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la toate ofi ciile poştale din ţarăla toate ofi ciile poştale din ţară 1616

Cabinetul de Miniștri a aprobat în 
ședinţa de miercuri, 15 februarie, alocarea 
a 14,5 milioane de lei din fondul de in-
tervenţie al Guvernului pentru lichidarea 
consecinţelor calamităţilor naturale.

Cea mai mare parte din sumă, 9 mili-
oane de lei, va fi  alocată Agenţiei Rezerve 
Materiale în scopul recuperării cheltuielilor 
pentru bunurile transmise din rezervele 
materiale de stat pentru lichidarea con-

secinţelor vântului puternic cu grindină 
din iunie 2016. Alte 3,9 milioane de lei vor 
fi  transferate Consiliului Raional Edineţ 
pentru lucrările de reconstrucţie a podului 
de acces în satul Trinca, deteriorat în urma 
ploilor abundente din vara anului 2014. 
Restul mijloacelor bănești sunt destinate 
lichidării consecinţelor calamităţilor natu-
rale din raioanele Leova, Florești, Ungheni 
și Soroca, precum și Serviciului Protecţiei 
Civile și Situaţiilor Excepţionale și Î.S. „Ad-

ministraţia de Stat a Drumurilor”.
Autorităţile publice urmează să pre-

gătească documentele necesare. Ulterior, 
Ministerul Finanţelor va acoperi cheltuielile 
menţionate.

Fondul de intervenţie al Guvernului este 
destinat fi nanţării cheltuielilor urgente 
legate de lichidarea consecinţelor calamită-
ţilor naturale, în caz de epidemii, dar și în 
alte situaţii excepţionale.

Sursa foto: moldova.org

14,5 MILIOANE DE LEI VOR FI ALOCATE DE GUVERN 

PENTRU LICHIDAREA CALAMITĂŢILOR NATURALE

Federaţia Naţională a Agricultori-
lor din Moldova AGROinform anunţă 
despre organizarea Adunării Generale 
a membrilor.  Evenimentul va avea loc 
în data de 24 februarie 2017, cu înce-
pere de la ora 11.00, pe adresa: mun. 
Chișinău, str. Zimbrului 10 (Institutul 
Muncii), Sala de conferinţe.

La întrunire vor participa: Consiliul 
de Administrare naţional, Consiliile 
de Administrare ale organizaţiilor re-
gionale, membre AGROinform, mem-
brii Federaţiei, directorii executivi ai 
organizaţiilor regionale, parteneri și 
fi nanţatori, echipa ofi ciului naţional 
de coordonare, mass-media.

La Adunare vor fi  prezentate ra-
poartele de activitate ale Federaţiei 
Naţionale a Agricultorilor din Mol-
dova AGROinform pentru anul 2016, 
vor fi  abordate problemele necesare 
de a fi  soluţionate în anul 2017 și 
vor fi  organizate alegerile organelor 
de conducere pentru anii 2017-2018.

FEDERAŢIA NAŢIONALĂ A AGRICULTORILOR DIN MOLDOVA AGROinform 

ANUNŢĂ DESPRE ORGANIZAREA
ADUNĂRII GENERALE
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ACTUAL

BERD ESTE GATA SĂ IMPLEMENTEZE 
NOI PROIECTE ÎN MOLDOVA

Banca Europeană 
pentru Reconstrucţie și 
Dezvoltare este gata să 
sprijine Moldova în imple-
mentarea noilor proiecte, 
atât în sectorul public, cât 
și în cel privat.

Acest fapt a fost relevat 
de prim-vicepreşedintele 
Băncii Europene pentru 
Reconstrucţie şi Dezvoltare 
(BERD), Philip Bennett, la 
întrevederea cu prim-mi-
nistrul Pavel Filip, infor-
mează NOI.md. Premierul 
le-a mulţumit reprezentan-
ţilor BERD pentru susţi-
nerea constantă acordată 
Republicii Moldova în 
implementarea proiectelor 
în domeniul infrastruc-
turii, aprovizionării cu 
apă potabilă și reabilitării 
drumurilor și a menţionat 
că Guvernul îşi doreşte 
să atragă cât mai multe 
investiţii în economia ţării 
pentru a derula proiecte 
sociale şi a informat despre 

acţiunile întreprinse de 
Guvern pentru ameliorarea 
mediului de afaceri, refor-
marea justiţiei, a sectorului 
fi nanciar-bancar și comba-
terea corupţiei. 

Premierul s-a referit şi 
la agenda de reforme prio-
ritare a Executivului pentru 
perioada următoare, evi-
denţiind reforma adminis-
traţiei publice centrale şi a 
celei locale. „Implementa-
rea cu succes a reformelor 
nu poate avea loc fără 
o administraţie publică pro-
fesionistă şi competentă”, 
a subliniat prim-ministrul. 
Pavel Filip a mai spus că 

reorganizarea administra-
ţiei publice va contribui şi 
la utilizarea mai efi cientă a 
resurselor fi nanciare aloca-
te de partenerii străini.

La rîndul său, prim-
vicepreşedintele Băncii 
Europene pentru Recon-
strucţie şi Dezvoltare, 
Philip Bennett, a felicitat 
Guvernul pentru progresul 
înregistrat şi a încurajat 
autorităţile să continue 
reformele şi, mai ales, să 
asigure implementarea cu 
succes a acestora. Ofi cialul 
a menţionat disponibili-
tatea BERD de a susţine 
implementarea proiectelor 

atît în sectorul public, cît şi 
în cel privat.

Părţile au făcut, de 
asemenea, un schimb de 
opinii referitoare la direcţi-
ile prioritare de cooperare 
dintre Guvern şi BERD 
pentru următoarea Strate-
gie de ţară pentru perioada 
2017-2020. Documentul va 
fi  elaborat în conformitate 
cu priorităţile strategice de 
dezvoltare ale Republicii 
Moldova, expuse în Strate-
gia Naţională de dezvoltare 
„Moldova 2020”.

Republica Moldova a 
devenit membru al BERD 
la 5 mai 1992, iar pe 3 
septembrie 1996, la Chişi-
nău a fost deschis Ofi ciul 
Reprezentanţii Permanente 
a BERD. De la începutul 
activităţii sale în Republica 
Moldova, BERD a fi nanţat 
111 proiecte în valoare de 
peste 1 miliard de euro. 
Portofoliul actual al BERD 
constituie 445 de milioane 
de euro.

În anii 2011-2016, 
În Moldova, au fost 
implementate cu succes 
proiecte de dezvoltare re-
gională în valoare totală 
de 800 de milioane de lei. 
Datele au fost oferite de 
către ministrul Dezvoltă-
rii Regionale şi Construc-
ţiilor, Vasile Bîtca, care a 
menţionat că pînă în pre-
zent au fost implemen-
tate circa 80 de proiecte 
în următoarele domenii: 
apă și sanitaţie, manage-
mentul deșeurilor solide, 
efi cienţa energetică, in-
frastructura drumurilor, 

creșterea atractivităţii 
turistice și proiecte de 
suport pentru dezvolta-
rea afacerilor, informea-
ză noi.md.

Benefi ciarii acestora sînt 
sute de mii de oameni din 
localităţile ţării. Numai în 
domeniul de aprovizionare 
cu apă potabilă și servicii de 

canalizare au fost construite 
trei staţii de epurare a apelor 
reziduale, două staţii de 
tratare a apei potabile, 164,1 
km de apeduct, 55 km de 
reţele de canalizare. Benefi -
ciarii acestor servicii sînt lo-
cuitorii a 53 de localităţi din 
ţară, dintre care peste 151 de 
mii de persoane benefi ciază 
de servicii de aprovizionare 
cu apă potabilă, iar de servi-
cii de canalizare – peste 28,2 
mii de cetăţeni. Doar pentru 
acest domeniu din Fondul 
Naţional de Dezvoltare Re-
gională au fost alocaţi peste 
188 de milioane de lei. 

PROIECTE DE DEZVOLTARE REGIONALĂ
IMPLEMENTATE ÎN MOLDOVA

Uniunea Europeană va 
acorda Moldovei un grant în 
valoare de 5 mil. euro pentru 
dezvoltarea unei infrastruc-
turi efi ciente a relaţiilor 
transnaţionale în Regiunea 
Dunării. Despre aceasta 
a anunţat reprezentantul 
Delegaţiei UE în RM, Aneil 
Singh, marţi, la Chişinău, la 
conferinţa privind Programul 
Transnaţional Dunărean 
2014-2020.

Potrivit agenţiei INFOTAG, 
el a menţionat că programul 
prevede un suport fi nanciar 
(pînă la 85% din bugetul total) 
pentru realizarea proiectelor 
investiţionale în ecologie, 
efi cienţă energetică, dezvolta-
rea infrastructurii rutiere şi în 

activitatea antreprenorială. 
La conferinţă au fost prezen-
tate concepţiile de programe, 
iar cele mai bune vor fi  selec-
tate pînă în luna mai, pentru 
a fi  fi nanţate. Suportul oferit 
de UE va permite Moldovei să 
coordoneze proiectele transna-
ţionale atât la nivel de stat, cît 
şi la nivel regional.

PENTRU CE VOR FI ALOCAŢI 
ÎNCĂ 5 MIL. EURO DE LA UE

NOI OPORTUNITĂŢI 
DE INTENSIFICARE A RELAŢIILOR 
MOLDOMAGHIARE 
ÎN DOMENIUL AGRICULTURII

Republica Moldova și 
Ungaria vor îmbunătăţi 
colaborarea în domeniile 
siguranţei alimentelor, 
sănătăţii animale și 
fi tosanitar. Executivul a 
aprobat un Memorandum 
de înţelegere între Minis-
terele Agriculturii din cele 
două state.

Documentul prevede 
consolidarea capacităţi-
lor instituţiilor de stat cu 
competenţe în domeniul 
siguranţei alimentelor, 
ajustarea la cerinţele sani-

tar-veterinare și fi tosani-
tare ale Uniunii Europene, 
ceea ce va permite extinde-
rea categoriilor de produse 
agricole exportate în UE.  
De asemenea, aplicarea Me-
morandumului va dinamiza 
relaţiile de cooperare în 
cadrul programelor și me-
canismelor de asistenţă din 
partea UE și a structurilor 
regionale.

Memorandumul este 
încheiat pentru un termen 
de cinci ani și a fost semnat 
la 5 decembrie 2016, la 
Budapesta, Ungaria.

ROMÂNIA VA ACORDA 
MOLDOVEI 
50 DE MILIOANE DE EURO

România va acorda 
Republicii Moldova, cu o 
lună mai devreme, a doua 
tranșă de 50 de milioane 
de euro din împrumutul 
ratifi cat în 2016, în sumă 
de pînă la 150 de milioane 
de euro, în condiţiile în 
care prima tranșă de 60 
de milioane de euro a fost 
acordată în data de 24 
august 2016. 

Împrumutul se reali-
zează în baza ‚Acordului 
privind asistenţă fi nanciară 
rambursabilă dintre Româ-
nia și Republica Moldova’ 
ratifi cat prin Legea nr. 
91/2016.
„În luna ianuarie 2017, 
Ministerul Finanţelor din 
Republica Moldova a trans-
mis Ministerului Finanţelor 
Publice din România o 
scrisoare ofi cială prin care 
solicită modifi carea datei 
de eliberare a celei de-a 
doua tranșe de 50 milioane 

de euro din 31 martie 2016 
în data de 27 februarie 
2017”, se arată în comuni-
catul MFP.

Potrivit Proiectului 
Hotărîrii de Guvern pen-
tru aprobarea modifi cării 
datei, publicat pe site-ul 
Ministerului Finanţelor, a 
fost comunicată intrarea 
în efectivitate a facilităţii 
de fi nanţare acordată de 
Fondul Monetar Internaţi-
onal pe o perioadă de 3 ani, 
prin două instrumente de 
creditare — Mecanismul 
de fi nanţare extinsă (EFF) 
și Mecanismul extins de 
creditare (ECF) în valoare 
totala de aproximativ 178,7 
milioane de dolari.
„Intrarea în efectivitate a 
facilităţii FMI reprezintă 
o condiţie necesară pen-
tru eliberarea tranșei nr. 
2 din asistenţa fi nanciară 
rambursabilă acordată 
de România”, se arată în 
document.
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STATISTICĂ: EXPORTURILE DIN R. MOLDOVA 
AU CRESCUT CU 4%, ÎN 2016

Pe parcursul anului trecut expor-
turile de mărfuri moldovenești au 
înregistrat o creștere de 4%. În mare 
parte această evoluţie se datorează 
exporturilor de cereale, seminţe, 
fructe oleaginoase, fi re, ţesături și 
articole textile.

În 2016 exporturile de mărfuri au 
totalizat 2,04 miliarde dolari sau cu 
4,0% mai mult faţă de 2015, potrivit 
datelor Biroului Naţional de Statisti-
că. Exporturile de mărfuri autohtone 
au constituit 1,35 miliarde dolari, 
fi ind în creștere cu 3,6% faţă de anul 
2015, care a contribuit la majorarea 
pe total exporturi cu 2,4%.
Reexporturile de mărfuri străine au 
însumat 694,4 milioane dolari (34,0% 
din total exporturi), majorând-se cu 
4,8% comparativ cu anul 2015. 

Exporturile de mărfuri destinate 
ţărilor Uniunii Europene (UE-28) au 
însumat 1, 33 miliarde dolari SUA (cu 
9,4% mai mult faţă de anul 2015), deţi-
nând o cotă de 65,1% în total exporturi, 
în comparaţie cu 61,9% în 2015.
Ţările CSI au fost prezente în 

exporturile Moldovei cu o pondere de 
20,3% (25,0% în 2015), ce corespunde 
unei valori de 414,2 milioane dolari. 
Exporturile de mărfuri către aceste 
ţări s-au micșorat cu 15,9%, compara-
tiv cu anul 2015.

Cel mai mult a crescut volumul 
exporturilor către România (+14,9%), 
Bulgaria (de 2,7 ori), Germania 
(+8,0%), Elveţia (+25,8%), Irak 
(+53,8%), Malaysia (de 3,3 ori), Polo-
nia (+7,2%), Austria (+26,1%), China 
(de 1,7 ori), Israel (de 3,4 ori), Portu-
galia (de 14,9 ori), Ucraina (+8,4%), 
Grecia (+16,1%), Ungaria (de 2,1 ori), 
Macedonia (de 2,6 ori) și Myanmar 
(de 4,5 ori), care a favorizat creșterea 
pe total exporturi cu 10,0%.

În același timp, s-au redus livră-
rile către Kazahstan (-77,5%), Bela-
rus (-21,3%), Regatul Unit al Marii 
Britanii și Irlandei de Nord (-17,2%), 
Federaţia Rusă (-3,1%), Indonezia 
(-66,6%), Statele Unite ale Americii 
(-22,8%), Letonia (-49,8%) și Cipru 
(-46,7%), atenuând astfel creșterea pe 
total exporturi cu 6,4%.

În 2016, cel mai mult au crescut 

exporturile de cereale și preparate pe 
bază de cereale (+34,0%), seminţe și 
fructe oleaginoase (+13,6%), mobilă 
și părţile ei (+25,1%), fi re, ţesături și 
articole textile (+41,6%), îmbrăcă-
minte și accesorii (+6,7%), vehicule 
rutiere (de 2,3 ori), mașini și aparate 
electrice (+5,7%), produse chimice or-
ganice (de 2,9 ori), articole prelucrate 
din metal (+36,3%), încălţăminte 
(+21,7%), băuturi alcoolice și neal-
coolice (+2,2%), zahăr, preparate pe 
bază de zahăr, miere (+9,9%), produ-
se lactate și ouă de păsări (+29,4%), 
care au contribuit la majorarea pe 
total exporturi cu 9,9%.

Totodată, s-au micșorat expor-
turile de legume și fructe (-18,8%), 
produse medicinale și farmaceutice 
(-35,6%), grăsimi și uleiuri vegetale 
fi xate, brute, rafi nate sau fracţionate 
(-24,8%), mașini și aparate indus-
triale cu aplicaţii generale (-21,5%), 
minereuri metalifere și deșeuri de 
metale (-39,3%), uleiuri esenţiale, 
rezinoide și substanţe parfumate, 
preparate pentru toaleta, produ-
se pentru înfrumuseţare (-9,0%), 
petrol, produse petroliere și produse 
înrudite (-33,0%), mașini genera-
toare de putere și echipamentele 
lor (-60,5%), fi bre textile (-79,5%), 
atenuând astfel creșterea pe total 
exporturi cu 6,2%.

Inspectoratul Fiscal 
Principal de Stat infor-
mează angajatorii ca 
până la 1 martie 2017 
sunt obligaţi să prezinte 
persoanelor cărora le-au 
efectuat plăţi informaţia 
privind veniturile obţi-
nute pentru anul trecut. 
Datele vor fi utilizate 
în scopul completării 
declaraţiei pe venit de 
către persoane fizice 
pentru perioada anului 
2016.

Informaţia se prezintă 
din următoarele tipuri de 
venit: dobânzile și plăţile 
pentru care s-a asigurat re-
ţinerea prealabilă sau care 
au fost scutite de impozitul 

pe venit la sursa de plată. 
Informaţia prezentată de 
angajator va cuprinde date 
despre tipul venitului achi-
tat, suma acestuia, suma 
scutirilor acordate, suma 
deducerilor și suma im-
pozitului reţinut (în cazul 
reţinerii) pentru perioada 
anului trecut.

De menţionat că nota 
referitor la venituri nu se 
prezintă pentru veniturile 
care se impozitează fi nal 
la sursa de plată cum ar 
fi : dividendele, royalty, 
câștigurile de la jocurile 
de noroc și de la campa-
niile promoţionale și/sau 
loteriile etc, precum și 
plăţile efectuate în adresa 
nerezidenţilor.

PÂNĂ LA 1 MARTIE 2017 
ANGAJATORIII SUNT OBLIGAŢI 
SĂ PREZINTE ANGAJAŢILOR 
NOTA PRIVIND VENITURILE

Potrivit agenţiei INFO-
TAG cu referire la site-ul 
Rosselhoznadzor, în lista 
pepinierelor se numără 
SA „Alfa Nistru”, fi rme-
le „Floribel”, „Sadovoe”, 
„Vicmar Agro”, „Smarta”, 
„Agroproduct”, „Vitis Cojuş-
na”, precum şi pepinierele 
întreprinderilor individuale 
ale lui Vladimir Orlovschi, 
Fiodor Cebotari, Valentin 
Gojan, Dumitru Ghilinschi.

Comparativ cu anul 
2016, lista furnizorilor a 

fost extinsă cu şase pepi-
niere. Acest lucru a fost 
posibil ca urmare a vizitei 
în Moldova, în septembrie 
anul trecut, a unui grup de 
experţi ai Rosselhoznadzor. 
Experţii ruşi şi colegii din 
Moldova au verifi cat starea 
mai mult pepiniere de pomi 
fructiferi şi de butaşi de 
viţă-de-vie, precum „Sel-
max K” şi „Floribel” (Bălţi), 
„AMG-Kernel” (Soroca), 
„Gospodarul Rediu” (Fă-
leşti), „Vitis” (Cojuşna).

ÎN ANUL CURENT, 15 PEPINIERE 
DIN MOLDOVA VOR AVEA 
DREPTUL SĂ EXPORTE MATERIAL 
SĂDITOR PE TERITORIUL 
FEDERAŢIEI RUSE

PROBLEMELE LA VĂMUIREA AUTOVEHICULELOR 
DIN STÂNGA NISTRULUI VOR FI ELIMINATE

În cadrul şedinţei de Guvern, 
Cabinetul de miniştri a aprobat o 
hotărâre care va elimina impe-
dimentele la plasarea în regim 
vamal de import a mijloacelor 
de transport cu plăci auto din 
regiunea transnistreană.

Astfel, conducătorii auto care 
au deţinut până la 1 noiembrie 
2016 mijloace de transport cu 
plăcuţe eliberate în unităţile 
administrativ-teritoriale din stânga 
Nistrului și mun. Bender le vor 
putea plasa în regim vamal de 
import, indiferent de termenul de 
exploatare, cu achitarea accizei în 
mărime de 30% din cota accizei 
stabilită pentru anul 2016. Mijloa-
cele de transport vor putea fi  vă-

muite fără prezentarea în original 
a actelor în baza cărora acestea 
au fost introduse în Republica 
Moldova. Pentru plasarea în regim 
de import va fi  necesară comple-
tarea de către solicitant a decla-
raţiei vamale și a unei declaraţii 

scrise pe propria răspundere cu 
privire la veridicitatea informaţiilor 
prezentate, cu anexarea la ultima 
a documentelor confi rmative, 
eliberate în unităţile administrativ-
teritoriale din stânga Nistrului și 
mun. Bender.

Ulterior, Întreprinderea de Stat 
„Centrul Resurselor Informaţio-
nale de Stat „Registru” va efectua 
înmatricularea acestor mijloace 
de transport în baza setului de 
documente menţionate și a adeve-
rinţei vamale.

Potrivit informaţiilor asigu-
ratorilor icenţiaţi din Republica 
Moldova, în anul 2016 deţinătorii 
unităţilor de transport din regiunea 
transnistreană au procurat aproxi-
mativ 16 mii de poliţe de asigurare 
de răspundere civilă auto, ceea ce 
denotă că acest număr de auto-
turisme circulă constant pe malul 
drept al Nistrului. Majoritatea 
dintre aceștia circulă în baza pro-
curilor eliberate de așa-numitele 
structuri din stânga Nistrului.

MINISTERUL FINANŢELOR A CEDAT „LOTERIA NAŢIONALĂ 
A MOLDOVEI” AGENŢIEI PROPRIETĂŢII PUBLICE 

Guvernul a votat miercuri, 15 
februarie,  un document prin care 
a decis că societatea pe acţiuni Lo-
teria Naţională a Moldovei va trece 
din subordinea Ministerului Finan-
ţelor în cea a Agenţiei Proprietăţii 
Publice, o subdiviziune a Ministeru-
lui Economiei, cu transmiterea acţi-
unilor în valoare de 250.000 de lei. 

Potrivit newsmaker.md, com-
pania de stat Loteria Naţională a 
Moldovei, care a primit monopol pe 
drepturile la businessul jocurilor de 
noroc din ţară, va trece în gestiu-

nea Agenţiei Proprietăţii Publice. 
Totodată, cei de la Ministerul Fi-

nanţelor afirmă că „Loteria” nu va 
fi privatizată. 

La Ministerul Finanţelor au expli-
cat decizia prin Legea privind admi-
nistrarea și deetatizarea proprietăţii 
publice. Potrivit acestei legi, afl area 
unor societăţi pe acţiuni de stat în 
subordinea directă a Ministerului 
Finanţelor este contrară legii. 

Amintim că „Loteria Naţională a 
Moldovei” a primit, la fi nele anului 
trecut, monopolul pe jocurile de noroc 
din ţară. Parlamentul a decis că jocu-
rile de noroc vor fi  sub stricta supra-
veghere a Ministerului Finanţelor.
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PAGINA MINISTERULUI AGRICULTURII

În ultima perioadă, Ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare Eduard GRAMA, a avut o serie de întâlniri cu ofi ciali străini. În cadrul acestor întâlniri au fost 
luate în discuţie probleme ce ţin de colaborarea Republicii Moldova cu România, Italia și Lituania în domeniul agricol. Cu fi ecare dintre aceste ţări, avem o experienţă 
notorie de conlucrare, iar continuarea și fortifi carea relaţiilor bilaterale pe segmentul agro-alimentar reprezintă o prioritate a Ministerului, în contextul modernizării 
agriculturii, a reformelor și  progresului în acest domeniu.

Ministrul Agriculturii 
și Industriei Alimentare 
Eduard GRAMA a avut recent 
o întrevedere și cu Vicemi-
nistrul Agriculturii Rolandas 
TARASKEVICIUS. Iniţiativa 
a venit din partea ofi cialului 
lituanian.  

Cei doi ofi ciali au trecut 
în revistă stadiul și perspec-
tivele de punere în aplicare  a 
proiectele de cooperare pentru 
dezvoltare, cooperarea în cadru 
multilateral, precum și coope-

rare bilaterală pe dimensiunea 
integrării europene. Totodată  
Eduard GRAMA, a propus conti-
nuarea cooperării în baza unui 
Plan de acţiuni între ministe-
rele celor două ţări pentru anii 
2017-2019 care vor include 
următoarele acţiuni:

Impulsionarea schimburilor 
comerciale bilaterale cu produ-
se agro-alimentare; Asistenţă 
în transpunerea regulamentelor 
și standardelor europene în 
domeniile pentru  produsele 
de origine animală și domeniul 

veterinar, produsele de origine 
vegetală și domeniu fi tosanitar, 
în special în contextul nece-
sităţilor de implementare a pre-
vederilor Acordului de Asociere 
RM-UE; Continuarea coope-
rării în domeniul zootehnic; 
Schimbul de experienţă între 
agenţiile de plăţi în agricultu-
ră din ambele ţări, în special, 
acordarea consultanţei în 
implementarea și îmbunătăţi-
rea sistemului de management 
și control intern; Proiectele de 
cooperare pentru programului 

Twinning ce ţine de domeniul 
siguranţa alimentară.

Partea lituaniană și-a 
exprimat disponibilitatea de a 
sprijini Republica Moldova și 
eventual a identifi ca posibilităţi 
de atragere a fondurilor UE 
pentru implementarea unor 
proiecte noi de dezvoltare pe 
segmentele sus-menţionate.
În acest context dl Rolandas 
TARASKEVICIUS Viceministru 
Agriculturii  a lansat o invitaţie 
în Republica Lituania dlui Edu-
ard GRAMA.

UN NOU PROIECT DE LEGE PRIVIND CERINŢELE GENERALE 
DE IGIENĂ A PRODUSELOR ALIMENTARE

Proiectul a fost elaborat de către Ministerul 
Agriculturii și Industriei Alimentare, iar în  Nota 
Informativă, publicată pe site-ul Ministerului, 
se specifi că faptul că condiţiile care au impus 
elaborarea proiectului rezidă din necesitatea 
atingerii unui nivel ridicat de protecţie a vieţii și 
a sănătăţii umane și stabilește principii supli-
mentare pentru legislaţia naţională în domeniul 
alimentar întru asigurarea consumatorilor cu 
produse alimentare inofensive și calitative, iar 
scopul proiectului ţine de  realizarea obiecti-
velor fundamentale ale legislaţiei în domeniul 
alimentar, inclusiv libera circulaţie a produselor 
alimentare, asigurarea siguranţei alimentare și 
facilitarea comerţului produselor alimentare.

Prezentul proiect de Lege stabilește cerinţele 
generale de igienă a produselor alimentare pentru 
toţi operatorii din businessul alimentar, la toate 
etapele de producere, procesare, păstrare, trans-
portare și comercializare, precum și de export. 
Acesta determină prevederi referitoare la cerinţele 
de structură, de organizare și de igienă pentru 
unităţi, proceduri de autorizare și/sau înregistrare 
a acestor unităţi, cerinţe de depozitare și de trans-

port, cât și cerinţele privind marcajele de igienă. 
La fel, reglementările proiectului de lege 

menţionat disting principalele responsabilităţi ale 
operatorilor din businessul alimentar, necesitatea 
asigurării siguranţei produselor alimentare pe tot 
circuitul alimentar, începând cu producţia primară, 
implementarea generală a procedurilor bazate 

pe principiile HACCP (Hazard Analysis and Critical 
Control Point), împreună cu aplicarea bunelor 
practici de igienă, elaborarea și implementarea ghi-
durilor de bune practici la toate nivelurile circuitului 
alimentar, în conformitate cu regulile de igienă a 
produselor alimentare și la aplicarea principiilor 
HACCP; necesitatea stabilirii criteriilor microbiolo-
gice și cerinţelor de control al temperaturii, bazate 
pe o evaluare știinţifi că a pericolului.

Obiectivul principal al noilor cerinţe generale de 
igienă este asigurarea unui nivel ridicat de protecţie 
a consumatorului din punct de vedere al siguran-
ţei alimentare. Fiecare operator din businessul 
alimentar de-a lungul lanţului trebuie să asigure 
respectarea cerinţelor privind siguranţa alimentară.

Actul legislativ nominalizat prevede înregis-
trarea și, după caz, autorizarea unităţilor, ţinerea 
evidenţei și păstrarea documentelor, în funcţie de 
mărimea întreprinderilor, ce ar permite trasabili-
tatea produselor de-a lungul circuitului alimentar 
pentru asigurarea siguranţei alimentare în diverse 
sectoare specifi ce, precum și colaborarea opera-
torilor din businessul alimentar pentru a permite 
autorităţilor competente să efectueze controale 
efi ciente.

Proiectul dat se afl ă în concordanţă cu le-
gislaţia privind domeniu siguranţei alimentelor și 
protecţiei consumatorilor și  transpune prevederile 
legislaţiei europene în domeniu. 

În Nota Informativă se mai precizează că sub 
aspect fi nanciar și economic implementarea pro-
iectului de lege nu va necesita fi nanţare din buget.

Prin implementarea prezentelor Cerinţe vor 
fi  înlăturate un șir de discrepanţe existente în 
domeniul siguranţei alimentare, vor fi  implementa-
te principiile de analiză a pericolelor și a punctelor 
critice de control pe parcursul întregului fl ux tehno-
logic după principiul „de la furcă la furculiţă” și/sau 
a ghidurilor de bune practici. 

De asemenea, obiectivele urmărite de prezen-
tul proiect constau în crearea unui cadru legislativ 
univoc și coerent, asigurarea unui înalt nivel de 
protecţie a consumatorului și responsabilizarea 
agenţilor economici cu activitate în domeniul 
businessului alimentar privind siguranţa produselor 
alimentare, conform practicilor stabilite în Uniunea 
Europeană.

Proiectul de Lege poate fi  consultat pe pagina 
web a Ministerului Agriculturii și Industriei Alimen-
tare.

ÎNTREVEDERE CU AMBASADORUL ROMÂNIEI, DANIEL IONIŢĂ
Pe data de 8 februa-

rie Ministrul Agriculturii 
și Industriei Alimentare 
Eduard GRAMA  a avut o 
întrevedere cu Ambasadorul 
României în Republica Mol-
dova, Excelenţa Sa Daniel 
Ioniţă. Ofi cialii au discutat 
despre acordurile bilaterale 
în domeniul agriculturii și 
posibilitatea iniţierii unor 
noi colaborări. 

La întrevedere Ministrul 
Agriculturii și Industriei Ali-
mentare Eduard GRAMA a 
subliniat excelenta coopera-
re în domeniul agro-alimen-
tar  dintre cele două ţări, 
precum și sprijinul constant 
de care se bucură ţara noas-
tră din partea colegilor din 
România. Totodată s-a dis-
cutat despre fortifi carea rela-
ţiilor comerciale în domeniul 

agro-alimentar și despre po-
tenţialul domeniului agrar al 
Republicii Moldova. La rân-
dul său Ambasadorul român 
a reiterat sprijinul României 
pentru parcursul european al 
Republicii Moldova precum 
și susţinerea proiectele 
investiţionale care  au drept 
scop modernizarea secto-
rului agricol. Totodată dl 
Daniel Ioniţă a menţionat 

despre faptul că Republica 
Moldova rămâne un partener 
important  pentru Româ-
nia în diferite domenii cu 
precum și în domeniul agrar. 
Cu ocazia  acestei întâlniri 
Ministrul Eduard GRAMA  a 
lansat prin  intermediul dlui 
ambasador  Daniel Ioniţă 
o invitaţie în Republica 
Moldova  a  omologului său 
Român. 

ÎNTREVEDERE CU AMBASADORUL REPUBLICII ITALIENE, DNA VALERIA BIAGIOTTI
Evoluţiile relaţiilor bilaterale 

și perspectivele de dezvoltare 
a acestora în domeniul agri-
culturii ecologice și industriei 
alimentare au fost discutate în 
cadrul întrevederii de vineri, 10 
februarie la sediul Ministerului, 
a Ministrului Agriculturii și In-
dustriei Alimentare a ministrului 
Eduard GRAMA cu Excelenţa Sa 
Valeria BIAGIOTTI, Ambasador 
Extraordinar și Plenipotenţiar al 
Republicii Italiene.

Discuţiile celor doi ofi ciali s-au 
axat pe subiectul stadiului actual 
al  relaţiilor bilaterale între cele 
două ţări, menţionând sprijinul 
și consultanţa de care Republica 
Moldova benefi ciază în special pe 
domeniul implementării acordului de 
asociere cu Uniunea Europeană. În 
cadrul discuţiilor au fost menţionate 
posibilităţile de colaborare pe mai 
multe domenii dintre care domeniul 
știinţifi c precum  și cel de producere 
a produselor ecologice. Totodată s-a 

vorbit despre asigurarea continuităţii 
legăturilor de colaborare stabilite 
anterior. Partea italiană și-a exprimat 
disponibilitatea de a sprijini Republica 
Moldova în implementarea noilor 
proiecte de dezvoltare, de asemenea 
în atragerea noilor fonduri UE ce vor 
contribui la realizarea proiectelor pe 
diferite domenii. Ministrul Eduard 
GRAMA a mai remarcat necesitatea 
continuării cooperării în vederea 
implementării activităţilor de instruire 
în Republica Moldova pentru experţii 

din sectorul agro-alimentar și repre-
zentanţi în baza unui proiect comun 
moldo-italian. Dna ambasador Vale-
ria  Biagiotti l-a informat pe dl Eduard 
GRAMA că ministerul italian al muncii 
examinează posibilitatea organizării 
unor instruiri pentru experţii din Re-
publica Moldova în sfera agriculturii 
ecologice. În acest context, ambele 
părţi au exprimat interes pentru 
promovarea investiţiilor în agricultura  
ţării noastre, dezvoltarea rurală,  
industria vinului și cea  alimentară.

 ÎNTREVEDEREA CU VICEMINISTRUL AGRICULTURII REPUBLICII LITUANIA, ROLANDAS TARASKEVICIUS
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SIGURANȚA ALIMENTELOR - OBIECTIV PRIORITAR

Agenţia Naţională 
pentru Siguranţa Alimen-
telor a sistat importul de 
carne de pasăre din unele 
zone ale Ucrainei, Rusiei, 
Germaniei și Poloniei 
unde s-a înregistrat pre-
zenţa virusului de gripă 
aviară. Anunţul a fost 
făcut la 13 februarie de 
către directorul general 
adjunct al ANSA Vsevo-
lod Stamati. 

Potrivit ANSA, foca-
re de gripă aviară sunt 
înregistrate în circa 21 de 
ţări ale lumii. În contextul 
în care Republica Moldova 
importă mai mult de 50 
% de carne de pui, pasăre, 
ouă de incubare și alte de-
rivate din carne de pasăre, 
autorităţile moldovenești 
se văd nevoite să ia mă-
suri pentru a nu aduce 
focarul și în Republica 
Moldova.

„Am sistat parţial și 
temporar importul din 
4 ţări: Ucraina, Rusia, 

Germania și Polonia, pe 
perioada de risc. Spre 
exemplu, avem relaţii 
comerciale cu orașul Dne-
vopetrovsk din Ucraina. În 
acest caz am interzis im-
portul de carne de pasăre 
pe o rază de 50 de km de 
la această fabrică. La fel și 
în celelalte ţări. Din Ger-
mania aducem carne, dar 
din zonele care nu sunt 
afectate”, a declarat direc-
torul general adjunct al 
ANSA, Vsevolod Stamati.

DESPRE PERICOLUL 
GRIPEI AVIARE

Agenţia Naţională pen-
tru Siguranţa Alimentelor 
(ANSA) a elaborat un plan 
de biosecuritate pentru 
fermele și gospodăriile 
individuale de păsări, în 
contextul extinderii gripei 
aviare în apropierea hota-
relor Republicii Moldova 
pentru a preveni apariţia 
și extinderea  virusului pe 

teritoriul ţării, totuși, cea 
mai mare problemă ră-
mâne la frontiera regiunii 
separatiste transnistrene, 
care este foarte greu de 
controlat.

„R. Moldova se afl ă în 

prezent în zona de risc a 
focarului de gripă aviară, 
de aceea am întreprins 
măsuri necesare de a 
nu admite răspândirea 
virusului în fermele și 
gospodăriile individuale. 
În primul rând am estimat 
numărul păsărilor de pe 

teritoriul ţării, am organi-
zat seminare de instruire 
în cele 37 de subdiviziuni 
ale ANSA, cu participarea 
inspectorilor veterinari și 
a producătorilor de păsări, 
precum și am informat 

populaţia de la sate des-
pre această boală”, a spus 
Stamati.

Totodată, dl Stamati a 
menţionat că, actualmen-
te, ţara noastră a sistat 
importul de carne de orice 
fel din Ucraina din cauza 
confi rmării celor peste 

170 de focare de pestă 
porcină, iar din Germania, 
Polonia, România și Rusia 
importul a fost sistat doar 
din zonele unde au fost 
depistate cazuri de gripă 
aviară. „De asemenea, 
se întreprind măsuri de 
securitate și la frontiera 
de stat în colaborare cu 
Serviciul Vamal și Poliţia 
de Frontieră și nu se per-
mite persoanelor fi zice să 
introducă carne pe terito-
riul ţării. Până în prezent 
au fost ridicate și nimicite 
circa 2400 kg de carne. 
Un alt risc de răspândire a 
virusului aviar în Moldo-
va vine de la păsările din 
fauna sălbatică, care încep 
să se întoarcă în ţară la 
începutul primăverii”, a 
mai spus Stamati.

Gripa aviară este un 
virus care afectează în 
principal păsările, dar 
poate infecta și specii de 
mamifere. Aceasta nu 
prezintă pericol pentru 
sănătatea omului, iar 

simptomele principale de 
îmbolnăvire a păsărilor 
este lipsa post ei de mân-
care, învineţirea crestei și 
a bărbiei, iar peste trei zile 
aceasta moare. 

În R. Moldova sunt 45 
milioane de păsări, dintre 
care 17 milioane se găsesc 
în sectorul corporativ.

NOTĂ: Direcţia Supra-
veghere Sanitar – Vete-
rinară din cadrul ANSA 
a publicat pe site-ul său 
ofi cial ansa.gov.md, in-
formaţia despre situaţia 
epidemiologică a gripei 
aviare în lume, unde 
sunt trecute în revistă 
ţările în care au fost 
notifi cate focare de gripă 
aviară și unde persistă  
pericolul de răspândire 
a HPIA (infl uenţa aviară 
hiper - patogenă). Datele 
prezentate se bazează pe 
informaţia de ultimă oră 
a  Organizaţiei Mondiale 
pentru Sănătate Anima-
lă (OIE). 

RESTRICŢII LA IMPORTUL DE CARNE DE PASĂRE

INTERVIU: ”MOLDOVA ÎNTREPRINDE MĂSURI 
PENTRU A GARANTA SIGURANŢA ALIMENTARĂ”

Acest interviu a fost 
publicat pe site-ul Orga-
nizaţiei pentru Alimentaţie 
și Agricultură a Naţiunilor 
Unite (FAO) (http://www.
fao.org). Eleonora Dupo-
uy,  expert în siguranţa 
alimentară și nutriţie a 
Biroului Regional FAO pen-
tru Europa și Asia Centra-
lă, a vorbit recent despre 
eforturile depuse pentru 
modernizarea sistemului 
de siguranţă alimentară în 
Moldova. Mai jos aducem 
câteva citate din acest in-
terviu, care, după părerea 
redacţiei sunt relevante în 
condiţiile actuale. 

Oamenii din întreaga 
lume își doresc siguranţă 
atunci când vine vorba 
despre hrana pe care o 
consumă – ca aceasta să nu 
conţină toxine dăunătoare, 
viruși, bacterii, medicamen-
te de uz veterinar sau ca-
reva suplimente în surplus.  
Din acest motiv, autorită-
ţile Republicii Moldova, în 
cooperare cu FAO lucrează 

la modernizarea sistemu-
lui naţional de siguranţă 
alimentară. Îmbunătăţirile 
obţinute pe parcursul a 
doi ani prin implementa-
rea  unui proiect fi nanţat 

de FAO privind securitatea 
alimentară în Moldova, vor 
servi în benefi ciul consu-
matorilor, a politicienilor și 
autorităţilor naţionale com-
petente, a producătorilor, 
procesatorilor, și vor fi  utile 
pentru întreprinderile de 
alimentaţie publică. Aceste 
îmbunătăţiri ar trebui să 
protejeze piaţa alimentară 
internă și să extindă opor-
tunităţile pentru exportul 
de produse alimentare din 
Moldova pe pieţele-cheie 
din exterior.

Ce s-a realizat în 
Republica Moldova pe 
parcursul implementării 
acestui proiect? 

Deoarece problemele 
privind siguranţa produse-
lor alimentare au o mare 
importanţă pentru securi-
tatea alimentară, pentru 

nutriţie, pentru reducerea 
risipei de alimente dar și 
pentru reducerea deșeurilor, 
în defi nitiv -  pentru 
creșterea economică, pentru 
impactul asupra mediului 

și utilizarea responsabilă 
a resurselor naturale, FAO 
deja de mulţi ani își focu-
sează activitatea pe aceste 
domenii și, deci, a acumu-
lat o experienţă vastă. În 
această privinţă, ţările sunt 
interesate de sprijinul FAO, 
sprijin care este necesar 
pentru ca aceste state să-și 
consolideze sistemele de 
control al calităţii produse-
lor alimentare  la diferite 
niveluri - sistemic, instituţi-
onal, la nivelul întreprinde-
rilor și al persoanelor fi zice.

Agenţia Naţională 
pentru Siguranţa Alimen-
telor din  Moldova a fost 
fondată în anul 2013, ca un 
organism unic de control al 
alimentelor pe tot par-
cursul lanţului alimentar. 
Împreună cu Ministerul 
Agriculturii - autoritatea 

principală implicată în 
politici de dezvoltare în 
domeniu,  această Agenţie 
nouă a devenit principalul 
benefi ciar al proiectului. 
Împreună cu ei am muncit 
din greu pentru a îmbună-
tăţi nivelul de percepţie și 
aplicare consecventă a ana-
lizei de risc pentru sistemul 
de supraveghere și control, 
creând politici și cadrul de 
reglementare, consolidând 
structurile naţionale ale 
Codex  Alimentarius. (Codex 
alimentarius este o colecţie 
de standarde internaţionale, 
de coduri de bună practică 
alimentară, de ghiduri și de 
alte recomandări referitoare 
la produsele alimentare, 
la producerea și siguranţa 
acestora. Acesta cuprinde 
standarde pentru toate 
alimentele, fi e ele prepa-
rate, semipreparate sau 
crude și pentru distribuţia 
către consumator, prevederi 
în ceea ce privește igiena 
alimentară, aditivi alimen-
tari, reziduuri de pesticide, 
factori de contaminare, 
etichetare și prezentare, 
metode de analiză și prele-
vare. n.r.)

O altă componentă 
importantă a proiectului 
este evaluarea complexă 
a sistemelor naţionale 
de control al produselor 
alimentare prin corelare 
cu normele și standardele 
relevante acceptate la nivel 

internaţional și a criteriilor 
de evaluare a efi cacită-
ţii, elaborate de FAO, în 
colaborare cu Organizaţia 
Mondială a Sănătăţii (OMS). 
În stadiu de elaborare este 
și planul naţional de acţiuni 
în situaţii de urgenţă în do-
meniul siguranţei alimen-
telor și actele normative, 
orientate spre consolidarea 
sistemului de returnare a 
produselor alimentare. 

În prezent, se efectuează 
evaluarea datelor colectate, 
iar pe parcursul săptămâ-
nilor  următoare vom face 
cunoștinţă cu raportul 
preliminar, în care sunt pre-
zentate domeniile prioritare 
de acţiune imediată.

De asemenea, am ajutat 
la pregătirea a două îndru-
mare referitor la asistenţa 
în domeniul siguranţei 
produselor alimentare. 
Unul dintre acestea este 
destinat producătorilor 
mici de lapte,  iar celălalt 
- pentru întreprinderile de 
alimentaţie publică -  două 
sectoare identifi cate iniţial 
în calitate de grupuri ţintă 
prioritare.

Planifi căm și organiza-
rea cursurilor de formare 
pentru inspectorii veterinari 
și inspectorii de control 
al siguranţei produselor 
alimentare. Abatoarele 
reprezintă una dintre cele 
mai importante verigi ale 
lanţului alimentar, care 

necesită  monitorizare 
riguroasă, deoarece în acest 
caz problemele legate de 
sănătatea animalelor se  
transformă  în probleme de 
siguranţă alimentară.

În cadrul proiectului a 
fost acordată asistenţă  în 
domeniul legislaţiei privind 
siguranţa alimentară, 
pentru a diminua lacunele 
existente în calea realizării 
obiectivelor naţionale.

Ce alte măsuri ar tre-
bui luate pentru a garan-
ta siguranţa alimentară?

O problemă acută pen-
tru toate ţările post-sovieti-
ce sunt pieţele neautorizate 
de produse alimentare. 
Pentru a-și câștiga existen-
ţa, mulţi oameni produc 
hrană în gospodăriile lor și 
le vând în staţiile de auto-
buz, metrou și în alte locuri 
publice. Desigur, astfel de 
activitate trebuie interzisă, 
dar este necesar ca situaţia 
să fi e schimbată în așa fel, 
încât să  nu afecteze nivelul 
de trai al oamenilor, și în 
același timp, să garante-
ze siguranţa produselor 
alimentare. Acești producă-
tori de produse alimentare 
ar putea crea asociaţii și 
să devină parte a sistemu-
lui naţional de control al 
siguranţei producţiei de 
alimente. Ţările au nevoie 
de recomandări și sprijin în 
această direcţie. 

Sursa: www.fao.org
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INTEGRAREA DIMENSIUNII DE GEN ÎN ONGuri 
Despre necesitatea in-

tegrării dimensiunii de gen 
în toate sferele de activitate 
ale societăţii se vorbește și 
se scrie mult. Practica bate 
realitatea, dar eforturile 
depuse pentru a schimba 
oarecum starea de lucruri ar 
trebui să dea roade într-un 
fi nal, or, societatea modernă 
impune reguli de joc, cărora 
trebuie să la facem faţă. 
Deși egalitatea de gen este 
un drept fundamental al 
omului,  inegalităţile rămân 
încă adânc înrădăcinate în 
societatea noastră. Femeile 
( inclusiv cele din mediul 
rural) au mai puţine opor-
tunităţi de a se manifesta, 
de a pleda pentru drepturile 
lor, de a se face auzite.  

Unul dintre obiectivele 
majore, pe care le susţine și le 
promovează Federaţia Naţiona-
lă a Agricultorilor din Moldova 
AGROinform este respectul 
faţă de egalitatea de șanse. 

Astfel, recent, AGROinform 

a organizat un seminar de in-
struire pentru Directorii Execu-
tivi ai Organizaţiilor Regionale 
ale Federaţiei Naţionale a agri-
cultorilor din Moldova cu gene-
ricul: „INTEGRAREA DIMEN-

SIUNII DE GEN ÎN ONG-uri”. 
Evenimentul s-a desfășurat în 
cadrul proiectului „Îmbunătăţi-
rea oportunităţilor și serviciilor 
disponibile comunităţilor de 
afaceri de pe ambele maluri 
ale Nistrului prin susţinerea 
Asociaţiilor de Business”. 
Seminarul a fost susţinut de 
instructoarea Angela Vacaru, 
care a vorbit despre stereoti-
purile de gen persistente în 
societatea noastră -  convin-
geri, idei, ,prejudecăţi care, 

limitează atât femeile, cât și 
bărbaţii la rolurile tradiţionale, 
afectează deciziile, valorile și 
comportamentul acestora, con-
form trăsăturilor dezirabilele 
feminităţii și masculinităţii în 

societatea dată. Iar Egalitatea 
de gen se referă la exercitarea 
de drepturi, șanse și de respon-
sabilităţi egale către bărbaţi 
și femei, precum și de băieţi și 
fete, în toate sferele vieţii. 

Pe segmentul integrării 
dimensiunii de gen, Organiza-
ţiilor Societăţii Civile le revine, 
oarecum, rolul de promotori ai 
schimbărilor și revizuirii men-
talităţii în abordarea egalităţii 
de șanse. 

Participanţii la instruire 

au afl at despre avantajele in-
tegrării dimensiunii de gen în 
ONG-uri, între care ar fi : 

Managementul efi cient: 
atât constituenţii, cât și perso-
nalul organizaţiei sunt incluși 

în toate procesele care îi vizea-
ză, iar opiniile lor contează în 
egală măsură pentru manage-
ment, indiferent de categoria 

de sex, căreia îi aparţin. Prin 
acest lucru, și cultura orga-
nizaţională se îmbunătăţește 
considerabil, iar rolurile de gen 
tradiţionale nu sunt reproduse 
în contextul organizaţiei.

ONG-ul se apropie mai 
mult de constituenţii săi, 
fete și băieţi, femei și bărbaţi, 
bătrâni și bătrâne, persoane 
cu dizabilităţi de o anumită 
categorie de gen, etc.

Implică atât femeile, 
cât și bărbaţii și utilizează 
pe deplin toate resursele 
umane. O sarcină de lucru este 

performată în conformitate 
cu competenţele persoanei și 
atribuţiile funcţiei sale (în baza 
fi șei de post), și nu cu anumite 

caracteristici individuale (gen, 
vârstă, poziţie socială, etc.)

Creste gradul de 
conștientizare a problemei 
de gen și, respectiv, sensibili-
zarea de gen a angajaţilor, iar 
ulterior, se va regăsi și în abor-
dările promovate de organiza-
ţie, în relaţiile cu constituenţii, 
cu partenerii, comunitatea 
donatorilor, etc.

În cadrul instruirii au mai 
fost discutate aspecte legate de 
egalitatea de gen în localităţile 
rurale. 

În calitate de soluţii și 

exemple practice de inte-
grare a dimensiunii de gen 
într-o Organizaţie a Socie-
tăţii Civile pot fi luate în 
considerare: 

- Încurajarea formulării 
funcţiei deţinute în confor-
mitate cu apartenenţa de gen 
(coordonator/coordonatoare, 
Consultant/ă, președinte/
președintă etc.)  în semnătura 
electronică, în cărţile de vizită.

- Încurajarea femeilor să 
aplice/participe la diferite 
evenimente prin formulări 
gen: ”ONG X își propune să se 
bucure de diversitate în ceea ce 
privește angajaţii săi, iar feme-
ile sunt încurajate să aplice/să 
depună dosarul.

Femeile sunt încurajate să 
se înscrie la trening”

- Includerea in politicile in-
terne a unor clauze și proceduri 
clare cu privire la discriminare 
de gen, hârţuire sexuală etc. 

- Reglementări privind 
regimul fl exibil de muncă 

- Stipularea raportului de 
femei/bărbaţi în documentele 
relevante (statutul organizaţiei, 
procedura de recrutare a mem-
brilor Consiliului de Adminis-
traţie etc.) 

- Încurajarea angajaţilor 
bărbaţi să benefi cieze de conce-
diu parental; etc.

 PROGRAMUL „FEMEI ÎN AFACERI”. 
ÎNREGISTRAREA CONTINUĂ 

Peste  100 de femei 
din Republica Moldova au 
aplicat deja  până în prezent 
pentru a benefi cia de suport 
în cadrul Programului – 
pilot „Femei în Afaceri”. 
Înregistrarea la Componenta 
I a programului va dura 
până la sfârșitul lunii mar-
tie, timp în care femeile care 
intenţionează să lanseze o 
afacere proprie în Republica 
Moldova, sau să dezvolte 
afacerea existentă, pot apli-
ca la acest program.

Potrivit datelor din 
aplicaţii, aproape 50% din 
femei care deja s-au înscris 
la program sunt angajate 
în câmpul muncii, însă au 
capacitatea și doresc să lan-
seze propria afacere, iar altă 
jumătate sunt în concediu de 
îngrijire a copilului, activea-

ză pe cont propriu sau sunt 
șomere, informează poliex-
pert.md.

Din punct de vedere geo-
grafi c, circa 80% din femeile 
cu iniţiativă antreprenorială 
sunt din centrul Republicii 
Moldova, dintre care mai 
mult de o treime sunt din 
municipiul Chișinău.

Cele mai multe femei 
optează pentru afaceri ce 
ţin de prestarea serviciilor, 
agricultură,  meșteșugărit 
sau agroturism.

Potrivit Hotărârii 
de Guvern nr. 1064 din 
16.09.2016 cu privire la apro-
barea Programului – pilot 
„Femei în Afaceri”, după în-
cheierea perioadei de aplicare 
dosarele vor fi  verifi cate în 
sensul corespunderii crite-
riilor de eligibilitate, pentru 
prima componentă a Progra-

mului. Potrivit Programului, 
300 de femei vor participa 
la instruiri, vor benefi cia de 
consultanţă în domeniul 
antreprenorialului și vor fi  
ghidate în procesul de iniţie-
re a afacerii.

Programul – pilot „Femei 
în Afaceri” a fost aprobat prin 
Hotărâre de Guvern în sep-

tembrie 2016. Acesta își pro-
pune să ofere suport fi nanci-
ar și non-fi nanciar femeilor 
care planifi că să lanseze sau 
să extindă afaceri și compa-
niilor în creștere, fondate și 
gestionate de femei. Progra-

mul prevede acordarea supor-
tului consultativ, didactic și 
fi nanciar la 400 de femei.

Programul va acorda su-
portul pentru femeile antre-
prenoare la 3 etape diferite 
de dezvoltare a afacerii:

1)   Doritoare de a-și lan-
sa o afacere;

2)   Întreprinderi nou cre-
ate și administrate de către 
femei;

3)   Companii în creștere, 
fondate și gestionate de 
femei.

Componenta I prevede 
instruire și îndrumarea a 300 
de viitoare antreprenoare 
pentru lansarea propriei afa-
ceri pe teritoriul Republicii 
Moldova în următoarele 12 
luni de la aplicare la Pro-
gram.

Componenta II este 
destinată întreprinderilor 
înregistrate mai puţin de 2 
ani, create și gestionate de 
către femei. Participantele 

la această componentă vor 
benefi cia de granturi pentru 
dezvoltarea afacerii. Pentru 
această componentă vor fi  
selectate  100 de femei-an-
treprenoare.

Componenta III va oferi 
suport pentru companiile în 
creștere - investiţii de scară 
largă pentru extinderea pieţei 
de desfacere și promova-
rea exporturilor, cu suport 
consultativ direcţionat spre 
maximizarea impactului in-
vestiţiilor. Etapa este destina-
tă companiilor active pe piaţă 
mai mult de 2 ani, care sunt 
create și gestionate de femei 
și planifi că creșterea cifrei 
de afaceri și/sau numărului 
angajaţilor în următoarele 18 
luni, prin extinderea pieţei de 
desfacere, export și inovare.

Sursa foto: fi nanciarul.ro
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PULSUL ORGANIZAȚIILOR REGIONALE

Pe data de 09 februarie 
membrii Organizaţiei Obștești 
”Cutezătorul”, Organizaţia Regi-
onală din Fălești a federaţiei 
naţionale a Agricultorilor din 
Moldova AGROinform s-au 
întrunit în cadrul Adunării 
Generale pentru a trece în 
revistă activităţile desfășurate 
pe parcursul anului trecut 
și pentru a trasa priorităţile 
pentru anul 2017.

Directorul Executiv, Victor 
Cimpoieș s-a referit la con-
diţiile economice, inclusiv în 
sectorul agricol care au infl u-
enţat activitatea  Organizaţiei 
Obștești ”Cutezătorul” în anul 
care s-a scurs. ”Aici vorbim și 
de restricţiile comerciale impu-
se de Federaţia Rusă, care au 
continuat și în 2016, și de criza 
din Ucraina, și de diminuarea 
volumelor producţiei mai mul-
tor mărfuri și servicii, a comer-
ţului exterior și a investiţiilor, 
dar și multe altele. Ca rezultat, 
membrii AGROinform consta-
tă că activitatea în sectorul 
agricol devine tot mai difi cilă, 
iar agricultorii abandonează 
această muncă și își caută de 
lucru la orașe sau migrează 
peste hotare” – a punctat Victor 

Cimpoieș. 
Totodată, subiectul subven-

ţiilor rămâne subiectul- cheie 
al tuturor întrunirilor produ-
cătorilor agricoli. ”Priorităţile 
programului de subvenţionare 

se modifi că în fi ecare an, ceia 
ce nu permite planifi carea stra-
tegică a investiţiilor în agricul-
tură. Deși Legea subvenţionării 
a fost deja aprobată, faptul că 
se mai tergiversează aprobarea 
Regulamentului pentru acest 
an este un impediment major 

în activitatea agricultorilor” – 
au menţionat participanţii la 
Adunarea Generală. 

Între alte probleme care își 
pun amprenta pe activitatea în 
sectorul agrar mai trebuie lua-
tă în calcul  creșterea semnifi -
cativă a preţurilor la mijloacele 
circulante, iar producătorii 

agricoli din Moldova plătesc cu 
30%-40% mai scump pen-
tru mijloacele de producere 
comparativ cu producătorii din 
ţările vecine, ce diminuează 
competitivitatea produselor 

autohtone.
În aceste condiţii, Organi-

zaţia Obștească ”Cutezătorul” 
își urmează activitatea, punând 
prioritate pe susţinerea mem-
brilor săi, informarea și consul-
tarea lor. ”În anul trecut și-au 
desfășurat activitatea grupurile 

neformale de fermieri: - Grupul 
de vânzări a producătorilor de 
struguri de masă din Orașul 
Fălești în care sun cuprinși 

fermieri din mai multe loca-
lităţi; și Grupul de vânzări al 
producătorilor de cireșe, vișine 
și prune din satul Glinjeni, în 
cadrul cărora s-au desfășurat 
seminare, vizite de studiu și 
ateliere de lucru. De asemenea, 
s-a activat și pe segmentul 
cercurilor de studiu -  Cercul de 
Studiu Comunitar de Femei in 
care au fost cuprinse 25 de fe-
mei active din diferite localităţi 
și Grupul de  Studiu Fermieri 

cu specializarea in studierea 
agriculturii ecologice ” – a mai 
specifi cat Victor Cimpoieș. 
Actualmente Organizaţia 
Obștească ”Cutezătorul” numă-
ră 512 membri practic în toate  
primăriile din raion, inclusiv 
51 localităţi rurale, municipiile 

Bălţi și Chișinău, raioanele 
Ungheni și Sângerei, iar dintre 
aceștia 36% sun femei.

După numărul de membri 
și volumul bugetului pentru 
anul viitor AO “CUTEZATORUL” 

se poziţionează pe locul I in 
reţeaua AGROinform. ”Staful 
tehnic a mai lucrat la elabora-
rea a 3 proiecte, din care 2 au 
obţinut fi nanţare: este vorba 

despre proiectul “Prin comu-
nicare si cooperare pentru o 
viaţă mai buna”, fi nanţat de 
UE si implementat de PNUD 
Moldova; și  proiectul “Pas cu 
pas spre colectarea separata a 

deșeurilor”, fi nanţat de UE prin 
programul operaţional comun 
Republica Moldova - Ucraina 
și implementat de Consiliul 
raional Fălești” – ne-a informat 
Directorul Executiv, Victor 
Cimpoieș.

Referitor la sarcinile pentru 
2017, acestea ţin preponde-
rent de stabilitatea fi nanciară 
a OR, Implicarea a cât mai 
mulţi membri în activităţile 
desfășurate, diversifi carea in 
continuare a serviciilor și spo-
rirea calităţii acestora, elabora-
rea și implementarea proiec-
telor alternative cu implicarea 
membrilor în activităţile lor, 
abonarea tuturor membrilor la 
ziarul AgroMediaInform, etc.

Membrii AO ”Cutezătorul”, 
prezenţi la Adunarea Generală 
s-au mai referit în luările lor de 
cuvânt la necesitatea coope-
rării producătorilor agricoli, 
la implicarea tinerilor în sfera 
agriculturii, la oportunităţile 
pe care, după părerea lor, le-ar 
oferi acordarea subvenţiilor la 
hectar, după modelul ţărilor 
europene, au oferit și sugestii 
de teme și subiecte pentru zia-
rul AgroMediaInform, invitând 
redacţia în vizite la producă-
torii care desfășoară afaceri 
de succes, dar și solicitând și 
materiale de problemă și de 
investigaţie. 

Varza a rămas printre puţinele produse 
agricole, la care pe parcursul lunii prece-
dente și la începutul lunii curente, preţurile 
de comercializare au rămas constante, cu 
mici devieri. Mai mică este însă cererea, 
deoarece majoritatea consumătorilor -sau 
aprovizionat din timp cu producţia respecti-
vă pentru sezonul de iarnă.

Ponderea cantităţilor de varză pe piaţa 
agricolă din Bălţi este destul de mare, cedând 
numai cantităţilor foarte mari de cartofi . 
Predomină varza de origine autohtonă, 
comercializată numai de către intermedi-
ari, care o cumpără mai iest in de la diferite 
pieţe agricole mai mici sau din localităţile 
învecinate. Pe parcursul lunii precedente și la 
începutul acestei luni, preţurile de comer-
cializare a verzei a oscilat de la 1,80 până 
la 3,50 lei/kg. Cel mai frecvent preţ afi șat în 
această perioadă a fost de 2,00 - 2,50 lei/
kg. Comparativ cu perioada similară a anului 
2016, preţul mediu a scăzut aproximativ de 
3 ori. În anul 2016, datorită condiţiilor clima-

terice favorabile pentru agricultori, producţia 
globală de varză a fost mai mare faţă de anul 
2015. Tot în anul 2016, producătorii agricoli 
au mărit suprafeţele de teren însămânţate 
cu varză, astfel creându-se un surplus de 
producţie și ulterior contribuind la reducerea 
preţului de comercializare. 

O situaţie similară, s-a creat și pe 
celelalte pieţe agricole monitorizate din ţară. 
Actualmente, comparativ cu perioada similară 
a anului precedent, la piaţa din Chișinău, 
varza este mai iest ina de 4 ori, la Ungheni de 
2,4 ori, Edineţ de 2 ori, iar la Cahul de 1,7 ori. 

Comparativ cu piaţa din Republica 
Moldova, pe piaţa din Polonia (Bronisze), au 
fost înregistrate preţuri și mai mici. Producţia 
respectivă s-a vândut la preţul mediu de 1,40 
lei/kg.

Conform www.agroserver.ru, pe piaţa 
angro din Moscova, varza produsă în Rusia 
se vinde cu ridicata la preţul de la 10,00 până 
la 11,00 RUB/kg (3,35 - 3,70 lei/kg).

Sursa: AGROinform, Fălești

CARNE MULTĂ, 
PREŢURI MARI

Sortimentul de carne pe piaţa din Ungheni este 
destul de variat. Comercializează mai mult intermedia-
rii, care cumpără animale, masă vie, de la  producători 
și ulterior vând carnea cu amănuntul. Producătorii își 
vând singuri mai mult carnea de pasăre, iepure, nutrii 
și miel.

Cu toate că volumul de carne expus spre comerci-
alizare este mare, preţurile sunt pipărate. Costul unui 
kilogram de slănină de porc variază între 50,00 - 60,00 
lei; picioarele de porc se vând cu 45,00 - 50,00 lei/kg; 
costiţa și carnea de la burtă – 70,00 lei/kg; fi leul cu 
85,00 – 90,00 lei/kg. Carnea de vită fără os se vinde 
cu 90,00 lei/kg. Carnea de iepure și nutrii se vinde cu 
100,00 – 110,00 lei/kg. De curând au apărut pe piaţă și 
miei care se comercializează cu 80,00 lei/kg.

În halele cu carne nu sunt prea mulţi cumpărători.  
Oamenii în vârstă cumpără mai mult oase și bucăţele 
de carne de pe oase, deoarece sunt mai iest ine. Însă, 
vânzătorii benefi ciază mai mult de pe urma consu-
matorilor de peste Prut, care sunt prezenţi la piaţă în 
fi ecare săptămână. Puterea de cumpărare a moldove-
nilor este mică.

Sursa: AGROinform, Ungheni

În perioada rece a anului, atât 
laptele de vacă, cât și produsele 
obţinute din acesta sunt destul de 
solicitate de către consumatori. 
Cantităţile expuse pe piaţă sunt 
mai mici, iar preţurile - mai mari.

Laptele de vacă în raionul Edineţ 
provine mai mult de 90 la sută din 
gospodăriile individuale ale popula-
ţiei. Majoritatea cantităţilor de lapte 
sunt achiziţionate de către întreprin-
derile de procesare prin intermediul 
punctelor de colectare. Acestea 
achiziţionează laptele de la populaţie 
cu un preţ de 3,75 lei pentru un litru, 
în condiţii de bază, adică grăsimea 
3,5%, densitatea nu mai mica de 
1027 kg/m3, aciditatea nu mai mare 
de 18°T. Dar sunt și producători mici, 
care procesează ei singuri laptele de 
vacă și expun produsele pe pieţele 
agroalimentare.

Zilele trecute, pe piaţa 

agroalimentară din Edineţ cel mai 
întrebat produs dintre lactate a 
fost brânza de vaci. Intermediarii și 
micii producători comercializează 
brânza de vaci la preturi cuprinse 
între 40,00 și 50,00 lei/kg. Laptele 
proaspăt de vacă se vinde cu 8,00 
– 10,00 lei/l, smântâna – 40,00 lei/
kg, frișca – 50,00 lei/kg. Pe piaţă 
se comercializează și unt de casă 
la preturi cuprinse între 100,00 și 
120,00 lei/kg, dar se întâlnește mai 
rar, comercianţii spun că în această 
perioadă se comercializează bine 
smântâna și frișca, de aceia nu se 
prea prepara unt de casă.

Operatorii susţin ca acum 
produsele lactate se vând la preturi 
maxime care le permite piaţa, iar 
odată cu începerea Postului Mare 
și încălzirea timpului preţurile vor fi  
mai mici.

Sursa: AGROinform, Edineţ

PRODUCŢIE MULTĂ DE VARZĂ 
LA PREŢ MIC

PIEŢELE DIN REGIUNI

PIAŢA LACTATELOR 
LA EDINEŢ

ADUNAREA GENERALĂ A ORGANIZAŢIEI 
OBȘTEȘTI ”CUTEZĂTORUL” DIN FĂLEȘTI
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OPORTUNITĂȚI

Oportunităţile care se deschid pentru membrii Federaţiei Naţionale a Agricultorilor din Moldova, sun cu adevărat notorii. Datorită activităţilor implementate de AGROinform, 
fermierii au posibilitatea să se familiarizeze cu ultimele tendinţe în ceea ce privește noile tehnologii, dezvoltarea lanţului valoric, modalităţi de promovare a comerţului și exportului 
de producţie agricolă, etc. În ultima perioadă, Federaţia Naţională a Agricultorilor din Moldova, prin efortul comun al Băncii Europene pentru Reconstrucţie și Dezvoltare (BERD) și 
Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie și Agricultură (FAO) a organizat un șir de evenimente, menite să sprijine, să informeze și să încurajeze producătorii agricoli în pro-
movarea lanţului valoric și stimularea exportului de produse horticole.

Astfel, în toamna anului trecut, au fost organizate trei seminare de instruire pentru  antreprenorii din Cahul, Hâncești și Nisporeni, unde aceștia au putut afl a de la specialiștii din 
domeniu - experţi din cadrul Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Agricultură și Alimentaţie (FAO) cum pot spori efi cienţa lanţului valoric a unui produs, dar și despre perspectivele 
de export pe pieţele din Rusia, Ucraina, Kazahstan, UE. La acele seminare au participat peste 15 de producători agricoli, care au afl at despre cerinţele cumpărătorului de astăzi, în 
particular – despre faptul că aspectul mărfi i, modul în care este promovată producţia, un sortiment bogat și divers – totul contează. Într-un cuvânt, au învăţat să facă primii pași în 
materie de promovare, marketing și cucerire a pieţelor de desfacere.

Pe data de  23 noiembrie 2016, la Chișinău și-a desfășurat lucrările Prima Conferinţă Internaţională cu Forum Comercial “Retail-ul și Exportul Produselor Horticole Proaspete în 
Moldova”. Evenimentul, organizat prin efortului comun al Băncii Europene pentru Reconstrucţie și Dezvoltare (BERD) și Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie și Agricul-
tură (FAO) – în colaborare cu Federaţia Naţională a Agricultorilor din Moldova AGROinform, a reunit peste 120 producători, comercianţi angro și cu amănuntul, experţi în piaţă din 
toate regiunile Moldovei, precum și reprezentanţi ai importatorilor și reţelelor de supermarketuri din Belarus, Tadjikistan, România, Federaţia Rusă și Ucraina. Producătorii agricoli 
de la noi au avut oportunitatea să comunice cu reprezentanţii reţelelor de comerţ modern din ţară și de peste hotare despre condiţiile de livrare a produselor către acestea, să nego-
cieze posibilităţi, preţuri, termeni, cantitate și să încheie contracte de colaborare. Mulţi dintre aceștia au încheiat contracte de furnizare a producţiei cu supermarketurile prezente la 
Forum.

O etapă fi nală a acestui șir de evenimente a fost vizita, la începutul acestui an, a producătorilor agricoli de la noi în Polonia.
Despre acest turneu de studiu, care s-a dovedit a fi  unul interesant și foarte util pentru fermieri, am discutat cu vicedirectorul AGROinform, Iurie Hurmuzachi și cu participanţii, 

care au revenit în ţară cu impresii și planuri inspirate din experienţa producătorilor polonezi. 

De o experienţă inedită au avut 
parte recent câţiva dintre membrii 
Federaţiei Naţionale a Agricultorilor din 
Moldova AGROinform. Nouă producători 
agricoli care practică legumicultura și 
pomicultura au participat în perioada 
30 ianuarie – 05 februarie în cadrul unei 
vizite de studiu în Polonia. Tematica 
turneului a ţinut de studierea tehnologii 
moderne și a oportunităţilor de accesare 
a pieţelor pentru fructe și legume. 

”În componenţa grupului au fost 
selectaţi cei mai activi agricultori 
care au participat la Conferinţa 
Internaţională cu Forum Comercial 
“Retail-ul și exportul produselor 
horticole proaspete în Moldova” 
atunci când au negociat cu reţelele 
de supermarketuri autohtone și de 
peste hotare și au stabilit contacte 

de livrare, fermieri care tind spre 
o agricultură de valoare înaltă și 
au anumite planuri strategice de 
dezvoltare pentru viitor, cei care 
aspiră să  implementeze tehnolo-
gii moderne în creșterea fructelor 
și legumelor, și își pun drept scop 
penetrarea pieţelor atât interne cât 
și externe. Logistica turneului de 
studiu a fost elaborată la solicita-
rea AGROinform de către partenerii 
noștri din Polonia, care au inclus un 
șir de vizite și întruniri tematice, 
legate de obiectivul vizitei” – ne-a 
comunicat vicedirectorul AGROinform, 
Dl Iurie Hurmuzachi.

Pe parcursul unei săptămâni, 
timp în care s-a desfășurat turneul de 
studiu, participanţii au avut întâlniri cu 
agricultori de performanţă din Polonia. 

Chiar în prima zi a fost întreprinsă o 
vizită la producători de legume în sere. 
”În ultimii ani Polonia a reușit să 
înregistreze o evoluţie rapidă în 
creștere și rezultate foarte frumoase 
la capitolul cultivarea legumelor, 
dar și accesarea pieţelor. În serele 
care au fost vizitate au fost prezen-
tate atât tehnologia de construcţie 
a edifi ciilor date, cât și tehnica de 
creștere a legumelor. Fermierii au 
văzut plantele care urmau să intre 
în rod peste două săptămâni din 

momentul vizitei noastre.” – menţio-
nează Iurie Hurmuzachi.

De notat faptul că producătorii 
agricoli polonezi au obţinut tehnologii 
de cultivare a roșiilor anul în jur (cu 
excepţia a trei săptămâni în decembrie, 
când are loc perioada de pregătire a 
solului și a serelor propriu-zise, utilizând 
seminţe din Japonia și tehnologiile de 
construcţie a edifi ciilor inclusiv din 
Olanda, ei reușesc să obţină de la o 
plantă o recoltă de circa 45 de kilogra-
me). Legumele sunt de o calitate foarte 
înaltă, sunt transportabile, au un gust 
deosebit, iar datorită  acestui lucru, ei 
au reușit să penetreze mai multe pieţe 
din UE. Polonia  exportă roșii inclusiv în 
Grecia – ţara care are foarte mult soare 
și produce la fel  cantităţi foarte mari de 
legume. 

”Una dintre problemele de bază, 
sau scopurile legumiculturii moder-
ne din ţara noastră este extinderea 
termenului de cultivare a legumelor. 
Astfel, pentru fermierii noștri a fost 
foarte util să se familiarizeze cu 
aceste tehnologii” – mai spune Iurie 
Hurmuzachi.

Andrei Fodor, 
fermier din s. 
Cărpineni, r-n 
Hâncești: ”Impre-
sia mea ar suna în 
felul următor: Încă o 
dată ne-am convins 
de benefi ciile pe 

care le oferă UE. Eu fi ind din domeniul 
legumicol, (noi am fost în vizită la doi 
mari producători de roșii cu 5 ha. de 
sere și respectiv 5,5 ha). Să știţi că mai 
avem mult de lucrat ca să ajungem la o 

astfel de capacitate. Ce am văzut – nici 
nu îndrăznesc să visez la așa ceva în 
condiţiile noastre actuale. Eu sunt realist. 
Am mai participat la astfel de vizite – ele 
sunt binevenite. Cei de la AGROinform 
sunt o echipă bine pusă la punct.” 

Cât despre producerea fructelor, și 
pe acest segment au fost organizate o 
serie de întâlniri cu producători, care au 
demonstrat livezi cultivate prin diverse 

tehnologii – începând de la tehnologii 
mai simple și până la tehnologi de ulti-
mă oră – livezi cultivate după ultimele 
inovaţii în agricultură. 

Dumitru Tatian, fermier din s. 
Cucoara, r-n Cahul: ”Intenţionez să 
plantez livezi și din experienţa pe care 

am văzut-o la 
producătorii din Po-
lonia, m-am convins 
de faptul că pentru 
a avea un rezultat 
destul de bun nu 
este neapărat să ex-
tinzi sute de hectare 
de livadă. E mult 

mai important să trecem la culturi super 
intensive, care permit să obţii o roadă bo-
gată și calitativă. Tehnologiile moderne 
ne permit acest lucru și aceste practici le 
putem prelua în activitatea noastră.” 

La fel, fermierii polonezi au demon-
strat infrastructura de păstrare de care 
dispun.  Este vorba de frigidere de diferi-
te capacităţi, linii de spălare și calibrare 
a merelor. 

Vasile Stînca, fermier din s. Teţ-
cani, r-n Briceni:  ”A fost f interesant. 
Eu cresc mere. Mi-au plăcut livezile super 

intensive și ne-a im-
presionat și tehnologi-
ile post recoltare până 
la vânzare – au mașini 
de sortare. Eu mi-am 
pus în plan ca în ur-
mătorii ani să am și eu 
așa o mașină ca să pot 

vinde produsele tot așa cum ei fac. Deci, 
o experienţă pe care pe urmă aș putea să 
o implementez și în afacerea mea.”

MEMBRII AGROinform SAU FAMILIARIZAT 
CU BUNELE PRACTICI ALE POLONIEI ÎN DOMENIUL 
COMERŢULUI CU PRODUSE HORTICOLE 
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”Vreau aici să menţionez că unii 
dintre participanţi s-au arătat in-
teresaţi de procurarea și instalarea 
unor astfel de linii, dar și de extin-
derea liniilor existente și, desigur 
- de aplicarea tehnologiilor moderne 
în sortarea fructelor” – spune Iurie 
Hurmuzachi. 

Alexandru Căpăţînă, fermier din 
s. Cotiujeni, r-n Briceni: ”Să luăm, spre 
exemplu, livezile – la ei sunt multe livezi 

super intensive, dar 
la noi, sun obișnuite, 
așa cum se sădea 
cândva. Acum îmi 
pun întrebarea, 
cred că era cazul să 
sădesc și eu  toată 
livada după modelul 
super intensiv. Lini-
ile de sortare m-au 

impresionat. Am și eu o linie de sortare, 
dar ea nu are funcţia de spălare. Deci, 
m-am înţeles că am să aduc și eu acel 
segment  care permite inclusiv spălarea 
merelor.

Se poate de lucrat și la noi. Nu este 
cerul și pământul, doar dacă vom avea 
un sprijin oarecare, căci dorinţă de a 
lucra avem!”

Fermierii din Moldova au mai fost 
în ospeţie la cea mai mare întreprindere 
de pepenerit din Polonia, care este una 
dintre cele două  întreprinderi acredi-
tate pentru a face export în Rusia. De 

menţionat că în anii 90 întreprinderea 
respectivă a avut  o colaborare fructuoa-
să cu Republica Moldova și acum sunt 
interesaţi să revină pe piaţa noastră. 

”Ne-au fost demonstrate depo-
zitele cu puieţi, ni s-a vorbit despre 
tehnologii, iar mai mulţi fermieri 
și-au notat coordonatele, au făcut 
schimb de informaţii, pentru că este 
un interes destul de mare faţă de 
procurarea materialului săditor de 
calitate” – menţionează Iurie Hurmu-
zachi.

A mai fost întreprinsă o vizită la o 
întreprindere care produce suc natural 
de mere. Aici s-a vorbit despre linia de 
producere, despre capacitate, despre per-
formanţa acesteia, s-a demonstrat pro-
cesul de producere a sucului natural de 
mere. Pomicultorii de la noi se confruntă 
cu  problema preţurilor scăzute, chiar 

sub preţul de cost al unu kg de mere, pe 
care îl propun întreprinderile mari de 
procesare din Moldova pentru  merele a 

căror calitate nu corespunde standarde-
lor de export. O astfel de mini-linie de 
producere a sucului natural ar constitui 
astfel, o oportunitate. 

”Întreprinderea vizitată se ocupă 
inclusiv de vânzarea și instalarea 
unor astfel de linii în condiţii foarte 
avantajoase – ei pot instala linii 
muci, iar atunci când fermierul se 
extinde și își dorește o linie mai 
mare, se retrage linia existentă 
în contul ei se adaugă o altă linie. 
Menţionăm că o astfel de linie este 
deja instalată la nordul Republicii 
Moldova” - precizează Iurie Hurmu-
zachi.  

La fel, au avut loc  întâlniri cu 
experţi din diferite domenii, inclusiv 
referitor la utilizarea tehnologiilor 
”Smart Fresh”, care constau în protejarea 
fructelor de boli și proceduri de păstrare 
a merelor în stare proaspătă pentru o 
perioadă cât mai îndelungată.

Nadejda Badan, fermier din r-n 
Orhei:  ”Sun foarte încântată că am 

participat la acest 
turneu. M-a impre-
sionat nivelul de 
organizare la toate 
etapele. Am fost 
plăcut surprinsă 
că în grup au fost 
persoane tinere cu 
un interes atât de 
mare de a face ceva 

în ţara noastră. A fost un mare interes la 
fi ecare etapă (doar noi suntem persoane 

care practicăm nemijlocit agricultura). 
Eu personal, am avut intenţia ca din 
lanţul valoric să văd pieţe le angro, 
diferite tipuri de ambalare, etichetare, și 
ce-i mai important, că chiar din grupul 
nostru am găsit cu cine să mă consult. 
Mi-am dat seama că cel mai import este 
piaţa de desfacere. Cum se caută soluţiile 
la această problemă – a fost ceva inte-
resant – de a cunoaște și de a satisface 
necesităţile fi ecărui consumator.” 

Un capitol aparte, care a impresio-
nat, pe bună dreptate participanţii a fost 
vizita la Piaţa Angro din Bronisze, lângă 
Varșovia. Acolo producătorii moldoveni 
au afl at despre  evoluţia de dezvoltare a 
pieţei, despre metodele de lucru.

”Am fost bucuroși să vedem și 
producţie din Moldova pe aceas-
tă piaţă – mă refer în special la 
struguri. Aici am fost informaţi și 
despre evoluţia – cum a început 

bursa respectivă să lucreze cu ţara 
noastră, inclusiv pe segmentul de 
struguri. Fermierii s-au arătat inte-
resaţi de toate nuanţele care ţin de 
certifi catele necesare, condiţiile de 
ambalare și de livrare a strugurilor, 
preturile pentru afl area pe teritoriul 
și în halele din piaţa respectivă” – a 
specifi cat Iurie Hurmuzachi.

Valentina Strungaru, fermier 
din s. Chirileni, r-n Ungheni : ”Eu ca 
economist de profesie, dar administrând 

Gospodărie Ţără-
nească, pe mine 
de fi ecare dată mă 
interesau costurile 
de producţie, pre-
ţurile de vânzare, 
mărimea subven-
ţiilor și am putut 
concluziona că sunt 
foarte ajutaţi de UE 
și de Guvern, dar și 

creditele sunt foarte iest ine la ei, pe când 
la noi creditele sunt foarte scumpe, ceea 
ce nu ne permite să facem ceva pentru a 
ne dezvolta. Am văzut foarte multe inves-
tiţii, depozite mari, frigidere, sisteme de 
irigare, tractoare, mașini agricole, și m-a 
impresionat foarte mult piaţa, amplasată 
într-o regiune unde se cultivă foarte mul-

te legume și fructe din Brunișe care are 
o suprafaţă foarte mare – 42,5 ha. Unde 
anual ni s-a spus că se vinde anual peste 
1 milion de tone de producţie pe această 
piaţă. Și mai au ei ceva important, ceea 
ce la noi lasă de dorit – asocierea. Ei sunt 
mai cooperanţi, iar noi mai avem mult de 

muncit la acest capitol.” 
La fel, un moment important a 

fost și vizita la expoziţia specializată în 
diverse tehnologii performante în agri-
cultură, unde sunt prezentate seminţe, 
puieţi, diferit utilaj, diverse  mecanisme 
de verifi care a nivelului de zahăr, a ni-
velului de nitraţi, iar unii dintre fermieri 
chiar și-au procurat unelte, dispozitive.  

Sergiu Ceban fermier din s. 
Cornești, r-n Ungheni: ”Vizita în 

Republica Polonă a 
ne-a creat impre-
sii foarte bune și 
ne-a produs emoţii 
pozitive. Am avut 
ocazia să cunoaștem  
o parte a lanţului 
valoric pentru fructe 
și legume proaspete 
pe piaţa poloneză.  

Am vizitat producători mici, mijlocii și 

mari. Livezi din diferite generaţii, toate 
foarte bine organizate. Solarii de ultimă 
generaţie, ale căror tehnici de utilizare 
ne-a limpezit uimirea, cum trebuie să 
muncești pentru ca 1 solar ce necesită 
investiţii de 1 milion de euro/ha să fi e 

rentabil. Facilităţile de stocare, pe diferi-
te tehnologii moderne, unele construite 
recent, altele de prin anii 80, dar care 
au fost reutilate si ajustate cerinţelor 
curente.

Am văzut diverse mașini de sortare a 

fructelor și legumelor, cum funcţionează. 
Nu este neapărat ca utilajul să fi e nou, 
echipat cu toate opţiunile posibile. Unii 
gospodari utilizează și mașini la mâna a 
doua, dar care sunt într-o stare funcţio-
nală foarte bună, fac treaba bine și nu le 
dau bătăi de cap.

Majoritatea companiilor pe care 
le-am vizitat, sunt afaceri de familie, 
in a doua, a treia generaţie sau chiar 
mai mult. Alături de fi delitatea pentru 
tehnologiile moderne în agricultură care 
cresc nivelul de efi cienţă al muncii și al 
calităţii produselor, am descoperit că 
polonezii păstrează tradiţiile transmise 
prin generaţii. Am remarcat o diferenţă 
faţă de ţara noastră: polonezii evoluează 
păstrând tradiţiile din familie, pe când la 
noi o bună parte dintre fermieri - tradiţi-
ile din colhoz/sovhoz.

Dincolo de accesul la fonduri euro-
pene și subvenţiile mari de stat care i-au 
propulsat foarte mult înainte timp de 10 
ani, am remarcat că întregul mecanism 
nu ar funcţiona fără 3 trăsături distinc-
tive ale gospodarilor: sunt profesioniști, 
bine organizaţi și vizionari.

Am rămas convinși de faptul ca 
fi ecare dintre cei pe care i-am vizitat, 
este profesionist în ceea ce face și se 
perfecţionează continuu.

Gospodarii sunt uniţi în cooperative 
care am înţeles că funcţionează foarte 
bine. Au un schimb de cunoștinţe al 
practicilor și tehnologiilor noi, se ajută 
reciproc pe latura stocării si a ope-
raţiunilor de ambalare-livrare, dar și 
cooperarează strâns la compartimentul 
vânzări, pentru a face faţă solicitărilor 
cumpărătorilor. 

Nivelul înalt al organizării a fost 
subliniat și de către un expert, care ne-a 
comunicat că de la apariţia unei culturi 
și profi tabile, polonezii au nevoie de doar 
3 ani pentru crearea o no uă industrie.”

”În concluzie trebuie să menţi-
onez faptul că  fermierii în primul 
rând au primit răspuns la toate 
întrebările legate de domeniile de 
cultivare a fructelor și legume-
lor, au stabilit anumite relaţii pe 

segmentele de care sunt interesaţi, 
ceea ce ţine de seminţe, de puieţi, 
de diferit utilaj, cum sunt de exem-
plu așa-numitele platforme pentru 
culegerea merelor, am vizitat chiar 
și o întreprindere care produce 
astfel de platforme și care lucrează 
destul de  bine cu RM. Sperăm mult 
că această vizită într-un fi nal le va 
oferi participanţilor multe oportu-
nităţi pentru viitor”- a mai conchis 
vicedirectorul AGROinform, Dl Iurie 
Hurmuzachi.

Igor Herdic, reprezentant Solo-
trans AGRO LTD: ”Agricultura este un 
sector important al economiei Moldovei, 

a cărui dezvoltare 
este primordială 
pentru creșterea eco-
nomică. Acest proiect 
ne-a oferit posibili-
tatea să vedem noi 
tehnologii și practici, 
care ar putea fi  im-
plementate cu succes 

la noi și care ar duce la dezvoltarea 
acestui sector, a cărui importanţă este 
subapreciată în RM.cu toate că dispunem 
de unele dintre cele mai prielnice condi-
ţii. Sunt recunoscător și susţin organiza-
rea unor astfel de proiecte.” 
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CARNETELE DE MUNCĂ 
AR PUTEA FI ELIMINATE 

Procesul de raportare 
fi nanciară şi statistică 
pentru agenţii economici ar 
putea fi  simplifi cat, de la 1 
ianuarie 2018, iar carnetele 
de muncă ar putea fi  eli-
minate. Comisia economie, 
buget și fi nanţe a aprobat 
modifi cări în acest sens.

Potrivit documentului, 
va fi  creată o platformă 
unică de raportare online, 
la care vor fi  conectate 
Inspectoratul Fiscal de Stat, 
Casa Naţională de Asigurări 
Sociale, Compania Naţională 
de Asigurări în Medicină, 
în scopul excluderii dublă-
rii informaţiei prezentate 
de agenţii economici către 
instituţiile publice, potrivit 
bani.md.

Actualmente, agenţii eco-
nomici din Republica Moldo-
va care au persoane angajate 
sunt obligaţi să prezinte 
cinci rapoarte diferite care 
se referă la plăţile salariale, 
impozitele aferente şi unele 
aspecte privind relaţiile de 
muncă. Raportul unifi cat 
FSIC16 va include toate 

cele 5 rapoarte și va elimina 
dublarea datelor raportate 
și volumul raportărilor cu 
circa 40%. Același proiect 
prevede eliminarea carne-
telor de muncă și a schemei 
de încadrare în muncă la 
unităţile economice. Aceste 
date urmează a fi  refl ectate 
în raportul unifi cat.

Executivul a apro-
bat Proiectul de lege cu pri-
vire la înregistrarea gene-
tică judiciară. Documentul 
asigură condiţiile necesare 
pentru colectarea şi păstra-
rea probelor genetice (ADN) 
necesare pentru prevenirea 
și combaterea infracţiunilor 
şi identifi carea persoanelor 
dispărute.

Proiectul stabilește 
cerinţele de bază pentru 
realizarea înregistrării 
genetice. Persoanele de la 
care pot fi  prelevate probe 

ADN, condiţiile în care sunt 
colectate aceste probe și 
reglementează administra-
rea materialului acumulat. 
Astfel, probele vor fi  prelu-
ate de personalul califi cat 
al Inspectoratului General 
al Poliţiei sau al Centrului 
de Medicină Legală, scrie 
agora.md. Totodată, urmea-
ză a fi  creat Laboratorul de 
analiză genetică moleculară 
și baza de date genetice 
computerizată necesară 
pentru identifi carea rapidă 
a autorilor infracţiunilor 
pe baza ADN-ului, dar și 

realizarea schimbului de 
informaţii privind date 
genetice cu alte state. Pen-
tru crearea laboratorului în 
cadrul Ministerului Afaceri-
lor Interne, procurarea uti-
lajului necesar și instruirea 

personalului vor fi  necesare 
mijloace fi nanciare în sumă 
de aproximativ 3,5 mili-
oane de euro. Documentul 
aprobat urmează a fi  trans-
mis Parlamentului pentru 
examinare. 

NOI CONDIŢII PENTRU UTILIZAREA PROBELOR ADN. 
URMEAZĂ SĂ FIE CREAT UN LABORATOR 
DE ANALIZĂ GENETICĂ

Cabinetul de miniștri a 
aprobat în ședinţa din 15 februa-
rie modifi cări și completări la 
Regulamentul privind testarea 
alcoolscopică și examinarea 
medicală pentru stabilirea stării 
de ebrietate și naturii ei.

Iniţiativa este înaintată în 
scopul efi cientizării procesului de 
eradicare a consumului de alcool 
şi adoptării unui mod de viaţă 
sănătos.

Dacă până acum starea de 
ebrietate avansată presupunea o 
concentraţie de alcool de 1g/l în 
sânge și de 0,5 mg/l în aer, măsura 
propune micșorarea pragului la 0,5 
g/l în sânge și la 0,3mg/l.

Respectiv, limita gradului 
minim a concentraţiei de alcool 
în sînge care va fi  revizuită de la 
0,3 g/1 la 0,5 g/1 şi, respectiv, a 
gradului minim al concentraţia de 
alcool în aerul expirat care va fi  de 
la 0,15 mg/1 pînă la 0,3 mg/1.

 NICI O PICĂTURĂ DE ALCOOL! 
GUVERNUL A STABILIT NOI LIMITE PENTRU CONSUMUL
DE ALCOOL DE CĂTRE CONDUCĂTORII AUTO

Mare grijă la apa pe care o 
consumaţi. Medicii igienişti aten-
ţionează că apa din fîntînile şi 
izvoarele din Capitală şi suburbii 
este plină cu nitraţi. 

Cele mai afectate sînt satele 
Ciorescu, Sîngera, Budeşti, dar şi 
Bubuieci. Din cauza apei care nu 
corespunde calităţii necesare, în 
fi ecare an peste 20 de oameni din 

comuna Bubuieci sînt diagnosticaţi 
cu cancer, scrie noi.md.

„De la gunoişte mai ales după 
ploi calitatea apei este foarte rea. 
Chiar 66 de fîntîni care sînt în 
Bubuieci la cantitatea de nitraţi 
depăşeşte de foarte multe ori. Dacă 
norma pînă la 50 de mg pe litru, 
deci acolo avem  fîntîni chiar cu 
indicatorii de 500 de grame pe 
litru”, a declarat Luminiţa Suveică, 

medic-şef Centrul de Sănătate 
Publică.

Potrivit Centrului Municipal 
de Sănătate Publică, numai anul 
trecut în Bubuieci au fost înregis-
trate 83 de cazuri de cancer. Asta 
pentru că în apropiere de comună 
sînt stocate deşeurile solide din 
Capitală. Apa poluată cu nitraţi 
este în special periculoasă pentru 
copiii de pînă la un an şi femeile 
însărcinate.Specialiştii spun că în 
Republica Moldova nu există 
nici o fîntînă care ar corespunde 
indicatorilor sanitaro-chimici. În 
municipiul Chişinău, există peste 
2000 de fîntîni publice.

PERICOLUL DIN FÂNTÂNI

PESTE 30 DE PERSOANE VOR PRIMI BANI 
PENTRU CONSTRUCŢIA, REPARAŢIA 
SAU PROCURAREA UNEI CASE DE LOCUIT

33 de moldoveni vor 
benefi cia de îndemnizaţie 
unică pentru construcţia, 
reparaţia sau procurarea 
spaţiului de locuit. În acest 
sens au fost alocate peste 
1,4 milioane de lei, de către 
Executiv, care a aprobat un 
proiect de hotărâre cu pri-
vire la alocarea mijloacelor 
fi nanciare. 

De indemnizaţii vor 
benefi cia categoriilor de 
cetăţeni care nu au benefi -
ciat de credite preferenţiale 
de la instituţiile fi nanciare 
şi nu au fost asiguraţi cu 
spaţiu locativ la situaţia din 
22 octombrie 2004. Minis-
terul Finanţelor, în baza 

deciziilor comisiilor speciale 
prezentate de către autori-
tăţile administraţiei publice 
locale, a elaborat proiectul 
hotărîrii de Guvern prin 
care se propune alocarea 
mijloacelor fi nanciare în 
sumă totală de 1447,8 mii 
lei, întru acordarea indem-

nizaţiilor unice pentru 33 
benefi ciari. 

Acestea vor fi  repartizate 
către bugetele locale a 11 
raioane. În bugetul de stat 
pentru anul 2017 în acest 
scop au fost aprobate mij-
loace fi nanciare în volum de 
7800,0 mii lei.

Operaţiunile cu cardurile 
bancare devin tot mai răspândite 
în Republica Moldova, însă cei mai 
mulţi dintre posesorii acestora le 
tratează în continuare în calitate 
de instrument pentru scoaterea 
banilor din bancomate și mai puţin 
pentru a efectua plăţi electronice. 

Potrivit datelor Băncii Naţi-
onale a Moldovei (BNM), 2/3 din 
operaţiunile cu carduri cu bandă 
magnetică și cipuri în anul 2016 
au constituit retrageri de numerar 
și doar o treime au fost cumpărături cu 
cardul, inclusiv plăţi online. Doar 8,5% din 
valoarea operaţiunilor cu carduri bancare 
sunt plăţi.

Numărul de operaţiuni cu carduri 
emise în Republica Moldova a depășit 32 
de milioane, cu aproape 6 milioane mai 
mult faţă de anul 2015. Dintre acestea 
21,67 milioane reprezintă retrageri de 
numerar, iar 10,4 milioane au fost plăţile 
cu cardul. 

De remarcat că ponderea plăţilor cu 
cardul a crescut considerabil faţă de anul 
precedent, când reprezentau circa un 
sfert din total (6,44 milioane din 26,194 

milioane), scrie mold-street.com. 
Cât privește volumul operaţiunilor 

efectuate cu cardurile bancare, cea mai 
mare parte reprezintă extragerile la 
bancomate: 35,1 miliarde lei din totalul 
de 38,353 miliarde lei. Plăţile cu cardul 
au constituit doar 3,25 miliarde lei, adică 
doar 8,5% din total. 

Comportamentul moldovenilor este, 
însă, diferit atunci când ei utilizează 
cardurile bancare în străinătate. Din 4,21 
milioane de operaţiuni înregistrate cu 
cardurile emise de băncile autohtone 
dar folosite în afara ţării 4,02 milioane 
reprezintă plăţi fără numerar și doar 

186.000 reprezintă retragerile. Cât 
privește volumul operaţiunilor, din 3,24 
miliarde din totalul de 3,93 miliarde lei 
sunt achitări fără numerar și 604 milioane 
retrageri de bani. 

Prea săraci pentru a achita cu cardul
Sergiu Gaibu, expert asociat al cen-

trului analitic Expert-Grup, consideră că 
sărăcia este una dintre cauzele principale 
care frânează acceptarea de către moldo-
veni a cardului în calitate de instrument 
universal de plată. 

”Dacă în ţările cu economii dezvoltate 
aproape totul poate fi  achitat cu cardul, la 
noi acestea încă nu sunt utilizate în toate 
domeniile, iar majoritatea preferă să 
achite cu numerar pentru transportul pu-
blic, utilităţile publice, produsele agricole. 
Micile cheltuieli zilnice necesită mult cash 
și divizarea veniturilor în sume pe card 
și bani gheaţă în buzunar nu este pur și 
simplu raţional, mai ales că sumele sunt 
mici. Totodată, din cauza veniturilor mici 
mulţi cetăţeni ei se împrumută pentru a 
ajunge până la viitorul salariu, iar când îl 
primesc întorc datoriile iarăși în numerar 
– care reprezintă un instrument mai 
universal pentru ei”, a menţionat expertul 
pentru Mold-Street.com.

MOLDOVENII CONTINUĂ SĂ UTILIZEZE CARDUL BANCAR 
DOAR PENTRU RETRAGEREA NUMERARULUI
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EXTERNE

 CUM SUNT SUSŢINUŢI 
FERMIERII DIN UE 

Subvenţiile fermierilor 
din UE sunt uriașe. Produ-
cătorii agricoli  din Franţa, 
Spania, Belgia și Italia 
sunt sprijiniţi de Guvern 
cu sume substanţiale. Ba-
nii au fost alocaţi de la 
bugetul de stat al fi ecărei 
ţări.

Astfel, anul trecut, 
Guvernul din Franţa –  a 
oferit 600 de milioane de 
euro pentru sectorul agricol. 
Guvernul din Spania – aju-
toare directe pentru cei care 
vând lapte în pierdere, 300 
de euro/cap de bovină și 
au fost sprijiniţi 3.000 de 
fermieri
Guvernul din Belgia – 76 
de milioane de euro pentru 
crescătorii de porci și de 
vaci ca să fi e protejaţi împo-
triva volatilităţii preţurilor. 
Foarte interesantă este 
forma de sprijin pe care o 
practică Guvernul italian 

și o practică din 1955. TVA 
(taxă pe valoare adăugată 
n.r.) diferenţiat, adică o 
parte din acel TVA rămâne 
la producător pentru a re-
zolva fl uctuaţiile de piaţă,. 
Măsura de protecţie pentru 
fermieri nu ar fi  fost schim-
bată din anul 1955.

Cele mai bune programe 
pentru domeniul creșterii 
porcilor le-ar avea spaniolii. 
Sunt ferme mijlocii asociate 

în structuri de tip cooperati-
vă, ferme mari și ferme foar-
te mari. Spaniolii au unităţi 
de abatorizare și tranșare 
și au posibilitatea să vândă 
la export. Un alt exemplu 
vine din Anglia. Fermierii și 
procesatorii de carne s-au 
asociat, plătesc o cotizaţie, 
și-n acest fel au posibilitatea 
să controleze piaţa.

Sursa: Viaţa Satului; 
TVR 1

Potrivit indicelui FAO, pro-
dusele alimentare se scumpesc. 
Preţurile cresc și în prezent 
ating valoarea maximă din 
ultimii doi ani. 

Astfel,  în luna ianuarie, 
în topul scumpirilor au intrat: 
zahărul și cerealele, chiar dacă 
pieţele mondiale rămân bine 
aprovizionate. Doar în luna 
ianuarie preţurile la produsele 

alimentare au crescut în medie 
cu 2,1 % din valoarea sa revizuită 
în decembrie și cu 16,4 la sută 
faţă de nivelul din luna ianuarie 
în 2016.

Preţul la zahăr a crescut cu 
9,9 la sută în luna curentă, preţul 
la cereale a crescut cu 3,4 la 
sută, grâul, porumbul și orezul 
având la fel valori în creștere.

Indicele FAO pentru preţurile 
la produsele alimentare este un 
indice calculat în baza tranzac-
ţiilor care urmărește preţurile 
pieţei internaţionale pentru 
cele cinci grupe principale de 
alimente.

Preţul uleiurilor vegetale a 
crescut în medie cu 1,8 la sută, 
pe când preţurile uleiului din soia, 
prin contrast, au scăzut în baza 

așteptărilor unor disponibilităţi 
globale ample, citează noi.md.

Indicele FAO pentru pre-
ţul produselor lactate a fost 
neschimbat din luna decembrie 
ceea ce reprezintă o schimbare 
majoră faţă de majorarea cu 50 la 
sută înregistrată în perioada mai-
decembrie a anului trecut. 

Indicele FAO pentru preţurile 
la carne a fost, de asemenea, 
practic neschimbat, cu o creștere 

a cotaţiilor la carnea de bovine. 
Totodată, stocurile mondiale 

de cereale sunt pe cale de a ajun-
ge la un nivel record al tuturor 
timpurilor, până la sfârșitul 
sezoanelor de recoltă din 2017, 
în conformitate cu Rezumatul 
FAO pentru cererea și oferta la 
cereale.

Utilizarea de cereale, precum 
și comerţul cu cereale la nivel 
mondial, de asemenea, sunt se-
tate să fi e semnifi cativ mai mari 
decât estimările anterioare.

Cu referinţă la situaţia 
producţiei de orez, ploile în exces 
peste anumite regiuni din Vietnam 
și ploile nefavorabile din Sri Lan-
ka vor reduce probabil producţia 
de orez. Pentru alte cereale, par a 
fi  condiţii în general pozitive.

China investește 168 
de milioane de euro într-o 
tehnologie de control a vre-
mii. Scopul este acela de a 
putea provoca ploi atunci 
când vremea este secetoa-
să. Tehnologia se numește 
”cloud seeding” și presu-
pune stropirea norilor cu 
substanţe precum ioni de 
argint sau gheaţă uscată.

Nu există încă dovezi 
știinţifi ce că acest proiect ar 
funcţiona; cu toate acestea, 
autorităţile de la Beijing 

susţin că programul a dus 
la o creștere a volumului de 
precipitaţii cu 55 de miliarde 
de metri cubi, în perioada 
2006-2016.

Din acest motiv, chinezii 
vor să construiască patru noi 
aeronave dedicate și să re-
tehnologizeze alte opt, aces-
tea din urmă afl ate deja în 
uz. Principala zonă vizată de 
program este vestul Chinei, 
care are o climă uscată și se 
confruntă deseori cu seceta.

Sursa: 
businessmagazine.ro.

Preţul uleiului de măsli-
ne crește puternic din cauza 
vremii nefavorabile din Spa-
nia și Italia, care a provocat 
deja în Europa și o penurie 
de dovlecei, vinete și salată 
Aisberg. Italia și Spania sunt 
cele mai mari producătoare 
de ulei de măsline din lume.

Preţul uleiului de măs-
line extravirgin din Italia a 
crescut cu aproape o treime 
din octombrie, la 5,75 euro 
litrul, în timp ce în Spania 
au urcat cu circa 10%, potri-
vit Consiliului Internaţional 
al Măslinelor din Madrid.

Institutul Mintec din 
Anglia anticipează că există 
spaţiu pentru noi creșteri. 
Deprecierea lirei sterline a 
făcut ca preţurile uleiului de 
măsline din Marea Brita-
nie să fi e cele mai mari din 
ultimii șapte ani. Preţurile 
uleiului de măsline au de-
venit mai volatile din cauza 

vremii imprevizibile din ulti-
mii câţiva ani, iar producţia 
globală ar urma să scadă 
cu aproximativ 8% în acest 
sezon, potrivit Mintec.

Vremea caldă și umedă 
din Italia a atras muștele la 
fl orile de măslin, contribuind 
la dezvoltarea bacteriilor. 
Producţia din Italia ar putea 
scădea în actualul sezon cu 
până la 50%.

În Grecia, valurile de căl-
dură din primăvara trecută 
ar urma să reducă producţia 
cu circa 25%.

În plus, recoltele din An-
daluzia, principala regiune 
cultivatoare de măslini, au 
fost distruse de inundaţii. În 
aceleași timp, cererea venită 
din China și alte pieţe emer-
gente este în creștere.

China importă  peste 
300.000 de tone de ulei de 
măsline pe an, peste jumăta-
te din Italia și Spania.

În același timp, america-
nii au benefi ciat de preţuri 
scăzute datorită aprecierii 
dolarului.

Sursa: News.ro

CREȘTE PREŢUL 
ULEIULUI DE MĂSLINE

PRODUSELE ALIMENTARE, 
TOT MAI SCUMPE

ŢARA CARE VREA SĂ CONTROLEZE ȘI INVESTEȘTE 
ÎN TEHNOLOGII DE CONTROL METEO

LIDERII MONDIALI ÎN PRODUCŢIA DE SOIA
Cel mai mare producător de soia pe 

plan mondial este SUA, unde cultura de 
soia este destinată în procent de 90% 
obţinerii uleiului vegetal din seminţe.

Alături de soia, din această clasa de 
produse agricole fac parte seminţele de 
răpită și cele de fl oarea soarelui. În SUA 
se obţine 34 % din producţia mondiala 
de soia din lume, din care aproximativ 
42% este destinat exportului. Suprafaţa 
cultivată este de aproximativ 34,4 mili-
oane de hectare. Kentucky, Minnesota, 
Ohio, Pennsylvania și Wisconsin sunt 
statele unde exista suprafeţele cele mai 
mari cultivate cu soia, dar randamentele 
cele mai mari la hectar se realizează 
in Illinois, Iowa si Indiana. Preţurile de 
boabe de soia in SUA sunt determinate 
în mod semnifi cativ de cererea de bio-
diesel, deoarece uleiul de soia american 
este utilizat în special pentru motoarele 
cu ardere, ca și combustibil. Producţia 
anuala de soia din SUA, în perioada 
2014-2015, a variat intre 82,8 si 108 mi-

lioane de tone. Semănatul de soia, în cea 
mai mare parte din Statele Unite, începe 
în luna mai sau începutul lunii iunie, iar 
recoltarea începe la sfârșitul lunii sep-
tembrie și începutul lunii octombrie.

Soia a fost cultivata în Asia de mii 
de ani și este astăzi una dintre cele mai 
importante culturi alimentare pe plan 
mondial. Aceste legume pot fi  clasifi ca-
te ca leguminoase, oleaginoase (plante 

tehnice), legume, sau chiar surse de 
combustibil, în funcţie de modul de 
utilizare. Boabele de soia sunt una dintre 
puţinele plante care au o gamă completă 
de aminoacizi, fi ind considerate proteine 
complete, pe picior de egalitate cu car-
nea, produsele lactate și ouăle. Produsele 
din soia s-au dovedit a fi  benefi ce în 
reducerea riscului de boli, inclusiv bolile 
de inimă și anumite tipuri de cancer.

Deși provine din Asia, soia se cultivă 
mai mult în America de Nord și America 
de Sud. Intre primele 10 tari producătoa-
re de soia din lume, 7 sunt pe continen-
tele americane, respectiv: SUA, Brazilia, 
Argentina, Paraguay, Canada, Bolivia 
si Uruguay. Ceilalţi mari producători 
mondiali sunt China, India și Ucraina. 
Valoarea mondială a producţiei de soia 
se cifrează la aproape 66 miliarde de 
dolari, fi ind considerat al șaptelea produs 
agricol ca cifră de afaceri din lume după: 
orez, lapte de vacă, carne de bovină, car-
ne de porc, carne de pasare și grâu.

Sursa: gazetadeagricultură.ro
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SĂNĂTATE STIL DE VIAȚĂ

Preţurile preparatelor 
farmaceutice s-au redus, 
în medie, cu 3,5% faţă de 
cele înregistrate în anul 
2016. Despre aceasta 
arată datele prezentate de 
Agenţia Medicamentului 
și Dispozitivelor Medicale 
(AMED), citate de infotag.
md. Preţurile de producător 
la unele medicamente s-au 
redus cu până la 40%. De 
exemplu, pentru Ketilept a 
scăzut cu 38,3% comparativ 
cu anul precedent, Kreon 
- cu 28,5%, Sevorane - cu 
23,9%, Amoxicilină - cu 
20,6%. În același timp, 
preţurile la medicamentele 
folosite pe larg în rândul 
populaţiei nu prea au fost 
reduse. În luna ianuarie au 
fost înregistrate peste 430 
de medicamente, dintre 
care 275 cu preţuri redus. 
Din numărul total de medi-
camente, 242 produse sunt 
de origine europeană, 107 - 
din spaţiul CSI, 60 - din alte 
ţări, iar 11 – autohtone. În 
2017, pe piaţa farmaceutică 
din ţară au apărut și 48 de 
medicamente noi. Costurile 
din Catalogul naţional de 

preturi de producător la 
medicamente vor fi  valabile 
timp de un an de la data 
emiterii ordinului Ministe-
rului Sănătăţii.

Totodată, după cum 
informează portalul 
e-sanatate.md, aproape 
200 de tipuri de medica-
mente lipsesc din spitale 
și din Centrele Medicilor 
de Familie. Problema s-a 
creat din cauza lipsei 
ofertelor. Astfel, pentru 
unele preparate se vor 
organiza licitaţii repe-
tate, iar o parte vor fi  
procurate direct de către 
fi ecare instituţie.  

În total, 130 de tipuri 
de medicamente așa și nu 
au mai fost procurate în 
cadrul licitaţiei de acoperire 
a necesităţilor pentru întreg 
sistemul medical pentru 
2017, pentru care au fost 
alocate aproximativ 500 de 
milioane de lei. Este vorba 
despre preparate precum: 
Amisulpride (tratamentul 
schizofreniei), Amboxol 
(tratarea problemelor res-
piratorii), Atovastatin (redu-
cerea nivelului de colesterol 
în sânge,) Captopril (tra-
tamentul hipertensiunii), 
diclofenac (anti-infl amator 
și analgezic), Ciprofl o-

xacin (tratarea infecţiilor 
bacteriene), Clemastin/
Meclastin (antihistaminic), 
Diltiazemum (administrat 
în angină acută pectorală, 
tratamentul hipertensiunii), 
Losartan (antihipertensiv), 
nitroglicerină, utilizată în 
tratamentul crizelor de 
angină pectorală. Centrul 
pentru Achiziţii Centrali-
zate în Sănătate urmează 
să desfășoare o licitaţie 
reperată, însă până acum 
nimeni nu a fost interesat 
de ofertă.

O altă serie de preparate 
- antiepileptice, antibiotice, 
soluţii perfuzabile, în total 
55 de tipuri de preparate 
urmează să fi e procurate 
separat de fi ecare insti-
tuţie medicală. Conform 
Centrului pentru Achiziţii 
Centralizate în Sănătate 
aceste preparate au lipsit 
și în 2016 din instituţiile 
medicale. Informaţia despre 
preţul la care vor fi  cum-
părate și agentul economic 
câștigător ar urma să fi e 
transmise Centrului de 
către fi ecare instituţie în 
parte.

 PREŢURILE LA MEDICAMENTE 
SAU REDUS, ÎN MEDIE, CU 3,5%

CEAIUL DE GHIMBIR 
PROPRIETĂŢI DIGESTIVE ŞI ANTISTRES DOVEDITE

Tratamentul minim-invaziv 
al malformaţiilor cardiace la 
copii va fi  fi nanţat de Compa-
nia Naţională de Asigurări în 
Medicină (CNAM) și în ţara 
noastră. Primele intervenţii 
ar putea fi  asigurate chiar din 
anul 2017.  

În prezent, CNAM examinea-
ză posibilitatea alocării banilor 
în acest scop. Anunţul a fost fă-
cut de către ministrul Sănătăţii, 
Ruxanda Glavan, în cadrul unei 
conferinţe de presă. Copiii vor 
fi  trataţi, cu susţinerea statului, 
în instituţiile medicale din ţară 
unde există specialiști și condi-
ţii pentru realizarea intervenţii-
lor minim-invazive.  

În prezent, datorită unui 

proiect implementat de o 
echipă de medici din ţară și 
de peste hotare, 33 de copii au 
benefi ciat de tratament modern 
gratuit. Totuși, numărul paci-
enţilor minori, care necesită 
intervenţii minim-invazive 
este mare. Potrivit statisticilor 
Institutului Mamei și Copilului, 
tratamentul este indicat pentru 
aproximativ 30 la sută dintre 
copiii  cu patologii cardiace 
înnăscute.

Cardiologia pediatrică inter-
venţională asigură succesul tra-
tamentului în proporţie de peste 
95 la sută și o reabilitare rapidă. 
O intervenţie costă în jur de 90 
de mii de lei. Peste 400 de copii 
se nasc cu malformaţii congeni-
tale cardiace, în fi ecare an.

TRATAMENTUL 
MALFORMAŢIILOR CARDIACE 
LA COPII VA FI FINANŢAT 
DE CNAM

Ceaiul de ghimbir este 
un remediu utilizat de mii de 
ani și are efecte excelente 
în combaterea indigestiei, 
a migrenelor și a răcelilor 
de sezon. Unele persoane 
folosesc ghimbirul pentru a 
scăpa de infecţiile respirato-
rii, de bronșită, tuse, crampe 
menstruale, artrită sau dureri 
musculare, iar în unele părţi 
ale lumii, ceaiul de ghimbir sub 
formă de comprese este utilizat 
în tratarea arsurilor pielii. 

Mod de preparare: Este 
foarte important să se con-
sume rădăcina proaspătă de 
ghimbir, nu pliculeţele cu prafuri 
destul de incerte ca origine. 
Găsești în supermarket sau 
la piaţă astfel de bucheţele de 
ghimbir, care nu sunt scumpe 
și nici nu se oxidează foarte 
repede. Preparare: se ia o bucată 
de rădăcină (aproximativ 5 cm), 
se spală bine sub jet de apă rece, 
se dă prin răzătoare. Se pune la 
fi ert un litru de apă și când fi erbe 
apa se adaugă ghimbirul răzuit. 
Se lasă să fi arbă timp de un 
minut, apoi se stinge focul și se 
lasă acoperit 30 de minute, după 
care se strecoară și se consumă 
în funcţie de necesităţi. Ceaiul 
de ghimbir se consumă îndulcit 
cu miere, cu adaos de suc de 
lămâie sau cu mentă și are 

un gust iute, dar foarte plăcut 
papilelor gustative. Substanţe 
active și proprietăţi: Rădă-
cina de ghimbir este bogată 
în potasiu, zinc, calciu, cupru 
și magneziu, vitaminele B6, C și 
D, precum și uleiuri esenţiale cu 
multiple proprietăţi benefi ce – au 
efect afrodiziac, acţionează ca 
tonic general și înlătură oboseala 
și toxinele acumulate în orga-
nism. Potrivit ultimelor studii 
în domeniul medical, ceaiul de 

ghimbir dispune de efecte bene-
fi ce asupra organismului: anti-
septic, expectorant, antifungic, 
antiviral, analgezic, hipotensiv, 
antispasmodic, antiinfl amatorii, 
antibacterian, antifebril. 

Benefi cii: Combate discon-
fortul digestiv prin îmbunătăţi-
rea absorbţiei de substanţe be-
nefi ce din alimente și prevenirea 

supraalimentaţiei. Prin urma-
re, ceaiul de ghimbir consumat 
după mesele îmbelșugate de 
Paște este excelent pentru recă-
pătarea controlului asupra diges-
tiei. În plus, consumat zilnic, 
ceaiul de ghimbir poate preveni 
apariţia diareii, a fl atulente-
lor, a balonării și a indigestiei 
datorită substanţelor chimice 
din compoziţia sa, care tonifi ază 
musculatura tactului digestiv, și 
împiedică nivelul crescut de acid 

gastric, care poate cauza arsuri 
stomacale. Întărește sistemul 
imunitar datorită cantităţii 
mari de antioxidanţi, care reduc 
riscul de infecţii sau afecţiuni. 
De exemplu, o ceașcă de ceai 
de ghimbir consumată zilnic 
poate reduce semnifi cativ riscul 
de accident vascular cerebral 
deoarece substanţele active din 

ghimbir blochează depozitarea 
grăsimilor pe artere, reduc 
nivelul de colesterol rău și ajută 
la prevenirea diferitelor forme de 
cancer. De asemenea, ceaiul de 
ghimbir este extrem de efi cient 
în tratarea răcelilor datorită fap-
tului că decongestionează căile 
nazale superioare, umezește 
mucoasa gâtului, ajutând astfel 
la ameliorarea tusei, și favori-
zează expectoraţia, care grăbește 
astfel procesul de vindecare. În 
plus, ameliorează simptomele 
supărătoare ale alergiilor. Ceaiul 
de ghimbir este excelent și pen-
tru o bună circulaţie a sânge-
lui, previne formarea cheagurilor 
și ajută la transportul oxigenului 
și substanţelor nutritive către 
toate organele vitale din corp, 
inclusiv către penis (de unde 
și efectul afrodiziac). Aminoa-
cizii și mineralele din rădăcina 
de ghimbir promovează de 
asemenea nivelul de eritrocite, 
drept urmare este reduc riscul 
de boli cardiovasculare. Dacă 
pornești la drum lung iar mașina 
sau avionul îţi provoacă rău de 
mișcare, ceaiul de ghimbir este 
soluţia ideală.

O ceașcă de ceai înainte de 
a te urca în mașină este perfect 
pentru a reduce nivelul de stres 
responsabil cu apariţia senzaţiei de 
rău de mișcare. Ceaiul de ghimbir 
face minuni și în ceea ce privește 

sănătatea articulaţiilor, prevenind 
mult temuta artrită reumatoidă.  
De asemenea, ceaiul de ghimber 
poate fi  util în tratarea migrene-
lor, a osteoartritei, a durerilor 
de spate sau a crampelor 
musculare. Iar dacă preferi să 
bei o ceașcă de ceai de ghimbir, 
afl ă că te ajută să scapi de stres și 
are un excelent efect energizant, 
motiv pentru care nu îţi recoman-
dăm să îl consumi seara, ci doar 
dimineaţa, la primele ore, pentru a 
face faţă cu brio tuturor sarcinilor 
de serviciu și nu numai.

 Contraindicaţii: Consumul 
de ceai de ghimbir este contra-
indicat bolnavilor cu afecţiuni 
renale deoarece poate agrava 
problemele existente. Deși me-
dicina tradiţională sugerează ca 
femeile însărcinate să bea zilnic 
o ceașcă de ceai de ghimbir în 
primul trimestru de sarcină (pen-
tru a scăpa de greţurile matina-
le), nu există până în momentul 
de faţă rezultate bine argumen-
tate care să demonstreze că nu 
există nici un efect advers asupra 
fătului. Prin urmare, gravidele 
care se confruntă cu greţuri ma-
tinale sunt sfătuite să consulte 
un medic înainte de a consuma 
ceai de ghimbir. De asemenea, 
trebuie evitat cu orice preţ 
consumul în exces de ceai de 
ghimbir deoarece în loc să facă 
bine digestiei, o poate afecta și 

poate da naștere unor simptome 
neplăcute precum sindromul de 
gură uscată, diaree, greaţă sau 
arsuri în capul pieptului, precum 
și hiperaciditate gastrică. Mare 
atenţie și în cazul diabeticilor de-
oarece ghimbirul consumat în 
exces poare reduce drastic nive-
lul de zahăr din sânge cauzând 
hipoglicemie. Iar dacă urmaţi 
un tratament medicamentos cu 
analgezice - precum aspirina sau 
ibuprofenul - sau antihiperten-
sive, evitaţi ceaiul de ghimbir 
deoarece scade tensiunea 
arterială și poate cauza palpitaţii, 
dar și sângerări neobișnuite. De 
asemenea, evitaţi să consumaţi 
ceai de ghimbir o perioadă 
dacă urmaţi să fi ţi supus unei 
intervenţii chirurgicale. Se pare 
că substanţele din această plantă 
interferează cu cele din cadrul 
unei anestezii generale și astfel 
este anulat efectul dorit. Tocmai 
din acest motiv, medicii reco-
mandă încetarea administrării de 
ghimbir, sub orice formă, cu cel 
puţin o săptămână înainte de o 
intervenţie chirurgicală. 

Sursa: csid.ro
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ŢĂRILE CU CEL MAI TOXIC 
MEDIU DIN LUME. 
LOCUL MOLDOVEI ÎNTRE ACESTEA

Ziua lui Dragobete, zeul tinereţii, al 
veseliei și al iubirii are origini străvechi. Dra-
gobete este un personaj preluat de la vechii 
daci și transformat ulterior într-un protector 
al tinerilor și patron al iubirii. Urmând fi rul 
anumitor legende populare, se pare că 
Dragobete (numit și “Cap de primăvară”, 
“Năvalnicul” sau “Logodnicul Păsărilor”) 
nu era nimeni altul decât fi ul babei Dochia, 
un fl ăcău extrem de chipeș și iubăreţ, care 
seducea femeile ce îi ieșeau în cale. Drago-
bete a rămas însă până în ziua de astăzi ca 
simbolul suprem al dragostei autohtone.

Sărbătoarea Dragobetelui are o simbo-
listică bogată și interesantă. Dragobetele 
îngemănează în esenţa sa atât începutul, 
cât și sfârșitul – începutul unui nou anotimp 
și al reînsufl eţirii naturii, sfârșitul desfă-
tărilor lumești căci începe Postul Sfânt al 
Paștelui.
În vremuri de demult (în anumite zone chiar 
și astăzi!), în această zi de mare sărbătoare, 
tinerii îmbrăcaţi în straie frumoase, cuvi-
incioase obișnuiau să se strângă în păduri 
și să culeagă în buchetele cele dintâi fl ori 
ale primăverii. Culesul fl orilor se continua 
cu voie bună și cântece, cu un fel de joc 
numit “zburătorit”. La ceasul prânzului, 
fetele porneau în fugă către sat, iar băieţii 
le fugăreau, încercând să le prindă și să le 
dea un sărutat. Dacă băiatul îi era drag fetei, 
aceasta se lăsa prinsă, ulterior având loc 
și sărutul considerat echivalent al logodnei 
și al începutului iubirii între cei doi. Înspre 
seara, logodna urma să fi e anunţată comu-
nităţii satului și membrilor familiei. Cei care 
participau la sărbătoare, respectând tradiţia, 
erau consideraţi a fi  binecuvântaţi în acel 
an. Ei vor avea parte de belșug, fi ind feriţi în 

schimb de boli și febră. Conform anumitor 
superstiţii din bătrâni, cei care nu sărbăto-
reau această zi erau pedepsiţi să nu poată 
iubi în acel an. Acest obicei a dat naștere 
celebrei strigături sau ameninţări glumeţe 
“Dragobetele săruta fetele !”.

Dacă vremea era mohorâtă în această 
zi, dacă era foarte frig, ploua sau ningea, 
tinerii se strângeau într-o casă să petrea-
că, să lege prietenii, să se ţină de jocuri 
și ghidușii. Cu ocazia acestei zile, bătrânii 
satului acordau o îngrijire specială anima-
lelor din ogradă, dar și păsărilor. Bătrânii 
credeau că în această zi păsările își aleg 
perechea pe viaţă și se u rnesc în construi-
rea cuiburilor. La sfârșit de iarnă și început 
de primăvară, Dragobete ofi cia nuntirea 
păsărilor în cer. Sacrifi carea animalelor este 
interzisă în această zi. În rostul împerecherii 
păsărilor nu ai voie să intervii, se crede…

În vremuri de demult exista obiceiul ca 
fetele tinere necăsătorite să strângă zăpada 
rămasă pe alocuri, zăpada cunoscută drept 
“zăpada zânelor”. Apa rezultată prin topire 
era considerată ca având proprietăţi magice 
în iubire și în descântecele de iubire, dar și 
în ritualurile de înfrumuseţare. Se credea 
că această zăpadă s-a născut din surâsul 
zânelor. Fetele își clăteau chipul cu această 
apă pentru a deveni la fel de frumoase și 
atrăgătoare ca și zânele.

În această zi, fetele trebuie să se 
întâlnească cu persoane de sex masculin. 
Altfel nu vor avea deloc parte de iubire de-a 
lungul întregului an… Totodată, în sate se 
credea că fetele care ating un bărbat dintr-
un sat învecinat vor fi  drăgăstoase tot timpul 
anului.

Este obligatoriu ca în această zi bărbaţii 
să se afl e în relaţii cordiale cu persoane-
le de sex feminin. Bărbaţii nu au voie să 
necăjească femeile și nici să se angajeze 
în gâlcevi căci astfel îi aștepta o primăva-
ră cu ghinion și un an deloc prielnic. Atât 
băieţii, cât și fetele au datoria de a se veseli 
în această zi pentru a avea parte de iubire 
întreg anul.

Lucrările câmpului, ţesutul, cusutul, 
treburile grele ale gospodăriei nu sunt 
permise în această zi. În schimb, curăţenia 
este permisă, fi ind considerată aducătoare 
de spor și prospeţime.

Și… Nu ai voie să plângi în ziua de 
Dragobete. Se spune că lacrimile care curg 
în această zi sunt aducătoare de necazuri și 
supărări în lunile care vor urma.

Surse: ziarulunirea.ro;
 desprecopii.com

Mediul în care trăiesc 
pământenii este pe departe unul 
ecologic. Terra deja demult se 
confruntă cu probleme cum ar si 
încălzirea globală, schimbările 
climatice, emisii de gaze cu efect 
de seră, smog-uri care învăluie 
metropolele și alte fenomene 
care ameninţă sănătate, dar și 
viitorul nostru. Un studiu realizat 
recent de  ”The Eco Experts” a 
realizat topul ţărilor cu cel mai 
”toxic” mediu din lume. 

Studiul The Eco Experts, citat 
de  Business Insider a luat in calcul 
135 de ţări și a analizat cinci factori 
ce ţin de mediu: consumul de 
energie pe cap de locuitor, emisiile 
de CO2, provenind din arderea com-
bustibililor, nivelurile de poluare 
a aerului, decese survenite din 
cauza poluării aerului, precum și 
producerea de energie din surse 
regenerabile.

Astfel, Arabia Saudită și 
Kuweit sunt cele mai „toxice” ţări 
de pe Pământ. În Europa, cea mai 
toxică ţară  este Luxemburgul 
care suferă din cauza poluării care 
vine din ţările vecine, Germania și 
Belgia.

În top-10 al celor mai toxice 
ţări de pe Pământ au ajuns: Arabia 
Saudită, Kuwait, Qatar, Bahra-
in, Emiratele Arabe Unite, Oman, 
Turkmenistan, Libia, Kazahstan, 
Trinidad și Tobago.

La polul opus al clasa-
mentului se află în mare parte 
naţiunile din Africa, precum 
Kenya, Mozambic, Etiopia, pe 
motiv că acest continent nu este 

industrializat, fapt ce a dus la o 
mai mică poluare a aerului.

Potrivit datelor raportului, 
Republica Moldova se afl ă cam pe 
la mijlocul clasamentului. Aerul de 
la noi este mai puţin „toxic” decât 
Bulgaria, Ucraina, Rusia, Belarus, 
Ungaria, Polonia, Estonia, dar mai 
„toxic” decât România, Franţa, 
Spania, Portugalia, Marea Britanie 
sau Italia.

BIROUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ 
NEA NUMĂRAT. 
IATĂ DATELE PRELIMINARE

Biroul Naţional de Statistică anunţă 
că numărul preliminar al populaţi-
ei stabile în Republica Moldova la 1 
ianuarie 2017 a constituit 3 milioane, 
550 mii, 900 de persoane. Cifra este 
în scădere faţă de aceeași perioadă a 
anului trecut cu 2 mii 200 de oameni. 
Mai mult de 
jumătate 
din popu-
laţia ţării 
o constituie 
locuitorii de la 
sate  – 2034,1 mii 
persoane sau 57,3%, 
iar la orașe locuiesc 
1516,8 mii persoane 
sau 42,7%.

Distribuţia în profi l 
teritorial evidenţiază faptul 
că a scăzut numărul popula-
ţiei în majoritatea raioanelor 
(Briceni, Drochia, Florești, Ocniţa, 
Soroca, Hâncești și Telenești. O 
creștere ușoară s-a înregistrat în 
mun. Bălţi (cu 0,6 mii persoane), 
raioanele Ialoveni (cu 0,3 mii 
persoane) și Strășeni (cu 0,1 mii 
persoane), precum și în UTA Gă-
găuzia (cu 0,1 mii persoane). În 
mun. Chișinău majorarea numă-
rului populaţiei a fost mai semni-
fi cativă (cu 6,4 mii persoane).

Totodată, satul cu cei mai mulţi 
locuitori din Republica Moldova este 
satul Congaz, din UTA Găgăuzia  - cu 
peste 12 000 de locuitori, urmat de s. 
Costești, Ialoveni - 11000 de locuitori, 
Cărpineni, Hâncești – cu aproape 10 
000 de locuitori, s. Copceac, Comrat – 
9 500 de locuitori, s. Baurci, Comrat 
- 8700 de locuitori. 8 600 de locuitori 

trăiesc în Băcioi, mun. Chișinău, 
iar în Corjeuţi, Briceni sunt  7 

500 de locuitori. Tot atâţia 
locuitori sunt și în satele 
Trușeni, mun. Chișinău și 
în s. Pelinia din raionul  

Drochia. 
Mai menţionăm 

că în orașul Chișinău 
locuiesc, potrivit da-

telor preliminare 
ale BNS, 685 mii 
900 de persoa-
ne, iar în orașul 

Bălţi – 146 
mii 400.

 Calculele statisticienilor 
nu includ populaţia localităţi-

lor din partea stângă a Nistrului 
și mun. Bender și nu au la bază 

Recensământul populaţiei și locuin-
ţelor din 2014.
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În ultima vreme, Ziua 
îndrăgostiţilor a fost adopta-
tă  si pe meleagurile noastre. 
Tinerii sunt încântaţi că 
exista și o zi a lor, a îndrăgos-
tiţilor, un prilej de a sărbători 
împreună cu omul iubit.  Deși 
mai sunt voci care spun ca 
nu este o zi specifi că ţării 
noastre, ea prinde rădăcini 
tot mai adânci cu fi ecare an 
ce trece.

Deci, cine a fost sf. Va-
lentin?

Se spune că Valentin a 
fost un preot roman marti-
rizat  în timpul persecuţiei 
lui Claudius in anii 269-270 
d.c. Tânăr fi ind, Valentin ii 
ajuta pe creștini în vremurile 
persecuţiei. El a fost prins 
și băgat în închisoare, unde 
a devenit un propovăduitor. 
Tocmai de aceea a fost con-
damnat la moarte la data de 
14 februarie, a. 269. În tim-
pul cât a stat în închisoare el 
trimitea mesaje de îmbărbă-

tare prietenilor spunându-le: 
”Amintiţi-va de Valentin” și 
”Va iubesc”.

O altă variantă ne spune 
că Valentin a fost un preot 
care căsătorea cuplurile în 
secret, împotriva legii date 
de Împăratul Claudius care 
interzisese căsătoria. Și in 
această poveste el a fost dus 
la închisoare deoarece refuza-
se să treacă la credinţa în zeii 
păgâni. În închisoare, el se 
împrietenește cu fi ica temni-
cerului pe care o convinge sa 
creadă in Dumnezeu. În ziua 
execuţiei sale, 14 februarie, 
269, Valentin scrie o scrisoare 
de dragoste fetei temniceru-
lui, pe care nu o semnează.

Un lucru cert, rămâne 
totuși faptul că a existat un 
preot cu numele de Valentin, 
care a fost executat pentru 
credinţa sa în Dumnezeu. 
Astfel, Valentin a început sa 
fi e cunoscut ca fi ind protec-
torul îndrăgostiţilor. Cu toate 
ca nu suntem foarte siguri 
cine a fost Valentin, aceas-
ta este totuși o zi speciala 
în care ne putem exprima 
iubirea faţă de cei dragi, mai 
mult decât de obicei, si nu 
doar singura zi din an în care 
sa iubim...

LA SFÂRȘIT DE IARNĂ SĂRBĂTORIM DRAGOSTEA…
14 FEBRUARIE  ZIUA ÎNDRĂGOSTIŢILOR 
SAU ZIUA SFÂNTULUI VALENTIN

24 FEBRUARIE   SĂRBĂTOAREA IUBIRII LA ROMÂNI. 
„DRAGOBETELE SĂRUTĂ FETELE”
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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    2/16/2017

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 4.00 5.00 4.00 3.50 6.00 4.00 3.50 7.00 3.50 3.00 6.00 5.00 5.00 6.00 5.00

Castraveţi  -  -   - 30.00 32.00 30.00 37.00 38.00 37.00 50.00 55.00 50.00 45.00 45.00 45.00

Ceapă galbenă 2.00 3.50 3.00 3.50 4.00 3.50 3.00 4.00 3.00 3.00 4.00 3.00 4.00 5.00 5.00

Ceapă roşie  -  -   - - - - 4.00 7.00 4.00 - - -  -  -  - 

Ciuperci Păstrăv/Veşenca  -  -  - - - - - - - 48.00 48.00 48.00 40.00 40.00 40.00

Ciuperci Shampinion  -  -   - - - - 28.00 30.00 28.00 48.00 48.00 48.00 35.00 35.00 35.00

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

Ridiche neagră 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 2.30 3.00 2.30 5.00 6.00 6.00 5.00 5.00 5.00

Roşii de seră  -  -   - 27.00 28.00 28.00 22.00 27.00 22.00 35.00 40.00 35.00 35.00 40.00 35.00

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

Usturoi  -  -  - - - - 40.00 60.00 40.00 35.00 65.00 55.00  -  -  - 

Varză 2.00 6.00 2.50 2.50 4.50 3.50 2.00 3.00 2.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00

Varză conopidă  -  -   - - - - 29.00 30.00 29.00 30.00 40.00 30.00  -  -  - 

Varză de pechin  -  -  - - - - 7.00 9.00 7.00 10.00 12.00 10.00 12.00 12.00 12.00

FRUCTE

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

Grepfrut  -  -   - - - - 18.00 20.00 18.00 - - -  -  -  - 

Lămâi  -  -   - - - - 22.00 26.00 22.00 - - - 28.00 28.00 28.00

Mandarine  -  -  - - - - 15.00 21.00 15.00 - - - 18.00 18.00 18.00

Mere 2.80 7.00 6.00 4.50 6.00 5.00 3.50 8.00 3.50 4.00 7.00 6.00 2.00 4.00 5.00

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

Mere Idared 2.80 3.00 2.80 - - - 5.00 8.00 5.00 7.00 9.00 8.00 6.00 6.00 6.00

Mere Richard 8.00 10.00 9.00 - - - 11.00 20.00 11.00 8.00 10.00 10.00  -  -  - 

Miez de nucă 90.00 140.00 110.00 - - - - - - 45.00 130.00 110.00  -  -  - 

Portocale  -  -   - - - - 19.00 21.00 19.00 - - - 20.00 20.00 20.00

Prune uscate  -  -  - - - - 18.00 30.00 18.00 25.00 35.00 30.00 35.00 35.00 35.00

Struguri albi de masă  -  -   - - - - 12.00 18.00 12.00 10.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00

Struguri de masă Moldova  -  -  - - - - 12.00 18.00 12.00 15.00 15.00 15.00  -  -  - 

Struguri roşii de masă  -  -  - - - - 12.00 28.00 12.00 15.00 20.00 20.00 15.00 15.00 15.00
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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 / Ser-
viciu Preţ Cantita-

te Contacte 

Grâu 24% glu-
tena, 90% IDC 

3 800 
MDL 200 t 

MD-3628, s. Frăsineşti, raionul Ungheni ; 
Telefon: 00373 236 45449; Mobil: 
00373 69296057 ; Email: iancuion@mail.ru 

Floarea soa-
relui 

7 400 
MDL 150 t 

MD-3628, s. Frăsineşti, raionul Ungheni ; 
Telefon: 00373 236 45449, ; Mobil: 
00373 69296057 ; Email: iancuion@mail.ru 

Floarea soa-
relui 100 t 

MD-5917, s.Chetriş, raionul Făleşti ; 
Telefon: ; Mobil: 0 69233509; 069553653; 
Email: jornyayion@mail.md 

Sorg 70 t 
s. Calugar, raionul Falesti; Telefon: 
+37325979400; Mobil: +37369323320; 
Email: abilitate_agro@mail.ru 

Vând lucernă 150 kg Loganesti; Telefon: 079120084; 
Mobil: 068083841; 

Vând lucernă 100 kg Loganesti; Telefon: ; Mobil: 069190179; 
Email: danu.valyusha@mail.ru 

Grâu 23% glu-
tena, 90% IDC 

3 500 
MDL 250 t 

s. Petrești, r-ul Ungheni; Telefon: +373 236 
42276; Mobil: +373 79041155; 
Email: snisteriuc@mail.ru 

Comercializez 
șrot de soie 30 t or.Chișinău,str.Dubasarilor,14; Mobil: 

0688229922; Email: aleonex@mail.ru 
Comercializăm 
sare drob 10 t or.Chișinău,str.Dubasarilor,14; Mobil: 

0688229922; Email: aleonex@mail.ru 
Puieţi de zme-
ură 4 MDL 500 uni-

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

Floarea soa-
relui 

7 300 
MDL 200 t Telefon: +373 (236) 613223; 

Email: olgutza.g@gmail.com 
Agregat pntru 
curaţat cereale, 
MS-4 

1 unităţi 
orasul Falesti; Telefon: +37325923195; 
Mobil: +37378011066; 
Email: ion_turtureanu@mail.ru 

Ovăz- seminţe 7 t 
orasul Falesti; Telefon: +37325923195; 
Mobil: +37378011066; 
Email: ion_turtureanu@mail.ru 

Lucernă- se-
minţe 700 kg 

orasul Falesti; Telefon: +37325923195; 
Mobil: +37378011066; 
Email: ion_turtureanu@mail.ru 

Orz- seminţe, 
Enei 30 t 

orasul Falesti; Telefon: +37325923195; Mo-
bil: +37378011066; Email: ion_turtureanu@
mail.ru 

Orz- seminţe, 
Comandor 25 t 

orasul Falesti; Telefon: +37325923195; 
Mobil: +37378011066; 
Email: ion_turtureanu@mail.ru 

Porumb 2 800 
MDL 300 t 

MD-3606, s.Cetîreni, r-l Ungheni; Telefon: 
+373 79613223; Mobil: +373 79613223; 
Email: undanagro@mail.ru 

Mere Simiren-
co, Idared 

7 000 
MDL 150 t 

MD-3634, Manoilesti, Ungheni ; Telefon: 
00373 236 73203; ; Mobil: 00373 69947447 ; 
Email: diaconubs@mail.ru 

CERERI

Produs / Ser-
viciu Preţ Cantita-

te Contacte 

Cumpăr Po-
rumb, Soie, 
Grâu, Floarea 
Soarelui 

10 000 
000 € 1 000 t 

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

Cumparam 
Grâu, calitate 
superioară. 
Scump 

3 MDL 200 000 t 
Telefon: 068672257; 
Mobil: 068672257; 
Email: eximtrans.srl@gmail.com 

Compania de 
cereale 

Telefon: 068675505; Email: macarov741@
gmail.com 

Cumpărăm 
Grâu alimen-
tar și furajer, 
Porumb. Scump

5 000 t 
 Telefon: 068672257; 
Mobil: 068672257; 
Email: eximtrans.srl@gmail.com 

Фирма 
закупает 
зерновые 

Telefon: 060597104; 
Mobil: 060597104; 
Email: opa.rikas@yandex.ru 

Grâu alimentar 
24% glutena, 
90% IDC 

3 000 
MDL 500 t 

Ungheni; Telefon: +373 69709309; 
Mobil: +373 69709309; 
Email: estelitprimbs@mail.md 

DE ULTIMĂ ORĂ

Anul acesta cetăţenii Republicii Moldova 
vor benefi cia de mai multe medicamente 
compensate decât în 2016. Anunţul a fost 
făcut de ministrul Sănătăţii, Ruxanda 
Glavan, în cadrul unei conferinţe de presă, 
informează NOI.md.

Potrivit ministrului, lista medicamentelor 
compensate a fost dublată anul trecut și în 
prezent include 140 de titluri de preparate. No-
ile medicamente introduse în listă sunt cel mai 
frecvent utilizate în grupele de maladii cel mai 
des întâlnite, care pot fi  utilizate la domiciliu 
sau în condiţii de staţionar și de ambulator. 
Reţetele pentru aceste medicamente pot fi  
eliberate acum și de medicul pediatru.

În 2016, practic toţi pacienţii din lista de 
așteptare, bolnavi de hepatita C, au benefi ciat 
de tratamente gratuite, cu medicamente noi, 
care nu conţin interferon. Ministerul intenţio-
nează să extindă aceste tratamente gratuite și 
pentru persoanele purtătoare de virusul hepa-
tic C, chiar dacă încă nu au dezvoltat boala.

Mai mult, de la fi nele anului trecut a fost 
mărită vârsta pentru copiii care pot benefi cia 
de medicamente compensate, de la 5 ani până 
la 18 ani.

Totodată, începând cu anul curent, reţeta 
prescrisă de medic este valabilă timp de trei 
luni, și nu de două, cum prevedea regulamen-
tul vechi. „Un detaliu extrem de important 
este faptul că medicul este obligat să scrie 
denumirea comună internaţională, adică 
substanţa activă pe care o prescrie și care este 
principalul component al medicamentului”, a 
subliniat ministrul Sănătăţii

Lista detaliată a medicamentelor com-
pensate este disponibilă pe site-ul Companiei 
Naţionale de Asigurări în Medicină. În total, 
în 2017 vor fi  eliberate preparate terapeutice 
compensate în valoare de 522 de milioane de 
lei, bani alocaţi din bugetul statului.

MAI MULTE MEDICAMENTE COMPENSATE 
SAU OFERITE ÎN MOD GRATUIT

Ministerul Sănătăţii 
încearcă să îmbunătă-
ţească calitatea serviciilor 
din acest domeniu, astfel 
încât populaţia Moldovei să 
benefi cieze de tratamente 
efi ciente și la un nivel cât 
mai înalt. Acest lucru va fi  
posibil în urma implementă-
rii unui șir de reforme strict 
necesare republicii, notează 
NOI.md. 

În perioada apropiată 
responsabilii de la  Minister 
își propun să implementeze 
reforma sistemului spitali-
cesc.

„Pe viitor ne dorim ca toţi 
pacienţii, indiferent de zona 
în care locuiesc, să poată 
merge într-un spital modern, 
mai aproape de casă, unde 
îi vor fi  oferite serviciile me-
dicale de calitate și la timp. 
Acolo să poată benefi cia de 
cele mai moderne investiga-
ţii, dar și de intervenţii medi-
cale și medicamente, precum 

și de personal medical înalt 
califi cat și disponibil. Acestea 
vor fi  viitoarele spitale regi-
onale”, a specifi cat ministrul 
Sănătăţii, Ruxanda Glavan.

Potrivit ei, spitalele regi-
onale vor benefi cia de dotări 
moderne, de aparatură de 
diagnostic și tratament, care 
vor oferi servicii medicale 
în următoarele specialităţi: 
medicină internă, chirurgie 
generală, pediatrie, gineco-
logie și obstetrică, ortopedie 

și traumatologie urologie, 
otorinolaringologie și ost al-
mologie. 

Ministerul Sănătăţii a 
lansat o campanie de infor-
mare în masă a populaţiei 
în ceea ce ţine de prevenirea 
și tratarea la timp a mala-
diilor; adresarea la medicul 
de familie și despre faptul 
că numărul medicamentelor 
compensate crește.

Sursa foto:
 doctorionline.ro

ÎN CURÂND ÎN MOLDOVA VOR APĂREA 
SPITALE REGIONALE PERFORMANTE 

Părinţii care îngrijesc de copii cu nevoi 
speciale sau afecţiuni oncologice vor benefi -
cia de concedii medicale până când aceștia 
vor împlini vârsta de 18 ani.  Reglementa-
rea a fost aprobată ieri în cadrul ședinţei 
Guvernului.

Până în prezent, certifi catele medicale 
erau eliberate până la împlinirea vârstei de 
16 ani. De asemenea, femeile care nasc pre-

matur, vor benefi cia de încă 14 zile suplimen-
tar la concediul de maternitate. Gravidele cu 
tripleţi sau cvadrupleţi  vor  ieși în concediu 
de maternitate  la termenul de 24 săptămâni 
de sarcină, pe o perioadă de 182 de zile calen-
daristice.

Modifi carea aprobată de Guvern va asigu-
ra o mai bună protecţie socială a copiilor cu 
afecţiuni oncologice și cu nevoi speciale.

Sursa foto: semia.md

CONCEDII MEDICALE MAI MARI! MAMELE ȘI GRAVIDELE 
SE VOR BUCURA DE MAI MULTE ZILE LIBERE
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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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