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Anul trecut a fost unul destul de bun 
pentru agricultura din ţara noastră, 
potrivit datelor statistice. Deși natura a 
pus la grea încercare producătorii agri-
coli, bilanţul total la sfârșit de an arată  
că producţia globală agricolă a înregis-
trat o creștere de peste 18% faţă de anul 
precedent.  

Majorarea producţiei globale agricole 
a fost determinată de creșterea producţiei 
vegetale – cu 26%, iar ponderea producţiei 
vegetale în totalul producţiei agricole a 
constituit 72%. De menţionat faptul că a 
crescut roada medie la majoritatea princi-

palelor culturi agricole. Astfel, producţia de 
cereale și leguminoase boabe a crescut cu 
34,6%, cea de fl oarea soarelui – cu 38,9%, 
producţia de rapiţă s-a majorat de 2,7 ori, 
iar producţia de  cartofi  a crescut cu 35%, 
s-au strâns 19,2% mai multe  fructe, nuci și 
pomușoare și cu 12,1% - mai multe legume. 
Producţia de struguri a crescut, însă mai 
nesemnifi cativ – cu doar 2,8%. 

În 2016, comparativ cu anul precedent  
crescut și producţia animalieră – cu 3,1%, 
acestor categorii de produse i-au  revenit 
28% în totalul producţiei agricole anuale. 
În special, a crescut volumul producţiei de 
ouă cu 7% și producţia de vite și păsări în 

masă vie - cu 4,8%. În același timp, pro-
ducţia de lapte s-a diminuat cu 0,8% în 
rezultatul micșorării efectivului mediu de 
vaci în întreprinderile agricole cu 10,1% și 
în gospodăriile populaţiei - cu 1,9%.

Situaţia în profi l pe categorii de gospo-
dării indică, că 42% din volumul producţiei 
globale agricole revin întreprinderilor agri-
cole, 19% – gospodăriilor ţărănești și 39% 
– gospodăriilor populaţiei. Ponderea înaltă 
a gospodăriilor populaţiei în producţia 
agricolă este determinată în special de cota 
importantă a producţiei animaliere în aces-
te gospodării (circa 71% din total producţia 
sectorului zootehnic pe ţară).

TOTALURILE ANULUI AGRICOL 2016. 
PRODUCŢIA GLOBALĂ A CRESCUT CU PESTE 18%

Joi, 2 februarie, în cadrul unei conferinţe de presă, 
viceministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, 
Iurie Ușurelu și Directorul Agenţiei de Intervenţie și 
Plăţi pentru Agricultură (AIPA), Nicolae Ciubuc, au 
prezentat totalurile subvenţionării pentru anul 2016. 
Ofi cialii  s-au referit la situaţia actuală în  e privește 
achitările efectuate pentru cererile de subvenţiona-
re depuse în 2016. De asemenea, au fost punctate 
și prevederile noului Regulament de subvenţionare 
pentru 2017. 

Reportajul integral de la conferinţa de presă – în pag. 4

AIPA LA RAPORT: 

BILANŢUL SUBVENŢIONĂRII PENTRU ANUL TRECUT 
ȘI PERSPECTIVELE PENTRU 2017
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ÎN 2017 PREŢURILE VOR CREȘTE. 
BNM A REVIZUIT ÎN CREȘTERE 
PROGNOZA ASUPRA INFLAŢIEI 

Banca Naţională a Moldovei a majorat 
prognoza medie a infl aţiei pentru 2017 cu 
încă 0,6 puncte procentuale - de la 4,6% 
la 5,2%, iar pentru 2018 prognozează o 
infl aţie de 4,9%.

Conform noii runde de prognoză, rata 
anuală a infl aţiei va avea o traiectorie 
ascendentă până în trimestrul III 2017 și 
se va afl a în limitele coridorului de varia-
ţie de ± 1,5 puncte procentuale de la ţinta 
infl aţiei.

Rata medie anuală a infl aţiei pentru 
anii 2017 și 2018 va atinge nivelul de 5,2 
la sută și, respectiv, de 4,9 la sută.

Noua prognoză a infl aţiei făcută de 
BNM este inclusă în primul raport asupra 
infl aţiei din acest an, aprobat de comi-
tetul executiv al BNM şi prezentat la1 
februarie în cadrul unei conferinţe de 
presă, susţinută de guvernatorul BNM, 
Sergiu Cioclea. 

FACILITĂŢI PENTRU ANGAJATORI

Cabinetul de miniştri a 
aprobat, în cadrul ședinţei 
din 1 februarie, instituirea 
Consiliului consultativ 
pentru întreprinderile mici 
și mijlocii (IMM). Noua 
entitate își va desfășura 
activitatea pe lângă Mi-
nisterul Economiei și va 
constitui o platformă de 
interacţiune între antre-
prenori şi autorităţi, dar şi 
de lansare a noi programe 
de dezvoltare a sectorului 
IMM-urilor.

În activitatea Consi-
liului vor fi  implicaţi activ 
reprezentanţi ai mediului 
de afaceri şi ai societăţii ci-
vile, care vor analiza cadrul 
normativ de reglementare a 
activităţii de întreprinzător 
şi vor veni cu propuneri de 
îmbunătăţire a acestuia. 
Totodată, membrii noii 

entităţi urmează să vină cu 
recomandări privind imple-
mentarea programelor de 
susţinere a sectorului între-
prinderilor mici și mijlocii 
și de dezvoltare a spiritului 
antreprenorial în Republica 
Moldova.

Conform datelor ofi ciale, 
IMM-urile reprezintă peste 

97 % din totalul între-
prinderilor din Republica 
Moldova, iar contribuţia 
acestora la PIB este de 
aproximativ 32 %. În 
acelaşi timp, aproximativ 
56 % din totalul persoane-
lor angajate activează în 
cadrul întreprinderilor mici 
şi mijlocii.

GUVERNUL A DECIS CREAREA 
CONSILIULUI CONSULTATIV 
PENTRU IMMuri

Agenţii economici care au 
în subordine mai mult de cinci 
angajaţi vor prezenta dările de 
seamă fi scale obligatoriu în 
formă electronică.

Aceștia sunt îndemnaţi să 
se conecteze la servicii fi scale 
electronice pentru a benefi cia de 
ele pe perioada fi scală a anului 
2017.

Procesul de conectare a 
acestei categorii de contribuabili 
a demarat încă din data de 1 
ianuarie 2017, iar această obligaţie 
se referă și la cei care desfășoară 
activitate profesională în domeniul 
justiţiei.

Drept rezultat al modifi că-
rii  art. 187 din Codul Fiscal al 
Republicii Moldova, contribuabilii 
care au în gestiune mai mult de 
cinci angajaţi, vor prezenta darea 
de seamă fi scală cu utilizare obli-

gatorie a metodelor automatizate 
de raportare electronică.

Prin această acţiune, contri-
buabilii vizaţi vor benefi cia de o 
colaborare mai rapidă și efi cientă 
cu organul fi scal. Aceștia nu vor 
mai avea necesitatea să se depla-
seze la ofi ciile teritoriale ale SFS, 
economisind din timpul lor.

Totodată, contribuabilii 
conectaţi la serviciile electronice 
fi scale vor fi  informaţi rapid și 
cu regularitate despre ultimele 
evenimente și informaţii ce ţin de 
administrarea fi scală.

În trei săptămânii ale anului 
curent, dintre cei 3.862 agenţi eco-
nomici, s-au conectat la servicii 
electronice fi scale doar 700 de 
persoane juridice. 

În acest context, SFS vine cu un 
apel către agenţii economici care 
au în gestiune mai mult de cinci 
angajaţi, precum și persoanele care 
desfășoară activitate profesională 
în domeniul justiţiei. Pentru a 
evita suprasolicitarea procesului 
de conectare la serviciile fi scale 
electronice, SFS îndeamnă să se 
aboneze la ele cât mai rapid.

Responsabilă de conectare 
este Î.S. „Fiscservinform”, iar pen-
tru a benefi cia de servicii fi scale 
electronice trebuie:

-  să deţineţi o semnătură 
electronică (emisă de către orice 
operator acreditat în domeniul 
eliberării semnăturilor electroni-
ce din Republica Moldova  - Î.S. 
„Fiscservinform”, Î.S. „Centrul de 
telecomunicaţii speciale”, Orange 
S.A. sau Moldcell S.A.);

- să obţineţi accesul la mo-
dalitatea de raportare electronică 
prin încheierea unui Acord de 
conectare la serviciile fi scale elec-
tronice cu Î.S. „Fiscservinform”.

Dările de seamă pe hârtie nu 
vor mai fi  acceptate, iar amenda 
pentru neprezentarea în termeni 
a acestora constituie până la 
1.000 de lei. În caz de neachitare 
în termeni limită, se va adminis-
tra penalitate.

FISCul OBLIGĂ AGENŢII ECONOMICI CE AU MAI MULT 
DE CINCI ANGAJAŢI SĂ SE CONECTEZE LA SERVICII ELECTRONICE

Persoanele fi zice şi 
juridice care desfăşoară 
activitate antreprenorială 
ar putea benefi cia de o 
subvenţie lunară în mări-
me de 1000 de lei pentru 
crearea unui loc de muncă.
Acest fapt este prevăzut în 
proiectul de lege cu privire 
la Fondul de subvenţionare 
a întreprinderilor care cre-
ează noi locuri de muncă. 
Proiectul a fost examinat 
miercuri de Comisia pen-
tru agricultură şi industrie 
alimentară şi propus Par-
lamentului spre aprobare, 
informează noi.md.

Potrivit documentului, 
subvenţiile vor fi  oferite pe 
o perioadă de până la 24 
de luni. De suma completă 
de 1000 de lei pot benefi cia 
întreprinderile care acti-
vează de cel puţin un an. 
Dacă activează de mai puţin 
timp, susţinerea din partea 
statului va constitui 500 de 

lei pentru întreaga peri-
oadă de subvenţionare. În 
acelaşi timp, angajatorul se 
obligă să-l păstreze pe noul 
angajat în funcţie pentru 
cel puţin trei ani. În caz 
contrar, subvenţia trebuie 
să fi e restituită în volum 
complet.

Legea urmăreşte stimu-
larea creării locurilor de 
muncă în întreprinderile 
mici şi mijlocii. De subven-
ţii nu vor putea benefi cia 
întreprinderile care deţin 

o situaţie dominantă pe 
piaţă, întreprinderile care 
importă mărfuri supuse 
accizului, companiile de 
asigurări şi instituţiile 
fi nanciare.

În nota informativă 
se menţionează că pentru 
acest an legea permite 
crearea a 50 mii de locuri 
de muncă. În acest scop, în 
Fondul de subvenţionare a 
întreprinderilor au fost alo-
caţi 600 mil. lei din bugetul 
de stat.

Inișiativa de simplifi care a procedurii 
de lichidare a întreprinderilor vine din 
parte a Comisiei pentru agricultură şi 
industrie alimentară, care propune Par-
lamentului spre aprobare amendamentele 
în cauză la legislaţie. Documentul prevede 
eliminarea unor plăţi pentru perfectarea 
ofi cială a actelor de lichidare şi de infor-
mare a structurilor publice.

Potrivit iniţiativei legislative, întreprin-
derile nu vor mai fi  obligate să prezinte 
documentele de lichidare la Serviciul Fiscal 
de Stat, ci doar vor informa organul înregis-
trării de stat, anunţă noi.md. De asemenea, 
este propusă eliminarea necesităţii de a 
aduna confi rmările precum că întreprinde-
rea nu are datorii la bugetul public naţio-
nal. Certifi catul privind lipsa datoriilor va 

fi  eliberat de Camera Înregistrării de Stat 
în conformitate cu datele din sistemul in-
formaţional automatizat al Inspectoratului 
Fiscal Principal de Stat. 

Persoana juridică va publica gratuit 
anunţul despre lichidarea companiei pe 
pagina ofi cială a organului înregistrării de 
stat. În prezent, întreprinderea este obli-
gată să publice acest anunţ în „Monitorul 
ofi cial” pentru o anumită taxă.

PROCEDURA DE LICHIDARE 
A ÎNTREPRINDERILOR, SIMPLIFICATĂ
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ONG-urile AR PUTEA FI CONTROLATE 
DE INSPECŢIA FINANCIARĂ. 
UN PROIECT ÎN ACEST SENS, SUPUS DEZBATERILOR PUBLICE

Organizaţiile neguver-
namentale și non-profi t 
ar putea fi  verifi cate de 
Inspecţia Financiară. Un 
proiect în acest sens, creat 
de Ministerul Finanţelor, 
a fost supus dezbaterilor 
publice.

Potrivit notei infor-
mative a documentului, 
Inspecţia Financiară ar 
putea obţine dreptul de a 
realiza controale la asoci-
aţiile obștești, fundaţiile și 
instituţiile private, în pri-

vinţa utilizării sumelor din 
desemnarea procentuală 
- cele 2% din suma impozi-
tului pe venit direcţionate 
de către persoanele fi zice 
către organizaţiile neguver-
namentale.

Inspecţia fi nanciară va 

și dreptul să pedepsească 
benefi ciarii care vor încălca 
regulile, în cazul în care 
documentul va fi  aprobat. 

Conform legislaţiei în 
vigoare, Inspecţia Financi-
ară poate face controale la 
autorităţile publice centra-

le și instituţiile subordona-
te, la întreprinderile de stat 
și cele municipale, dar și la 
societăţile comerciale unde 
statul deţine cotă-parte, la 
solicitarea instituţiilor de 
drept, la persoanele fi zice 
și juridice care utilizează 
bani publici, la persoanele 
juridice de drept public, 
la persoanele juridice de 
drept privat, precum și 
la persoanele fi zice care 
practică activitate de între-
prinzător şi la asociaţiile 
obşteşti.

Infrastructura a 52 de 
localităţi va fi  moderniza-
tă, iar locuitorii acestora 
vor avea acces la servi-
cii de calitate, urmare a 
deciziei Guvernului de a 
implementa noi proiecte de 
dezvoltare regională. Ast-
fel, Cabinetul de miniştri 
a aprobat, săptămâna 
trecută, Documentul unic 
de program pentru anii 
2017 – 2020, care include 
lista proiectelor fi nanţate 
din Bugetul de stat.

În total au fost selectate 
52 de proiecte noi şi apro-
bată continuarea fi nanţării 
pentru 10 proiecte lan-
sate anterior, dintre care: 
în regiunea Centru – 26, 
Nord – 19, Sud – 12 şi în 
UTA Găgăuzia – 5. Pentru 
implementarea acestora, 
din Fondul naţional pentru 
dezvoltare regională vor fi  
alocaţi peste 1,46 miliarde 
de lei.

Proiectele prioritare de 
dezvoltare regională au 
fost selectate în baza unui 
concurs public, organizat 
pe parcursul anului 2016 

de Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Construcţiilor. 
Câştigătorii au fost de-
semnaţi de către o comisie 
interministerială, din care 
au făcut parte şi experţi 
internaţionali.

De asemenea, Guvernul 
a decis instituirea Consiliu-
lui Naţional de Planifi care 
a Teritoriului. Noua enti-
tate va facilita colaborarea 
intersectorială în elaborarea 
şi promovarea proiectelor 
de amenajare a teritoriului, 

asigurând, astfel, dezvolta-
rea complexă şi durabilă a 
Republicii Moldova.

Consiliul va coordona 
activităţile autorităţilor 
publice centrale şi ale celor 
locale privind lucrările de 
urbanism şi amenajare a 
teritoriului, va supraveghea 
procesul de elaborare a 
planurilor de amenajare a 
teritoriului naţional și a te-
ritoriilor regionale, precum 
și va monitoriza utilizarea 
efi cientă a mijloacelor 
fi nanciare alocate din buge-
tul de stat.

Foto: wikiwand.com

EXECUTIVUL A APROBAT 
FINANŢAREA A 52 
DE PROIECTE NOI 
DE DEZVOLTARE REGIONALĂ

Experţii Agenţiei 
Internaţionale pentru 
Energii Regenerabile 
(IRENA) susţin că în R. 
Moldova există un poten-
ţial imens de producere a 
energiei electrice din sur-
se regenerabile, care este 
estimat la peste 20 de 
gigawaţi (GW) de putere 
instalată. Totuși, doar o 
mică parte a fost valori-
fi cată până în prezent.

În raportul Agenţiei 
Internaţionale pentru 
Energii Regenerabile se 
menţionează că rolul 
energiei regenerabile în 
R. Moldova este foarte 
limitat, iar cea mai mare 
parte a energiei este 
generată de instalaţii care 
utilizează gazele naturale 
(380 MW). 
Ţara noastră este 

dependentă foarte mult 
de resursele de import, 
care au o pondere de circa 
86%, potrivit datelor din 
2015.

Experţii menţionează o 
slabă valorifi care a ener-
giei eoliene în R. Moldova 
și planuri moderate de 
majorare a acesteia. Doar 
1,1 MW de instalaţii eoli-
ene au fost montate până 
în 2015, faţă de 149 MW 
care sunt planifi cate până 
în 2020. 

Totuși, cei de la IRENA 
susţin că ţara noastră are 
cel mai mare potenţial 
de dezvoltare a energiei 
regenerabile din regiune. 
Acest lucru este valabil 
în cea mai mare măsură 
în cazul energiei eoliene, 
pentru care există posibi-
litatea de a monta insta-
laţii cu o putere de 20 GW 

la un cost competitiv și cu 
un scenariu investiţional 
minim. De asemenea 20% 
din potenţialul de energie 
fotovoltaică (1GW) poate 
fi  considerat interesant 
pentru investitori. 

Cele mai bune locaţii 
pentru instalaţiile eoliene 
ar oferi posibilitatea de a 
produce electricitate cu 
un cost de pe piaţă (LCOE) 
de 60 euro/ MWh și 85 
euro/MWh pentru energia 
fotovoltaică.

Experţii Agenţiei 
menţionează că actuala 
legislaţie de stimulare 
a producerii energiei 
regenerabile nu este 
considerată atractivă de 
investitori. Ea este bazată 
pe calcularea tarifului 
pentru diferite tipuri de 
producători, în funcţie de 
posibilitatea de a recupera 
investiţiile într-o anumită 
perioadă. O nouă lege care 
va intra în vigoare din 
martie 2017 propune un 
sistem bazat pe licitaţii.

Astfel, producătorii 
de energie regenerabilă 
care au capacităţi insta-
late de până la 10 kW 
vor fi  eligibili pentru a 
primi un tarif de la ANRE. 
Producătorii cu instalaţii 
mai mari vor trebui să 
participe la licitaţii pentru 
a avea posibilitatea de a 
vinde energia electrică în 
reţea. 

Experţii IRENA menţi-
onează că rămâne de vă-
zut dacă noul instrument 
va fi  unul efectiv pentru a 
crește ponderea energiei 
regenerabile produse în R. 
Moldova.

Sursa:agora.md;  Foto: 
energy-center.ro

RAPORT: ÎN MOLDOVA EXISTĂ 
UN POTENŢIAL ENORM 
DE PRODUCERE A ENERGIEI 
ELECTRICE DIN SURSE 
REGENERABILE

COMERŢUL BILATERAL 
MOLDOBELORUS VA FI FACILITAT 

Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova și Gu-
vernul Republicii Belarus privind sistemul de facilitare 
a comerţului reciproc a fost aproba de către Executivul 
de la Chișinău. Documentul asigură premisele necesare 
pentru dezvoltarea dialogului bilateral și va avea un 
impact pozitiv asupra dinamizării balanţei schimburilor 
comerciale.

Acordul prevede intensifi carea relaţiilor de colaborare 
dintre autorităţile vamale ale ambelor state în scopul 
simplifi cării procedurilor vamale, sporirii efi cienţei con-
trolului vamal, precum și reducerii timpului de vămuire 
și trecere a frontierei. Totodată, noul act reglementează 
şi modalitatea efectuării schimbului de informaţii pri-
vind deplasarea mărfurilor și a mijloacelor de transport.

Acordul moldo-belorus privind facilitarea comerţului 
reciproc a fost semnat la Chișinău, la sfârşitul anului 
2016

Foto:  meatinfo.ru
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BILANȚ

În cadrul conferinţei de presă, care a 
avut loc la 2 februarie curent, directorul 
Agenţiei de Intervenţie și Plăti pentru 
Agricultură (AIPA) Nicolae Ciubuc și 
viceministrul al Agriculturii și Industriei 
Alimentare, Iurie Ușurelu, au prezentat 
în cifre și date rezultatele subvenţionării 
pentru anul 2016, inclusiv situaţia actuală 
a achitărilor efectuate pentru cererile de 
subvenţionare depuse în 2016. 

Astfel, conform legii bugetului de stat, 
mărimea fondului de subvenţionare pentru 
anul 2016, a constituit 900 de mil de lei, 
incluzând 387,6 mil lei din contul Progra-
mului ENPARD Moldova – “Suport pentru 
agricultură și dezvoltare rurală”, dintre care, 
spre plată, au fost disponibile 700 mil lei, 
în urma diminuării fondului cu 200 mil 
lei, prin Hotărârea de Guvern nr. 1137 din 
12.10.2016. Totodată, din sursele fondului 
de subvenţionare 2016, au fost achitate 
datoriile pentru anul 2015 și datoriile la 
compensaţii pentru anul 2014, acordate în 
condiţiile embargoul rusesc. Această datorie 
a constituit circa 470 mil lei.  

Totodată, campania de recepţionare a 
cererilor de subvenţionare din anul trecut 
s-a desfășurat în termeni restrânși - în peri-
oada 5 august - 31 octombrie 2016, perioadă 
în care la AIPA au fost depuse 4549 de 
cereri în sumă totală de aproximativ 641 
mil lei. De menţionat faptul că aceste cifre 
sunt în creștere faţă de anul 2015.

DESPRE DATORII

”Statul a achitat toate datoriile restante 
din anii precedenţi, respectiv, cele 470 mil lei 
au trecut în contul producătorilor agricoli  și, 
respectiv, 230 mil au constituit fi nanţările 
pentru solicitările care au fost depuse în anul 
2016 (vorbim de circa 1700 de solicitări care 
au fost înregistrate și achitate). În linii gene-
rale, noi am reușit să realizăm și indicatorii 
care au fost în cadrul Programului European 
de Dezvoltare, ENPARD, de care benefi ciază 
și Republica Moldova, cunoașteţi că avem pe 
o perioadă de trei ani de valorifi cat circa 53 
mil de euro. Astfel, prima tranșă, care este 
una necondiţionată și care a venit la fi nele 
anului trecut în bugetul statului în calitate 
de contribuţie a UE în susţinerea producăto-
rilor agricoli”, a menţionat Nicolae Ciubuc.  

În context, directorul AIPA a făcut o pre-
cizare cu privire la acele cereri de  subvenţi-
onare, care au fost recepţionate, dar pentru 
care nu au ajuns fonduri. Acestea rămân 
a fi  eligibile pentru anul 2017 – este vorba 
despre aproximativ 2300 – 2400 de cereri.

”O noutate foarte bună în ceea ce ţine de 
acest proces, vreau să Vă informez că la ziua 
de astăzi, procedura de achitare a acestor 
datorii a fost demarată (în pofi da faptului că 
Regulamentul de subvenţionare pentru acest 
an încă nu a fost aprobat), graţie conlucră-
rii pe care o avem cu Ministerul Finanţelor 
și graţie deblocării fi nanţărilor din partea 
partenerilor de dezvoltare. La ziua de astăzi, 
pot să Vă informez că pe parcursul ultimelor 
10 zile am depus în cadrul Trezoreriei circa o 
mie de solicitări în valoare de peste 100 mil 
lei. Suma solicitărilor care au rămas fără fi -
nanţare în anul 2016 constituie circa 350 mil 
lei și iată că 100 mil lei deja sunt în contul 
producătorilor agricoli. Drept sarcină de bază 

pentru perioada imediat următoare, vorbesc 
de luna februarie, care este un termen limită 
pentru minister și pentru AIPA, e ca aceste 
datorii să fi e stinse integral. Mai rămâne o 
sumă de aproximativ 230-240 mil, care ar 
urma pe parcursul lunii  curente să intre în 
contul producătorilor agricoli”, a mai precizat 
Nicolae Ciubuc.

SUBVENŢIONAREA 2016 
ÎN CIFRE

Pentru 2016 au fost valabile 16 măsuri 
de sprijin. Cele mai multe cereri de subven-
ţionare, în număr de 1413 au fost depuse la 
submăsura 1.3 privind  „Stimularea investi-
ţiilor pentru procurarea tehnicii și utilajului 
agricol convenţional”

”Dacă e să vorbim de sumele solicitate, 
cea mai mare sumă s-a înregistrat pentru 
măsura 1.2 – ”Stimularea înfi inţării planta-
ţiilor multianuale, inclusiv – defrișarea plan-
taţiilor.” Pe locul doi după sumele solicitate se 
situează  măsura care vizează infrastructura 
post-recoltare – este vorba de investiţiile în 
construcţia de frigidere, a caselor de ambala-
re, diverselor echipamente și utilaje utilizate 
în procesul de prelucrare a produselor agrico-
le”, a explicat Directorul AIPA. 

Totodată, cele mai multe dosare, 297 
au fost depuse în raionul Cahul, însumând 
peste 36 de mil lei. Cea mai mare sumă 
solicitată, s-a înregistrat în raionul Comrat, 
de 46,15 mil lei.

Conform formelor de organizare juridică, 
cei mai activi au fost producătorii agricoli de 
tipul Gospodăriilor Ţărănești, în număr de 
2055, solicitând per total peste 147 mil lei. 

În anul 2016, în categoria tinerilor 
fermieri s-au înscris 286 de tineri solicitanţi 
de subvenţii, care au depus cereri la submă-
surile privind stimularea investiţiilor pentru 
producerea legumelor și a fructelor pe teren 
protejat; pentru înfi inţarea, modernizarea și 
defrișarea plantaţiilor multianuale; pentru 
utilarea și renovarea tehnologică a fermelor 
zootehnice; pentru dezvoltarea infrastruc-
turii post-recoltare și procesare și pentru 
procurarea echipamentului de irigare. Tinerii 
fermieri au primit un adaos de 15% din 
suma subvenţiei calculate, conform preve-
derilor Regulamentului 2016. Pe parcursul 
anului 2016, s-au înregistrat în calitate de 
solicitanţi de subvenţii, 186 de femei fermi-
er, care la fel s-au bucurat de suplimentul 
fi nanciar de 15%.

Din numărul total de cereri recepţio-
nate si procesate la data de 31 ianuarie 

2017, circa 148 de dosare, în sumă totală de 
peste 27,7 mil lei au fost respinse ca fi ind 
neeligibile. Astfel, la situaţia de azi, putem 
vorbi de un număr total de 4401 de cereri 
eligibile, în sumă totală de 613,3 mil lei.

PREVEDERILE REGULAMENTULUI 
DE SUBVENŢIONARE 2017

În cadrul conferinţei, viceministrul Iurie 
Ușurelu a prezentat prevederile Regulamen-
tului de subvenţionare 2017, care se afl ă în 
proces de elaborare în cadrul grupului de 
lucru MAIA constituit în acest sens.

Astfel, la elaborarea noului Regulament 
s-a ţinut cont de mai multe premise, și 
anume: respectarea principiului transpa-
renţei decizionale, asigurarea accesului ne-
condiţionat la mijloacele fondului a tuturor 
categoriilor de producători agricoli, imple-
mentarea unui nou sistem de rezonabilitate 
a costurilor, plafonarea investiţiilor pentru 
evitarea acumulării unui număr prea mare 
de solicitări care ulterior nu vor putea fi  
achitate, stimularea investiţiilor în zonele 
rurale prin atragerea tinerilor producători 
și dezvoltarea agroturismului. Totodată, 
Regulamentul va conţine argumentarea 
economico-fi nanciară pentru fi ecare submă-
sură de sprijin.

În total, pentru 2017 din bugetul de stat 
sunt prevăzute 900 milioane de lei pentru 
subvenţionarea agricultorilor. Pentru cererile 
fermierilor din acest an sunt disponibile 
circa 550 milioane de lei, având în vedere 
restanţele din anul trecut. 

 „Regulamentul de subvenţionare pentru 
2017 este în concordanţă cu acordul de 
fi nanţare stipulat în cadrul programului 
EMPARD. Prima noutate în acest regulament 
este faptul că este elaborat pentru cinci ani. 
Astfel, fi ecare din producătorii agricoli vor 
putea planifi ca afacerea și să nu-și asume 
riscuri fi nanciare foarte mari. De asemenea, 
se va face o delimitare clară a producătorilor 
mici, mijlocii și mari. În acest mod vom putea 
asigura un acces liber pentru toate grupurile 
de producători”, a declarat viceministrul 
Agriculturii și Industriei Alimentare, Iurie 
Ușurelu.

În plus, noul regulament de subvenţiona-
re prevede implementarea unui nou sistem 
de monitorizare a rezonabilităţii costurilor 
investiţiilor, în vederea neadmiterii majo-
rării artifi ciale a investiţiei și prevenire a 
fraudelor. 

„Această prevedere este introdusă pentru 
a depăși situaţia referitor la care am fost se-

sizaţi de mai multe ori în ultimii ani. Astfel, 
vânzătorii de tehnică agricolă vor fi  obligaţi 
să introducă tot utilajul și tehnica agricolă 
în baza de date a AIPA. Pe durata de trei ani 
de zile producătorii agricoli vor putea să be-
nefi cieze de suma maximă de nouă milioane 
de dolari. Această prevedere nu se referă la 
domeniul zootehnic”, a mai precizat Iurie 
Ușurelu.

Menţionăm că noul Regulament de 
subvenţionare, care va fi  elaborat pentru un 
termen de 5 ani de zile, va permite produ-
cătorilor agricoli să planifi ce o activitate 
durabilă, producătorii obţinând astfel o 
efi cacitate sporită.

Recepţionarea dosarelor pentru 2017 
ar putea începe deja le 1 martie. Iată ce a 
explicat în acest sens Directorul AIPA: ”Din 
momentul în care vom avea aprobat Regula-
mentul de subvenţionare (noi sperăm foarte 
mul că acesta va fi  aprobat către fi nele lunii 
februarie), în așa fel, ca începând cu 1 mar-
tie să purcedem la procesul de recepţionare 
a cererilor. De altfel, acest proces va fi  unul 
continuu și constant în timp. În condiţiile 
în care am spus că Regulamentul va fi   pe o 
perioadă de cinci ani, în acest sens, perioa-
da de recepţionare a cererilor în fi ecare an 
de regulă va începe la 1 februarie și se va 
încheia la 31 octombrie”, a specifi cat Nicolae 
Ciubuc.

AIPA LA RAPORT: 

BILANŢUL SUBVENŢIONĂRII PENTRU ANUL TRECUT 
ȘI PERSPECTIVELE PENTRU 2017

GALA PREMIILOR AIPA2017
Agenţia de Intervenţie și Plăţi pentru 

Agricultură (AIPA) sub patronajul Ministerului 
Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) și 
în colaborare cu partenerii de dezvoltare din 
domeniul agriculturii, anunţă despre organiza-
rea primei ediţii a ”Galei AIPA-2017”.

Un eveniment in-
edit pentru producă-
torii agricoli care au 
obţinut rezulte tan-
gibile prin investiţiile 
efectuate cu suportul statului în domeniul agricol 
și au adus plus-valoare la economia ţării. Acest 
eveniment vine să sprijini și să încurajeze dialogul 
între actorii implicaţi în dezvoltarea agriculturii și 
a sectorului rural și de a răsplăti performanţele și 
entuziasmul profesioniștilor din diferite domenii 
de activitate precum ar fi : înfi inţarea plantaţiilor 
multianuale, creșterea animalelor de prăsilă, dez-
voltarea infrastructurii postrecoltare și procesare, 
agricultura ecologică, producerea legumelor și 
fructelor pe teren protejat etc.

Gala Premiilor AIPA va avea o importantă 
componentă de responsabilitate socială și va oferi 
participanţilor prilejul deschiderii unei platforme 
economice informale, prin care se pun în valoare 
oportunităţi reale de colaborare și perspectiva 
dezvoltării domeniilor vizate.

La eveniment vor participa producători agri-
coli, reprezentanţi ai instituţiilor publice cu atribu-
ţii în sectorul agricol, invitaţi din toate asociaţiile 
de profi l, reprezentanţi ai companiilor care vor 
veni în sprijinul acestora precum și ai mediului de 
afaceri din sectorul agroindustrial. În afara celor 
peste 200 de participanţi, evenimentul nostru va 
găzdui numeroși invitaţi speciali - reprezentanţi 
ai multor companii cunoscute și apreciate din 
domeniu.

În cadrul evenimentului vor fi  prezentate 
istoriile de succes a producătorilor care au 
benefi ciat de subvenţii și vor fi  înmânate trofeele 
câștigătorilor. La ceremonia de premiere participă 
invitaţi  interesaţi de eveniment. Evenimentul va 
avea loc în incinta Hotelului Radisson Blu Leo-
grand, pe data de, 24 februarie 2017.
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PAGINA MINISTERULUI AGRICULTURII

În perioada 19 -21 
ianuarie 2017, a avut  
loc Forumul Global al 
miniștrilor agriculturii 
la care a participat și 
Ministrul Agriculturii 
și Industriei Alimentare 
din RM, Eduard GRAMA. 
Tema întâlnirii se referă 
la agricultură și apă, 
elemente cheie pentru 
asigurarea necesarului 
de hrană. Forumul Global 
pentru Alimentaţie și 
Agricultură și Conferinţa 
Miniștrilor Agriculturii 
se desfășoară începând 
cu anul 2009, timp în 
care  au păstrat nivelul 
ridicat al unui format 
central ce se adresează 
aspectelor globale refe-
ritoare la agricultură și 
securitate alimentară.

Ediţia din anul 2017 
a Forumului a avut ca 
obiectiv o provocare cheie 
a secolului XXI: lipsa de 
apă. Ca un utilizator de 
apă important, agricultura 
din întreaga lume are, pe 
de o parte, o responsabi-
litate, în principal în ceea 

ce privește gestionarea 
responsabilă a acestei 
resurse importante. Pe de 
altă parte, agricultura are 
un potenţial enorm, în 
cooperare cu alte politici, 
pentru a face faţă pro-
vocărilor actuale la nivel 
internaţional.

Totodată, în cadrul 
vizitei Ministrul Eduard 
GRAMA a avut o serie 
de întâlniri bilaterale, 
dintre care cu Grationo Da 
Silva, Directorul General 
al Organizaţiei pentru 
Alimentaţie și Agricultură 
(FAO) și Vladimir Rakma-
nin, Reprezentantul FAO 
pentru Europa și Asia 

Centrală, unde au vorbit 
despre  schimbarea climei 
și efectele asupra dome-
niului agricol precum și 
despre proiectele FOA 
deja implementate și care 
urmează a fi  implementa-
te în domeniul irigării în 
agricultura din RM.

O altă întâlnire bila-
terală avut loc cu Illar 
Lemeti, Secretarul de Stat 
al Ministerului pentru 
Afaceri Rurale din Estonia. 
Conducerea MAIA a vorbit 
despre relaţiile comerciale 
cu Estonia și potenţialul 
fortifi cării relaţiilor bilate-

rale pe segmentul agricol. 
La rândul său, Secretarul 
a reconfi rmat suportul 
Estoniei în calea integră-
rii Republicii Moldova în 
UE precum și pe anumite 
proiecte din domeniul 
agro-alimentar.

Spre fi nal vizitei con-
ducerea Ministerul a pur-
tat discuţii la întrevederea 

bilaterală  cu Michael 
Harms, Director General,  
și Anja Quiring, Director 
Regional Comitetul pentru 
relaţii economice cu Euro-
pa de est al R.F. Germania 
unde s-a discutat despre 
relaţiile în domeniul 
agriculturii cu instituţiile 

europene, continuarea 
implementării reforme-
lor în domeniul agricol 
și potenţialul Moldovei 
în producerea produselor 
ecologice, acestea fi ind 
subiectele abordate în ca-
drul întrevederii, totodată 
partenerii europeni au 
confi rmat suportul pentru 
modernizarea sectorului 
agro-alimentar al RM.

În aceeași  perioada 
a avut loc, la Berlin cea 
de a 91- a ediţie a ex-
poziţiei internaţionale 
„Săptămâna Verde”. La 
această ediţie, Ministrul 
Eduard GRAMA a avut 
întrevederi cu omologii 
săi (reprezentanţi din 
România, Georgia, Be-
larus, Lituania, Letonia, 
Armenia) unde au fost 
purtate discuţii axate pe 
subiecte precum fortifi -
carea relaţiilor bilaterale. 
La expoziţia „Săptămâna 
Verde”,  conform organi-
zatorilor,  în anul 2017 au 
participat 90 de state, din 
care 32 au avut standuri 
naţionale, fi ind estimaţi 
380.000 de vizitatorii.

MAIA SUSŢINE GESTIONAREA RESPONSABILĂ A APEI ÎN AGRICULTURĂ

LA ANSA A FOST LANSAT PROIECTUL DE CONSOLIDARE 
A CAPACITĂŢILOR ÎN DOMENIUL SIGURANŢEI ALIMENTELOR

Proiectul va fi  implementat 
cu suportul Agenţiei Suedeze de 
Asistenţă Tehnică și fi nanţat de 
Guvernul Suediei.  Bugetul con-
stituie 2 mil de euro, perioada 
de desfășurare fi ind de trei ani, 
începând cu ianuarie curent. 
Principalul obiectiv al proiectu-
lui este îmbunătăţirea capacită-
ţii de dezvoltare și funcţionare 
instituţională cu un nivel mai 
înalt al calităţii serviciilor în 
domeniile de sănătate a anima-
lelor și siguranţei alimentelor.

În cuvântul de salut, la lan-
sare, Gheorghe Gaberi, Directorul 
General ANSA a menţionat că 
obiectivul major al Agenţiei este 
implementarea Acordului de 
Liber schimb și Asociere cu UE 
și obligaţiunile preluate de către 
Guvernul RM în vederea trans-
punerii în legislaţia naţională a 
directivelor UE. Acest lucru ne 
va permite să mobilizăm și com-
plexul nostru de producere și să 
asigurăm un grad de siguranţă a 
alimentelor nu doar pentru ţările 
destinate exportului, dar și pentru 
consumatorul local, să deschi-

dem piaţa UE pentru o listă mai 
extinsă de mărfuri. În următorii 2 
ani, RM va trebui să transpună în 
legislaţia sa circa 200 de directive 
ale UE care vor fi  armonizate 
prin modifi carea legislaţiei, prin 
aprobarea Hotărârilor de Guvern, 
cât și a actelor departamentale a 
ministerelor. După transpunerea 
acestora în legislaţia noastră, 
condiţiile legale ale RM vor fi  
aproape de cele ale UE, fapt care 
ne va ridica gradul de credibilitate 
a consumatorilor din piaţa UE și 
la rândul său ne va permite să 
majorăm exportul produselor 
noastre pe piaţa UE.

Pentru realizarea acestor 

obiective, precum a menţio-
nat Directorul General ANSA, 
s-a elaborat Planul de Control 
Multianual care este un document 
integru în el fi ind indicate toate 
activităţile pe care urmează să 
le transpunem în fapt. Într-un 
viitor apropiat va fi  adoptată o 

nouă strategie pentru siguranţa 
alimentelor care se elaborează 
cu donatorii și sperăm că va fi  
aprobată prin decizie de Guvern 
în următoarele 2 luni. Au fost 
elaborate și implementate 
programele naţionale de control 
ofi cial pe toate domeniile, pornind 
de la reziduuri de pesticide, 
salmonella și terminând cu do-

meniile de siguranţă și sănătatea 
plantelor, a produselor de origine 
vegetală și animală. Un obiectiv 
prioritar este perfecţionarea 
reţelei de laboratoare de referinţă 
care urmează să fi e acreditate 
la nivel naţional și internaţional 
cu o extindere substanţială a 

numărului de metode de testări 
la diferiţi indicatori în domeniul 
siguranţei și a sănătăţii. Am 
fi nalizat acreditarea CRDV la pa-
rametrii de siguranţă și în curând 
vom asigura acreditarea lui și la 
nivel de sănătate a animalelor.  
Pe segmentul de sănătate a 
animalelor și a siguranţei produ-
selor animaliere deja este creată 
reţeaua completă: avem laborator 
central cu 3 fi liale pe care le-am 
menţionat: la Dondușeni, Drochia 
și Cahul. După același scenariu 
se va proceda și în domeniul 
siguranţei plantelor și a produse-
lor animaliere: va fi  un laborator 
central la Chișinău și la moment 
din sursele creditare ale Băncii 
Mondiale se construiesc 2 labora-
toare regionale, la Bălţi și Cahul, 
care până la fi nele anului vor fi  
data în exploatare.

Un alt obiectiv ţine de 
asigurarea controlului fl uxului 
de mărfuri de import la frontiera 
ţării. Pentru a asigura la nivelul 
cerinţelor europene activitatea de 
inspecţie a mărfurilor la frontieră 
noi am construit 3 posturi care 
deja sunt date în exploatare, în 
luna iunie urmează să fi e fi nalizat 
ultimul la frontiera cu România, 
postul de control Leușeni.

Scopul principal pentru ur-
mătorii 2 ani este de a perfecţiona 
nivelul instituţional, în special ce 
ţine de elaborarea actelor interne: 
proceduri de inspecţie, de instru-
ire a personalului, organizarea 
treningurilor, care va fi  posibil 
datorită sprijinului experţilor din 
cadrul proiectelor de asistenţă 

tehnică. Dl Gaberi a menţionat 
că  al 2 l-ea an consecutiv este în 
derulare proiectul GIZ, cu sprijinul 
lui s-au soluţionat mai multe 
probleme, inclusiv și Programul 
de control multianual. Deja a fost 
aprobat și și-a început activitatea 
un alt proiect, “TWINING”, fi nanţat 
de UE. Proiectul sprijinit de 
suedezii este al treilea la număr,  
prin implementarea lui urmând 

a fi , îmbunătăţită capacitatea 
de dezvoltare și funcţionare 
instituţională cu un nivel mai înalt 
al calităţii serviciilor în domeni-
ile de sănătate a animalelor și 
siguranţei alimentelor.

Excelenţa Sa, Doamna 
Ambasador al Regatului Suedez 
la Chișinău, Signe Burgstaller, 
prezentă la eveniment, a vorbit în 
alocuţiunea sa despre importanţa 
asigurării calităţii produselor ali-
mentare, specifi când, că lansarea 
proiectului va contribui atât la 
dezvoltarea instituţională a Agen-
ţiei, la acordarea mai calitativă 
și mai diversifi cată a serviciilor, 
cât și la sporirea nivelului de 
siguranţă a alimentelor, fapt ce 
va conduce la un nivel mai ridicat 

al bunăstării populaţiei Republicii 
Moldova.

Experţii Agenţiei Suedeze 
care au lucrat la etapa de pregă-
tire a proiectului și vor continua 
activitatea pe parcursul a trei ani, 
au expus în faţa asistenţei  vi-
ziunea lor asupra procesului de 
implementare, domeniile care vor 
fi  acoperite cu asistenţa tehnică 
din partea acestui proiect.
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SCHIMBĂRI CLIMATICE. FII INFORMAT

GUVERNUL A APROBAT PROIECTUL DE LEGE 
PENTRU RATIFICAREA ACORDULUI DE LA PARIS

PE PARCURSUL ANULUI 2016, EMISIILE DE GAZE 
CU EFECT DE SERĂ ÎN MOLDOVA SAU REDUS 

În cadrul ședinţei Gu-
vernului din 25.01.2016 
a fost aprobat proiectul 
de lege pentru ratifi carea 
Acordului de la Paris pri-
vind reducerea emisiilor 
de gaze cu efect de seră, 
adoptat la 12 decembrie 
2015.  

Acordul de la Paris este 
primul acord universal, cu 
caracter constrângător, în 
lupta împotriva încălzirii 
globale. Acesta va ghida 
acţiunile la nivel global pe 
o traiectorie de limitare a 
creșterii temperaturii medii 
globale sub 2°C. În același 
timp, este primul instrument 

multilateral obligatoriu din 
punct de vedere juridic și 
cu participare universală 
în domeniul schimbărilor 
climatice, începând cu anul 
2020.

La 21 septembrie 2016, 
la sediul ONU din New York, 
în cadrul ceremoniei anuale 
a ONU „2016 Treaty Event”, 
Prim-ministrul Republi-
cii Moldova Pavel Filip a 
semnat Acordul de la Paris, 
confi rmând astfel aderarea 
ţării la aspiraţiile globale de 
reducere a emisiilor de gaze 
cu efect de seră. 

Acordul a intrat în 
vigoare la 4 noiembrie 2016, 
iar ţările care l-au semnat 
urmează să asigure proce-
durile interne de ratifi care a 
lui. Ţinând cont de obiectivul 
Acordului, semnarea, ratifi -

carea și implementarea ulte-
rioară a acestuia va avea un 
efect pozitiv asupra mediului 
și asupra dezvoltării durabile 
a ţării, inclusiv deschide-
rea accesului la fi nanţarea 
„start rapid”, precum și la 
fi nanţarea pe termen lung a 
acţiunilor sprijinite, inclusiv 
pentru a pregăti studii de 
fezabilitate, evaluări tehnice 
și documentaţia de proiect 
pentru acţiunile prioritare 
de atenuare adecvate la 
nivel naţional. Ţara noastră 
va deveni eligibilă pentru 
fi nanţare din fondurile 
internaţionale destinate 
reducerii emisiilor de gaze 
cu efect de seră (Fondul 
Verde pentru Climă, Fon-
dul Strategic pentru Climă, 
etc.), mărind astfel fl uxul de 
investiţii externe.

Conform unui raport lansat 
în urmă cu câteva zile de către 
autorităţile americane, încăl-
zirea globală a făcut 2016 cel 
mai cald an din istoria planetei. 
Spre surprinderea celor care 
erau de părere că încălzirea 
globală este un mit, un nou 
studiu publicat de curând de 
către NASA și Administraţia 
Naţională a Atmosferei și Ocea-
nelor a ilustrat grafi c motivele 
pentru care trebuie să ne 
îngrijorăm.

Potrivit raportului, în foarte 
multe teritorii de pe glob s-au 
înregistrat temperaturi record 
faţă de anii anteriori.

Datele îngrijorătoare sunt 
o constantă. Astfel, la începu-
tul anului trecut, 2015 a fost 
clasifi cat ca fi ind cel mai cald an 
din toate timpurile, iar cu un an 

înainte, respectiva performanţă 
era asociată lui 2014.

Având în vedere că în 
comparaţie cu fi nele secolului 19 
diferenţa de temperatură la nivel 
global este de doar 1,1° C, situa-
ţia nu pare atât de îngrijorătoare. 
Problema este însă că vorbim de 
o tendinţă ireversibilă.  

Cercetătorii au afi rmat că cel 
mai important factor responsabil 
de încălzirea globală este omul, 
prin intermediul emisiilor de 
dioxid de carbon și gaze de seră.

Cele mai îngrijorătoare 
diferenţe de temperatură s-au 
înregistrat la Cercul Arctic, unde 
temperaturile au fost între 1 și 
5,5 grade Celsius mai mari, iar 
gheaţa s-a topit într-un ritm 
nemaiîntâlnit.

Sursa: playtech.ro

Pe parcursul anului 2016, 
emisiile de gaze cu efect de 
seră în Moldova s-au redus cu 
4%. Despre aceasta a declarat, 
expertul-ecolog Vasile Scorpan, în 
cadrul unei conferinţe, organizată 
la fi nele procesului de imple-
mentare a Programului privind 
reducerea emisiilor de gaze cu 
efect de seră.

Potrivit agenţiei Infotag, el 
a amintit că Programul a fost 
implementat din luna aprilie 2014 
până în luna decembrie 2016, cu 

sprijinul fi nanciar al Germaniei, 
Australiei, Uniunii Europene, PNUD 
și Ministerului Mediului al Republicii 
Moldova.

Unul dintre managerii proiectu-
lui, Sergiu Ungureanu, a menţionat 
că principala realizare a proiectului 
a fost crearea Sistemului naţional 
de contabilizare a emisiilor de gaze 
cu efect de seră. Sistemul va contri-
bui la reducerea poluării în sectorul 
energetic, agricultură, precum și 
în domeniul gestionării deșeurilor. 
În consecinţă, va scădea presiunea 
nefavorabilă asupra silviculturii.

FISCUL VA ADMINISTRA TAXA 
PENTRU POLUAREA MEDIULUI

Începând cu data de 1 
ianuarie 2017, taxa pentru 
poluarea mediului este ad-
ministrată de Serviciul Fis-
cal de Stat. Până în prezent, 
aceasta s-a afl at în gestiu-
nea Serviciului Vamal. 

Taxa pentru poluarea 
mediului urmează a fi  
achitată de către persoa-
nele juridice indiferent de 
tipul de proprietate și forma 
juridică de organizare și de 
către persoanele fi zice care 
desfășoară activitate de 
întreprinzător și care produc, 
importă și/sau procură de la 
agenţii economici de pe te-
ritoriul Republicii Moldova, 
care nu au relaţii fi scale cu 
sistemul ei bugetar, mărfuri 
(indicate în anexa nr.8 la 
Legea nr. 281 din 16 decem-
brie 2016), sau produse în 
ambalaj din materiale plas-
tice (specifi cat la poziţiile 
tarifare 3923 21, 3923 29 și 
3923 30), sau în ambalaj din 

carton neondulat (specifi cat 
la poziţia tarifară 4819 20 
000), cu sau fără folie de 
aluminiu și/sau polietilenă, 
potrivit fi sc.md.

Obiectele ce urmează a 
fi  taxate sunt cele care în 
procesul utilizării cauzează 
poluarea mediului, emit 
poluanţi și pot fi  depozitate 
ca deșeuri de producţie.

Odată cu trecerea în ad-

ministrarea Serviciul Fiscal 
de Stat, acest tip de taxă nu 
a fost modifi cat. Astfel, taxa 
ecologică cuprinde aceleași 
tipuri de plăţi: 

1. Plata pentru emisii-
le de poluanţi ale surselor 
staţionare

2. Plata pentru deversări-
le de poluanţi

3. Plata pentru depozita-
rea deșeurilor de producţie

4. Plata pentru mărfurile 
care în procesul utilizării 
cauzează poluarea mediului.

Cotele pentru calcula-
rea taxei respective sunt 
stabilite în dependenţă de 
tipul de marfă și produse, 
tipul ambalajului, cât și de 
capacitatea lor.

Astfel, începând cu 
1 ianuarie 2017, agenţii 
economici, plătitori ai taxei 
ecologice, au posibilitatea 
să benefi cieze de un răgaz 
de timp la achitare. Terme-
nul de plată a fost modi-
fi cat până la data de 25 a 
lunii următoare după luna 
gestionară, faţă de data im-
portului cum era prevăzut 
anterior.

Odată cu transmiterea 
taxei ecologice în adminis-
trarea Fiscului, plătitorii au 
obligaţia de a prezenta Ser-
viciul Fiscal de Stat declara-
ţiile corespunzătoare, lunar, 
până la data de 25 a lunii 
următoare lunii de gestiune.

CONTEXT GLOBAL 

AGENŢIA EUROPEANĂ DE MEDIU 
A LANSAT UN AVERTISMENT 
PENTRU TOATE ŢĂRILE DIN EUROPA 

Regiunile Europei se 
confruntă cu creșterea nivelului 
mărilor și condiţii meteorologice 
mai extreme, cum ar fi  valuri de 
căldură, inundaţii, perioade de 
secetă și furtuni mai frecven-
te și mai intense, cauzate de 
schimbările climatice, conform 
raportului Agenţiei Europene de 
Mediu, publicat la 25 ianuarie. 
Raportul evaluează ultimele 
tendinţe și previziuni în ceea ce 
privește schimbările climatice și 
impactul acestora pe teritoriul 
Europei și susţine că utilizarea 
unor strategii, politici și măsuri 
de adaptare mai fl exibile va 
deveni critică pentru a atenua 
acest impact.

Specialiștii anunţă că în ur-
mătorii ani, schimbările climate-
rice vor crește riscul de inundaţii 
și de secetă, dar și răspândirea 
cu mai mare ușurinţă a bolilor 
infecţioase. 
Vestul Europei este posibil 
să se confrunte mai des cu 
inundaţii în timp ce perioadele 
de secetă s-ar putea abate cu 
precădere în zonele sudice și 
sud-estice ale continentului 
nostru, potrivit Agerpres. Alte 
riscuri asociate cu schimbările 
climaterice sunt randamentele 
agronomice scăzute și creșterea 
prevalenţei bolilor infecţioase 
sensibile la condiţiile de mediu, 
răspândite de insecte — spre 

exemplu boala Lyme, provocată 
de căpușe, ori febra dengue aso-
ciată cu ţânţarul-tigru asiatic.  
Valurile de căldură pot cauza 
”zeci de mii de decese prema-
ture”, mai menţionează agenţia, 
potrivit sursei citate. Printre alte 
efecte menţionate se numără 
pierderea biodiversităţii terestre 
și acvatice.
Ecosistemele marine ar putea fi  
și ele prejudiciate de acidifi carea 
și încălzirea mărilor și oceanelor, 
mai arată agenţia care notează 
că topirea gheţarilor tereștri și 
plutitori ameninţă activităţile 
din regiunea arctică. Evenimen-
tele extreme determinate de 
climă în perioada 1980-2013 au 
costat cele 33 de state europene 
membre ale Agenţiei peste 400 
de miliarde de euro (430 de 
miliarde de dolari), cele mai mari 
fi ind înregistrate în regiunea 
mediteraneeană. 

Printre măsurile sugerate 
de Agenţie în vederea contraca-
rării consecinţelor schimbărilor 
climaterice se numără barierele 
de protecţie împotriva inun-
daţiilor, o mai bună utilizare a 
resurselor de apă și adaptarea 
clădirilor pentru a face faţă mai 
bine evenimentelor legate de 
climă, dar și un mai bun schimb 
de informaţii.

Sursa: eea.europa.eu     
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Stela VDOVÎI 
Redactor-șef

Aţi observat, probabil, dragi cititori, 
că tare-mi mai plac statisticile. Mai 
ales cele internaţionale. Mai puţin con-
ţinutul acestora! 

În pagina dată Vă propun o porţie 
mare de cifre. Ratingul cutare, clasa-
mentul cutare, topul cutare... Ce să-i 
faci, dacă pe la sfârţit de an toate 
instituţiile se apucă de făcut bilanţuri 
și totaluri, iar cum trece febra sărbă-
torilor de iarnă, le și publică. Probabil 
e o metodă bună de a ne întoarce cu 
picioarele pe pământ, ca să vedem clar 
UNDE și CÂT mai avem de lucrat. Iar 
de lucru este muuult, după cum se 
vede!

Sigur, putem face abstracţie de 
rezultatele publicate de către aceste 
instituţii internaţionale care ne iau în 
seamă și pe noi, atunci când fac tota-
luri la capitolul democraţie, drepturi 

siciale, corupţie. Putem! 
De altă parte, putem să le studiem 

atent, subliniind cu roșu unde-i ”buba” 
ca să ne tot lamentăm și să ne tot 
comparăm cu ţări care au o amplasare 
geografi că tare îndepărtată de buricul 
Europei. Putem! 

Da, mai putem face haz de necaz 
în comentarii pipărate pe reţelele de 
socializare sau la o cafea cu colegii de 
servici, învinuind conducerea, timpu-
rile în care trăim, poziţia astrelor și 
mulţi alţi factori (inclusiv – de decizie). 
Putem, de ce nu?!

Mai putem, însă să facem concluzii, 
să ne învăţăm lecţia și s-o luăm de la 
capăt în acest an. Să ne facem treaba 

onest și cu hărnicie, să-i convingem 
pe copiii noștri, care au plecat peste 
hotare, ca să revină acasă cu experien-
ţă, cunoștinţe și modele de o societate 
mai democratică, mai puţin coruptă 
și în care nu sunt încălcate drepturile 
sociale ale cetăţenilor. Sigur, putem!
Și pentru că îmi plac statisticile, 

lansez o provocare, mai curând, o ru-
găminte mare. Stimaţi cititori, atunci 
când veţi găsi vreun ratind, vreun 
clasament sau top (dar internaţional 
să fi e!) în care Republ ica Moldova este 
printre primele poziţii, urcă în cla-
sament și înregistrează progrese, Vă 
rog să mi-l trimiteţi și mie. Tare am 
nevoie. 

Comitetul European pentru Drepturi 
Sociale a publicat concluziile privind 
respectarea normelor sociale şi economice 
pentru 2016 în 34 state membre ale Con-
siliului Europei. Documentul constată că 
Republica Moldova este în conformitate cu 
Carta Socială a Drepturilor Omului doar în 
5 din 16 situaţii analizate, scrie agora.md.

În privinţa Republicii Moldova, Comitetul 
European pentru Drepturi Sociale a formulat 
concluzii pentru 16 situaţii, dintre care doar 
5 s-au dovedit a fi  conforme cu Carta Socială 
a Drepturilor Omului, iar 9 sunt neconforme. 
Încă  2 situaţii au nevoie de mai mult timp 
pentru examinare.

În document se constată că în ţara noas-
tră se respectă prevederile articolelor ce 
ţin de: dreptul la stabilirea sau menţinerea 
serviciilor gratuite de angajare pentru toţi 

lucrătorii; dreptul persoanelor cu handicap la 
educaţie şi formare profesională; dreptul de 
ieşire al cetăţenilor care doresc să exercite 
o activitate lucrativă pe teritoriul celorlal-
te părţi; și dreptul la protecţie în caz de 
concediere.

Comitetul European pentru Drepturi 
Sociale a constat însă mai multe încălcări 
ale articolului ce reglementează dreptul 
la muncă. Potrivit documentului, politicile 
implementate de autorităţile moldovenești 
privind ocuparea forţei de muncă nu au fost 
adecvate pentru combaterea șomajului. 
Totodată, restricţiile la încadrarea în câmpul 
muncii a cetăţenilor altor state semnatare 
în serviciul public sunt excesive, fapt ce 
constituie o discriminare pe criterii de naţi-
onalitate. De asemenea nu este favorizată o 
orientare, formare şi readaptare profesiona-
lă corespunzătoare.

În Republica Moldova nu este garan-
tat accesul egal și efi cient la angajare al 
persoanelor cu handicap. În ţară noastră mai 
persistă discriminarea în funcţie de sex, or 
nu în toate profesiile sunt acceptate femei.

Reglementările care guvernează anga-
jarea lucrătorilor străini nu sunt fl exibile. 
De exemplu, încetarea contractelor de 

muncă cu lucrătorii străini duce la anularea 
permiselor de ședere temporară, obligându-i 
pe cei din urmă să părăsească ţara cât mai 
curând posibil.

De asemenea, autorii raportului au 
observat încălcarea dreptului lucrătorilor va-
mali la grevă. Documentul mai precizează că 
Republica Moldova trebuie să se conformeze 
în situaţiile prevăzute de articolele ce ţin de 
dreptul la orientare profesională, și dreptul 
la demnitate în muncă.

În total, în 34 de ţări incluse în raport 
Comitetul European pentru Drepturi Sociale 
a constatat 166 de încălcări legate de ocupa-
rea forţei de muncă, formare profesională și 
egalitatea de șanse în 2016.

NOTĂ:  Carta socială europeană este un 
tratat al Consiliului Europei care garantează 
drepturile sociale şi economice ale omului. 
Aceasta a fost adoptată în 1961 şi revi-
zuită în 1996. Carta reprezintă o referinţă 
normativă pentru drepturile sociale pe întreg 
continentul european, inclusiv Republica 
Moldova. Republica Moldova a ratifi cat Carta 
socială europeană revizuită la 8 noiembrie 
2001 şi a acceptat 63 din 98 de dispoziţii ale 
Cartei revizuite.

DOAR CIFRE... ȘI O RUGĂMINTE
EDITORIAL

COMITETUL EUROPEAN PENTRU DREPTURI SOCIALE: 
MOLDOVA SE CONFORMEAZĂ 
DOAR CU 5 DIN 16 SITUAŢII CERUTE În Moldova corupţia continuă 

să crească, în pofi da afi rmaţiilor 
guvernării că luptă intens cu ea. 
Despre aceasta arată datele Indi-
celui Percepţiei Corupţiei pentru 
anul 2016 (IPC 2016), publicate 
de organizaţia internaţională cu 
renume „Transparency Interna-
tional”.

Potrivit agenţiei INFOTAG, 
Moldova ocupă locul 123 din 176 
de ţări şi a coborât 20 de poziţii 
comparativ cu clasamentul prece-
dent, fi ind alături de Sierra-Leone, 
Mexic, Paraguay, Nicaragua.

Moldova a obţinut 30 de punc-
te din totalul de 100, faţă de 33 de 
puncte în anul 2015.

România s-a clasat pe locul 
57 cu 48 de puncte, iar Ucraina 
– pe locul 131 cu 29 de puncte. 
Punctele refl ectă integritatea 
măsurilor întreprinse de stat în 
politica anticorupţie.

În fruntea clasamentului IPC 
se plasează Danemarca şi Noua 
Zelandă cu scoruri de 90 puncte, 
urmate de Finlanda şi Suedia, 
respectiv, cu 89 şi 88 de puncte. 

La polul opus al clasamentului, cu 
cele mai joase punctaje ale IPC, se 
afl ă Somalia (10 puncte), Sudanul 
de Sud (11 puncte) şi Coreea de 
Nord (12 puncte).

NOTĂ: Indicele Percepţiei Co-
rupţiei este un indice agregat care 
refl ectă nivelul perceperii corupţiei 
din sectorul public în diferite ţări 
ale lumii. „Transparency Internati-
onal” publică IPC anual, începând 
cu 1995. Indicele este calculat 
în baza datelor din ultimii doi 
ani (2015–2016), adunate de 12 
organizaţii independenţe în cadrul 
sondajelor în rândul experţilor 
şi antreprenorilor din întreaga 
lume. Indicele se calculează la o 
scară de la 0 până la 100, unde „0” 
semnifi că corupţie totală, iar „100” 
– lipsă totală de corupţie.

Republica Moldova a ocupat locul 76 
dintre 167 de state incluse în clasamentul 
mondial al democraţiei pentru 2016 elaborat 
de publicaţia revista The Economist. Com-
parativ cu indicele democraţiei pentru 2015, 
ţara noastră a coborât șase poziţii, transmite 
Agora.

În total, Republica Moldova a acumulat 6,01 
de puncte, faţă de 6,35 anul trecut, și a ajuns pe 
ultima poziţie în grupul „democraţiilor viciate”. 
Acesta este cel mai mic scor din 2006.

Cel mai mare punctaj Republica Moldova 
a acumulat la indicii Asigurarea procesului 
electoral și pluralismul politic (7,92), respec-
tarea libertăţilor civile (7,25), și participarea 
politică (6,11). Punctajele mai mici le are la 
indicii: funcţionarea guvernului (4,29) și cultura 
politică (4,38).

În Republica Moldova, încrederea publică în 
guvern a scăzut la un minim istoric, ca urmare 
gigantului jaf bancar de la sfârşitul anului 2014. 
De asemenea, mai multe ţări, printre care și 
Republica Moldova, au înregistrat micșorarea 
scorului mediu din cauza crizelor constituţionale 

și electorale, se menţionează în raport.
Primele locuri în Clasamentul democraţiei 

din 2015 sunt ocupate de Norvegia, Islanda şi 
Suedia. Norvegia a obţinut patru de 10 din cinci 
indici expertizate de The Economist.

România afl ată pe locul 61 este califi cată 
drept o democraţie viciată. Cealaltă vecină a 
ţării noastre, Ucraina, fi ind pe locul 86, este 
apreciată drept un regim hibrid. Totodată Rusia, 
pe locul 134, se afl ă în grupul ţărilor cu regimuri 
autoritare.

La coada clasamentului se afl ă Ciad, Siria 
şi Coreea de Nord. Aceste trei state sunt consi-
derate regimuri autoritare, fi ecare obţinând cel 
puţin două note de zero la cei cinci indici.

 ÎN 2016, MOLDOVA A COBORÂT 
20 DE POZIŢII ÎN CLASAMENTUL 
PERCEPERII CORUPŢIEI

THE ECONOMIST: MOLDOVA, PE LOCUL 76 
ÎN CLASAMENTUL MONDIAL AL DEMOCRAŢIEI

În 2016, Curtea Europeană a Drepturilor Omului 
(CEDO) a obligat Moldova să achite 187,5 mii euro 
pentru 23 de cazuri de încălcare a drepturilor 
omului. Despre aceasta se menţionează în raportul 
anual al asociaţiei obşteşti „Juriştii pentru dreptu-
rile omului”.

Surse din cadrul asociaţiei au relatat pentru INFO-
TAG că CEDO a constatat că Moldova a încălcat artico-
lul ce interzice tortura (11 cauze), dreptul la libertate 
și la siguranţă (5 cauze), dreptul la un proces echitabil 
(6 cauze), dreptul la respectarea vieţii private şi de 
familie (2 cauze), libertatea de gândire, de conştiinţă 
şi de religie (1 cauză), dreptul la un remediu efectiv (5 
cauze), dreptul la protecţia proprietăţii (5 cauze).

În două cauze în privinţa Republicii Moldova nu a 
fost constatată nicio violare a Convenţiei, fi ind consta-
tată responsabilitatea Federaţiei Ruse.

Totodată, în 2016, Curtea Europeană a făcut 
publice 25 de decizii, şapte dintre care au fost scoase 
de pe rol ca urmare a încheierii tranzacţiilor amiabile 
dintre Guvernul RM cu reclamanţii și trei ca urmare a 

recunoașterii de către Curte a declaraţiilor unilaterale 
înaintate de Guvern. Pentru aceste 10 cauze, Guvernul 
a acordat în total suma de 49,4 mii euro, iar Primăria 
Chișinău – 41 mii euro pentru acoperirea oricăror 
prejudicii suportate de către reclamanţi.

De asemenea, asociaţia a publicat pe pagina sa 
lista persoanelor vinovate de condamnarea Republicii 
Moldova la CEDO. Asociaţia menţionează că această 
listă a fost întocmită în baza informaţiilor deţinute de 
către avocaţii care au reprezentat reclamanţii la Curte 
şi în baza hotărârilor și deciziilor Curţii Europene. Din 
acest motiv, ele ar putea să conţină inexactităţi.

 ÎN 2016, CEDO A OBLIGAT MOLDOVA 
SĂ ACHITE 187,5 MII EURO 
PENTRU ÎNCĂLCAREA DREPTURILOR OMULUI
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ISTORII DE SUCCES

Dumitru Ferfeţchi este 
inginer de profesie, dar 
în anul 2001 a decis să se 
ocupe de creșterea păsări-
lor, fi ind interesat de acest 
domeniu. În căutarea 
unor camere de incubare 
a mers în satul Pârliţa din 
raionul Ungheni, unde pe 
vremuri era o fermă de 
păsări. Aceasta s-a închis 
încă prin 1996 iar comple-
xul era în ruine. 

A apărut ideea renovă-
rii și modernizării fermei 
avicole din s. Pârliţa, 
așa că antreprenorul a 
răscumpărat părţile de 
cotă valorică de la ţărani 
împroprietăriţi, iar în baza 
unui plan de afaceri a decis 
reconstrucţia și renovarea 
fostelor hale pentru păsări 
și a cumpărat primii pui. 
Mai apoi,  halele au fost 
dotate cu utilaj modern 
importat din Germania, 

Japonia și Ucraina, au fost 
instalate 3 complete de 
cuști pentru întreţinerea 
găinilor ouătoare cu linii de 
sortare și marcare a ouălor, 
sisteme de asigurare a 
microclimei în hale. Au 
fost selectate si angajate 
persoane responsabile de 
întreţinerea păsărilor și de-
servirea utilajului tehnolo-
gic. Toate aceste activităţi 
i-au permis să mărească 
efectivul de păsări, care în 
prezent constituie 140.000 
de capete. 

Din anul 2003 compa-
nia avicolă s-a specializat 
în producerea ouălor de 
calitate înaltă. 

Dumitru Ferfeţchi  este 
membru AGROinform din  
anul 2011. Datorită acestui 
fapt, ori de câte ori a avut 
posibilitatea, a participat 
la seminare tematice de 
instruire, a benefi ciat de 
suport din partea Organiza-

ţiei Regionale AGROinform 
din Ungheni - Asociaţia 
Obștească Centrul Pentru 
Iniţiativa Privată, Ungheni.

De menţionat faptul 
că, pentru asigurarea bazei 
furajere și obţinerea unei 
producţii de ouă de calitate 
prin asigurarea unei hrane 

echilibrate pentru păsări, 
antreprenorul a arendat  
pe termen lung  2.000 ha 
teren arabil, suprafaţă pe 
care produce furaje proprii  
cum ar fi  porumb, grâu, 
orz, fl oarea soarelui și soia. 
La prelucrarea terenurilor 
agricole aplică tehnologiile 
No-Till, fapt care i-a permis 
să  crească productivitatea 
cu 30% la suta, iar pentru 
fertilizarea solului utilizează 
îngrășăminte organice, obţi-
nute de la ramura avicola.

În prezent, produsul 
de bază, care reprezintă, 
de fapt, specializarea  

întreprinderii, sunt ouăle 
dietetice pentru consum, 
volumul global anual al 
cărora constituie 16 mil. 
oua.

Ouăle sunt comerci-
alizate pe piaţa locală, 
regională și în reţeaua de 
magazine. Pe viitor antre-
prenorul preconizează  sa 
exporte ouă în România.

Dumitru Ferfeţchi  are 
și câteva sfaturi pentru 
tinerii agricultori. Antre-
prenorul spune că pentru 
a asigura reușita într-o 
afacere, la început este ne-
voie de informare cât mai 
amplă în domeniul ales.  

Studierea pieţei de desface-
re, identifi carea si minimi-
zarea tuturor riscurilor, se-
lectarea cadrelor califi cate 
și respectarea tehnologiilor 
– iată doar câteva repere de 
care ar trebui să ţină cont 
un începător atunci când 
își propune să demareze o 
afacere. În plus, specifi cul 
activităţii antreprenoriale 
în republica Moldova impu-
ne și asumarea unor riscuri 
în contextul instabilităţii 
economice  din ţară.

AO Centrul Pentru 
Iniţiativă Privată, 

Ungheni

FERMA DE PĂSĂRI DE LA UNGHENI, 
UNDE SE PRODUC OUĂ DE GĂINĂ 
DE CALITATE SUPERIOARĂ 

În numărul curent revenim la rubrica ”Istorii de succes” – pagina în care publicăm  articole despre antreprenorii, ce prin abnegaţie și curaj au 
înregistrat realizări, și care prin exemplul lor inspiră și încurajează.  

Fără îndoială, în spatele acestor realizări sunt nopţi nedormite și  multă, multă  muncă.  Iar așa cum lucrurile frumoase merită și trebuie aprecia-
te și încurajate, venim astăzi cu istoriile de succes a doi antreprenori din raioanele Ungheni și Rîșcani.  

FERMA DE BOVINE „VICMARIOLUX” 
Istoria de succes a tâ-

nărului antreprenor Victor 
Tâbîrţă din satul Zăicani, 
raionul Râșcani, este o lec-
ţie despre cum să înfi inţezi 
o fermă de bovine, cu multă 
muncă, hărnicie și ambiţie. 

Și-a făcut studiile la 
Colegiul de Construcţii 
din or. Chișinău, iar după 
absolvire s-a întors în satul 
de baștină. Iniţial, împre-
ună cu soţia sa, care este 
și ea originară din Zăicani, 
au deschis un  magazin 
de produse alimentare în 
localitate și au demarat 
activitatea antreprenorială.  
Totuși, aspiraţiile tânărului 
erau mult mai mari, iar 
dorinţa de a iniţia o afacere 
cu perspectivă de dezvoltare 
în domeniul agricol l-a făcut 

să se intereseze și să se 
informeze cu privire la toate 
posibilităţile existente. 

Așa a ajuns tânărul 
antreprenor să participe 
la mai multe seminare și 
vizite de studiu organizate 
de către Asociaţia Femei-
lor de Afaceri din Sectorul 
Rural, Râșcani, cu supor-
tul  Federaţiei Naţionale a 
Agricultorilor din Moldova 
AGROinform. Analizând 
oportunităţile, a decis să–și 
deschidă o afacere în dome-
niul vităritului, și anume – o 
fermă de bovine. 

Pentru început, a procu-
rat un grajd din fosta gos-
podărie și 5 bovine. A mai 
arendat și 5,5 ha de teren 
arabil. Următoarea investi-
ţie a făcut-o, ajutat fi ind de 
părinţi, care au contribuit cu 
ceva bani pentru reparaţia 

cosmetică a  încăperii și  
procurarea a încă cinci 5 
vaci mulgătoare.

Începând lucrul, tânărul 
antreprenor a înţeles că 
pentru efectuarea lucrărilor 
mecanizate la fermă, pentru 
transportarea silozului și 
altor nutreţuri, dar și în sco-
pul  minimizării costurilor 
de producere, gospodăria are 
nevoie de tehnică și utilaj 
agricol. Despre oportunităţi-
le de accesare a mijloacelor 

fi nanciare, inclusiv din fon-
duri externe, Victor Tâbîrţă a 
afl at tot în cadrul instruirilor 
la care a participat. Astfel, 
aplicând la  Programul Rural 
de Rezilienţă Economico-
Climatică Incluzivă (IFAD 
VI), gospodăria a obţinut un 
credit de 310.000 lei, cu por-
ţiune de grant de 120.000 
lei și a procurat un tractor 
Belorus  820.

La momentul actual, lap-
tele produs la ferma ”Vicma-
rio-Lux” este comercializat 
la Fabrica de Brânzeturi din 
orașul Soroca. Producătorul 
spune că nu-și face griji 
că nu va avea unde vinde 
laptele – această fabrică este 
cointeresată de creșterea 
volumului de achiziţionare a 
producţiei de lapte, deoare-
ce  30% din  capacităţile ei 
sunt nevalorifi cate.  La fel, 

este posibilă conlucrarea și 
cu Fabrica de Brânzeturi din 
or. Rîşcani, dacă întreprin-
derea îi va oferi condiţii mai 
avantajoase. 

Iniţial, pentru a asi-
gura hrana animalelor de 
la fermă, antreprenorul a 
cumpărat  siloz, senaj de 
la gospodăriile agricole din 
localitate. Dar deja în 2016, 
după ce a arendat terenuri 
agricole atât de la fondatori, 
cât și de la alţi deţinători de 

terenuri din localitate, și-a  
produs nutreţurile  proprii. 

Totodată, în prezent, 
preocuparea antreprenoru-
lui ţine de sporirea calităţii 
laptelui produs. El spune că,  
deoarece  preţul de comerci-
alizare depinde de procentul 
de grăsime, se va axa tot 
mai mult pe  asigurarea 
regimului de nutriţie nece-
sar și pe calitatea furajelor. 
Astfel, va crește și venitul 
gospodăriei.  

Creșterea anuală a 
șeptelului este de 5 capete. 
Astfel, la momentul actual, 
la ferma ”Vicmario-Lux” 
sunt 16 bovine. Veniturile 
din vânzări în 2015 au con-
stituit  387.793 lei.  

Asociaţia Femeilor 
de Afaceri din Sectorul 

Rural, Rîşcani
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Incubatorul va fi  a zecea 
instituţie de acest gen după 
incubatoarele deschise în 
ultimii 8 ani în raioanele 
Soroca, Ştefan-Vodă, Leova, 
Rezina, Sângerei, Dubăsari, 
Ceadîr-Lunga, Cimișlia şi 
Nisporeni, relatează noi.md. 
Incubatorul de afaceri de la 
Cahul le va oferi doritorilor 
de a-și deschide o afacere 
spaţiu la preţuri rezonabile, 
instruire și suport antrepre-
norial pe parcursul a 3 ani.

Incubatorul de afaceri le va 
oferi tinerilor antreprenori mai 
multe avantaje și va elimina o 
parte dintre barierele cu care se 
confruntă de obicei la etapa de 
iniţiere a afacerii. Iulia Iabanji, 
directorului general al ODIMM, 
a specifi cat că incubatoarele 
reprezintă deja o istorie de 
succes pentru sectorul IMM. 
Ele și-au demonstrat vitalitatea 
și oportunitatea pe parcursul 
celor 8 ani. Primul incubator de 
afaceri a fost deschis la Soroca, 
în decembrie 2009”. 

Pe lângă suportul logistic 
necesar demarării activităţii, 
incubatorul de afaceri oferă 
antreprenorilor un preţ redus 
la spaţiile de producere, ofi cii, 
precum și asigură un me-
diu prielnic dezvoltării, prin 
furnizarea de informaţie şi 
consultanţă antreprenorială, a 
transferului de bune practici, 
prin acordarea de sprijin în 
dezvoltarea de parteneriate.

Incubatorul de Afaceri 
de la Cahul va fi  deschis în 
colaborare cu autorităţile 
publice locale, în baza Matricei 
de politici pentru Programul 
de suport sectorial ,,Stimularea 
economică în zonele rurale”, fi -
nanţat de Uniunea Europeană. 
În anul 2017 se preconizează 
deschiderea a încă unui incu-
bator de afaceri, de această 
dată, la Călărași.

În cele 9 incubatoare de 
afaceri existente în Moldova 
activează 289 de rezidenţi, 
inclusiv 103 întreprinderi noi, 
care au creat 408 locuri de 
muncă. 

 LA CAHUL VA FI DESCHIS 
UN INCUBATOR DE AFACERI

La Cupcini, raionul 
Edineţ, a fost recepţionat 
primul centru apicol de la 
nordul Moldovei, reparat în 
cadrul unui proiect-pilot de 
dezvoltare regională reali-
zat de ADR Nord. Lucrările 
de reparaţie a centrului și 
amenajarea teritoriului din 
preajma acestuia se cifrează 
la aproximativ 1,2 milioane 
de lei.

Centrul apicol este consti-
tuit din două departamente, 
unde vor fi  create cel puţin 
nouă locuri de muncă: un de-
partament informaţional și de 
marketing a produselor apicole 
și un departament de achizi-
ţie, procesare și ambalare a 
produselor apicole, ce urmează 
să fi e dotat cu utilaj special în 
perioada următoare. Anterior, 
ADR Nord a achiziţionat și a 
livrat centrului apicol mobilier 
și tehnică de calcul, conform 
proiectului.

Membrii comisiei spe-
ciale formată din factori de 
decizie și specialiști implicaţi 
în procesul de implementare 
a proiectului s-a reunit joi, 19 
ianuarie, în incinta centrului 
apicol, pentru a semna actele 
ce confi rmă fi nalizarea lucrări-
lor de reparaţie și amenajare. 
Totodată, membrii comisiei din 
componenţa căreia au făcut 
parte președintele raionului 
Edineţ, Iurii Garas, directo-
rul ADR Nord, Ion Bodrug, 
specialiști din cadrul ADR 

Nord, precum și responsabilii 
de efectuarea și monitorizarea 
lucrărilor au inspectat obiecti-
vul reparat.

Potrivit directorului ADR 
Nord, Ion Bodrug, interesul 
sporit al României faţă de pro-
iectul apicol realizat la nordul 
Republicii Moldova sporește 
șansele ca acesta să devină o 
frumoasă poveste de succes 
în viitorul apropiat. „Dorim 
să valorifi căm la maximum 
potenţialul melifer din nordul 
Moldovei prin crearea unui sis-
tem centralizat de marketing, 
dar și prin atragerea tinerilor, 
inclusiv a femeilor, în practica-

rea apiculturii în spaţiul rural 
și integrarea lor în grupuri de 
producători regionali”, susţine 
directorul ADR Nord.

Până în prezent, au fost in-
struiţi, în cadrul a două cicluri 
de seminare, 100 de apicultori 
din nordul Republicii Moldova. 
Totodată, în cadrul proiectu-
lui se desfășoară o campanie 

de informare privind modul 
sănătos de viaţă prin consumul 
mierii de albine, fapt ce va con-
tribui la promovarea produselor 
apicole în vederea diversifi cării 

obţinerii veniturilor și fortifi -
cării sănătăţii oamenilor. De 
asemenea, în cadrul proiec-
tului apicol a fost constituită 
Asociaţia obștească „Asociaţia 
Apicultorilor din Regiunea de 
Dezvoltare Nord". Fondatori ai 
Asociaţiei sunt câte un apicul-
tor din municipiul Bălţi și din 
cele 11 raioane din Regiunea de 

Dezvoltare Nord.
Începând cu anul 2014, 

ADR Nord a contribuit la 
promovarea producătorilor de 
miere de la nordul republicii 
prin organizarea, la Bălţi, a 
trei ediţii a Festivalului Mierii, 
organizate în contextul Zilelor 
Regiunii de Dezvoltare Nord.

Menţionăm că operato-
rul economic SRL „Gluck” a 
demarat lucrările de reparaţie 
a centrului apicol de la Cupcini 
în iulie 2016. Valoarea totală a 
proiectului-pilot „Crearea sis-
temului integrat de dezvoltare 
durabilă a sectorului apicol în 
Regiunea de Dezvoltare Nord a 
Republicii Moldova” se cifrează 
la 157.382 de euro, oferiţi 
de Guvernul României, prin 
intermediul Asistenţei Ofi ciale 
pentru Dezvoltare (RoAid). 
Proiectul-pilot este implemen-
tat de ADR Nord în partene-
riat cu Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Construcţiilor 
și Consiliul raional Edineţ. 
Benefi ciarul proiectului este 
Consiliul raional Edineţ.

La 1 februarie în Moldova este marcată Ziua autonomiei locale şi a lucrătorului din administraţia locală. Cu acest prilej, Federaţia Naţională a Agricultorilor din Mol-
dova AGROinform felicită reprezentanţii administraţiilor publice locale. 

Pe parcursul anilor prin prisma conlucrării și cooperării dintre APL și Organizaţiile Societăţii Civile se realizează proiecte valoroase și de importanţă majoră atât 
pentru comunităţile rurale, cât și pentru ramura agriculturii.  Doar datorită unui dialog productiv cu reprezentanţii administraţiilor locale, AGROinfi rm, prin intermediul 
Organizaţiilor sale Regionale,   contribuie la susţinerea dezvoltării agro-rurale. 

Cu sincere mulţumiri pentru colaborare, Vă urăm prosperare, realizări frumoase în continuare și, desigur, sănătate și mulţi ani.

PIEŢELE DIN REGIUNI

PIAŢA MERELOR ÎN ACEASTĂ PERIOADĂ
Gerul din luna ianuarie curent, a contri-

buit direct la o scădere considerabilă a volu-
mului vânzărilor de mere în stare proaspătă.

Oferta de mere pe piaţa din Cantemir 
este foarte mică. Varietatea soiurilor de mere 
propuse spre comercializare, dar și calitatea 
acestora a scăzut brusc. Merele cu calibrul 
70+, practic, în această săptămână nu au fost 

pe această piaţă. În schimb, putem să găsim 
loturi spre vânzare de clasa a treia, la preţul 
de 3,00 - 4,00 lei/kg, ele fi ind și mai accesibile 
pentru cumpărători. Preţul la merele de clasa a 
doua variază între 7,00 - 8,00 lei/kg.

Preţul mediu en-gros întâlnit pe piaţa Re-
publicii Moldova la cele mai bine vândute so-
iuri de mere  (în funcţie de calitatea și volumul 
fructului) sunt: Golden Delicious de calibru 
(70+ ) - de la 7,00 la 12,00 lei, Idared (70+) este 
la preţul mediu de 7,00 lei per kg și Reinette 
Simirenko (70+) este de 7,00 - 8,00 lei/kg.

Pe piaţa din Cahul merele de soiul Golden 
se vând în medie la preţ de 5,00 lei/kg și Ida-
red – la 4,00lei/kg, iar la Comrat merele Golden 
sunt vândute cu un preţ mediu de 7,00 lei/kg 
și Simirenko 6,00 lei/kg.

Pe piaţa din Cluj, România, merele au un 
preţ de 1,70 - 1,80 ron/kg, aproximativ 8,50 
lei/kg.

Sursa: AGROinform, Cantemir

TRISTEŢE ȘI FRIG LA PIEŢELE AGRICOLE
Odată cu sfârșitul sărbătorilor de iar-

nă, a mai scăzut agiotajul și învălmășeala 
din  pieţele agricole. Ca exemplu, la piaţa 
din Ungheni, vânzătorii nu prea ies pe 
piaţă, cu toate că au ce vinde. Producăto-
rii așteaptă puţin să se mai încălzească. 
Putem găs doar câţiva intermediari cu 
producţia acoperită ca să nu îngheţe.

De cealaltă parte, consumatori tot nu 
prea întâlnești. Preţurile la produsele agro-
alimentare nu au suferit mari schimbări 
faţă de perioada de până la sărbătorile de 
iarnă pe piaţa din Ungheni. S-au majorat 
preţurile la castraveţi de 2 ori, roșii de seră 
– cu 75%, la conopidă – cu 66% și la varza 
de Pechin – cu 25%. La celelalte produse 
preţurile au rămas aceleași ca și până la 
sărbători. 

BNS informează, că în luna decembrie 
2016 infl aţia anuală a constituit 2,4%, in-

clusiv la produsele alimentare – 2,8%, măr-
furi nealimentare – 3,2%, servicii prestate 
populaţiei – 0,5%.Totodată IPC (indicele 
preţului de consum) în decembrie 2016 faţă 
de noiembrie 2016 a crescut cu 0,5% și a 
fost determinat de majorarea preţurilor la 
produsele alimentare cu 0,8 la sută, la măr-
furile nealimentare – cu 0,5 la sută, pe când  
tarifele pentru serviciile prestate populaţiei 
au rămas la nivelul lunii precedente. 

Sursa: AGROinform, Ungheni

PRIMUL CENTRU DE ACHIZIŢIE, 
PROCESARE ȘI AMBALARE 
A PRODUSELOR APICOLE DIN NORDUL MOLDOVEI
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TREBUIE DEPUSE MAI MULTE EFORTURI PENTRU A COMBATE 
CU EFICACITATE RISIPA DE ALIMENTE ÎN UE

Potrivit Curţii de Con-
turi Europene, UE poate 
și ar trebui să depună 
mai multe eforturi pentru 
a combate cu efi cacitate 
risipa de alimente. După 
cum se arată într-un nou 
raport al Curţii de Conturi 
Europene, există mai multe 
politici ale UE care au 
potenţialul de a combate ri-
sipa de alimente, însă acest 
potenţial nu este valorifi -
cat. Măsurile luate până în 
prezent rămân fragmentate 
și intermitente, iar coordo-
narea la nivelul Comisiei 
Europene lipsește.

Potrivit Curţii, cea mai 
recentă propunere a UE de 
abordare a problematicii ri-
sipei de alimente, și anume 
crearea unei platforme, nu 

răspunde în totalitate pro-
blemelor semnalate in ra-
port. Risipa de alimente este 
o problema globală, care 
necesită luarea de măsuri la 
toate nivelurile. Estimările 
actuale indică faptul că, la 
nivel mondial, aproximativ 
o treime din alimentele 
produse pentru consumul 
uman sunt irosite sau 
pierdute, ceea ce generează 
uriașe costuri economice și 
de mediu.

Progresele înregistrate 
până în prezent au fost afec-
tate de lipsa unei defi niţii 
comune a „risipei de alimen-
te”, precum și de lipsa unui 
nivel de referinţă convenit, 
în funcţie de care să se vi-
zeze reduceri ale risipei. Or, 
Parlamentul European, Con-
siliul, Comitetul Regiunilor, 

G20 și alte părţi interesate 
au lansat apeluri repetate 
prin care UE era chemată 
să contribuie la reducerea 
risipei de alimente.

„Raportul Curţii adresat 
Comisiei a identifi cat o serie 
de oportunităţi ratate, dar și 
posibilităţi de îmbunătăţire 
care nu necesită noi iniţiati-
ve legislative și nici fonduri 
publice suplimentare”, a 
declarat Bettina Jakobsen, 
membra Curţii de Conturi 
Europene, responsabilă de 
raport. „Însă Comisia își 
concentrează acum efortu-
rile pe crearea unei plat-
forme, ratând astfel, încă 
odată, o șansă de a aborda 
cu efi cacitate problema. În 
acest moment este nevoie 
mai degrabă de o mai buna 
aliniere a politicilor existen-

te, de o mai buna coordona-
re și de identifi carea clară a 
reducerii risipei de alimente 
drept obiectiv de politică”, a 
mai adăugat ofi cialul.

În raportul sau, Curtea a 
examinat măsurile luate de 
UE până în prezent pentru 
a reduce risipa de alimente, 
precum și modul în care 
diferitele instrumente de po-
litica funcţionează în acest 
sens. Astfel, s-a constatat 
că UE nu a contribuit la 
un lanţ alimentar efi cient 
din punctul de vedere al 
utilizării resurselor printr-o 
combatere efi cace a risipei 
de alimente.

Risipa de alimente este 
o problemă care apare 
de-a lungul întregului lanţ 
alimentar, se mai arată 
în raport. Prin urmare, ar 

trebui să se ia masuri la 
nivelul tuturor componente-
lor acestui lanţ. Accentul ar 
trebui să fi e pus pe preve-
nirea fenomenului, întrucât 
avantajele care decurg din 
evitarea risipei sunt supe-
rioare costurilor aferente 
soluţiilor ulterioare aplicate. 

De asemenea, Curtea a 
remarcat lipsa notabilă de 
evaluări ale impactului di-

feritor politici ale UE asupra 
luptei împotriva risipei de 
alimente. Domenii de politi-
ca majore, cum ar fi  agricul-
tura, pescuitul și siguranţa 
alimentară, au toate un rol 
de jucat și ar putea fi  utili-
zate pentru o combatere mai 
efi cace a risipei de alimente.

Sursa: gazetadeagricul-
tura.info

Cabinetul german a aprobat miercuri 
planurile referitoare la introducerea unei 
taxe pe autostrăzi pentru autoturisme, 
după ce a soluţionat o dispută cu Comisia 
Europeană care s-a arătat îngrijorată că 
noua taxă este discriminatorie pentru șoferii 
străini.

Conform noilor planuri, Germania va intro-
duce o taxă pe autostrăzi pentru autoturismele 
înmatriculate în străinătate iar nivelul taxei va 
varia în funcţie de criteriile de mediu astfel că 
autoturismele care poluează mai puţin vor plăti 
o taxă mai mică.

Nivelul maxim al taxei pentru un vehicul 
înmatriculat în străinătate va fi  de 130 de euro 
pe an. Vehiculele înregistrate în Germania vor 

plăti și ele această taxă care va putea fi  însă 
dedusă din taxa anuală pe autovehicul, astfel 
că șoferii străini vor fi , efectiv, singurii care vor 
plăti noua taxă.

Ministrul german al Transporturilor, 
Alexander Dobrindt, a subliniat că noul sistem 
reprezintă o modifi care majoră deoarece 
transferă povara pentru fi nanţarea drumurilor 
pe utilizatori. „Pentru șoferii germani nu vor fi  
costuri suplimentare. De asemenea, cei care 
au un vehicul prietenos cu mediul vor plăti mai 
puţin”, a spus Dobrindt.

De la Bruxelles, Comisia Europeană a preci-
zat că planurile originale, aprobate de Parlamen-
tul german în 2015, erau discriminatorii și violau 
legislaţia UE însă cele două părţi au ajuns la un 
punct de vedere comun luna trecută.

Noua taxă, va intra în vigoare după ale-
gerile parlamentare care vor avea loc în luna 
septembrie.

Sursa: agerpres.ro

GERMANIA VA INTRODUCE O TAXĂ PE AUTOSTRĂZI 
PENTRU AUTOMOBILIȘTII STRĂINI

Institutul de Di-
agnostic și Sănătate 
Animală București a 
confi rmat suspiciunile 
de gripă aviară sem-
nalate la fi nalul săptă-
mânii trecute în două 
gospodării din Peripra-
va și CA Rosetti, ambele 
localităţi fi ind în Delta 
Dunării. 

Membrii Centrului 
Local pentru Combate-
rea Bolilor (CLCB) s-au 
întâlnit, luni, pentru a 
decide măsurile care se 
vor aplica în cele două 
focare de gripă aviară în 

zonele de protecţie și cele 
de supraveghere.

„Zona de protecţie 
înseamnă trei kilometri 
de la focar și include 
localităţile Periprava și 
CA Rosetti, iar zona de 
supraveghere înseamnă 
10 kilometri și include 
localităţile Periprava, CA 
Rosetti, Letea, Cardon 
și Sfi ștofca, adică toate 
localităţile din comuna 
CA Rosetti”, a precizat în 
timpul reuniunii, șeful 
Direcţiei Sanitar-Veteri-
nare și pentru Siguranţa 

Alimentelor (DSVSA), 
Mitică Tuchilă.

Printre măsurile care 
s-au aplicat deja în cele 
două zone se afl ă recensă-
mântul populaţiei de pă-
sări, inspectarea exploata-
ţiilor, prelevarea probelor 
și instruirea populaţiei cu 
privire la modul în care 
pot să-și ferească păsările 
domestice de infectarea 
cu virusul infl uenţei avia-
re. Toate  păsările din cele 
două gospodării în care 
a fost identifi cat virusul 
H5N8 au fost sacrifi cate 
încă de la sfârșitul săptă-
mânii trecute.

În momentul de faţă, 
în judeţul Tulcea mai 
există alte focare de gripă 
aviară la Pardina și Crișan, 
ambele localităţi fi ind 
situate în Delta Dunării.

Amintim că auto-
rităţile din R. Moldova 
au anunţat că ar putea 
interzice importul de pă-
sări și carne de pasăre în 
R. Moldova, în cazul când 
vor fi  notifi cate cazuri 
multiple de gripă aviară 
în ţările vecine.

Sursa: agerpres.ro
Foto: gandul.info

 DOUĂ FOCARE NOI 
DE GRIPĂ AVIARĂ, 
CONFIRMATE ÎN DELTA DUNĂRII

Asalt fără precedent la 
Bruxelles unde fermierii europeni 
au organizat un nou protest de 
amploare! În timp ce în clădirea 
Comisiei Europene se desfășura 
Consiliul Uniunii Europene 
(Agricultură și Pescuit), în faţa 
instituţiei, producătorii agricoli 
au lansat o adevărată ninsoare 
cu lapte praf. În doar câteva 
minute, peste o tonă de lapte praf 
a fost pulverizat în faţa instituţiei 
europene în semn de protest faţă 
de politicile agricole din sectorul 
laptelui. 

Dacă în alţi ani pe trotuarul 
din faţă a fost vărsat lapte, acum 
producătorii agricoli au venit ”în-
armaţi” cu lapte praf, nemulţumiţi 

că autorităţile europene au permis 
că o mare cantitate de lapte praf 
care fusese scos de pe piaţă să fi e 
repus în vânzare!

”În prezent, preţul laptelui 

abia depășește 30 de eurocenţi, în 
timp ce costul de producţie al unui 
kilogram de lapte este de 45-50 

de eurocenţi, adică noi, fermierii 
avem pierderi foarte mari”, a 
declarat presei Sieta van Keimpe-
ma, vicepreședinte al Consiliului 
European al Laptelui (European 
Milk Board).

Fermierii sunt nemulţumiţi că 
deși în cursul anului trecut s-au 
anunţat și s-au pus în practică mai 
multe politici care ar fi  trebuit să 
sprijine sectorul laptelui, situaţia 
lor nu s-a schimbat în bine, iar 
preţul laptelui continuă să fi e sub 
cel al costurilor de producţie!

Sursa: agrointel.ro  

Foto: www.aol.com     

PROTESTUL FERMIERILOR LA BRUXELLES: 
A NINS CU LAPTE PRAF! 

10  nr. 2 (220) 

3 februarie 2017



ȘANSE, PROMOVARE, OPORTUNITĂȚI

EXPOZIŢIA „FABRICAT ÎN MOLDOVA”  
PRIMA PLATFORMĂ EXPOZIŢIONALĂ DIN ACEST AN  
PENTRU PRODUCĂTORII AUTOHTONI

Miercuri, 1 februarie 2017, a 
fost inaugurată cea de-a XVI-a edi-
ţie a Expoziţiei naţionale „Fabri-
cat în Moldova”, la care participă 
peste 350 de companii din diferite 
ramuri ale economiei naţionale. 
Târgul expoziţional este organizat 
de Camera de Comerţ și Industrie, 
sub patronajul Guvernului, și are 
genericul „Prin calitate spre com-
petitivitate”.

Expoziţia are obiectivul de a 
prezenta produsele și serviciile au-
tohtone, a atrage investitori și a-i 
ajuta pe antreprenori să-și găseas-
că noi parteneri de afaceri atât în 
ţară, cât și peste hotare. „La ediţia 
din anul curent participă un număr 
record de companii, ce reprezintă 
toate ramurile economiei naţionale 
și toate regiunile ţării. Târgul expo-
ziţional va fi  vizitat de delegaţii de 
businessmeni din România, Rusia, 
Belarus, Italia, Austria, Ungaria etc. 
Pentru prima dată, sunt reprezen-
tate și companii mixte moldo-ita-
liene, iar sub genericul „Fabricat la 
Iași” - au venit agenţi economici din 
România”, a precizat președintele 
CCI, Sergiu Harea.  

La cea de-a XVI-a ediţie a Expozi-
ţiei naţionale „Fabricat în Moldova” 
sunt prezentate mărfurile a peste 
350 de agenţi economici din indus-
tria alimentară, ramura vitivinicolă, 
industria mobilei, industria ușoară, 
inclusiv așa producători și prestatori 
de servicii autohtoni ca „Bucuria”, 
„Franzeluţa”, „Ionel”, „Floarea Soare-
lui”, „Viorica-Cosmetic”. Cu standuri 
colective participă raioanele Ane-
nii Noi, Călărași, Cimișlia, Criuleni, 
Edineţ, Fălești, Florești, Hâncești, 
Ialoveni, Leova, Nisporeni, Râșcani, 
Rezina, Ungheni, UTA Găgăuzia, 
întreprinderi de pe malul stâng al 
Nistrului. De asemenea, pe lângă 
standurile agenţilor economici și a 
instituţiilor de stat, care oferă su-
port antreprenorilor în promovarea 
mărfurilor sale în ţară sau peste 
hotare (MIEPO, ODIMM, AGEPI, 
CNAS, ANOFM, etc.), în premieră, 
la expoziţia din 2017, cu un stand 
reprezentativ va participa Asociaţia 
Producătorilor din industria ușoară. 
La fel,  participă și asociaţii obștești, 
care expun la standurile lor produse 
fabricate de persoanele cu necesităţi 
speciale.

PROGRAMUL 
DE AFACERI

Programul de afaceri al expoziţiei 
presupune organizarea a 4 forumuri 
de afaceri – moldo-rus; moldo-ro-
mân; moldo-belarus și moldo-austri-
ac, precum și 7 seminare și 2 mese 
rotunde, cu participarea mediului de 
afaceri atât din Republica Moldova, 
cât și de peste hotare. 

- Astfel, pe data de 31 ianuarie, 
s-a desfășurat Forumul bilateral 
moldo-rus, la care au participat re-
prezentanţi ai autorităţilor publice 

centrale și locale, asociaţii de busi-
ness, 22 de reprezentanţi ai Came-
relor de Comerţ din Federaţia Rusă, 
însoţiţi de circa 40 de agenţi econo-
mici. În cadrul reuniunii au fost puse 
în discuţie subiecte privind efi cienţa 
complexolul agroindustrial, oportu-
nităţile de investiţii în diverse sec-
toare ale economiei din Moldovași 
Rusia și au avut loc întrevederi bila-
terale de afaceri.

- Pe data de 02 februarie, în pri-
ma parte a zilei, s-a desfășurat Fo-
rumul bilateral Moldova – România, 
în cadrul cîruia au participat peste 
25 de reprezentanţi ai mediului de 
afaceri de peste Prut. Atât antre-

prenorii din România, cât și cei din 
ţara noastră au menţionat dinamica 
pozitivă a relaţiilor comerciale bila-
terale din ultima perioadă, dar și un 
interes sporit faţă de cooperarea ul-
terioară. De menţionat că în premie-
ră, la expoziţia „Fabricat în Moldova” 
au participat şi companii de peste 
Prut. „Sunt doritoare să consolideze 
relaţiile economice, relaţii comerci-
ale. Sunt de asemenea interesate să 
identifi ce oportunităţile aici de ce nu 
pentru a investi în Republica Moldo-

va”, a spus ambasadorul României la 
Chişinău, Daniel Ioniţă.  

- Tot pe data de 02 februarie, în a 
doua jumătate a zilei a avut loc Fo-
rumul bilateral Moldova – Belarus.

- Iar deja pentru ziua de vineri, 
03 februarie, businessmenii au fost 
invitaţi la Forumul bilateral Mol-
dova-Austria, cu participarea com-
paniilor din sectoarele IT, sănătăţii, 
construcţiilor şi echipamentelor 
agricole.

Programul adiţional al expoziţi-
ei mai include conferinţe, seminare 
și mese rotunde privind efi cienţa 
energetică, exportul pe pieţele inter-
naţionale, preambalarea mărfurilor, 

fi nanţarea inovaţiilor, elaborarea și 
promovarea brandului, raportarea 
CNAS, alte teme actuale.

• Suprafaţa expoziţională con-
stituie peste 2500 metri pătraţi. 
În pavilionul central al „Moldexpo” 
sunt prezentate companii din sec-
torul agroindustrial, în pavilioane-
le nr. 2 și 3 - sectorul industrial, 
iar în spaţiile deschise - produse 
și tehnica agricolă. Expoziţia se 
desfășoară în perioada 01-05 fe-
bruarie 2017, la CIE Moldexpo și 

va putea fi  vizitată până duminică, 
între orele 10.00- 18.00.

ŞEFUL EXECUTIVULUI 
ŞI MINISTRUL ECONOMIEI, 
PREZENŢI LA EXPOZIŢIE

Premierul Pavel Filip a venit la 
deschidere expoziţiei pentru a sub-
linia că Executivul va depune efor-
turile necesare pentru a asigura 
dezvoltarea industriilor autohtone. 
„Trebuie să avem grijă de producă-
torii noştri, dar nu prin impunerea 
barierelor pentru import. Noi trebuie 

să creăm condiţiile necesare pentru 
ca întreprinzătorii să poată produce 
marfă de calitate, care să-i asigure 
competitivitatea pe piaţa internă, pe 
piaţa Uniunii Europene sau cea din 
spaţiul CSI”, a menţionat şeful Exe-
cutivului.

Prim-ministrul a vorbit şi despre 
reformele promovate de Executiv 
pentru a susţine mediul de afaceri 
şi despre importanţa Acordului de 
Asociere RM-UE în crearea condi-
ţiilor necesare pentru dezvoltarea 

comunităţii de business şi ridicarea 
nivelului de trai al cetăţenilor. „Am 
fi nalizat anul 2016 prin a stabiliza  
situaţia economică, îmi doresc ca 
aceiaşi energie şi efort să fi e depuse 
în anul 2017, nu pentru gestiona-
rea unei crize, dar pentru a asigura 
dezvoltarea, construcţia şi creşterea 
economiei naţionale”, a subliniat Pa-
vel Filip.

Premierul a vizitat standurile 
cu produsele autohtone expuse şi a 
discutat cu antreprenorii despre ac-
tivitatea lor, măsurile ce trebuie să 
fi e întreprinse de autorităţi pentru a 
susţine dezvoltarea comunităţii de 
business şi a asigura competitivita-
tea produselor fabricate în Republi-
ca Moldova.

 „Un agent economic nu trebu-
ie să fi e foarte mare, ci inteligent. 
Și atunci, desigur că reușește. „Prin 
calitate spre productivitate”- sloga-
nul acestei ediţii, se potrivește mai 
mult decât niciodată, din moment ce 
Republica Moldova are Acordul de 
Asociere și Acordul de Liber schimb 
cu UE”, a spus prim-ministrul la in-
augurarea expoziţiei. 
Și viceprim-ministrul, minis-

tru al Economiei, Octavian Calmîc, 
a subliniat faptul că expoziţia „Fa-
bricat în Moldova” este o platformă 
ideală pentru agenţii economici au-
tohtoni de a prezenta produsele și 
serviciile sale atât cetăţenilor Repu-
blicii Moldova, cât și partenerilor din 
alte state, prezenţi la eveniment. 

”Fabricat în Moldova” mai este 
și un bun prilej pentru producătorii 
autohtoni de a stabili noi relaţii de 
parteneriat atât cu colegii din diferi-
te regiuni ale ţării, cât și cu partene-
rii de peste hotare, prezenţi într-un 
număr impunător la ediţia din anul 
curent. În context, Octavian Calmîc 
a mai accentuat că în cadrul Expo-
ziţiei un șir de instituţii de stat și 
din sectorul privat oferă consultanţă 
producătorilor autohtoni în dezvol-
tarea afacerilor, accesul la fonduri 
de fi nanţare, etc.  ”În acest proces 
sunt implicate și unele instituţii din 
subordinea Ministerului Economiei, 
cum ar fi  Organizaţia pentru Dezvol-
tarea Întreprinderilor Mici și Mijlo-
cii, care oferă companiilor naţiona-
le toată gama de informaţii despre 
programele implementate de noi  - 
PARE 1+1, ”Femei în afaceri”, PNA-
ET, etc. Mai mult, anul curent în bu-
getul de stat sunt prevăzute peste 35 
milioane de lei pentru promovarea 
produselor autohtone peste hotarele 
ţării, lucru de care cu siguranţă vor 
benefi cia și mulţi din participanţii la 
”Fabricat în Moldova”, a specifi cat vi-
cepremierul Octavian Calmîc.

Fiind organizată la început de 
an, Expoziţia „Fabricat în Moldova” 
este o platformă foarte bună pentru 
producătorii naţionali de ași ajusta 
business-planurile de producere și 
dezvoltare pentru tot anul, de a sta-
bili noi contacte și partenerii, semna 
contracte, etc. 

Foto: gov.md; mec.gov.md
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SĂNĂTATE STIL DE VIAȚĂ

Anunţul ofi cial despre 
lansarea vaccinului anti-
diabet a fost făcut recent, 
la cea de-a 75-a sesiune 
știinţifi că a Asociaţiei 
Americane de Luptă cu 
Diabetul. Agenţia ameri-
cană pentru siguranţa ali-
mentelor și medicamente-
lor (FDA) va testa vaccinul 
pe 150 de pacienţi afl aţi în 
stadiu avansat al diabetu-
lui zaharat de tip 1.

Se știe că organismul 
persoanelor bolnave de 
diabet zaharat de tip 1 
nu produce insulină, ca 
urmare a distrugerii de 

către propriul sistem imun 
a celulelor producătoare 
de insulină. Celulele T sunt 
cele care creează dereglări 

ale pancreasului, mai ales 
în zonele producătoare de 
insulină. Vaccinul acţionea-
ză asupra acestor celule, 

A FOST INVENTAT VACCINUL 
ÎMPOTRIVA DIABETULUI DE TIP 1

NOTĂ: În Republica Moldova numărul bolnavilor de 
diabet zaharat ceste în permanentă creștere. Potrivit datelor 
statistice, peste 90 de mii de persoane din ţara noastră 
suferă de insufi cienţă de insulină. Boala întinerește, spun 
specialiștii. Zece la sută dintre bolnavi sunt copii. Medicii 
îndeamnă populaţia să-și testeze anual nivelul glicemiei în 
sânge. În special, sunt atenţionate asupra acestui fapt, per-
soanele care au rude de gradul unu suferinde de diabet, cele care știu că au exces ponderal, 
sau duc un mod de viaţă nesănătos, sedentar, cu abuzuri alimentare. 

Complicaţiile diabetului zaharat sunt pierderea vederii, amputarea membrelor inferioare 
și afecţiuni ale rinichilor.

Multe persoane diagnosticate cu diabet 
de tip 1 nu își verifi că îndeajuns de frecvent 
nivelul de cetone, acizi ce pot provoca probleme 
serioase la nivelul rinichilor și a altor organe, 
semnalează un studiu realizat recent în Statele 
Unite, scrie agerpres.ro.

Monitorizarea cetonelor este deosebit de im-
portantă în special în situaţia în care pacienţii cu 
diabet de tip 1 se simt rău sau manifestă niveluri 
ridicate ale glucozei, notează autorii cercetării în 
jurnalul „Diabetes Care”. „Cetonele apar atunci 
când organismul arde grăsimi în loc să utilize-

ze carbohidraţii ca sursă de energie”, a declarat 
autoarea studiului, Anastasia Albanese-O’Neill, 
cercetătoare în cadrul Universităţii Gainesville 
din Florida. „Dacă aceste niveluri crescute ale 
cetonelor rămân netratate există un risc mare de 
a dezvolta o afecţiune ce pune viaţa în pericol, 
numită cetoacidoză, care necesită spitalizarea”, a 
completat aceasta. 

Una dintre condiţiile esenţiale pentru monitori-
zarea bolii este testarea cetonemiei din urină. Pentru 
a afl a dacă diabeticii ţin cont de această necesitate, 
oamenii de știinţă au examinat date de la circa 3.000 
de persoane, printre care s-au numărat copii între 
4 și 12 ani și adulţi cu vârste între 18 și 89 de ani. 
Cercetătorii au observat că 30% dintre participanţii 
la studiu au declarat că nu își verifi caseră niciodată 
cetonele, iar 20% au spus că făceau acest lucru foar-
te rar. Personalul medical care are în grijă pacienţi 
cu diabet de tip 1 nu ar trebui să presupună că 
aceștia cunosc importanţa monitorizării cetonelor, a 
atras atenţia autoarea studiului, conform articolului 
publicat de Reuters la 27 ianuarie.

În ultimul deceniu s-a observat o creștere anu-
ală cu 3% a numărului de cazuri diagnosticate cu 
această boală în Europa și Statele Unite, 

Un alt studiu, publicat recent, 
arată că zahărul rafi nat poate 
produce daune semnifi cative 
corpului, îmbătrânind majorita-
tea organelor interne. Mai exact, 
documentul arată că un consum 
zilnic de băuturi cu zahăr adă-
ugat (cum ar fi  sucurile) poate 
avea același efect asupra orga-
nismului ca fumatul.

În fi ecare doză de cola se 
găsesc aproximativ nouă linguriţe 
de zahăr, în vreme ce doctorii re-
comandă cel mult șapte linguriţe 
zilnic. 

Analizându-i pe cei care con-
sumă în jur de două pahare de 
băuturi cu zahăr adăugat (în jur 
de 600 de mililitri), cercetătorii au 
descoperit că organele lor prezen-
tau semne ce ar fi  trebuit să apară 
4-5 ani mai târziu. Similare cu 
semnele apărute în cazul fumăto-
rilor, notează businessmagazin.ro.

Pericolul se găsește însă și 
în dulciuri - biscuiţi, ciocolată, 

torturile sau îngheţata ar trebui 
consumate cât mai rar cu putinţă. 
În loc de o dietă bogată în zahăr, 
încercaţi să vă puneţi la punct una 
bogată în fi bre și proteine, reco-
mandă specialiștii.

Vestea bună, însă, este că o 
ceașcă de cafea dimineaţa este 
bună pentru sănătate. Cofeina re-
duce riscurile declinului cognitiv, a 
bolilor de fi cat și a altor afecţiuni .

Moldovenii își vor putea schimba medicul de 
familie și instituţia medico-sanitară primară pe 
tot parcursul anului, peste șase luni de la ultima 
schimbare/înregistrare. Prevederea a fost inclusă 
în noul regulament privind înregistrarea persoanei 
la medicul de familie.

Conform regulamentului, persoanele care se vor 
înregistra pentru prima dată sau își vor schimba me-
dicul de familie în cadrul aceleiași instituţii medicale 
vor depune cererea la medicul ales și vor benefi cia de 
serviciile acestuia începând cu data acceptării cererii 

de către medic, informează moldpres.md.
Totodată, cetăţenii care vor opta pentru serviciile 

unui medic de familie dintr-o altă instituţie medico-
sanitară vor benefi cia de serviciile medicului ales din 
momentul efectuării modifi cărilor în sistemul infor-
maţional al Companiei Naţionale de Asigurări în Me-
dicină. Pentru aceasta ei vor depune personal cererea 
la serviciile de relaţii cu benefi ciarii ale CNAM, care se 
afl ă în cadrul agenţiilor teritoriale ale companiei, în 
fostele centre ale medicilor de familie ori în spitalele 
raionale. Astfel vor fi  excluse cazurile de înregistrare 
a persoanelor pe listele medicilor de familie în lipsa 
vreunei cereri depuse în acest scop.

De asemenea, a fost modifi cată și cererea pe care 
persoana urmează s-o depună pentru înregistrarea la 
medicul de familie. Aceasta corespunde prevederilor 
actelor normative privind protecţia datelor cu caracter 
personal. O altă noutate introdusă de regulament se 
referă la faptul că pe parcursul următorilor cinci ani 
toţi cetăţenii își vor reconfi rma voinţa de a fi  înregis-
traţi pe lista medicului de familie prin completarea 
cererii de model nou. Aceasta va fi  depusă la medicul 
de familie și atașată la cererea iniţială, făcută anterior 
intrării în vigoare a regulamentului.

MOLDOVENII ÎȘI VOR PUTEA SCHIMBA 
MEDICUL DE FAMILIE PE TOT PARCURSUL ANULUI

Cei mai mulţi dintre noi 
refolosim sticlele din plastic. 
Se pare că acest obicei este 
extrem de nociv și ne poate 
îmbolnăvi. Experţii medicali 
ne recomandă să nu refolo-
sim sticlele din plastic, deoa-
rece ele reţin colonii întregi 
de bacterii periculoase, cu 
toate că sunt spălate.

Agenţii patogeni adunaţi 
pe plasticul sticlelor, invizibili 
ochiului uman, pot fi  foarte 
periculoși pentru sănătate. 
Acest detaliu a fost intens dis-
cutat de-a lungul anilor, încă 
de la dezvăluirea lui din 2007 
în revista Gastroenterologie 
Practică.

Sticlele din plastic se 
uzează, astfel determinându-

se deteriorarea materialului 
din care sunt făcute, mediu 
excelent pentru bacterii. Chiar 
și sticlele din plastic care au 
fost fabricate special pentru a 
fi  folosite în repetate rânduri 
pot prezenta un pericol, dacă 
nu sunt spălate corect sau 
prezintă mici zgârieturi sau 
crăpături, informează.

Un studiu știinţifi c 
condus de expertul William 
Shotyk arată că nici apa 

îmbuteliată în recipiente 
din plastic nu ar fi  așa de 
pură cum credem. De vină 
este o toxină cu potenţial 
letal, prezentă în plastic și 
absorbită de apă. Testele au 
descoperit urme de antimo-
niu, un element chimic folosit 
la realizarea de polietilenă 
terest alat (PET), cel mai 
utilizat material în fabricarea 
recipientelor pentru băuturi.

Lichidele se păstrează cel 
mai bine în recipiente din 
sticlă naturală sau din oţel 
inoxidabil, deoarece ele nu 
se deteriorează, ori de câte 
ori sunt spălate. Dacă, totuși, 
doriţi să folosiţi un recipient 
ușor, optaţi pentru unul din 
polipropilenă (plastic alb).

Sursa: csid.ro

REUTILIZAREA STICLEI DE PLASTIC PREZINTĂ UN PERICOL 
PENTRU SĂNĂTATEA DIGESTIEI NOASTRE

eliminându-le.
Cercetătorii au observat 

o creștere a nivelului facto-
rului de necroză cerebrală 
la pacienţii cărora li s-a 
injectat vaccinul antidia-
betic. Acest factor distruge 
celulele T, care împiedică 
producerea de insulină. Mai 
mult, experimentul a arătat 
că organismul câtorva 
dintre pacienţi a început să 

secrete din nou insulină de 
sine stătător. 

Următoarea cercetare 
va fi  efectuată în același 
format, ca și cea menţio-
nată anterior, pe bolnavi 
cu vârsta cuprinsă între 18 
și 60 de ani. Acestora li se 
va administra vaccinul de 
două ori, într-o perioadă de 
2 săptămâni, apoi o dată pe 
an, timp de 4 ani.

Jurnalul Diabetes 
Care a publicat rezultatele 
studiului precedent, care 
analizează efectele bacilu-
lui Calmette-Guerin (BCG) 
asupra copiilor cu diabet, 
la vârsta cuprinsă între 5 și 
18 ani. Vaccinul nu păstrea-
ză funcţia celulelor beta 
pancreatice și nici nu crește 
rata de remisie la copii.   

Sursa. e-sanatate.md
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CALENDARUL FERMIERULUI

CALENDARUL FERMIERULUI: ÎN LUNA FEBRUARIE ÎNCEP PREGĂTIRILE 
PENTRU CAMPANIA AGRICOLĂ DE PRIMĂVARĂ

Luna cea mai scurtă a anului, februarie, 
denumită popular Făurar este perioada în 
care, tradiţia spune că „două săptămâni 
îngheaţă tot, iar în următoarele - se dez-
gheaţă tot”, tocmai pentru a sugera înce-
putul pregătirilor pentru muncile agricole. 
Cu temperaturi medii de 3 grade Celsius, 
luna februarie marchează pentru fermieri 
pregătirile pentru campania de primăva-
ră. Deși vremea oferă încă unele surprize, 
gerul putând să-și facă apariţia oricând, 
în funcţie de prognozele climatice oferite 
de Institutul de Meteorologie, fermierii au 
posibilitatea să efectueze o serie de lucrări 
agricole. În principiu, capricioasa lună 
februarie înseamnă și începerea campaniei 
de semănat la culturile de primă urgenţă, 
aprovizionarea cu seminţe, îngrășăminte 
și fertilizatori, asigurarea stocurilor de 
materiale. În prima urgenţă, se pot semăna 
fără probleme culturile de mazăre, orzoaica 
de primăvară, rapiţă de primăvară, etc. În 
pomicultură, se continuă tratamentele de 
iarnă împotriva dăunătorilor, iar în pauzele 
dintre îngheţuri se fac tăieri de rărire, de 
rodire și se înlătură lăstarii crescuţi de la 
rădăcină. Legumicultorii curăţă terenurile 
de zăpadă, pregătesc răsadurile, iar în ulti-
ma decadă a lunii seamănă deja culturile de 
roșii timpurii. Zootehnia rămâne însă dome-
niul în care pauzele tehnice sau „ferestrele” 
dintre îngheţuri nu există. Adăposturile 
pentru animale trebuie protejate, sursele de 
apă verifi cate permanent ca să nu îngheţe, 
stocurile de hrană trebuie completate, iar 
măsurile sanitare se aplică permanent în 
conformitate cu programul solicitat de auto-
ritatea sanitar-veterinară.

CULTURA MARE 
(cereale și plante tehnice)

– Pregătirea utilajelor agricole pen-
tru campania de primăvară (semănători, 
utilaje de erbicidat, mașinile de distribuit 
îngrășăminte;

– Se repară și se schimbă piesele uzate la 
mașinile agricole;

– Se realizează controlul semănăturilor 
din toamnă;

– Se verifi că sămânţa și se trimite la 
analiză;

– Se iau măsuri de spargere a crustei de 
gheaţă, de îndepărtare a poleiului, dacă este 
ger mare;

– Dacă apar băltiri de apă, se evacuează 
apa prin realizarea unor canale de scurgere;

– În zonele unde vremea permite, fermie-
rul poate realiza o arătură, în pauzele dintre 
îngheţuri;

– Se stabilește calendarul pentru campa-
nia de primăvară;

– Se fac verifi cările în teren pentru fi ecare 
cultură în parte;

– Se asigură stocul necesar de 
îngrășăminte și fertilizatori;

– În ultima parte a lunii, dacă vremea 
permite, pot începe primele lucrări de câmp 
și semănatul la culturile de primă urgenţă 
(ovăz, mazăre, lucernă etc);

POMICULTURĂ
– În zilele cu temperaturi de 3-4 grade 

Celsius (în pauzele dintre îngheţ) se stropesc 
toate speciile de pomi fructiferi. Primele două 

tratamente de iarnă se fac la un interval de 
cel puţin zece zile;

– Se aplică tratamentele de iarnă pentru 
boli și ciuperci în funcţie de specie;

– Se repară și se procură piesele de schimb 
pentru utilaje;

– Se efectuează lucrările curente stabilite 
prin calendarul de activităţi și se programea-
ză alte lucrări necesare;

– Se continuă toate lucrările de iarnă în 
continuarea celor din luna ianuarie (trata-
mentele de iarnă)

– Se realizează tratamentul pentru com-
baterea păduchilor ţestoși cu insecticid;

– Când vremea permite, pomicultorul 
va realiza tăierile de rărire, de corecţie și de 
rodire;

– Se înlătură prin tăiere lăstarii crescuţi 
de la rădăcină (drajonii);

– Când terenul este încă îngheţat, se 
transportă gunoiul de grajd în livadă;

LEGUMICULTURA
– Se realizează verifi carea periodică a 

legumelor din spaţiile de depozitare puse la 
păstrare peste iarnă;

– Se actualizează grafi cul de activităţi și 
se stabilește necesarul de personal pentru 
perioada care urmează;

– Se eliberează terenul de zăpadă, se zvân-
tă pământul dacă este necesar;

– Stocurile de produse legumicole din 
silozuri sunt pregătite pentru comercializare 
sau distribuţie;

– Se verifi că seminţele și se trimit la labo-
ratoarele specializate pentru analiză;

– Se produc răsadurile și se pregătește 
materialul de plantare pentru culturile tim-
purii (ridichi, spanac, salată, varză timpurie și 
altele);

– Se verifi că starea de vegetaţie a culturi-
lor din toamnă;

– Se confecţionează răsadniţele pentru 
replantare;

– Se pregătește și se dezinfectează ames-
tecurile de pământ;

– Pentru tomatele timpurii, pe 20 februa-
rie începe perioada optimă de semănat;

– Tot în această lună, se pregătesc tuber-
culii de cartofi  timpurii pentru pre-încolţire: 
are loc operaţia de dezinfectare, asigurarea 
condiţiilor pentru forţare, aerisire și umidi-
tate);

VIŢA DE VIE
– Se face controlul viabilizaţilor „ochilor” 

în viile roditoare (cu probă de coardă pentru 
fi ecare sector);

– În funcţie de prognoza meteo anunţată 

ofi cial, se întocmește o planifi care pentru 
efectuarea tăiatului (pe soiuri, numărul de 
butuci, necesitatea în angajaţi sezonieri etc.) 
astfel încât această lucrare să fi e fi nalizată 
într-un termen care ar permite să se efectu-
eze restul lucrărilor, inclusiv legatul în uscat, 
până la de muguritul viţei de vie;

– Se inventariază utilajele și instrumen-
tarul de lucru, se cumpără piesele de schimb 
necesare și se fac reviziile la termen;

– Se începe instalarea spalierului în plan-
taţiile noi înfi inţate;

– Se stabilește necesarul de viţe pentru 
noile plantaţii programate. Acestea se procura 
și se stratifi că provizoriu, în nisip, în vederea 
plantării;

– Se verifi că și se repară sistemul de susţi-
nere pentru viile pe rod;

– Se monitoriză butucii, se verifi că pro-
centul afectat de îngheţ. Dacă temperatura 
în timpul iernii a coborât mai jos de 24 grade 
Celsius, atunci pot fi  afectate coardele și lem-
nul multianual. Dacă temperatura a fost cu-
prinsă între – 17 și – 25C viticultorul de poate 
aștepta la deteriorarea „ochilor” de iarnă;

– La fi nele lunii februarie se începe tăiatul 
viţei de vie (temperatura nu trebuie să fi e mai 
mică de 5 grade Celsius);

GRĂDINĂ ȘI FLORI
– Se sparg pojghiţele de gheaţă formate 

din cauza îngheţului;
– Dacă s-au format ochiuri de apă sub 

pojghiţele de gheaţă, se asigură drenarea prin 
săparea de mici șanţuri;

– Se repară gardurile, echipamentele pen-
tru grădinărit;

– Se asigură stocul de fertilizanţi și 
îngrășăminte;

– Se verifi că instalaţia de irigat pentru a 
nu exista pericolul crăpării dacă cumva au 
existat scurgeri întâmplătoare de apă;

– Din a doua jumătate a lunii, se aplică 
procedura de fertilizare pentru arbuști și 
plantele care rămân verzi tot timpul anului;

– Se tund arbuștii care urmează să înfl o-
rească vara, având grijă să intervenim într-o 
măsură mai mică asupra celor care deja au 
format muguri fl orali;

– Plantele agăţătoare cu frunze căzătoare, 
precum caprifoiul trebuie tunse și modelate;

– Plantelor perene trebuie divizate și mu-
tate înainte să înceapă să dea lăstari noi;

– Plantele depozitate în încăperi închise 
trebuie udate puţin dacă este sesizat fenome-
nul de uscare a pământului.

ZOOTEHNIE 
(păsări, porci, bovine, ovine, 
caprine, animale mici)

– Se protejează adăposturile de animale și 
se curăţă zăpada dacă este cazul;

– Se verifi că permanent sursele de apă și 
conductele de transport pentru a evita înghe-
ţul acestora;

– Se asigura necesarul de furaje, apă și se 
completează sau se suplimentează în funcţie 
de situaţie;

– Se repară utilajele, echipamentele și 
instrumentarul de lucru. Se stabilește progra-

mul pentru perioada următoare și necesarul 
de personal suplimentar;

– Se reface stocul de medicamente și alte 
produse de uz veterinar necesar întreţinerii 
animalelor;

– Igiena adăpostului și asigurarea igienei 
animalelor sunt activităţi permanente;
– Se curăţă toate căile de acces către adăpos-
turi (grajduri, cuști etc.);

– În zilele cu temperatură mai ridicată, 
fără îngheţ extrem se asigură un program de 
mișcare pentru animale;

– Se asigură asistenţă pentru animalele 
gestante și la fătare pentru toate categoriile 
de animale și, în mod special pentru ovine;

– Se fac contracte în vederea distribuţiei și 
comercializării produselor obţinute la fermă;

– Se aplica măsurile sanitar – veterinare 
prevăzute pentru luna februarie prin progra-
mul stabilit de autoritatea sanitar – veterinară.

APICULTURĂ
– Se monitorizează iernarea prin ascul-

tarea zgomotului făcut de albine la ușoara 
lovire a stupului;

– Se realizează inventarul apicol: stupi, 
elemente de stupi, colectoare de polen și pro-
polis, rame și altele;

– Se verifi că atent stupii pentru a se 
constata dacă au existat rozătoare care au 
pătruns în anumite zone;

– Se verifi că umiditatea și se asigură 
dacă e necesar, termoizolarea suplimentară 
a stupului, având în vedere faptul că matca 
depune deja ouă;

– Dacă temperatura exterioară crește 
peste 12 grade Celsius se înlesnesc zborurile 
de curăţire;

– Se pot aplica hrăniri de completare cu 
turte din miere și zahăr pudră, turte de miere, 
turte de zahăr și polen;

– Se examinează aspectul resturilor înde-
părtate de pe baza stupilor pentru a se stabili 
dacă există modifi cări vizuale;

– Dacă se constată o încălzire a vremii, se 
pot monta adăpătoarele cu apă călduţă cu un 
adaos de 5 grame de sare la litru;

– Se îndepărtează gheaţa de pe scândurile 
de zbor;

Sursa: agrointel.ro
Foto:  fl ickr.com, mainebeekeepers.org, 

Jonesfamilyfarms.wordpress.com
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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        1/26/2017

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 3.50 3.00 6.00 4.50 4.50 6.00 4.50 3.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00

Castraveţi  -  -   - 38.00 46.00 40.00 36.00 37.00 36.00 50.00 55.00 50.00 35.00 35.00 35.00

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

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

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

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

Ridiche neagră  -  -  - 4.50 5.00 5.00 2.00 2.20 2.00 5.00 6.00 6.00 4.00 5.00 4.00

Roşii de seră  -  -   - 32.00 38.00 34.00 35.00 37.00 35.00 35.00 40.00 35.00 32.00 32.00 32.00

Sfeclă de masă 3.00 4.00 3.50 4.00 4.00 4.00 3.00 6.00 3.00 5.00 6.00 6.00 5.00 5.00 5.00

Usturoi  -  -  - 45.00 65.00 45.00 50.00 60.00 50.00 35.00 65.00 55.00  -  -  - 

Varză 2.50 3.00 2.50 2.00 3.50 2.50 1.00 2.50 1.00 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  -  -  - - - - 9.00 10.00 9.00 10.00 12.00 10.00  -  -  - 

FRUCTE

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

Grepfrut  -  -   - 22.00 22.00 22.00 19.00 20.00 19.00 - - -  -  -  - 

Lămâi  -  -   - 23.00 25.00 24.00 21.00 22.00 21.00 - - - 28.00 28.00 28.00

Mandarine  -  -  - 20.00 22.00 20.00 17.00 21.00 17.00 - - - 20.00 20.00 20.00

Mere 4.00 7.00 6.00 5.00 6.00 5.50 4.00 8.00 4.00 4.00 7.00 6.00 3.00 4.00 4.00

Mere Golden 5.00 6.00 6.00 - - - 6.00 10.00 6.00 8.00 10.00 10.00 4.00 6.00 5.00

Mere Idared 4.00 5.00 4.00 - - - 6.00 8.00 6.00 7.00 9.00 8.00 4.00 5.00 5.00

Mere Richard  -  -   - - - - 6.00 11.00 6.00 8.00 10.00 10.00  -  -  - 

Miez de nucă 70.00 100.00 100.00 - - - - - - 45.00 130.00 110.00 100.00 100.00 100.00

Portocale  -  -   - 19.00 20.00 20.00 19.00 20.00 19.00 - - - 20.00 20.00 20.00

Prune uscate  -  -  - - - - 20.00 30.00 20.00 30.00 40.00 35.00 35.00 35.00 35.00

Struguri albi de masă  -  -   - 18.00 22.00 20.00 - - - 13.00 15.00 15.00 20.00 22.00 22.00

Struguri de masă Moldova  -  -  - 20.00 22.00 20.00 - - - 15.00 15.00 15.00  -  -  - 

Struguri roşii de masă  -  -  - - - - - - - 15.00 15.00 15.00 20.00 22.00 22.00
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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 

Floarea soarelui 7 500 MDL 25 t Mobil: +37369357289; 
Email: strungarubs@mail.md 

Varză de Pekin 8 000 MDL 10 t Mobil: +37369357289; 
Email: strungarubs@mail.md 

Struguri Moldova 15 000 
MDL 10 t 

s. Valea Mare, r. Ungheni; Tele-
fon: +373 23643230; Mobil: +373 
68840400; Email: apascaru@mail.md 

Floarea soarelui 100 t 

s. Sarata Veche, rainul Falesti; 
Telefon: +37325964275; 
Mobil: +37369128189; 
Email: nrarancean@mail.ru 

Grâu alimentar 100 kg 

s. Sarata Veche, rainul Falesti; 
Telefon: +37325964275; 
Mobil: +37369128189; 
Email: nrarancean@mail.ru 

Porumb 100 

s. Sarata Veche, rainul Falesti; 
Telefon: +37325964275; 
Mobil: +37369128189; 
Email: nrarancean@mail.ru 

Porumb 30 t 

s. Doltu, raionul Făleşti; 
Telefon: +37325958528; 
Mobil: +37369046151; 
Email: apopusoi@rambler.ru 

Ceriale  10 t s.Larguta, r.Cantemir; Mobil: 
079049678; Email: raicu@mail.md 

Comercializez 
ceriale 150 t s.Larguta, r.Cantemir; Mobil: 

079049678; Email: raicu@mail.md 
Comercializez 
cereale  50 t s.Larguta, r.Cantemir; Telefon: ; Mobil: 

079049678; Email: raicu@mail.md 

Comercializez mie-
re de albine  600 kg 

s.Taracuta; Telefon: 027354661; 
Mobil: 069279415; 
Email: curcenco.elena53@mail.ru 

Comercializez 
mazăre 40 t s.Samalia; Telefon: 060239939; 

Email: stiharu@mail.md 
Comercializez făină 
de grîu 15 kg s.Baimaclia; Telefon: 027343214; 

Email: ionsibov56@mail.ru 

Cereale 10 t 
Telefon: 027343209; 
Mobil: 079004587; 
Email: valentina.turcan.59@mail.ru 

Comercializez 
mazăre 5 t 

Telefon: 027343209; 
Mobil: 079004587; 
Email: valentina.turcan.59@mail.ru 

Comercializez 
ceriale 60 t 

s.Pleseni; Telefon: ; 
Mobil: 069099112; 
Email: pleseni.cap@mail.ru 

Realizez cereale 1 000 t 
s.Pleseni; Telefon: ; 
Mobil: 069099112; 
Email: pleseni.cap@mail.ru 

Comercializez 
cereale  40 t 

s.Pleseni; Telefon: ; 
Mobil: 069099112; 
Email: pleseni.cap@mail.ru 

Comercializez 
seminţe de fl oarea 
soarelui 

1 000 t 
s.Pleseni; Telefon: ; 
Mobil: 069099112; 
Email: pleseni.cap@mail.ru 

Comercializez 
cerelale 10 t 

r.Cantemir, s.Antonesti; 
Telefon: ; Mobil: 067680476; 
Email: stoleicovpetru@mail.md 

Comercializez pro-
dese apicole 250 kg 

s.Tarancura, r.Cantemir; 
Telefon: ; Mobil: 069279415; 
Email: curcenco@mail.md 

Comercializez 
seminţe de fl oarea 
soarelui

 30 t s.Baimaclia; Telefon: 027343214; 
Mobil: ; Email: ionsibov56@mail.ru 

Comercializez făină 
de grîu  5 t s.Baimaclia; Telefon: 027343292; 

Mobil: ; Email: sacali@mail.md 

Tractor IUMZ-6 1 unităţi 
Telefon: 027343209; 
Mobil: 079004587; 
Email: valentina.turcan.59@mail.ru 

Comercializez pro-
duse apicole 120 kg s.Cioselia; Telefon: 027354345;  

Email: l.cioclea@mail.ru 
Comercializez pro-
duse apicole 300 kg s.Chioselia; Telefon: 027354670;  

Email: savenco25.10@mail.ru 
Comercializez 
seminţe de fl oarea 
soarelui 

6 t 
s.Antonești,r.Cantemir; 
Telefon: 064153213; 
Email: serj1980@mail.ru 

Comercializez po-
rumb boabe. 6 t 

s.Baimaclia,r.Cantemir; 
Telefon: 027346119; 
Email: mchiriac@mail.md 

Comercializez 
seminţe de fl oarea 
soarelui 

 8 t 
s.Baimaclia,Cantemir; 
Telefon: 027343421; 
Email: ivaleriu88@mail.ru 

Comercializez 
seminţe de fl oarea 
soarelui 

 12 t 
s.Antonești,Cantemir; 
Telefon: 060444813; 
Email: anatolii1962@yahoo.com 

Comercializez 
seminţe de fl oarea 
soarelui 

8 t s.Haragăș; Telefon: 027363273; 
Email: uvas59@yahoo.com 

Comercializez po-
rumb boabe  7 t 

s.Coștangalia,rl.Cantemir; 
Telefon: 027355416; 
Email: cretu.72@yahoo.com 

Comercializez pro-
duse apicole. Preţ 
negociabi. 

100 kg 
s.Cîietu,r.Cantemir; 
Telefon: 029892412;  
Email: ion.mititelu@mail.md 

Comercializez pro-
duse apicole.Preţ 
negociabil 

 50 kg 
s.Lărguţa,r.Cantemir; 
Telefon: 027376232;  
Email: gh.bujac@mail.md 

Comercializez 
seminţe de fl oarea 
soarelui. 

 8 t s.Cîrpești,r.Cantemir; Telefon: 
027378281; Email: s.panea@mail.md 

Comercializez 
seminţe de fl oarea 
soarelui 

 5 t s.Haragis; Telefon: 027363230; 
Email: dum.andoni@mail.ru 

Grâu alimentar  80 t 

MD-5937, s. Navîrneţ, raionul Făleşti 
; Telefon: 00373 259 73431; Mobil: 
00373 69213297 ; Email: victor_
agheni1959@rambler.ru 

Mere  80 t 

MD-5937, s. Navîrneţ, raionul Făleşti 
; Telefon: 00373 259 73431; Mobil: 
00373 69213297 ; Email: victor_
agheni1959@rambler.ru 

Comercializez po-
rumb boabe 440 t 

s.Cîrpești,r-n Cantemir; Telefon: 0273 
78443 ; Mobil: 079194080; 
Email: anatolie@mal.md 

Vind struguri soiul 
Moldova 0 kg s. Ciuciuleni, r. Hincesti; 

Telefon: 069490367; Email: a789 
Vind struguri Mol-
dova 10 t s. Ciuciuleni; Telefon: 069274211; 

Comnina SK-5 1 unitatae 
satul Bocani, raionul Făleşti; 
Telefon: 079520844; 
Email: viitorul2014@rambler.ru 

Baloate de lucerna 1 000 uni-
tăţi 

satul Bocani, raionul Făleşti; Telefon: 
079520844; Email: viitorul2014@
rambler.ru 

Baloate de fân 2 000 uni-
tăţi 

satul Bocani, raionul Făleşti; 
Telefon: 079520844; 
Email: viitorul2014@rambler.ru 

Grâu  45 t 
Fălești, satul Horești, Telefon: +373 
25977174; Mobil: +37379850249; 
Email: revencobs@mail.md 

Puieţi de mere 1 000 uni-
tăţi 

s. Sadovoie, mun. Bălţi; 
Telefon: +37368033936; 
Email: nicolaiburlacu@mail.ru 

Puieti de prune 700 unităţi 
s. Sadovoie, mun. Bălţi; 
Telefon:  +37368033936; 
Email: nicolaiburlacu@mail.ru 

Comercializez mu-
rături 1 t 

s.Vadul lui Isac; Telefon: 029938379; 
Mobil: 0797710914; 
Email: snicolae@mail.md 

Programul Livada 
Moldovei 

Telefon: 022-58-31-15; 
Mobil: 069519501;

Mere 25 t 
s. Navarnet, raionul Falesti; Telefon: ; 
Mobil: +37378236034; Email: anton_
seremet@mail.ru 

Ovăz 2 t 
s. Logost eni, raionul Fălești; Telefon:  
037368656905; Email: mrusnac16@
rambler.ru 

Seminţe de Vică  2 t 
s. Logost eni, raionul Falesti; 
Telefon: 037368656905; 
Email: mrusnac16@rambler.ru 

CERERI
Produs / Serviciu Preț Cantitate Contacte 
Ger de rasă (animal 
de prăsilă) or.Hîncești; Telefon:: 068030452

Cumpăr Porumb, 
Soya, Grâ u, Floarea 
Soarelui 

mun. Balti; Telefon: 068876835; 
Mobil: 068876835; 
Email: greddy119@bk.ru 
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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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