”Moldsilva” își pro-
pune să elaboreze un plan 
de acţiuni  pentru următorii 
5 ani, privind dezvoltarea 

turismului forestier din Re-
publica Moldova, în colabo-
rare cu instituţiile de resort 
din ţară, dar și cu implicarea 
organizaţiilor și proiectelor 
internaţionale. 

În anul 2016 reprezen-
tanţii U.S. Forest Services 
(Serviciul Forestier al 
Statelor Unite ale Americii), 
au avut mai multe întreve-
deri cu mai multe instituţii 
de profi l din ţară, inclusiv, 
cu Agenţia „Moldsilva”, 

iar scopul a fost: schimbul 
de informaţii ce ţine de 
promovarea potenţialului 
eco-turistic al Republicii 
Moldova; includerea în cir-
cuitul turistic al rezervaţiilor 
Republicii Moldova, pentru 
diversifi carea și  dezvol-
tarea produselor turistice 
noi; elaborarea  unui model 
de proiect  pilot ce ţine de  
dezvoltarea eco-turismului 
în rezervaţia „Plaiul Fagului”. 
Acest proiect pilot are drept 

scop dezvoltarea și promova-
rea clusterelor regionale cu 
accentuarea eco-turismului 
și încurajarea dezvoltării de 
proiecte similare și în alte 
locaţii de pe teritoriul ţării.

Pe parcursul anului 2016 
cele 4 rezervaţii naturale, sub-
ordonate Agenţiei „Moldsilva” 
(„Codrii”, „Plaiul Fagului”, 
„Pădurea Domnească”, „Prutul 
de Jos”), au fost vizitate de 
către 10 mii de turiști locali și 
internaţionali.

Un articol, conţinând 
o investigaţie mai puţin 
obișnuită, mi-a atras atenţia 
zilele acestea. Potrivit porta-
lului românesc www.profi t.ro, 
hotelierii români ar fi  nemul-
ţumiţi că circa jumătate din-
tre turiștii din Republica Mol-
dova veniţi pentru a petrece 
Crăciunul și Revelionul pe stil 
vechi își pregătesc mâncarea 
în cameră, la reșou, ba mai 
mult, aceștia au constatat că 
mulţi nu cumpără nici măcar 
o cafea din hotel.

În perioada 3-16 ianuarie, 
mai mult de 18.000 de turiști 
din Republica Moldova vin în 
hotelurile românești pentru 
a-și petrece Crăciunul și Re-
velionul pe stil vechi. Majori-
tatea turiștilor moldoveni au 
venit în România pentru Cră-
ciunul pe stil vechi, sărbătorit 
pe 7 ianuarie, dar sunt și unii 
care și-au cumpărat pachete 
pentru Revelion (14 ianuarie). 
Pachetele clasice sunt de 5-7 
zile, iar numărul turiștilor 
pentru aceste sărbători se esti-
mează că va depăși 18.000 de 
persoane, faţă de aproximativ 
16.500 anul trecut, a declarat 
pentru Profi t.ro Gabriel Mărgi-
neanu, președintele Asociaţiei 
Patronale a Industriei Turis-
mului din Republica Moldova.

Turiștii au cumpărat 

vacanţele cu preţuri începând 
de la 85 de euro până la peste 
200 de euro, dar o medie poate 
fi  estimată undeva la 150 de 
euro. Cei mai mulţi dintre ei 
au preferat Brașov, Poiana 
Brașov, Valea Prahovei, dar 
și staţiuni balneare precum 
Sovata și Borsec. Pe mâncare 
și băutură, estimează Mărgi-

neanu, cheltuiala nu a depășit 
o medie de 50 de euro de per-
soană pe parcursul vacanţei.

Cei care se întreabă cum a 
putut rezista un turist 4-5 zile 
într-o staţiune din România cu 
mâncare și băutură cumpărate 
cu puţin mai mult de 200 de 
lei românești nu știu că acești 
bani nu au fost cheltuiţi în 
hoteluri și restaurante, iar 
asta este una dintre supără-
rile hotelierilor români de la 

munte. Turiștii moldoveni care 
ajung aici nu sunt cheltuitori 
deloc și, în afara banilor pe 
care i-au plătit pe vacanţe, nu-
și cumpără din hoteluri nici o 
cafea sau o apă plată.

Președintele Asociaţiei din 
Republica Moldova explică 
faptul că autocarele cu turiști 
moldoveni obișnuiesc să 

oprească, de două ori pe sejur, 
la un hypermarket, unde lu-
mea coboară și se alimentează 
cu mâncare și băutură pentru 
vacanţă. Iar cealaltă mare 
supărare a hotelierilor români 
este că mulţi dintre ei își pre-
pară mâncarea în cameră, pe 
reșouri cu care vin de acasă. 
„Este perfect valabilă această 
situaţie și este una interesan-
tă, la care urmează de atras 
atenţia și de lucrat în sensul 

acesta”, confi rmă Gabriel Măr-
gineanu. El susţine că nu toţi 
turiștii moldoveni își pregă-
tesc mâncarea în cameră, ci 
cei de la nivel „mediu în jos”. 
Asta înseamnă, în opinia lui, 
ceva mai puţin de jumătate 
din totalul turiștilor, adică în 
jur de 8.000 de persoane.

„Aceasta nu este o chestie 
bună. Poate un an-doi merge, 
dar apoi intră în deprindere”, 
a adăugat ofi cialul Asocia-
ţiei, care recunoaște că va fi  
greu să-i convingă pe turiști 
să renunţe la aceste obice-
iuri. Nici hotelierii români 
nu speră la o îmbunătăţire, 
însă sunt dispuși să continue 
colaborarea cu agenţiile din 
Republica Moldova. Acești 
turiști, indiferent cât de puţin 
cheltuitori ar fi , sunt mulţi 
și vin într-o perioadă în care 
staţiunile românești nu sunt 
totuși foarte pline.

Mărgineanu mai spune 
că moldovenii vin cu multă 
băutură de acasă, 3-4 litri de 
vin și 2-3 litri de tărie, care 
însă nu este sufi cientă. Astfel, 
ei trebuie până la urmă să 
își mai cumpere încă pe atât 
din România. Deci, chiar dacă 
hotelurile nu câștigă supli-
mentar, banii tot ajung în 
economia românească. 

Sursa: profi t.ro

HOTELIERII DIN ROMÂNIA, NEMULŢUMIŢI CĂ 
TURIȘTII MOLDOVENI ADESEA ÎȘI PREGĂTESC 
MÂNCAREA ÎN CAMERĂ, LA REȘOU

 BOBOTEAZA 
ȘI SFÂNTUL IOAN 
ÎNCHEIE SĂRBĂTORILE 
NAȘTERII LUI HRISTOS
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TE INFORMEAZĂ LA TIMP, 
OFERINDUŢI CELE MAI BUNE 
ARGUMENTE ÎN ORICE NEGOCIERE!

MULŢI PRODUCĂTORI SAU CONVINS 
CĂ ESTE MULT MAI GREU 
SĂ VINZI PRODUSUL 
LA UN PREŢ CONVENABIL, 
DECÂT SĂ PRODUCI 

MARKETING

Federaţia Agricultorilor AGROinform prezintă preţurile săptămânale angro la fructe şi legume pe 5 pieţe din Moldova
Informaţia despre preţurile săptămânale o puteţi accesa pe www.agravista.md  1/19/2017

Denumirea produsului

Piaţa agricolă Edineţ Piaţa angro Bălţi
Piaţa angro Chişinău 

(Albişoara)
Piaţa agricolă Ungheni Piaţa agricolă Cahul

minim maxim mediu minim maxim mediu minim maxim mediu minim maxim mediu minim maxim mediu

LEGUME

Cartofi 3.50 5.00 4.00 2.80 5.00 3.50 4.50 6.00 4.50 3.00 6.00 5.00 4.00 5.00 5.00

Castraveţi  -  -   - 38.00 40.00 40.00 - - - 50.00 55.00 55.00 35.00 35.00 35.00

Ceapă galbenă 2.50 3.50 3.00 2.50 3.50 3.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00

Ciuperci Păstrăv/Veşenca  -  -  - - - - - - - 45.00 45.00 45.00  -  -  - 

Ciuperci Shampinion  -  -   - - - - 30.00 32.00 30.00 35.00 45.00 45.00 35.00 35.00 35.00

Morcov 4.00 5.00 4.50 4.00 6.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 8.00 7.00 3.00 4.00 4.00

Ridiche neagră  -  -  - 3.50 5.00 4.00 - - - 5.00 6.00 6.00 4.00 4.00 4.00

Roşii de seră  -  -   - 32.00 36.00 34.00 - - - 35.00 40.00 35.00 35.00 35.00 35.00

Sfeclă de masă 3.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 3.00 6.00 3.00 5.00 6.00 6.00 5.00 5.00 5.00

Usturoi  -  -  - - - - 45.00 60.00 45.00 35.00 65.00 55.00  -  -  - 

Varză  -  -   - 1.80 3.00 2.50 3.00 5.00 3.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

Varză broccoli  -  -  - - - - 25.00 25.00 25.00 - - -  -  -  - 

Varză conopidă  -  -   - - - - - - - 30.00 35.00 30.00  -  -  - 

Varză de pechin  -  -  - - - - - - - 10.00 12.00 10.00  -  -  - 

FRUCTE

Banane  -  -   - - - - 21.00 23.00 21.00 - - - 25.00 25.00 25.00

Grepfrut  -  -   - 20.00 22.00 20.00 17.00 20.00 17.00 - - -  -  -  - 

Lămâi  -  -   - 20.00 24.00 22.00 19.00 21.00 19.00 - - - 28.00 28.00 28.00

Mandarine  -  -  - 19.00 22.00 20.00 17.00 21.00 17.00 - - - 18.00 20.00 20.00

Mere 3.00 8.00 6.00 4.00 6.00 5.00 4.00 8.00 4.00 4.00 7.00 6.00 4.00 5.00 5.00

Mere Golden 5.00 6.00 5.50 - - - 6.00 10.00 6.00 8.00 10.00 10.00 5.00 7.00 6.00

Mere Idared 3.00 4.00 3.50 6.00 6.00 6.00 6.00 8.00 6.00 7.00 9.00 8.00  -  -  - 

Mere Richard 7.00 8.00 7.50 - - - 6.00 11.00 6.00 8.00 10.00 10.00 5.00 7.00 6.00

Miez de nucă 80.00 100.00 100.00 - - - - - - 45.00 130.00 110.00 100.00 100.00 100.00

Pere  -  -   - - - - - - - 10.00 15.00 15.00  -  -  - 

Portocale  -  -   - 19.00 19.00 19.00 17.00 19.00 17.00 - - - 18.00 20.00 20.00

Prune uscate  -  -  - - - - - - - 30.00 40.00 35.00 35.00 35.00 36.00

Struguri albi de masă  -  -   - - - - 10.00 10.00 10.00 13.00 15.00 15.00 18.00 20.00 20.00

Struguri de masă Moldova  -  -  - - - - - - - 15.00 15.00 15.00  -  -  - 

Struguri roşii de masă  -  -  - - - - 13.00 13.00 13.00 15.00 15.00 15.00 18.00 20.00 20.00
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CERERI ȘI OFERTE

Responsabilitatea pentru veridicitatea ofertelor plasate aparține www.agravista.md

OFERTE COMERCIALE

Mai multe informații găsiți pe www.agravista.md

OFERTE 
Produs / Serviciu Preţ Cantitate Contacte 

Seminţe de fl oarea soare-
lui pentru ulei.
Calitate superioară

1000 t
Mobil: 069099112
Adresa: s. Pleșeni

Comercializez cereale 60 t Mobil: 069099112
Adresa: s. Pleșeni

Mazăre uscată 5 t
Telefon: 027343209
Mobil: 079004587

Porumb boabe 10 t Telefon: 027343209
Mobil: 079004587

Făina de grâu. 
calitate superioară

15 t Telefon: 027343214
Adresa: s. Baimaclia

Mazăre, roada anului 
2016. Calitate bună 40 t

Mobil: 060239939
Adresa: s. Șamalia

Miere de albini polifl oră 600 kg
Telefon: 027354661
Mobil: 069279415
Adresa: s. Tărtăcuța

Seminţe de fl oarea soare-
lui pentru ulei

50 t Mobil: 079049678
Adresa: s. Lărguța, r. Cantemir

Porumb boabe 150 t Mobil: 079049678
Adresa: s. Lărguța, r. Cantemir

Grâu alimentar, calitate 
superioară. 10 t

Mobil: 079049678
Adresa: s. Lărguța, r. Cantemir

Vând porumb, preţ nego-
ciabil 30 t

Telefon: +37325958528
Mobil: +37369046151
Adresa: s. Doltu, raionul Fălești

Vând porumb, preţ nego-
ciabil 100 t

Telefon: +37325964275
Mobil: +37369128189
Adresa: s. Sărata Veche, raionul 
Fălești

Vând grâu alimentari, 
preţ negociabil.

100 t
Telefon: +37325964275
Mobil: +37369128189
Adresa: s. Sărata Veche, r-l Fălești

Vând fl oarea soarelui, 
preţ negociabil.

100 t
Telefon: +37325964275
Mobil: +37369128189
Adresa: s. Sărata Veche, r-l Fălești

Struguri Moldova
 
15000.00 

MDL
10 t

Telefon: +373 23643230
Mobil: +373 68840400
Adresa: s. Valea Mare, r. Ungheni

Varza de Pekin
 

8000.00 
MDL

10 t Mobil: +37369357289

Floarea soarelui
 

7500.00 
MDL

25 t Mobil: +37369357289

Material săditor de 
zmeura 4 MDL 500 unităţi 

s. Condrătești, r- l Ungheni; 
Telefon: +373 23679265; Mobil: ; 
Email: gandronovici@gmail.com 

Morcov 5 000 
MDL 10 t 

s. Cetâreni, r-l Ungheni; Telefon: 
+373 23641375; Mobil: +373 
79578045; Email: timost is@
mail.md 

Puieţi de nuc 5 € 1 000 l s. Horești; Mobil: 61146083; 
Email: nucservis@gmail.com 

Staţii de sortare si de 
ambalare a fructelor 

București, România; Tele-
fon: 0040720819988; Mobil: 
0040720819988; Email: argre-
enconsultbucuresti@gmail.com 

CERERI
Produs / Serviciu Preţ Cantitate Contacte 

Grâu alimentar 23% 
gluteina, 90% IDC 2 800 MDL 500 t 

s. Valea Mare, r-l Ungheni; 
Telefon: +373 236 43006; Mo-
bil: +373 697 09509; Email: 
vpelipetchi@gmail.com 

1. A fost elaborat un sistem pentru reglarea 
temperaturii pacienţilor cu accident vascu-
lar cerebral, care permite mărirea timpului 
de intervenţie a medicilor de la 4 la 15 ore și 
sporește rata de supravieţuire a pacienţilor cu 
50%  (Institutul de Inginerie Electronică și Na-
notehnologii, Institutul de Medicină Urgentă);

2. În registrul statelor Uniunii Europene 
pentru prima dată au fost introduși 3 hibrizi 
de porumb - Porumbeni 461, Porumbeni 310, 
Porumbeni 427, care se comercializează în 
spaţiul european (Institutul de Fitotehnie 
„Porumbeni”);

3. A fost dezvoltată o componentă  nouă în 
sanocreatologie - psihosanocreatologia, care 
oferă soluţii noi pentru menţinerea dirijată 
a sănătăţii psihice (Institutul de Fiziologie și 
Sanocreatologie);

4. Pentru prima dată a fost dezvoltată 
o structură chimică, bazată pe „scheletul” 
calconei, care permite transportul molecular al 
medicamentelor  spre microbacteriile tubercu-
lozei (Institutul de Chimie);

5. Pentru prima dată s-au evidenţiat 
stări noi de bază tip spiral spin-liquid în 
compusul ternar sulfit pe baza de mangan 
cu frustraţii magnetice si corelaţii electroni-
ce puternice, care permite sporirea capaci-
tăţii de stocare a informaţiei  (Institutul de 
Fizică Aplicată);

6. A fost elaborat și transmis Ministerului 
Mediului, Cadastrul Ariilor Naturale Protejate 
de Stat (Institutul de Ecologie și Geografi e);

7. A fost creat modelul tridimensional cu 
cinci straturi geologo-geofi zice a zonei Centru și 
zonei Sud a Republicii Moldova pentru calcula-
rea caracteristicilor de amplitudine-frecvenţă a 
seismelor, care a fost aplicat  și la determinarea 
proprietăţilor spectral-selective ale solurilor 
(Institutul de Geologie și Seismologie);

8. În premieră pentru Republica Moldova 
a fost descoperit și confi rmat, prin metode de 
biologie moleculară, un nou agent de parazitoze 
sanguine la animale și om –  Babesia venato-
rum (Institutul de Zoologie);

9. A fost elaborată și implementată o teh-
nologiei nouă de combatere a leicozei la vitele 
mari cornute (Institutul Știinţifi co-Practic de 
Biotehnologii în Zootehnie și Medicină Veteri-
nară);

10. Au fost identifi cate și înregistrate 
biografi i necunoscute până în prezent ale 
victimelor regimului totalitar comunist din 
RSSM,  publicate într-un nou volum din seria 
„Arhivele memoriei” (Universitatea de Stat 
din Moldova).

ACADEMIA DE ȘTIINŢE 
DIN REPUBLICA MOLDOVA A PUBLICAT 
LISTA A ZECE INVENŢII 
DE VALOARE A ANULUI 2016:

Guvernul a aprobat mier-
curi,18 ianuarie, fondarea 
Rezervaţiei “Prutul de Jos”. 
Proiectul va extinde supra-
faţa ariei naturale protejate 
și va asigura conservarea 
diversităţii biologice din 
Republica Moldova.

Rezervaţia  va fi  amplasată 
în lunca râului Prut, cuprin-
zând o suprafaţă totală de 
peste 14,7 mii de hectare din 9 
localităţi din raionul Cahul, in-

clusiv terenurile Ocolului 
Silvic Slobozia.

Rezervaţia este creată în 
cadrul proiectului transfron-
talier România – Ucraina – 
Republica Moldova, fi nanţat de 
Uniunea Europeană. Aceasta va 
contribui la reducerea pier-
derilor de biodiversitate și la 
îmbunătăţirea nivelului de trai 
al populaţiei, prin crearea de noi 
locuri de muncă, modernizarea 
infrastructurii și dezvoltarea 
socio-economică a regiunii.

Totodată, Rezervaţia 
“Prutul de Jos” va asigura 
îmbunătăţirea imaginii ţării 
noastre pe plan internaţio-
nal și va permite atragerea 
investiţiilor privind resta-
bilirea pădurilor, promova-
rea agriculturii ecologice, 
conservarea resurselor de 
apă, precum și valorifica-
rea potenţialului turistic. 
 Documentul urmează să 
fie transmis Parlamentului 
pentru examinare.

ÎN REPUBLICA MOLDOVA VA FI CREATĂ 
REZERVAŢIA “PRUTUL DE JOS”
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ABONAREA 2017

 informaţii despre preţuri pe diferite pieţe agricole din ţară;
 cereri şi oferte de producţie agroalimentară;
 recomandări ale specialiştilor în agricultură despre:
      creşterea legumelor în seră şi cîmp deschis,
      îngrijirea livezilor şi viilor,
      creşterea animalelor,
      idei de afaceri profi tabile argumentate  economic. 

ABONAMENTE LA ZIARUL AGROMEDIAINFORM 
POT FI PERFECTATE ÎN TOATE OFICIILE POŞTALE

1 lună 3 luni 6 luni 9 luni 12 luni*

14 42 84 126 154
* august vacanţă

Index de abonare: 

PM 21948

ŞI VEŢI PRIMI:
Abonaţi-Vă la ziarul

PREŢURI DE ABONARE (lei)

DORIŢI SĂ ÎNCEPEŢI O AFACERE 

AGROinformmediamedia©

DORIŢI SĂ LUAŢI PREŢ BUN
PE PRODUCŢIA CRESCUTĂ CU MULTĂ MUNCĂ?

ŞI NU ŞTIŢI ÎN CE DOMENIU SĂ INVESTIŢI?

ABONAREA

2017

TOATE ACESTEA TOATE ACESTEA 
LA UN PREŢ LA UN PREŢ 
REZONABIL REZONABIL 
DE NUMAIDE NUMAI

154154 de lei de lei  
PENTRU PENTRU 

UN ABONAMENT UN ABONAMENT 
ANUALANUAL

Pentru comoditate tractoarele 
şi agregatele au fost expuse 
pe o suprafaţă special amena-
jată ce se afl ă în or. Străşeni la 
adresa: şoseaua Chişinăului 1. 
Terenul este amplasat exact 
lângă Gara Auto, pe traseul 
naţional Chişinău – Ungheni.

PENTRU INFORMAŢII SUPLIMENTARE 
NU EZITAŢI SĂ NE CONTACTAŢI:

Ozonteh IMPEX S.R.L.
Mob.: 0698 98 123 - Nicolae 
mob.: 0685 98 250 - Nicolae
mob.: 0698 98 987 - Ion  

E-mail: ozonteh@gmail.com
www.TehnicaAgricola.md 

Ozonteh IMPEX S.R.L. din oraşul Străşeni vă propune tractoare compacte la preţuri  mici
 Tractoare compacte japoneze 
de la 12 la 70 cai putere atât de 
mâna a doua, cât şi noi

 Asistenţă tehnică 
 O gama larga de utilaj 
nou pentru aceste tractoare 
precum:
Pluguri 

Stropitoare combinată (dotată 
atât cu ventilator pentru stropit în 
vie, cât şi cu braţe pentru stropitul 
culturilor de câmp) 

Grapă cu discuri
Cultivatoare
Cositoare cu rotor
Cositoare plată
Burghiu de săpat gropi
Remorcă simplă sau bascula-
bilă
 Tocător de crengi

TOATE PIESELE DE SCHIMB 
LA TRACTOARELE IMPORTATE

PREŢURI ACCESIBILE - 
suntem importatori direcţi din Japonia

AVANTAJE:
CALITATE SUPERIOARĂ 

CONSUM REDUS

TRACŢIUNE 4x4

LONGEVITATE 

STARE TEHNICĂ EXCELENTĂ 

PUTERNICĂ ŞI COMPACTĂ

PREŢ MIC

OR. STRĂŞENI
www.tractoare.md
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