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Pe data de 24 februarie, 2017, membrii
Federaţiei Naţionale a Agricultorilor din
Moldova „AGROinform” s-au întrunit în
cadrul Adunării Generale, unde au luat în
discuţie problemele cu care se confruntă
în prezent sectorul agricol. De asemenea,
au fost prezentate rapoartele de activitate
ale Federaţiei pentru anul 2016 și au fost
abordate problemele necesare pentru a fi
soluţionate în anul curent. Totodată, au
mai fost organizate alegerile organelor de
conducere pentru anii 2017-2018.

La eveniment au participat circa 200
de producători agricoli, membri ai Federaţiei Naţionale a Agricultorilor din
Moldova „AGROinform”, dar și Consiliul
de Administrare naţional, Consiliile de
Administrare ale organizaţiilor regionale
membre AGROinform, Ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, Eduard Grama,
Directorul adjunct al Agenţiei de Intervenţie
și Plăţi pentru Agricultură, reprezentanţii
programelor și proiectelor internaţionale
în Moldova: Delegaţia Uniunii Europene în

Republica Moldova, Agenţia Statelor Unite
pentru Dezvoltare Internaţională (USAID),
CHEMONICS, UCIP-IFAD, Proiectul ”Asistenta tehnica pentru implementarea programului ENPARD - Moldova”, directorii executivi
ai organizaţiilor regionale, echipa oficiului
naţional de coordonare, reprezentanţii asociaţiilor de fermieri și mass-media.
Un reportaj amplu de la Adunarea
Generală a membrilor AGROinform,
citiţi în pag. 2-5

FEDERAŢIA NAŢIONALĂ A AGRICULTORILOR DIN MOLDOVA
AGROinform  ASOCIAŢIA DE PROFIL A ANULUI 2016
În cadrul Galei AIPA, organizată în premieră în acest an, Federaţia Naţională a Agricultorilor din Moldova AGROinform a fost
nominalizată drept Asociaţia de Profil a Anului 2016 - pentru
rezultate deosebite în cadrul activităţilor desfășurate în segmentul
agroindustrial.
Premiul pentru AGROinform a fost înmânat de către primul
președinte al Republicii Moldova, Mircea Snegur, care a felicitat
membrii AGROinform pentru această performanţă.
Doamna Aurelia Bondari, Directorul Executiv AGROinform a menţionat faptul că acest trofeu este meritul tuturor membrilor Federaţiei Naţionale a Agricultorilor din Moldova. ”Este o onoare enormă
pentru noi, să primim această menţiune. În primul rând aș vrea să
aduc sincere mulţumiri mai întâi de toate – reţelei noastre, fermierilor
și, desigur, Organizaţiilor Regionale, acelor care zi de zi sunt alături de
agricultori și îi ajută să înfrunte acele probleme, care sunt stringente
pentru agricultura noastră. Mulţumesc tuturor membrilor AGROinform și îi felicit cu această menţiune”, a spus Aurelia Bondari.
Felicitări tuturor membrilor AGROinform!
Detalii de la eveniment - în pag. 6

SĂRBĂTORIM PRIMĂVARA,
OMAGIEM FEMEIA!
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Vă puteţi abona la ziarul nostru
la toate oficiile poştale din ţară
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Evenimentul – cheie al anului pentru Federaţia Naţională
a Agricultorilor din Moldova –
Adunarea Generală a membrilor
AGROinform s-a desfășurat
vineri, 24 februarie, 2017,
la Chișinău. Reprezentanţi
din toate regiunile ţării s-au
întrunit pentru a discuta despre
problemele și provocările cu
care se confruntă la etapa actuală agricultura din ţara noastră.
Participanţii și-au împărtășit
și realizările, obţinute pe parcursul anului care s-a scurs, au
trasat obiectivele pentru viitor
și au avut oportunitatea să
discute cu ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, Dl
Eduard Grama, împărtășindu-i
toate durerile obstacolele și
piedicile cu care se confruntă zi
de zi, lucrând pământul.
Sala de ședinţe a Institutului Muncii, în incinta căreia s-a
desfășurat evenimentul a fost
arhiplină – atât de mulţi agricultori au avut dorinţa și necesitatea de a veni la Adunarea
Generală, unde au șansa să se
întâlnească unii cu alţii, au posibilitatea să discute și să afle
toate noutăţile din domeniu. În
ultimul timp, provocările din
agricultură sunt tot mai mari,
situaţia economică din ţară ne
impune să căutăm și să găsim
soluţii pentru multe probleme,
iar exemplele de succes pe care
îl înregistrează agricultorii din
alte ţări, ne provoacă și pe noi
să ne dorim modernizarea și
redresarea situaţiei în domeniul agricol.
”Orice organizaţie este puternică și viabilă, atunci când
are în componenţa sa membri
activi ai organizaţiei. După
cum știţi, Federaţia Naţională
a Agricultorilor din Moldova
întrunește 11 Organizaţii Regionale. Este îmbucurător faptul că pe parcursul anului numărul de membri a crescut în
majoritatea Organizaţiilor, iar
per total, anul trecut, familia
AGROinform a devenit mai
mare cu 377 de membri, ceea

ce constituie o majorare aproximativ cu 15%. A fi membru
al organizaţiei AGROinform
este bine, iar faptul că fermierii au încredere, ne susţin este
foarte îmbucurător!”, subliniază Președintele AGROinform,
Dl Alexei Ivanov.

portul Executivului, raportul
Comisiei de Cenzori. În cadrul
dezbaterilor am abordat acele
realizări, care au fost înregistrate în agricultură în anul
2016, dar și acele probleme cu
care s-au confruntat agricultorii și am încercat împreu-

înţeles, și-au pus amprenta
asupra calităţii și cantităţii
producţiei agricole.
• Totodată, pe fondul
situaţiei economice existente,
Guvernul a redus mărimea fondului de subvenţionare pentru
2016 cu 200 mil de lei, (deși

”Tradiţional, în fiecare an,
Federaţia Naţională a Agricultorilor din Moldova AGROinform organizează Adunarea
Generală a membrilor, o dată
la doi ani avem Adunarea Generală de alegere a organelor
de conducere, și astăzi suntem
exact la astfel de eveniment.
În cadrul AG a fost prezentat raportul de activitate al
Consiliului Administrativ, ra-

nă cu factorii de decizie să
trasăm acele acţiuni care
urmează a fi întreprinse în
anul curent”, a menţionat vicedirectorul AGROinform, Iurie
Hurmuzachi.

iniţial s-a alocat suma de 900
mil lei), iar în condiţiile în care
au fost achitate datoriile pentru
subvenţii din anii trecuţi, banii
rămași nu au fost suficienţi
pentru a acoperi toate cererile
de subvenţionare, iar procesul
de achitare conform cererilor
depuse anul trecut continuă.
• veste îmbucurătoare a
venit pe sfârșit de an pentru
producătorii agricoli – Legea cu
privire la principiile subvenţionării în agricultură și dezvoltare rurală a fost aprobată în a
doua și ultima lectură de către
Parlament. În prezent producătorii agricoli sunt în așteptarea
aprobării Regulamentului de
repartizare a mijloacelor Fondului de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural de către
Executiv.
• Pomicultorii din nordul
ţării, care au avut de suferit în
urma îngheţurilor din primăvara trecută nu au primit încă
sprijinul promis de autorităţi
pentru lucrările de protecţie și
întreţinere a livezilor afectate.
• În același timp, preţurile
la fondurile fixe și mijloacele
circulante în agricultură rămân
a fi mari – mult mai mari în
comparaţie cu cele care sunt în
ţările vecine.
• În context, menţionăm
că și creditele pentru agricultori rămân a fi prea scumpe
iar condiţiile care ţin de gaj și
termeni de rambursare nu sunt
convenabile pentru fermieri.
• Rămâne nesoluţionată și
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Comanda nr. 127

PROVOCĂRILE
ANULUI 2016
În cadrul Adunării Generale, vorbitorii s-au referit la
cadrul socio-economic, care a
marcat anul 2016 și dezvoltarea sectorului agricol în
general.
• Anul 2016 a fost unul
controversat pentru agricultura
moldovenească. Agricultorii au
reușit să înregistreze și rezultate bune cu recolte bune și de
calitate, dar în paralel am avut
parte și de un șir de calamităţi
– secetă, îngheţuri, grindină,
inundaţii. Toate aceste fenomene, după cum este lesne de

problema irigării din apele subterane, atât de necesară pentru
dezvoltarea legumiculturii, a
viticulturii și a pomiculturii.
”Pentru orice organizaţie,
Adunarea Generală este un
eveniment foarte important,
deoarece avem posibilitatea
să analizăm care au fost
problemele principale cu care
ne-am confruntat și care au
fost realizările pe care le-am
obţinut. Si cel mai important
– să ne trasăm priorităţile
pentru a îmbunătăţi activitatea în anul 2017. Vreau
să menţionez că activitatea
AGROinform a prins rădăcini în toate regiunile ţării.
În ce privește activitatea AO
”Cutezătorul”, vreau să menţionez că din cele 35 mii de ha
de teren agricol din raionul
Fălești, membrii organizaţiei
noastre regionale prelucrează
22.150 ha, ceea ce constituie
64%. Încă câţiva ani în urmă,
cu încuviinţarea Ministerului
Agriculturii și susţinerea Federaţiei Naţionale a Agricultorilor AGROinform, am creat
cinci cooperative de market-

la ”Cutezătorul ca să studieze
experienţa și problemele care
există în crearea și dezvoltarea cooperativelor”, a precizat
Victor Cimpoieș, Director
Ezecutiv AO ”Cutezătorul” din
Fălești.
• O altă problemă, la care
s-au referit participanţii lam
Adunarea Generală a fost cea a
tinerilor agricultori. Pe fondul
crizei economice mondiale, a
crizei din Ucraina, a embargoului impus de Federaţia Rusă,
a creșterii permanente a preţurilor la combustibil și inputuri,
fermierii nu au reușit să obţină
acele rezultate pe care și le-au
propus. Aceste condiţii, din
păcate influenţează mulţi fermieri, mai ales – pe acei tineri,
care pleacă din sectorul agrar,
vin la oraș sau chiar pleacă
peste hotarele ţări la câștig,
renunţând la activitatea în
agricultură.
Acesta este un semnal care
trebuie să îngrijoreze autorităţile și de care trebuie să ţinem
cont.
”Ne adresăm cu această
ocazie dlui Ministru că dacă

ing, care s-au inclus activ în a
ajuta fermierii să-și comercializeze producţia. Din păcate,
ajutorul statului nu a fost
acordat și în prezent avem
de fapt trei cooperative care
lucrează, dintre care două
lucrează foarte bine. Vreau să
specific aici că recent am avut

statul nu va ţine cont și nu va
lua măsurile necesare pentru
susţinerea tinerilor agricultori, s-at putea ca noi peste
5-10 ani să rămânem fără
forţe de muncă în sectorul
agrar. În multe localităţi acest
lucru deja se resimte”- a atenţionat Victor Cimpoieș.
• Despre problemele irigării
au vorbit mai mulţi producători agricoli. Ultimii ani ne confruntăm cu secetă hidrologică,
iar dependenţa agriculturii de
irigare este tot mai vădită.
”Spre exemplu, la noi, în
raionul Drochia, lipsa, sau
insuficienţa de apă pentru
irigare este o problemă stringentă pentru agricultori.
În condiţiile acestea, foarte
mulţi dintre producătorii
agricoli care produc legume
în câmp deschis, planifică
o diminuare a producţiei,
reorientându-se la cultivarea
legumelor în sere”, a preci-

o delegaţie a Ministerului
Agriculturii din Georgia din
Direcţia Dezvoltare a cooperativelor, care au venit la Fălești
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zat Tudor Darii, Directorul
Executiv al AO „AGRO-CONS",
Drochia.
• Problema agriculturii
ecologice, de asemenea nu a
fost trecută cu vederea. Vorbitorii au menţionat faptul
că odată cu sistarea subvenţionării agriculturii ecologice, problemele cu care se
confruntă acei fermieri, care
doresc să cultive produse
bio, au continuat să crească.
Recent s-au sistat și licenţele
pentru organele de certificare a organismelor ecologice.
Fermierii din sală au spus că
sunt nu doar producători, ci
și consumatori, astfel, nu le
este indiferent ce consumă
familiile lor, copiii, nepoţii. Tot în acest context, s-a
vorbit despre alimentaţia
copiilor.
”Venim cu o propunere, o
iniţiativă – ca să se achiziţioneze pentru consumul în instituţiile preșcolare și școlare
nu produsul, care adesea este
procurat după principiul – cu

cât mai ieﬅin, cu atât mai
bine, ci să se achiziţioneze
dreptul de produce produse –
fructe, legume, lapte, ouă, produse lactate. Ca să se cumpere
a direct de la producători,
selectaţi în bază de concurs,
evitând intermediarii”, a mai
opinat Tudor Darii.
• Producătorii mai reiterează necesitatea existenţei unor
politici la nivel de stat pentru
a stimula competitivitatea fermierilor atunci când vine vorba
de accesarea pieţelor externe.
”Eu am să vorbesc mai

mult despre provocările ce ţin
din afară, de mediul extern,
care nu le pot influenta
fermierii, dar ne influenţează
direct. Suntem o ţară care
tindem să fim competitivi
pe pieţele europene. Pentru
aceasta, cred că trebuie să
fie niște politici agrare care

să impulsioneze competitivitatea”, a menţionat Andrei Zbancă, care reprezintă
producătorii de fructe. ”Pentru
un producător care vrea să
acceseze niște pieţe externe
este foarte dificil să găsească
surse de finanţare. Poate ar fi
cazul să facem și la noi, după
modelul care este în Polonia,
sau în alte ţări europene, un
fond de susţinere, prin care
fermierul, sub un program
de export, să facă un plan de
afacere, care prevede niște
cheltuieli pentru penetrarea
acestor pieţe, iar o parte din
cheltuieli să acopere fondul
de subvenţionare, unde să fie
o măsură pentru promovarea exporturilor”, a mai spus
Andrei Zbancă.
• Au mai fost puse în discuţie și problemele accesării mijloacelor financiare, nemijlocit
din creditele bancare, pentru
care procentul este enorm, așa
încât prea puţini producători
agricoli își pot permite accesarea creditelor bancare.
”Proiectul Regulamentului de acordare a de repartizare a mijloacelor Fondului
Naţional de Dezvoltare a
Agriculturii și Mediului
Rural prevede anul acesta în
formula de calcul rata medie

a Băncii Naţionale. Este o
discreditare pentru acei care
iau credite cu 20-23 și chiar
28%. Dacă anul trecut rata
medie a fost de 16%, acesta
a fost cât de cât oportun
pentru ca producătorii
agricoli să depună dosarele
pentru credite. Acum, însă în
condiţiile care se propun în
acest an, doar producătorii
mai vor avea posibilitatea
să ia așa credite, pe când
fermierii mici, pentru care
contează și cinci și zece mii
de lei, nu vor ave astfel de
posibilităţi. De aceea vreau
să mă susţineţi ca să propunem introducerea acelei rate
medii de 16%, care a fost și
anul precedent”, a specificat
Natalia Guţu, Director Executiv AFASR, Râșcani.
• Nu a fost trecută cu vederea nici problema subvenţionării plantaţiilor multianuale.
Acestea se subvenţionează în
funcţie se schema de plantare,
densitatea, pomilor la ha.
”Noi propunem ca această

diversificare să fie făcută și
pentru plantaţiile de nuci,
deoarece în ultimul timp
există tendinţa să se treacă
de la metoda de plantare
tradiţională la cea semi
intensivă sau intensivă și
atunci, numărul pomilor
la ha se măresc, desigur se
măresc și cheltuielile, dar
suma subvenţiei este aceeași.
Poate este cazul să facem o
diversificare și pentru aceste
plantaţii în dependenţă de
densitatea pomilor la ha”, a
mai propus Natalia Guţu.
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Menţionăm că toate
provocările, problemele și
propunerile care au fost luate
în dezbatere în cadrul Adunării
Generale a federaţiei Naţionale
a Agricultorilor din Moldova
și care au fost vociferate de
către vorbitori vin din partea
membrilor AGROinform din teritorii, care le-au transmis prin
delegaţii lor pentru ca să fie
aduse la cunoștinţa conducerii
Federaţiei, pentru a fi incluse
în Rezoluţia AG, dar, mai întâi
de toate – pentru a fi auzite de
Dl Ministru al Agriculturii și
Industriei Alimentare, prezent
la eveniment. Posibilitatea de
a întreţine un dialog cu factorii
de decizie, spun producătorii
agricoli, este unică și trebuie
valorificată ori de câte ori apare această șansă.
După ce a ascultat toate
alocuţiunile vorbitorilor,
notându-și fiecare întrebare,
propunere și sugestie, ministrul a ţinut să asigure participanţii de disponibilitatea
de a-i auzi și de a încerca să
se pătrundă de problemele cu
care se confruntă fermierii.
”Pentru noi este foarte
important ca Asociaţiile de

Fondul de subvenţionare în
agricultură nu este fondul de
caritate în domeniul agriculturii. Menirea acestuia este
să ajute agricultura să se
dezvolte, dar în nici un caz nu
facem caritate. Statul vine nu
doar cu subvenţii. Sunt par-

menţionat despre aprobarea la
sfârșitul anului trecut a Legii
cu privire la principiile
subvenţionării în agricultură și dezvoltare rurală – o
prioritate și concomitent, o
realizare a Ministerului pe
care îl conduce. Legea a fost
deja promulgată de către
Președintele ţării.
”O parte mare dintre problemele care au fost abordate
aici deja au fost introduse și
în lege și în proiectul de Regulament. Unica problemă că la
unele dintre măsuri, care ţin,
de exemplu, de promovarea
exportului, sau de finanţarea
în avans, ele sunt scrise în
lege, dar pentru ele trebuie să
fie elaborate niște proceduri.
Să Vă dau un exemplu, deja
am început unele tratative cu
băncile în privinţa finanţării
în avans a subvenţiilor, care
să permită să finanţăm până
la 70% din subvenţia care trebuie să o primească agricultorul”, a subliniat Ministrul.
Ulterior Ministrul a venit
cu răspunsuri pentru întrebările care ai fost ridicate:
- ”In ce privește forţa de
muncă, sunt două soluţii prin
care la ziua de azi încercăm cât de cât să micșorăm
impactul negativ care este cu
problema dată. Prima ar fi

tenerii de dezvoltare, proiecte
internaţionale, sunt donatorii,
în care tot statul depune un
efort pentru a aduce aceste
proiectele respective”, a subliniat Dl Ministru.
Eduard Grama a mai
făcut o trecere în revistă a
tuturor realizărilor care ţin
de achitarea datoriilor pentru
subvenţii care s-au acumulat
din anii precedenţi, pentru a
se reveni la un dialog corect
cu agricultorii. La sfârșit de an
s-au plătit toate datoriile, iar

că din an în an încercăm să
introducem în Regulamentul
de subvenţionare cât mai multă tehnică mecanizată ca să
acoperim golul acesta de forţă
de muncă. A doua – tehnologiile de creștere și recoltare
mecanizată. Mai încercăm
să promovăm Legea zilierilor
și cred că Dvs cunoașteţi că
această lege a fost deja aprobată de Executiv și transmisă
în Parlament.
- Ce ţine de agricultura
ecologică, din 2016 s-a intro-

Producători să fie cât mai
unite și, totodată, să lobeze
interesele fermierilor. Doresc
să dau răspunsuri la toate
întrebările care au fost ridicate aici, dar înainte de toate,
aș dori să fac o concretizare.

la sfârșit de an erau achitate și
230 mil lei din cererile depuse
în anul 2016 și a dat asigurări
că pe parcursul următoarelor săptămâni se vor achita
și sumele rămase din 2016.
De asemenea, Ministrul a

dus o măsură specială pentru
acest sector, ca fiind unul dintre acele sectoare care ne va
permite să concurăm cu ţările
vecine, deoarece sunt produse
vu valoare adăugată. Știu că
există probleme pe domeniul

MINISTRUL
AGRICULTURII
ÎN DIALOG
CU FERMIERII
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legislativ. Acum se lucrează
foarte intens ca anul acesta
să primim Legea Produselor
Ecologice și după asta cred că
vom avea și , organe acreditate
și în RM deoarece la ziua de
astăzi toate organele acreditate sunt străine, dar din păcate,
asta este situaţia la zi.
- Cât despre serviciile de

ditare și multe alte probleme
cu care au venit fermierii la
Chișinău, la Adunarea Generală
și la această întâlnire cu Dl
Ministru.
- ”Dacă Vă confruntaţi cu
probleme, care într-adevăr eu
sunt în stare să le rezolv, cu
AIPA, cu Ministerul, cu APLurile, sunt deschis să le ascult

extindere și consultanţă. Viziunea mea la nivel de strategie
rezidă în promovarea serviciilor de consultanţă – ca să faci
o agricultură performantă
trebuie să aui cunoștinţe. Din
păcate, noi nu avem știinţă
și n-o să mai avem știinţă
fundamentală, noi trebuie să
promovăm știinţa aplicativă.
- Vreau să mă mai refer la
faptul că trebuie să căutăm
soluţii pentru ca să ne unim
– în grupuri de producători,
în cooperative. Deoarece prin
unire se pot rezolva foarte multe probleme. Există
exemple foarte bune și ele
trebuie aplicate. Cu siguranţă,
mai mulţi dintre cei prezenţi
aici, au fost peste hotare și
au văzut astfel de exemple,
când prin unire, producătorii
agricoli au reușit să-și rezolve
multe probleme. Dacă aţi
observat, în ultima perioadă,
prin diferite programe care
sunt susţinute de Banca Mondială, prin programele IFAD,
prin același Fond de subvenţionare, grupurile de producători sunt facilitate mai mult.
Asta, deoarece noi credem că
grupurile de producători au o
mai mare posibilitate de a se
dezvolta și eficienţa investiţiilor, este cu mult mai mare.
- Unul dintre lucrurile
importante, pe care ne-am
axat pentru anul acesta este
promovarea Codului Funciar.
El este la avizare și în noua
versiune s-au luat în consideraţie toate problemele existente. Încercăm să promovăm
anul acesta noul cod Funciar.
- S-a vorbit aici și despre
necesitatea introducerii
impozitului unic în agricultură. Pot să Vă spun, că este
pe final crearea grupului de
lucru între reprezentanţii
Ministerului Finanţelor și cel
al Agriculturii pentru a vedea
modalităţile de implementare
a impozitului unic. Aici sunt
niște riscuri, care trebuie
prevăzute.”
Au urmat o serie de întrebări și răspunsuri, discuţii mai
aprinse și schimb de opinii,
calcule referitor la procentul
perceput de bănci pentru cre-

și să încercăm împreună să
le rezolvăm”, a mai spus dl
Ministru în încheiere.

AGROINFORM,
UN AN
DE ACTIVITATE,
UN AN
DE REALIZĂRI
Nu, nu există probleme
fără soluţii, nu există provocări
fără realizări, muncim pentru
a obţine performanţe, pentru
a prospera, pentru a merge
înainte. În continuare, prezentăm câteva dintre realizările
obţinute de Federaţia Naţională a Agricultorilor din Moldov
AGROinform pe parcursul
anului care s-a scurs:
• AGROinform acordă servicii de susţinere
în crearea și dezvoltarea
cooperativelor de producători agricoli în Moldova.
Către finele anului 2016, în
cele 10 cooperative asistate de
AGROinform, numărul total al
membrilor a înregistrat 1.077,
inclusiv 720 de femei. Investiţiile efectuate se ridică la
200.000 EUR, iar vânzările au
înregistrat 1.200.000 EUR.
• AGROinform acordă
asistenţă la întocmirea planurilor de afaceri și a aplicaţiilor pentru accesarea
finanţărilor. În anul 2016 experţii AGROinform au întocmit
63 planuri de afaceri în valoare
totală de 75,8 mil. lei plus 5,5
mil. EUR. De asemenea, au fost
elaborate 901 aplicaţii pentru
accesarea subvenţiilor în sumă
de 84.054.419 lei.
• AGROinform contribuie la creșterea eficienţei
agriculturii prin participarea fermierilor în cadrul
cercurilor de studiu. Analiza
efectuată de către consultanţii
regionali denotă creșterea cu
11,8% a producţiei fermierilor
sprijiniţi de AGROinform prin
cercurile de studiu.
• AGROinform susţine activitatea grupurilor de vânzări. Consultanţii regionali au
asistat 29 de grupuri de vânzări,
cu specializare diversă (producţia de struguri de masă, miere,

fructe și legume), în operarea
aproximativ a 277 de tranzacţii
comerciale, cu valoarea totală de
14,3 milioane de lei.
• AGROinform dezvoltă
Sistemul Informaţional de
Marketing on-line AgraVista, datorită căruia fermierii
cunosc mai bine tendinţele
și cerinţele pieţei interne
și externe. În 2016 au fost
furnizate săptămânal preţurile
pentru fructe și legume din 5
pieţe interne en-gros; sinteza
lunară a preţurilor de pe pieţele internaţionale din Polonia,
Ucraina, România; 620 de
știri la zi cu privire la tendinţele pieţei și 6.365 de oferte
comerciale. Volumul vânzărilor
prin intermediul sistemului
AgraVista ating valoarea de
2.927.554 EUR.
• AGROinform promovează exporturile în ţările
europene. Peste 560 fermieri
au participat la instruiri cu
privire la standardele UE și
bunele practici agricole. Dintre
aceștia, 173 de fermieri aplică
deja standardele UE.
• AGROinform contribuie
la îmbunătăţirea cadrului
legal pentru comunităţile
rurale și sectorul agricol.
AGROinform este membru
al grupului de lucru privind
elaborarea Regulamentului
privind subvenţiile în agricultură începând cu 2010. În 2016
poziţia AGROinform a inclus 12
propuneri și amendamente, din
care jumătate au fost acceptate.
• AGROinform promovează și reprezintă interesele
producătorilor agricoli. Pe
parcursul 2016, AGROinform,
în colaborare cu alte organizaţii
de fermieri, a participat la patru
conferinţe de presă cu tematica
problemelor și provocărilor din
sector, contribuind la stabilirea
unui dialog constructiv și lucrativ cu reprezentanţii organelor
de decizie.
• AGROinform dezvoltă
noi relaţii de parteneriat.
În ultima perioadă, experţii
AGROinform au elaborat mai
multe proiecte de parteneriat.
La etapa actuală, proiectele
”Promovarea lanţului valoric horticol și incluziv în
Moldova, Armenia, Georgia
și Kazahstan” și proiectul
"Dezvoltarea unei platforme de
cooperare durabilă a femeilor
antreprenoare din agricultura de pe ambele maluri ale
Nistrului”, au fost aprobate
de către finanţatori și sunt în
proces de implementare.
• AGROinform încura-

jează femeile să se implice
activ în crearea de reţele
și iniţiative comunitare. În
ultima perioadă numărul de
femei lideri care au participat
la activităţile desfășurate de
AGROinform, a crescut cu 52%,
și include 334 de femei. Astfel,
avem stabilite 6 parteneriate
cu APL-urile, care au contribuit
din punct de vedere financiar
la acţiuni comunitare cu suma
totală de 59.700 de lei. Pe
parcursul anului 2016 femeile
lideri au organizat 6 acţiuni
comunitare în parteneriat cu
organizaţiile regionale și autorităţile publice locale.
• AGROinform contribuie
la sporirea eficienţei lanţului valoric în horticultură.
În cooperare cu FAO și BERD,
AGROinform a organizat un
șir de activităţi în acest sens:
seminare informative cu tematica sporirii eficienţei lanţului
valoric a produselor horticole;
prima Conferinţă Internaţională cu Forum Comercial “Retailul și Exportul Produselor Horticole Proaspete în Moldova”,
unde producătorii agricoli au
negociat contracte de colaborare cu reţelele de comerţ din
ţară și de peste hotare, precum
și turneul de studiu în Polonia,
unde 10 fermieri, membri ai
AGROinform, s-au familiarizat cu tehnologii moderne în
domeniu și cu oportunităţile
de accesare a pieţelor pentru
fructe și legume.
• AGROinform are drept
prioritate informarea amplă
și veridică a agricultorilor.
Ziarul AgroMediaInform, publicaţia periodică a Federaţiei
Naţionale a Agricultorilor din
Moldova, este ziarul pentru și
despre agricultorul modern.
Apare bilunar, în format de 16
pagini, iar cele 22 de numere
ale ziarului, apărute în 2016 au
ajuns în casele a circa 3500 de
abonaţi.

OBIECTIVE
DE VIITOR
ÎN SUSŢINEREA
DEZVOLTĂRII
AGRORURALE
Cor: Dle vicedirector,
Iurie Hurmuzachi, pe final,
vă rog să trasaţi obiectivele
principale ale AGROinform
pentru 2017. Ce direcţii de
dezvoltare vor fi prioritare?
- Ne așteaptă o muncă
mare, dar totodată – interesantă și utilă producătorilor
agricoli. Obiectivele reies din

problemele pe care le-am întâmpinat și aici mă refer la accesarea noilor pieţe. Obiectivul
de marketing a fost și rămâne
unul dintre obiectivul de bază
pentru AGROinform. Vom continua să lucrăm în continuare
împreună cu membrii noștri în
vederea sporirii competitivităţii și accesarea noilor pieţe,
care este o problemă acută la
acest moment.
Cor: Dl Ministru a vorbit
]n cadrul Adunării Generale
despre necesitatea acordării
unei atenţii sporite asocierii
producătorilor agricoli.
- Desigur, și în 2017 vom
continua lucrul privind asocierea agricultorilor prin diverse
forme, inclusiv – cooperativele
de întreprinzător și grupele de
producători, acesta este una
dintre activităţile de bază a
Federaţiei AGROinform, pe care

nat aici, este în membrii săi...
- Fără îndoială, ţinem la
fiecare dintre membrii AGROinform, iar în acest context,
între priorităţi mai menţionez:
acordarea serviciilor specializate și necesare pentru membrii
Federaţiei, ajustarea strategiei
de activitate pentru fiecare
organizaţie teritorială, în
conformitate cu necesităţile și
capacităţile acestora, sporirea
ariei de activitate prin implicarea în noi proiecte, necesare
agricultorilor din Moldova.
Desigur, vom continua lucrul în
dezvoltarea agro-businessului,
inclusiv – prin elaborarea planurilor de afaceri, cu atragerea
investiţiilor, vom continua
școlarizarea agricultorilor,
informarea lor, inclusiv – prin
intermediul ziarului AgroMediaInform. Vom promova
fortificarea parteneriatului cu

am început să o dezvoltăm
încă din anii 2003. Ce ţine de
asociere, noi fiind o ţară agrară
și o ţară estul de mică, având
preponderent, mai mulţi agricultori mici și mijlocii, pentru
accesarea pieţelor atât internă,
cât, în special – a pieţelor externe, nu există o altă soluţie,
decât asocierea sau cooperarea
fermierilor, iar aceste exemple
au fost clar demonstrate atât
de SUA, cât și de o multitudine
de ţări dezvoltate în agricultură din Europa. Și aici, nu
pot să nu menţionez exemplul
Poloniei, care prin asociere și
crearea grupurilor de producători au reușit în ultimii 10 ani
să înregistreze rezultate foarte
frumoase în agricultură.
- Unul dintre obiectivele
majore ale Federaţiei pentru
perioada următoare îl va constitui promovarea în continuare a dezvoltării lanţului valoric.
Acesta este, de asemenea un
domeniu prioritar al activităţii
Federaţiei.
Cor: Puterea unei organizaţii, după cum s-a menţio-

organizaţiile reprezentative și,
desigur, conlucrarea cu organele statale (Guvern, Parlament;
MAIA, AIPA, ANSA, etc.)”
La finele Adunării
Generale, au fost organizate alegerile noului
Consiliu de Administrare și
a Președintelui Federaţiei
Naţionale a Agricultorilor
din Moldova AGROinform.
Astfel, din Consiliul de Administrare fac parte:
- Silvia Jaman (Drochia)
- Doina Ghilescu (Râșcani)
- Valentin Danu (Hâncești)
- Victor Ciobanu (Cantemir)
- Vitalie Fărîmă (Nisporeni)
- Victor Cazacu (Cahul)
- Ion Vladei (Ungheni)
- Alexei Ivanov (Orhei)
- Tatiana Căpăţînă (Edineţ)
- Ion Besarab (Fălești)
- Nina Rarancean (Fălești)
Președinte al Federaţiei
Naţionale a Agricultorilor
din Moldova AGROinform a
fost ales Dl Alexei Ivanov.
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ÎN CADRUL ADUNĂRII GENERALE
În urma prezentărilor și dezbaterilor, membrii Federaţiei
AGROinform au adoptat
rezoluţia Adunării Generale,
ce include cele mai principale probleme vizate în cadrul
discursurilor.

REZOLUŢIA ADUNĂRII GENERALE AGROINFORM
DIN 24 FEBRUARIE 2017
Participanţi la adunare – Consiliul de Administrare naţional, Consiliile de Administrare ale
organizaţiilor regionale membre AGROinform,
membrii Federaţiei, Ministrul Agriculturii și
Industriei Alimentare, Directorul adjunct al
Agenţiei de Intervenţie și Plăţi pentru Agricultură, reprezentanţii programelor și proiectelor
internaţionale în Moldova: Delegaţia Uniunii Europene în Republica Moldova, Agenţia Statelor
Unite pentru Dezvoltare Internaţională (USAID),
CHEMONICS, UCIP-IFAD, Proiectul ”Asistenta
tehnica pentru implementarea programului
ENPARD - Moldova”, directorii executivi ai
organizaţiilor regionale, echipa oficiului naţional
de coordonare, reprezentanţii asociaţiilor de
fermieri – ”UniAgroProtect” și Moldova Fruct,
mass-media. Total participanţi la adunare- 176
membri și invitaţi.
În urma prezentărilor și dezbaterilor, membrii Federaţiei AGROinform au adoptat rezoluţia
Adunării Generale, document care include cele
mai principale probleme vizate în cadrul discursurilor.

I. SITUAŢIA GENERALĂ
ÎN AGRICULTURĂ
Cu toate că anul economic 2016 a fost
mai favorabil comparativ cu 2015, se confirmă faptul că principala problemă a economiei
moldovenești rămâne competitivitatea slabă.
Produsul Intern Brut înregistrează o creștere estimată de 3%, în special pe baza a două sectoare:
(i) agricultură; și (ii) servicii. Agricultura demonstrează o creștere faţă de anul 2015 în special pe
fonul secetei; dar indicatorul comparativ în anul
2017 poate fi unul mult mai redus în contextul
multiplelor constrângeri întâmpinate.
Pe parcursul anului 2016 agricultura
Moldovei a fost influenţată de un șir de factori,
precum: calamităţi naturale (îngheţuri, grindină,
secetă, ploi torenţiale) restricţiile comerciale
impuse de Federaţia Rusă, criza din Ucraina,
necesitatea stringentă de identificare a noilor
pieţe de desfacere, problemele în sectorul bancar
privind accesarea creditelor, restanţe la subvenţionarea agriculturii etc.
Membrii AGROinform constată că activitatea
în sectorul agricol ca ramură strategică necesită
o atenţie și un suport argumentat și rezultativ în
perioada actuală. Problemele principale accentuate de agricultori, dar și domeniile de implicare
stringentă din partea instituţiilor statale și a
partenerilor de dezvoltare sunt următoarele:

II. SUBVENŢIONAREA
SECTORULUI AGRICOL
Subvenţionarea agriculturii este o pârghie
primordială în capitalizarea și sporirea competitivităţii sectorului agricol autohton. Din aceste
considerente credem că este stringent necesar
de întreprins următoarele acţiuni:
 Recuperarea completă a subvenţiilor restante din anul 2016 până la finele lunii martie
2017 pentru a asigura cu mijloace desfășurarea
lucrărilor de primăvară.

 Includerea propunerilor AGROinform (25
la număr) în Regulamentului privind modul de
repartizare a mijloacelor Fondului Naţional de
Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural (Aviz
nr. 75 din 25 ianuarie 2017 anexat).
 Aprobarea Regulamentului privind modul
de repartizare a mijloacelor Fondului Naţional
de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural
până la 31 martie 2017.
 Identificarea resurselor financiare suplimentare pentru suplinirea fondului în scopul
acordării suportului pentru toţi depunătorii de
dosare eligibile.
 Respectarea prevederilor Legii cu privire
la principiile subvenţionării în agricultură și
dezvoltare rurală în scopul asigurării continuităţii măsurilor de sprijin pentru agricultura
competitivă.
 Asigurarea îndeplinirii indicatorilor
prevăzuţi inclusiv cu implicarea societăţii civile
pentru accesarea următoarelor tranșe ale fondului ENPARD.
 Stimularea exportului prin subvenţionarea
la kg a produselor destinate pentru export.
 Extinderea gamei de credite pasibile pentru subvenţionare.

III. STABILITATEA MACROECO
NOMICĂ ȘI FINANŢAREA SEC
TORULUI AGRICOL
În ultimii ani, din cauza dificultăţilor în
sector, agricultorii au fost nevoiţi să investească
rezervele modeste acumulate destinate iniţial
pentru dezvoltare în cheltuieli directe pentru
asigurarea procesului de producere. Aceasta a
condus la insuficienţă acută de resurse financiare. Situaţia se agravează și din motivul scumpirii mijloacelor de producere, a creditelor greu
accesibile, în special pentru mijloacele circulante. Pentru redresarea situaţiei și asigurarea
activităţii operaţionale, solicităm:
 Crearea unui fond special de creditare
a agriculturii prin oferirea unor produse de
creditare avantajoase pentru agricultori, inclusiv
pentru aprovizionare cu circulante.
 Atragerea proiectelor internaţionale de
creditare în scopul micșorării ratei dobânzii
bancare pentru sporirea competitivităţii.
 Examinarea posibilităţilor de reducere a
plafoanelor minimale pentru obţinerea creditelor din liniile internaţionale existente în scopul
creșterii numărului de beneficiari.
 Relansarea creditului polonez cu simplificarea procedurilor de accesare a resurselor.
 Crearea Fondului de garanţie funcţionabil
pentru beneficiarii de credite.
 Guvernului Republicii Moldova să direcţioneze atenţia asupra faptului că producătorii
agricoli din Republica Moldova plătesc cu 30%40% mai scump pentru mijloacele de producere
comparativ cu producătorii din ţările vecine
și respectiv să iniţieze acţiuni concrete pentru
soluţionarea acestei probleme ce diminuează
competitivitatea produselor autohtone.
 Aplicarea procedurii de recunoaștere simplificată după modelul UE pentru substanţele

ne-toxice cum ar fi microelementele și regulatorii de creștere. La fel și pentru acele categorii
de pesticide ce se utilizează pentru suprafeţe
de culturi de proporţii mici: pomușoare, gutui,
vișine, goji etc.
 Stabilirea termenului de ”Force major” în
scopul obţinerii primelor de asigurare.

IV. ACHIZIŢII PUBLICE
 Producătorii înregistraţi să aibă dreptul
de participare la activităţile publice.
 Posibilitatea de a achiziţiona dreptul de
a produce produse pentru instituţiile preșcolare
(după modelul de acreditare).

V. POLITICI SECTORIALE
O atenţie sporită este solicitată politicilor
sectoriale, care actualmente întimpină diverse obstacole. Membrii Federaţiei AGROinform
evidenţiază câteva puncte strategice în acest
domeniu:
 Susţinerea sectorului zootehnic este
insuficientă și ineficienta, deoarece producătorii
de produse lactate activează în condiţii de concurenţă neloială în special când piaţa autohtonă
este invadată de importul extern. Preţul oferit
de fabricile de prelucrare deseori este sub limita
cheltuielilor pentru producerea unui litru de
lapte. Se resimte lipsa acută de soiuri productive
de vite de lapte și carne.
 Sectorul de producere a legumelor
este unul de o importanţă primordială pentru
fermierii care practică acest gen de activitate. În
ultimii ani se resimte o anumită evoluţie în sector prin apariţia serelor mai moderne, aplicarea
tehnologiilor noi etc. Cu toate acestea legumicultura rămâne de fi subdezvoltată, iar comparativ cu sectorul fructelor se plasează cu cel puţin
10 ani întârziere ca infrastructură și investiţii
în tehnologii moderne. Modernizarea sectorului de producere a legumelor se impune fără
amânare prin susţinerea dinamică a sectorului
și subvenţionarea infrastructurii de păstrare,
calibrare și ambalare. De asemenea este necesar
de a subvenţiona și producerea răsadului în sere,
deoarece de calitatea acestuia depinde productivitatea și calitatea legumelor.
 Sectorul pomicol este unul de o importantă strategică ce înregistrează o tendinţă
de dezvoltare în ultimii ani. Dar în paralel se
confruntă cu obstacole legate de diversificarea
pieţelor de desfacere, insuficienţa specialiștilor
in domeniu, insuficienţa dezvoltării structurilor
de transfer tehnologic etc. Se necesită impulsionarea proiectului ”Livada Moldovei”.
 Agricultura ecologică constituie un
viitor, atât sub aspectul generării de venituri, cât
și sub aspectul grijii faţă de sănătatea populaţiei. Se solicită aprobarea Programului naţional
privind agricultura ecologică și identificarea
resurselor pentru implementarea acestuia.
 Sectorul cerealier se confruntă periodic
cu preţuri de achiziţii joase, lipsa tehnologiilor
performante și insuficienţă echipamentului
agricol modern care este excesiv de costisitor. La

fel o problemă constituie lipsa elevatoarelor ce
ar conduce la creșterea preţurilor.
 Cooperarea fermierilor continuă să
rămână o sarcină primordială pentru sporirea
competitivităţii. Astfel, se necesită o atenţie
deosebită prin eforturi conjugate din partea
Guvernului, a donatorilor și a organizaţiilor de
consultanţă.
 Forţa de muncă rămâne, la fel o problemă arzătoare în sector. Se necesită accelerarea
susţinerii tinerilor în agricultură, atât prin
proiectele actuale, cât și identificarea noilor pârghii de stimularea a tinerilor. La fel, se impune
necesitatea aplicării Legii zilierilor.

VI. IRIGAREA
DIN APELE SUBTERANE
Seceta este un fenomen, frecvenţa căruia a
sporit în mod semnificativ pe parcursul ultimilor
ani, având un impact negativ asupra dezvoltării
agriculturii. Soluţionarea acestei probleme ar
fi posibilă prin adoptarea cadrului legal care
ar permite utilizarea apelor subterane în scop
de irigare, în special în zonele în care nu există
surse necesare de apă de suprafaţă, dar există
suficiente rezerve de ape subterane.

VII. INFORMARE
ȘI CONSULTANŢĂ AGRICOLĂ
Există necesitatea stringentă de modernizare a serviciilor de extensiune concomitent cu
modernizarea agriculturii. În prezent consultanţa agricolă este slab conectată la inovaţii și
știinţă și nu corespunde solicitărilor din partea
fermierilor. Organizaţiile de fermieri nu dispun
de resurse pentru dezvoltarea și/sau diversificarea acestor servicii, iar serviciul public de
extensiune oferă preponderent consultanţă generală și/sau tehnică. Strategia de dezvoltare a
serviciilor de extensiune trebuie să fie revizuită
prin principiul incluziunii și durabilităţii, vizând
în egală măsură serviciile publice și private, iar
ministerul trebuie să-și asume rolul de coordonare pentru asigurarea serviciilor de calitate în
domeniul consultanţei agricole.

DECIZII FINALE
1. Adoptarea Rezoluţiei Adunării Generale
a Federaţiei Naţionale a Producătorilor Agricoli din Moldova „AGROinform” în calitate de
document de poziţie pentru anul 2017, care va
fi transmis tuturor organelor guvernamentale
vizate.
2. Monitorizarea procesului de luare a deciziilor de către factorii responsabili cu aplicarea ulterioară în practică pentru soluţionarea
problemelor abordate.
3. În cazul estimării rezultatelor nesatisfăcătoare, va fi necesar de elaborat un plan de
acţiuni la nivelul consiliului administrativ și
adunării generale extraordinare pentru redresarea situaţiei.
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FEDERAŢIA NAŢIONALĂ A AGRICULTORILOR DIN MOLDOVA
AGROinform  ASOCIAŢIA DE PROFIL A ANULUI 2016
Agenţia de Intervenţie și Plăţi
pentru Agricultură (AIPA) sub
patronajul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA),
în colaborare cu partenerii de
dezvoltare din domeniul agriculturii a organizat la 24 februarie
2017, prima ediţie a ”Galei Premiilor AIPA”. Gala Premiilor AIPA
este un eveniment inedit pentru
producătorii agricoli din Republica
Moldova care au obţinut rezultate
tangibile prin investiţiile efectuate
cu suportul statului în domeniul
agricol și care au adus plus-valoare economiei ţării. Acest eveniment
vine să sprijine și să încurajeze
dialogul între actorii implicaţi
în dezvoltarea agriculturii și a
sectorului rural și să aprecieze
performanţele și entuziasmul
profesioniștilor din diverse sectoare ale agriculturii: înfiinţarea
plantaţiilor multianuale, creșterea
animalelor de prăsilă, dezvoltarea
infrastructurii post recoltare și
procesare, agricultura ecologică,
producerea legumelor și fructelor
pe teren protejat, etc.
Gala Premiilor AIPA are o importantă componentă de responsabilitate socială și oferă participanţilor oportunitatea deschiderii unei
platforme economice informale,
prin care sunt puse în valoare posibilităţile de colaborare și perspectivele de dezvoltare a sectorului
agricol.
Prezent la Gala Premiilor AIPA,
Dl Eduard Grama, Ministrul Agriculturii și Industriei Prelucrătoare a
salutat iniţiativa organizării acestui
eveniment, prin intermediul căruia,
autorităţile pot aduce mulţumiri și
aprecieri producătorilor agricoli a
căror performanţă constituie o prioritate pentru Guvernul Republicii
Moldova. ”Suntem foarte bucuroși
pentru faptul că am putut să
organizăm acest eveniment,
pentru că știm foarte bine că
agricultura are o pondere foarte

mare în bugetul statului. Este
foarte important să putem motiva agricultorii și pentru aceasta
a fost organizat acest eveniment festiv în premieră. Deși
suntem o ţară agrară, pentru
prima dată avem o sărbătoare
pentru agricultori, prin care să
apreciem eforturile depuse de ei
la prosperarea agriculturii. Gu-

vernul depune eforturi în fiecare
an ca subvenţiile să crească.
Știţi foarte bine că anul trecut
as fost adoptată Legea cu privire
la principiile subvenţionării în
agricultură și dezvoltare rurală.
De altă parte, Guvernul mai depune eforturi de atragere a altor
parteneri străini”, a subliniat
Ministrul.

Directorul AIPA, Nicolae Ciubuc,
gazda evenimentului a menţionat
importanţa sectorului agricol în
dezvoltarea economiei R. Moldova,
sector care merită a fi apreciat și
susţinut. ”Recent, în această lună,
AIPA a împlinit 7 ani de activitate. O vârstă frumoasă, dacă
e să facem o paralelă cu vârsta
unui copil. Este vârsta de la care
începe o etapă de responsabilităţi, dar și îndatoriri. Avem
realizări, dar vreau să Vă spun

că planurile și ambiţiile noastre
sunt în raport cu doleanţele și
necesităţile pe care le au agricultorii. De altfel, acesta este
și sloganul nostru: ”Împreună
spre o agricultură competitivă”.
Acest eveniment este la prima
ediţie. Întotdeauna am spus că
autorităţile statului și producătorii agricoli trebuie priviţi
împreună, deoarece au același
scop – contribuţia la dezvoltarea sectorului agricol. Fiecare
cetăţean, fiecare om din această
ţară trebuie să cunoască că agricultura are viitor și prin tehnologii avansate, prin investiţii în
acest sector vom avea rezultate
și o activitate profitabilă. Urez
celor care au fost desemnaţi în
calitate de premianţi și să dea

Domnul ca tot ceea ce fac să le
fie răsplătit, fiindcă o merită din
plin”, a menţionat Directorul AIPA.
Gala Premiilor AIPA, după cum
s-a mai menţionat, este la prima
ediţie. Cu atât mai important și de
valoare este menţiunea acordată
Federaţiei Naţionale a Agricultorilor din Moldova AGROinform, or
suntem prima dintre Asociaţiile de
profil care au demonstrat faptul că
merităm premiul pentru rezultate
deosebite în cadrul activităţilor
desfășurate în segmentul agroindustrial. Este o menţiune binemeritată, o apreciere a muncii titanice

depuse zi de zi de către experţii
AGROinform, de Organizaţiile Regionale, de toţi membrii Federaţiei.

”În primul rând, aș vrea să
zic că este o onoare pentru noi.
Cred că organizaţia noastră a
meritat din plin această menţiune, deoarece întotdeauna am
pus accent pe calitatea muncii,
pe faptul ca să avem răspunde-

sufletească, aflându-mă împreună cu Dvs, realizatorii acestui eveniment. Cele mai înalte
aprecieri le meritaţi Dvs, cei care
vă daţi concursul în realizarea
proiectelor în domeniul agricol. Felicitări tuturor celor care
muncesc în complexul agro-industrial al RM.”
Evenimentul a găzduit peste
200 de producători agricoli, reprezentanţi ai instituţiilor publice cu
atribuţii în sectorul agricol, invitaţi
din toate asociaţiile de profil, reprezentanţi ai companiilor și mediului de afaceri care vin în sprijinul
agricultorilor.
re faţă de membrii
noștri și că încercăm
la maximum să răspundem necesităţilor
lor. Cred că această
responsabilitate faţă
de agricultori, pas
cu pas ne-a adus
către acest succes.
Federaţia AGROinform implementează
la momentul actual
mai multe proiecte cu
suportul partenerilor
noștri de dezvoltare
și avem o gamă foarte largă de servicii și
de susţinere pentru
agricultorii noștri. În afară de
faptul că le reprezentăm interesele și suntem într-un dialog
permanent cu Ministerul Agriculturii, pentru a promova acele
politici care vor fi favorabile
pentru agricultori, noi le mai
oferim și servicii de extensiune,
care ţin de sporirea calităţii producţiei, accesarea noilor pieţe,
integrarea în lanţurile valorice,
acele lucruri care le ajută în
promovarea afacerii, la accesarea de investiţii, inclusiv, prin
Fondul de subvenţionare, care
îl acordă statul prin Agenţia de
Intervenţii și Plăţi în Agricultură”, a subliniat Directorul Executiv
AGROinform, Dna Aurelia Bondari.
Semnificativ este și faptul
că acest minunat premiu pentru
AGROinform a fost înmânat de
către primul președinte al Republicii Moldova, Mircea Snegur, care, la
rândul său a declarat: ”Eu doresc
să mulţumesc organizatorilor
pentru această invitaţie și
doresc să menţionez faptul că
trăiesc momente de satisfacţie

CELE 16 PREMII
AU FOST ACORDATE
PENTRU CATEGORIILE:
”Tânărul fermier de succes” GŢ “Scutaru Victor”, Edineţ;
“Inovaţii în agricultură” - SRL
“Impex Business Grup”, Criuleni;
“Cea mai de succes femeiefermier” - GŢ „Serbusco Olga”, s.
Grozasca, r. Ungheni;
“Cel mai de succes grup
de producători agricoli” CÎ„Fruitmol Group”, s. Sireţi, r.
Strășeni;
“Asociaţia de profil a anului” –
Federaţiei Naţionale a Agricultorilor din Moldova AGROinform,
Chișinău;
“Cea mai performantă livadă” - SRL „Elit Fruct”, s. Ustia, r.
Dubăsari;
“Cea mai performantă plantaţie de viţă de vie” - SRL „Amv
Grape”, s. Vadul lui Isac, r. Cahul;
“Cea mai performantă plantaţie de pomușoare” - SRL „CarnCor”, s. Grimăncăuţi, r. Briceni;
“Cea mai performantă seră” SRL „Agromaxer”, s. Oniţcani, r.
Criuleni;
“Cea mai performantă fermă
zootehnică” - SRL „OSV Auto”, s.
Horești, r. Ialoveni;
“Cea mai performantă investiţie în dezvoltarea infrastructurii postrecoltare și
procesare” - CÎ „Fructbioimpex”,
s. Costești, r. Ialoveni;
“Cea mai cooperantă bancă
în susţinerea producătorilor
agricoli” - Moldova Agroindbank;
“Proiectul anului – finanţat de
partenerii de dezvoltare” - Proiectului Agricultura Competitivă
în Moldova (MAC-P);
“Jurnalismul agricol – pentru
promovarea activă în sectorul agricol” - postului Agro TV
Moldova;
“Cel mai bun exemplu în agricultura ecologică” - SRL „AMG
Kernel”, o. Soroca;
“Cea mai activă vinărie în
dezvoltarea infrastructurii
postrecoltare” - SRL „Bostavan”,
o. Chișinău.

PARTENERIATE
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PROIECTUL ”AGRICULTURA PERFORMANTĂ
ÎN MOLDOVA”, ÎN SUSŢINEREA SECTORULUI AGRICOL PRIVAT

Cele 4 obiective ale proiectului ”Agricultura Performantă în
Moldova” sunt:
1. Extinderea și fortificarea
conexiunilor actorilor lanţurilor valorice cu piaţa locală,
regională și internaţională.
Operatorii agricoli vor fi asistaţi
să valorifice oportunităţile de
export în Uniunea Europeană

eforturi vor fi sincronizate cu
activităţile de sporire a competitivităţii produselor agricole,
precum și de dezvoltare a capacitaţilor prestatorilor de servicii în
domeniul conformării produselor
agroalimentare.
2. Creșterea productivităţii
în cadrul lanurilor valorice,
dezvoltarea infrastructurii
post-recoltare și sporirea
capacitaţilor sectorului privat.
Proiectul va contribui la accelerarea modernizării sectorului
agricol prin încurajarea investiţiilor în irigare și infrastructura
post-recoltare, dar și adoptarea
tehnologiilor noi și moderne de
producere. Aceste intervenţii
vor asigura conexiunea lanurilor
valorice la cerinţele pieţei de
desfacere, internă sau externă.

ciaţiilor sau grupurilor de fermieri
în management sau de diversificare a spectrului de asistenţă
pe care o acordă membrilor lor.
Asociaţiile puternice și competente vor putea să intervină prompt
pentru a ajuta producătorii
agricoli pe care îi reprezintă să corespundă evoluţiilor de pe pieţele
de desfacere. O atenţie deosebită
se va acorda consolidării capacităţilor Asociaţiilor Utilizatorilor de Apa pentru Irigare care
gestionează sistemele de irigare
renovate cu suportul generos al
Guvernului SUA.
4. Crearea unui mediu
favorabil ce va genera investiţii
noi și foră de muncă calificată pentru lanţurile valorice
selectate. Proiectul APM va crea
instrumente și mecanisme care
vor facilita conexiunea dintre
sectorul real agricol cu domeniul
educaţiei și cercetărilor, astfel
încât cele din urma sa ţină cont
de necesităţile reale ale antreprenorilor agricoli. Vor fi susţinute
iniţiativele de dezvoltare a unor
exemple de parteneriate eficiente, care vor facilita dezvoltarea
domeniului agro-industrial,
catalizând investiţii în domeniu
și contribuind la formarea unui
cadru stimulativ pentru evoluţia
lanţurilor valorice.
La acest moment este în

oferite de Acordul privind Zona
de Liber Schimb Aprofundat și
Cuprinzător (DCFTA), să identifice
noi pieţe de desfacere netradiţionale, dar și sa-și extindă prezenta
pe pieţele tradiţionale. Aceste

3. Consolidarea capacitaţilor
grupurilor și asociaţiilor de producători agricoli pentru a oferi
membrilor asistenţă calificată.
Vor fi lansate mai multe activităţi
de consolidare a capacităţilor aso-

proces de definitivare manualul
de proceduri privind acordarea
granturilor, în care vor fi stabilite
criteriile de selectare, eligibilitatea propunerilor etc. În urmă-

Miercuri, 22 februarie a
fost lansat proiectul: „Agricultura Performantă în Moldova”
(APM), finanţat de Agenţia SUA
pentru Dezvoltare Internaţională (USAID) și implementat în
parteneriat cu organizaţii locale
și internaţionale.
Cu un buget total de 21 mil.
USD, proiectul „Agricultura
Performantă în Moldova” își
propune să impulsioneze până
în noiembrie, 2021 tranziţia la
agricultura performantă, punând
accent pe extinderea comerţului
și fortificarea conexiunilor de
marketing, îmbunătăţirea productivităţii, crearea infrastructurii de post-recoltare și dezvolta-

rea capacităţilor sectorului privat
la standarde internaţionale.
Prezent la eveniment, primministrul Pavel Filip a declarat
că noul proiect corespunde cu
angajamentele Guvernului stabilite în Programul de activitate a
Guvernului. „Guvernul și-a propus
să realizeze un cadru stimulativ
pentru agricultori care va facilita
adoptarea tehnologiilor moderne
de producere și post recoltare, vor
încuraja investiţiile în producere și procesare sau vor stimula
comerţul cu produse cu valoare
înaltă pe piaţa locală sau cea din
exterior”.
Ministrul Agriculturii și
Industriei Alimentare Eduard
Grama a exprimat recunoștinţă
faţă de sprijinul Agenţiei SUA
pentru Dezvoltare Internaţională
(USAID) de a contribui la dezvoltarea sectorului agricol privat.
„În calitate de ministru al

Agriculturii, apreciez suportul
USAID acordat de-a lungul anilor
fermierilor din Republica Moldova de a transforma agricultura
într-o activitate prosperă care

generează bunăstare și creștere a
calităţii vieţii oamenilor din localităţile rurale. Sper ca timp de 5
ani, cât va dura proiectul, precum
și după finalizarea acestuia
vom asista la o performanţă în
agricultură pe latura produselor
agroindustriale locale atât pe
piaţa autohtonă, cât și pe cea
regională și, desigur, internaţională”.
Beneficiarii proiectului
„Agricultura Performantă în
Moldova” vor fi: producătorii
agricoli, grupurile, cooperativele
și asociaţiile de producători și
utilizatori de apă pentru irigare,
comercianţii și exportatorii
agricoli, reţelele de distribuţie,
prestatorii de servicii de instruire
și consultanţă pentru sectorul
agricol vor fi încurajaţi pe durata
proiectului să creeze modele și
mecanisme stimulative pentru
creșterea investiţiilor private și

publice în agricultura cu valoare
înaltă.
La prima etapă, proiectul
(APM) va acorda sprijin antreprenorilor care activează în patru
lanţuri valorice: mere, strugurii
de masă, fructele sâmburoase
și legumele produse în spaţiu
protejat. Ulterior, asistenţa va
fi extinsă și pentru alte lanţuri
valorice.

toarea perioadă urmează să fie
anunţate detaliile tehnice privind
posibilitatea aplicării propunerilor pentru finanţare din Fondul
pentru inovaţii în agricultură și
transfer de tehnologii al Proiectului ”Agricultura Performantă în
Moldova”. Granturile vor fi acordate atât producătorilor agricoli,
cât și asociaţiilor de producători
din domeniile agricole cu valoare
înaltă, prioritate fiind acordată
iniţiativelor care au un impact
asupra unui număr cât mai mare
de entităţi din lanţul valoric.
Drept exemple de granturi
sunt:
• grant(-uri) pentru asociaţiile sectoriale în vederea promovării exporturilor,
• grant(-uri) pentru asociaţii
sau fermieri în scopul demonstrării tehnologiilor inovatoare/
îmbunătăţite de producere și/sau
tehnologii post-recoltare,
• grant (-uri) pentru asociaţii
în scopul îmbunătăţirii serviciilor
pentru membri,
• grant (-uri) pentru facilitarea parteneriatelor dintre
universităţile agrare și asociaţiile
din sectorul privat în vederea
accelerării abilităţilor necesare
ale forţei de muncă.
Acest proiect și-a propus
rezultate ambiţioase, care pot
fi atinse doar dacă fermierii vor
manifesta iniţiativă și deschidere
pentru inovaţii tehnologice în
domeniul agricol. Astfel, 150
de agricultori vor participa la
expoziţiile agricole specializate
internaţionale; 84 milioane USD
vânzări facilitate în lanţurile
valorice selectate; 5 000 de
agricultori vor fi instruiţi în domeniul tehnologiilor performante
de producere și post-recoltare;
15 parteneriate vor fi susţinute
în cadrul sectorului privat (de
exemplu procesatori-fermieri)
sau între sectorul public și cel
privat (de exemplu instituţiile de
cercetare și asociaţiile sectoriale).
DURATA PROIECTULUI: Noiembrie 2016 - Noiembrie 2021;
BUGET TOTAL: 20,9 mil. USD;
FONDUL DE GRANTURI: 5,7 mil.
USD; CONTRACTOR: Chemonics
International Inc.

PRIMUL TWINNING DIN DOMENIUL SUBVENŢIONĂRII A FOST LANSAT
Agenţia de Intervenţie
și Plăţi pentru Agricultură (AIPA), instituţie
subordonată Ministerului
Agriculturii și Industriei
Alimentare, a lansat la 23
februarie 2017, proiectul
Twinning în domeniul
subvenţionării „Consolidarea capacităţilor și
competenţelor Agenţiei de
Intervenţie și Plăţi pentru
Agricultură din Moldova
în vederea administrării măsurilor de sprijin
în domeniul Dezvoltării
Rurale conform normelor și
standardelor UE”.
Scopul proiectului este
de a dezvolta sistemul de
subvenţionare din R. Moldo-

va și de a consolida Agenţia
de Intervenţie și Plăţi pentru Agricultură. Primul proiect Twinning din domeniul
subvenţionării din R. Moldo-

va, proiectul “Consolidarea
capacităţilor și competenţelor AIPA în vederea administrării măsurilor de sprijin
în domeniul Dezvoltării

Rurale conform normelor și
standardelor UE” este finanţat de Uniunea Europeană
și prevede acordarea unui
grant în valoare de circa 1,2

milioane EURO, pe durata
de 24 de luni.
Implementatorii proiectului sunt Agenţia de
Intervenţie și Plăţi pentru
Agricultură în cooperare cu
partenerii de Twinning consorţiul format din AgrarMarkt Austria (Partener
superior) și cu Fondul de
Intervenţie de Stat în Agricultură (SZIF) din Republica
Cehă și Agenţia pentru Restructurare și Modernizare a
Agriculturii (ARMA) din Polonia (Parteneri juniori).
Deschiderea evenimentului a fost realizată
printr-un cuvânt de salut al
directorului AIPA, Nicolae
Ciubuc, care a realizat un
scurt istoric și a menţionat

rezultatele activităţii agenţiei, de la înfiinţare până în
prezent.
Implementarea proiectului va contribui la o mai
bună administrare a măsurilor aferente Agriculturii și
Dezvoltării Rurale în ţara
noastră.
Liderii de proiect
Twinning au realizat
prezentări privind activităţile proiectului, rolul
unei Agenţiei de Plăţi în
domeniul agriculturii și
dezvoltării rurale și importanţa domeniilor strategice
precum: tehnologiile informaţionale, managementul intern și sistemul de
control în activitatea unei
Agenţii de Plăţi.
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Reluăm în acest număr de ziar rubrica, deja îndrăgită de cititori, ”Istorii de succes” – pagina în care publicăm articole despre antreprenorii, ce au înregistrat realizări, și care prin exemplul lor inspiră și încurajează.
În plină primăvară, în ajun de 8 martie, vă propun povestea de succes a Dnei Angela Danalachi, din Cantemir, care administrează o afacere cu plante
exotice.

LĂMÂI, PORTOCALE, RODII,
CURMALE, SMOCHINE 

Vorbim despre o afacere cu plante
decorative, exotice, mai puţin obișnuite
pentru iubitorii și colecţionarii de flori
de la noi. Nu zic, sigur am văzut pe pervazurile moldovenilor diferite minunăţii
de peste mări și ţări, dar să-ţi faci din
asta o afacere pe cinste, e nevoie de multă
îndrăzneală, de adevărată pasiune pentru
plante, de dragoste pentru muncă.
Angela Danalachi, din Cantemir administrează o afacere cu plante decorative.
”Eu, de fapt am absolvit Universitatea Agrară și sunt de specialitate agronom, așa că pot să zic că știu și cunosc
acest domeniu. Adevărata mea pasiune,
însă sunt florile! Îmi place tot ce este
legat de decorare, design, de amenajarea
teritoriului”, ne povestește Dna Angela.
Întotdeauna a avut acasă multe flori,
foarte multe, așa încât rudele și prietenii
de familie, venind în ospeţie, se minunau
de adevărata oranjerie pe care o îngrijea
cu mult drag femeia. Tot prietenii au îndemnat-o să îndrăznească să-și deschidă
o afacere pe cont propriu cu flori și plante
exotice.
”Mulţi îmi spuneau chiar – ce-ţi
trebuie atâtea, de ce să te bucuri doar
tu de această frumuseţe, când poţi s-o
împărtășești cu oamenii și să mai faci și
un ban din asta. Așa mi-a venit ideea să
construiesc o seră cu plante exotice, mai
neobișnuite pe la noi, de ce nu?”, spune
Dna Angela.
Vorbind cu oamenii, a înţeles că
cererea și interesul pentru a crește astfel
de plante chiar acasă este destul de mare
- oamenii vor, își doresc. Unii le folosesc
la amenajarea spaţiului, în hol sau living,
altele, cum ar fi curmalele, pot fi crescute
chiar la noi – în condiţiile climaterice din
Moldova.
Deși se pusese pe picioare și lucrurile
mergeau binișor, când a auzit de posibilitatea de a accesa un grant din cadrul
unui proiect, nu a ezitat să aplice. A
câștigat proiectul, iar acum încrederea în
viitorul prosper al afacerii sale este și mai
mare.
”Despre proiectul INOBIZ, „Dezvoltarea afacerilor inovatoare pentru o

creștere economică locală durabilă”,
implementat de către PNUD Moldova,
am aflat tot în cadrul unui seminar de
instruire, la care obișnuiesc să particip,
deoarece sunt întotdeauna interesată
de tot ce-i nou și de oportunităţile de
dezvoltare. Atunci când am înţeles că
întreprinderea noastră întrunește toate
cerinţele, am aplicat la proiect. Să știţi
că decizia nu ne-a bătut singură la ușă,
deoarece înainte de a aplica anume la
acest proiect, am studiat, cred că toate
oportunităţile care se propuneau la acel
moment! Unele nu se potriveau pentru
așa întreprinderi muici cum este a noastră, pentru altele nu întruneam noi toate
condiţiile necesare....

ÎN GLASTRE…

Și pentru că erau susţinute preponderent ideile inovative, ideea noastră a
fost să construim o seră inovativă, în
care, indiferent de condiţiile climaterice,
care sunt la noi, să creștem aceste plante, mai exotice, ca apoi să le adaptăm
la condiţiile care sunt în apartamentele
cumpărătorilor de la noi, deoarece plantele exotice importate au nevoie de ceva
timp pentru a le aduce la condiţie ca ea
să se aclimatizeze la condiţiile noastre
ca să fie bună pentru vânzare. Știţi,
atunci când aducem plantele decorative
de peste hotare, acolo unde cresc ele,
sunt alte condiţii climaterice, iar odată
procurate și ajunse în casele noastre,
ele se ofilesc și ”nu merg”, povestește
antreprenoarea.
De altfel, sera este mică – are 38 de
metri pătraţi, dar este făcută din sticlă,
este o seră modernă. Inovaţia consta
nu doar în faptul că se pune accent pe
plantele exotice, dar și în modelul serei,
în sistemul de încălzirea acestei încăperi,

care va necesita surse financiare cât mai
puţine. Deci, se va încălzi și nemijlocit de
la sol. Un fel de ”podele calde” cu utilizarea circulaţiei aerului cald prin ţevi în
subsol, la o adâncime de nu mai puţin de
45 cm, sau și mai mult. În afară de asta,
însăși sera este amplasată cu jumătate
de metru mai jos de nivelul solului. Aici
mai contează și componenţa solului, care
se amestecă și cu nisip, special de mare,
dar și alte tehnologii mai specifice, care
într-un final, for aduce la o economie
substanţială, încât să nu se expună asupra
preţului plantelor.
”Acum, la acest moment nu prea am
multe plante pentru vânzare, deoarece
s-au vândut, dar în general, am cultivat
lămâie, portocală, rodie, curmale și

smochine. Cumpărătorii sunt practic cunoștinţele mele. Avem comenzi,
chiar am și comenzi prealabile, pe care
trebuie să le aduc. Cumpărătorii mă
cunosc deja și au încredere în marfa
pe care le-o vând, iar eu am grijă să
împrospătez și asortimentul” spune Dna
Angela. ”Eu am un credo - ca să nu mint
cumpărătorul. De câte ori aţi cumpărat

plante, le-aţi adus acasă, dar ele nu mai
merg… Noi procedăm altfel – aducem
plantele la noi, le întreţinem o perioadă,
le aducem la condiţia care trebuie, ca
omul acasă să aibă posibilitatea s-o
crească, s-o poată îngriji s-o aibă pe
mai mulţi ani. Să nu-mi fie rușine să
dau ochii cu oamenii.”
Am întrebat-o și despre planurile de
viitor, or fiecare antreprenor trăiește cu
ziua de mâine, cu planuri și… vise.
”Sigur, avem planuri de extindere. Vreau să lărgesc această seră. Mă
gândesc că suprafaţa ei care este e
prea mică. O dată cu mărirea ei va fi și
mai ieﬅină cheltuiala. Ce ţine de vise…
Am eu un vis, care de altfel, este destul
de realizabil. Sunt o fire care mă las
ușor impresionată de tot ce-i frumos
și neobișnuit. Astă vară, spre exemplu, fiind în Turcia, în orașul Edirne și
plimbându-mă prin parcul castelului
Selimiye (construit de Sultanul Selim,
feciorul lui Suleiman și a lui Hürrem
), am văzut în acel copacii de cedru,
plantaţi chiar de sultanul Selim. Dacă
știţi, cedrul este copacul care crește
și trăiește peste 1000 de ani. Vreau să
încerc să cresc și eu cedru în calitate

de plantă decorativă. Sigur, nu atât de
înalt, dar în stilul plantelor Bonsai.
Ar fi foarte frumos, cred. Eu știu acest
stil, întrucât am experimentat și cu
lămâiul, și cu trandafirii chinezești,
acum vreau să încerc să cresc cedru în
stil Bonsai” ne-a mai destăinuit Angela
Danalachi.
Sigur, nu le-ar reuși pe toate dacă
nu ar avea și susţinerea celor apropiaţi.
Are un fiu de 23 de ani și o fetiţă de 8
ani, care se mândresc cu toate realizările
mămicăi. Băiatul este încă student peste
hotare, în Turcia, dar când cine în vacanţe,
o ajută și muncește cot la cot cu ea.
”Când se află peste hotare, se interesează de toate noutăţile din domeniu și
îmi sugerează idei, îmi trimite mostre de
plante. Feciorului îi place, chiar se pricepe la toate aceste plante, Știţi, nici nu mă
așteptam că o să se implice și o să fie atât
de interesat!”, ne-a spus Dna Angela.
În anii 2003-2007, Angela Danalachi a fost primar în orașul Cantemir, de
altfel, era pe atunci cel mai tânăr primar
din Moldova. Și în acea postură a avut
proiecte în colaborare cu Grădina Botanică
în ce privește amenajarea teritoriului în
oraș.
”Ceea ce este legat de exterior, de
amenajarea teritoriului mă preocupa și
pe atunci și mă preocupă și acum. Acum
sunt șefă a Oficiului Cantemir pentru
Ocuparea Forţei de Muncă și întotdeauna vin cu propuneri de organizare a
lucrărilor publice pentru amenajarea
teritoriului ca să fie ceva frumos, ca
omului care intră în orășelul nostru să-i
rămână ceva în inimă”, se arată entuziasmată Dna Angela.
Am mai întrebat-o și de unde se informează, de unde acumulează cunoștinţele
necesare în lucru.
”Vreau să aflu despre oferte de
finanţare anume pentru femei și pentru
tineri (aici mă gândesc la copiii mei, fiul
având deja vârsta necesară pentru a
iniţia o afacere separat). Vrem să facem
ceva în ţara noastră, căci, ţi se rupe
inima atunci când mergi peste hotare și
vezi cât se face acolo pentru tineri, sperăm că va fi bine și la noi! În rest, merg
permanent la seminare de instruire. Oamenii doresc să afle despre oportunităţi
de finanţare, mai ales despre granturile
pe care le oferă donatorii străini. Cred că
informaţie este destulă, trebuie doar să
vrei s-o cunoști!”
Personal, pentru mine, ceea ce face
Dna Angela Danalachi este un ”mister”.
Întotdeauna am considerat că nu prea am
noroc la flori. Poate că am ”mână grea”?...
”Nu cred că sunt persoane cu ”mână
grea”, râde Dna Angela, Cheia succesului
este să-ţi placă ceea ce faci, să iubești
florile, plantele și să ai răbdare, multă,
multă răbdare.
Multă, multă răbdare îi dorim și
noi antreprenoarei și încă – puteri ca să
înfrunte toate obstacolele, ca să-i prospere
afacerea și să dea flori și roade.
Stela VDOVÎI
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FILIP ÎI CHEAMĂ LA RAPORT
PE CEI CARE ASIGURĂ HRANA ÎN GRĂDINIŢE

Prim-ministrul Pavel
Filip, la sesizarea unui
părinte, a întreprins
astăzi o vizită ad-hoc
la una dintre grădiniţele
din municipiul Chișinău.
Părintele a invocat probleme privind alimentarea
copiilor, inclusiv cazuri de
intoxicare a acestora, lipsa

unui medic în cadrul instituţiei, precum și condiţii
sanitare nesatisfăcătoare.
Premierul a vizitat blocul
alimentar și nemijlocit
sălile unde copiii se află
pe parcursul zilei. Astfel,
au fost atestate mai multe
probleme privind modul de
păstrare a produselor, fiind

identificate inclusiv ouă cu
termenul de valabilitate
expirat, iar în frigidere,
lactate păstrate împreună
cu produsele din carne și
resturile acumulate după
ce a fost luată masa.

șeful Executivului s-a arătat
nemulţumit de condiţiile în
care activează instituţiile
preșcolare. ”Nu sunt neapărate investiţii financiare
foarte mari pentru a face
curăţenie în grădiniţă. Ar

În debutul ședinţei de
miercuri a Guvernului, cu
referire la acest subiect,

trebui să le fie rușine, praf de
un deget acolo pe unde merg
copii în fiecare zi. Ar trebui

ORAȘUL FĂLEȘTI VA FI ASIGURAT
CU APĂ POTABILĂ DIN RÂUL PRUT
Implementarea unui nou
proiect de dezvoltare regională cu finanţare din Fondul
Naţional pentru Dezvoltare
Regională (FNDR) va crea
soluţii locale și regionale pe
termen mediu și lung pentru
asigurarea cu apă potabilă din râul Prut a circa 18
mii de locuitori din orașul
Fălești, contribuindu-se astfel la dezvoltarea economică, protecţia mediului și la
îmbunătăţirea calităţii vieţii
cetăţenilor. În perspectivă,
proiectul prevede crearea
condiţiilor pentru conectarea la apeduct a încă 69 de
localităţi din raionul Fălești
și 5 localităţi din raioanele
Ungheni și Glodeni.
Potrivit autorităţilor
locale, în multe localităţi
din raionul Fălești, dar și în
unele localităţi din raioanele
Ungheni și Glodeni nu există
sisteme eficiente de alimentare cu apă potabilă și servicii de canalizare. Majoritatea
locuitorilor este nevoită să se
alimenteze cu apă din fântâ-

nile de mină. Potrivit datelor
Centrului de Sănătate Publică
Fălești, 95% din fântânile de
mină și arteziene nu corespund cerinţelor și standardelor cu privire la apa potabilă.
În rezultat, 85-90% din copii
suferă de fluoroză dentară,
iar din cauza apei poluate au
loc anual 950-1850 de decese
premature. Astfel, în ţările
Uniunii Europene speranţa
de viaţă este de 74,9 de ani,
în Republica Moldova de 69,4
de ani, iar în raionul Fălești
este de numai 67 de ani.
În cadrul proiectului va

fi construită porţiunea de
apeduct Taxobeni-Fălești, cu
o lungime de 18,8 km, parte
a apeductului Prut-Fălești.
De asemenea, populaţia din
regiune va fi informată despre utilizarea durabilă a apei,
avându-se în vedere aspecte
sociale, economice și de
mediu. Valoarea totală a proiectului este de 57.573.080
de lei, din care 40.000.000 de
lei sunt solicitaţi din FNDR.
Consiliul Naţional de Coordonare a Dezvoltării Regionale
(CNCDR) a aprobat alocarea a
7.000.000 de lei pentru lucră-

rile ce urmează a fi efectuate
pe parcursul anului 2017.
Proiectul va fi implementat
în decurs de 36 de luni.
Menţionăm că lucrările
de construire a apeductului
Prut-Făleşti au demarat încă
în anul 1984, însă nici până
în prezent apa potabilă din
râul Prut nu a ajuns în casele
făleștenilor. Anii trecuţi,
ADR Nord a implementat în
raionul Fălești două proiecte
de dezvoltare regională ce ţin
de domeniul Aprovizionare
cu apă și sanitaţie. Este vorba
de proiectele „Alimentarea
orașului Fălești cu apă din
râul Prut” și „Aprovizionarea
cu apă potabilă și canalizare
a locuitorilor satelor Risipeni
și Bocșa și a instituţiilor de
menire social-culturală”. Prin
intermediul noului proiect,
autorităţile locale din Fălești
și-au propus să facă următorii pași în vederea îndeplinirii
obiectivul major pe care și
l-au propus.
Sursa: adrnord.md
Foto: hunedoaralibera.ro

UNELE SATE ȘI ORAȘE MOLDOVENEȘTI
AR PUTEA PRIMI STATUT DE STAŢIUNE TURISTICĂ
Statutul de zonă turistică naţională, localitate și staţiune turistică
se va acorda prin hotărâre de Guvern,
la propunerea autorităţii centrale de
turism. Potenţialul turistic și determinarea zonelor turistice va fi evaluat de
către autoritatea centrală de turism.
Tot ea va elabora cerinţele și criteriile de acordare a statutului de zonă
turistică naţională, localitate turistică
și staţiune turistică.

De asemenea, autorii au menţionat
că proiectul prevede crearea centrelor
de informare și promovare turistică de
către autorităţile publice locale și societatea civilă, scrie agora.md.
Un compartiment aparte se referă la prestarea serviciilor turistice de
către tur-operatori și agenţii de turism,
facilitarea și eficientizarea activităţii
agenţilor economici din domeniu prin
excluderea unor prevederi obligatorii, a

voucherului și obligativităţii modelului contractului. Proiectul mai prevede
susţinerea turismului social, care va
contribui la diversificarea și extinderea
categoriilor de beneficiari de servicii
turistice, în special elevi, studenţi,
persoane cu dizabilităţi, persoane cu
venituri mici etc.
Proiectul urmează a fi dezbătut și adoptat în plenul Parlamentului.
Foto: europalibera.org

să înţeleagă că sunt oameni
responsabili, care trebuie să
poartă răspundere pentru
alimentele cu termen expirat,
pentru calitatea alimentelor
și pentru igienă în general”, a
declarat Pavel Filip.
Totodată, Prim-ministrul
a criticat calitatea produselor
alimentare livrate instituţiilor preșcolare și școlare. ”Am
intrat și la depozitul de fructe
și legume. Merele sunt departe de cele pe care le vedem
atunci când lansăm proiecte
de investiţii în livezi sau
mergem la unele întreprinderi agricole. Cred că mere
calitative și la preţ accesibil
în Republica Moldova putem
găsi”, a accentuat Pavel Filip.
Premierul a cerut ca,
în termen de o săptămână, Ministerul Sănătăţii,
Agenţia Naţională pentru
Siguranţa Alimentelor și

Centrul Naţional de Sănătate
Publică să vină cu propuneri
de modificări legislative
pentru a elimina deficienţele existente în procesul
de asigurare cu alimente a
copiilor. De asemenea, Pavel
Filip a solicitat să fie făcute
amendamente la Codul contravenţional pentru a aplica
amenzi usturătoare pentru
responsabilii din instituţiile
de control și cele de învăţământ, în cazul depistării
unor nereguli. Ulterior,
urmează să fie efectuat un
control în toate instituţiile
de învăţământ din ţară.
”Trebuie să răspundă cu
funcţie cei care sunt în fruntea acestor instituţii, cei care
se fac responsabili de aceste
probleme. Să vedem ce avem
și ce trebuie de făcut. Eu
personal voi monitoriza acest
subiect”, a conchis Pavel Filip.

CONCURS DE OBŢINERE
A GRANTURILOR PENTRU
CONSTRUCŢIA PIEŢELOR AGRICOLE
Unitatea Consolidată pentru Implementarea
Programelor a Fondului
International pentru Dezvoltarea Agriculturii (IFAD) în
Republica Moldova anunţă
concurs pentru obţinerea
granturilor cu destinaţia de
dezvoltare a infrastructurii
economice pentru producătorii agricoli - pieţe agricole,
etc.
Programul Rural de Rezilienţă Economico-Climatică
Incluzivă (IRECR - IFAD VI),

agro-alimentar;
• Construcţia infrastructurii de piaţă agricolă.
Beneficiarii granturilor
pot fi: Autoritatea Publică
Locală (Primăria) în parteneriat cu grupuri de producători agricoli, formate din
întreprinderi mici și mijlocii,
Gospodării Ţărănești din spaţiul rural doar care practică
activităţi agricole.
Granturile vor fi acordate
conform condiţiilor și criteriilor de selectare stabilite

finanţat de Fondul internaţional pentru Dezvoltarea Agriculturii (IFAD), oferă granturi
competitive pentru finanţare
în anul 2018 a proiectelor de
dezvoltare a infrastructurii
publice cu caracter economic,
precum:
• Construcţia/Reparaţia
segmentelor de drum și
podurilor locale, care sporesc
accesul beneficiarilor la zonele de producere, procesare şi
comercializare a produselor
agricole;
• Construcţia reţelelor
de alimentare cu apă pentru
dezvoltarea activităţilor de
antreprinoriat în domeniul

în cadrul Programului IFAD
VI. Pentru participarea la
concurs Grupul-client, format
din agenţi economici şi
Autoritatea Publică Locală
(Primăria), va depune Cererea
de Finanţare tipizată şi setul
de documente complet la
oficiul UCIP-IFAD. Informaţii
detaliate, Formularul cererii
de finanţare, modelele de
documente pot fi găsite pe
pagina web a UCIP-IFAD.
Perioada de depunere a cererilor pentru finanţarea proiectelor va fi deschisă între
02.01.2017 - 28.04.2017.
Sursa: adrsud.md
foto: adrsud.md
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ANSA REDUCE NUMĂRUL CONTROALELOR BANII DIN PARTEA GUVERNULUI
LA AGENŢII ECONOMICI CARE IMPORTĂ ROMÂNIEI AU AJUNS LA CHIȘINĂU
PRODUSE AGROALIMENTARE ÎN R. MOLDOVA
România a transferat,
Ministerul Finanţelor
Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor
(ANSA) anunţă că importatorii de produse agroalimentare vor fi supuși unui
singur control, care va fi
efectuat la posturile instituţiei de la frontieră.
Începând cu 1 martie
2017, a fost simplificată
procedura de inspecţie la
import a agenţilor economici importatori de mărfuri
supuse controlului sanitar
- veterinar și fitosanitar
prin efectuarea unui singur
control la posturile Agenţiei
de inspecţie la frontieră.
Astfel, agenţii economici nu

vor fi supuși unui control
repetat în cadrul terminalelor vamale interne, se anunţă în comunicatul ANSA.
Amintim că Parlamentul
a adoptat în 2016 o lege

care prevede reducerea instituţiilor de control de la 33
până la 11, precum și cinci
regulatori independenţi,
pentru a reduce povara administrativă asupra mediu-

(circa 21,2 milioane dolari
SUA). Autorităţile Republicii Moldova au înregistrat
în continuare progrese în
eliminarea vulnerabilităţilor
persistente de mult timp în
sectorul financiar-bancar și
în implementarea reformelor
structurale. Eforturile depuse
au contribuit la restabilirea stabilităţii financiare.
S-a înregistrat o restabilire a
creșterii economice. Prognozăm o creștere economică
mai mare decât s-a anticipat, de 4,5 la sută în 2017.
Continuarea cu fermitate a
eforturilor de reabilitare a
sistemului financiar-bancar, inclusiv perfecţionarea
guvernării și îmbunătăţirea situaţiei financiare a
băncilor comerciale, precum
și fortificarea cadrului de reglementare și supraveghere
este vitală pentru susţinerea
creșterii economice și creării
locurilor de muncă noi.
Politica monetară promovată se axează în continuare pe obiectivul menţinerii stabilităţii preţurilor, în
contextul unui regim flexibil
al ratei de schimb. Pentru
a atinge obiectivul propus,
Banca Naţională a Moldovei
trebuie să perfecţioneze în
continuare cadrul de ţintire
a inflaţiei prin consolidarea

din Republica Moldova
a transmis Ministerului
Finanţelor Publice din România o scrisoare oficială
prin care solicită modificarea datei de eliberare a
celei de-a doua tranșe de
50 milioane de euro din 31
martie 2016 în data de 27
februarie 2017.
Asistenţa financiară
rambursabilă din partea
României (în valoare totală
de 150 mil. EUR) va fi utilizată pentru finanţarea programelor de cheltuieli prevăzute în Legea bugetului
de stat pentru anul 2017.
Prima tranșă a creditului
preferenţial, în mărime de
60 de milioane de euro, pe
24 august 2016.

GRANTURI DIN PARTEA UE PENTRU DEZVOLTAREA
ANTREPRENORIALULUI ÎN GĂGĂUZIA ȘI TARACLIA

COMUNICAT FMI LA FINELE
VIZITEI DE LUCRU ÎN MOLDOVA

O echipă de experţi ai
Fondului Monetar International (FMI) condusă de
Ben Kelmanson s-a aflat în
vizită de lucru la Chișinău
în perioada 14-28 februarie
2017, pentru discuţii cu autorităţile Republicii Moldova
în contextul primei evaluări
a programului economic
susţinut de FMI.
La finele vizitei, dl Kelmanson a făcut următoarea
declaraţie: „Misiunea FMI
și autorităţile Republicii
Moldova au ajuns la un
acord la nivel de personal
în contextul primei evaluări
a programului de reforme
economice susţinut prin
acordul pe trei ani, finanţat
în baza Mecanismului extins
de creditare (ECF) și Mecanismului de finanţare extinsă
(EFF). Acordul la nivel de
personal se preconizează a fi
aprobat de către conducerea
FMI și Consiliul directorilor
executivi. Consiliul directorilor executivi va analiza
raportul misiunii în luna
aprilie, după ce autorităţile Republicii Moldova vor
implementa un șir de acţiuni
prealabile. În urma finalizării evaluării programului,
Republica Moldova va putea
accesa 15,7 milioane DST
(drepturi speciale de tragere)

lui de afaceri, de a exclude
situaţiile de abuz asupra
întreprinzătorilor, dar și de a
eficientiza și transparentiza
controlul de stat.
Foto: customs.md

cu o lună mai devreme,
a doua tranșă de 50 de
milioane de euro din împrumutul ratificat în 2016,
în sumă de până la 150 de
milioane de euro. Anunţul
a fost făcut de către Ministerul Finanţelor.
Ministerul Finanţelor
Publice al României a
efectuat eliberarea tranșei
a doua din cadrul Acordului, în valoare de 50 mil.
Euro, echivalent a 1 063.0
mil. lei moldovenești. Mijloacele respective au fost
înscrise în contul valutar
al Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova
deschis în Banca Naţională
a Moldovei.
Amintim că anterior,

procedurilor operaţionale,
dezvoltarea capacităţilor de
prognozare și îmbunătăţirea
comunicării eferente politicilor promovate. În afară de
aceasta, BNM trebuie să fie
gata să înăsprească politica
monetară, în cazul în care
inflaţia va crește mai rapid
decât se prognozează.
Bugetul pentru anul 2017
și Cadrul Bugetar pe Termen
Mediu sunt în concordanţă cu indicatorii ţintă ai
programului și au ca scop
promovarea măsurilor ce vor
impulsiona creșterea economică. Printre acţiunile care
urmează a fi întreprinse se
numără consolidarea veniturilor bugetare, eficientizarea
cheltuielilor și implementarea unei reforme eficiente
a administraţiei publice.
Resursele care vor deveni
disponibile în urma acestor
măsuri trebuie să fie folosite
pentru finanţarea cheltuielilor capitale și a cheltuielilor
sociale bine ţintite. În afară
de aceasta, măsurile de reformă bugetar-fiscală structurală trebuie să contribuie la
consolidarea în continuare a
cadrului bugetar-fiscal.
Autorităţile continuă să
lucreze asupra soluţionării
problemei arieratelor acumulate în sectorul energetic
și perfecţionării metodologiei de calculare a tarifelor,
pentru a asigura transparenţa și recuperarea costurilor.
Autorităţile sunt în proces
de evaluare a strategiei de
reducere a sărăciei, având ca
scop actualizarea și alinierea
ei la Obiectivele de Dezvoltare Durabilă ale ONU”.
Sursa: comunicatul
de presă FMI (imf.md)
Foto: gov.md

La 1 martie a început cel
de-al doilea tur al concursului de granturi oferite de
Uniunea Europeană pentru
crearea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii
în UTA Găgăuzia și Taraclia,
transmite NOI.md. Potrivit
Programului de dezvoltare
ONU în Moldova, antreprenorii începători, dar și cei cu
experienţă din regiunea menţionată vor putea să acceseze
ajutor financiar nerambursabil în mărime de până la
18.400 de euro pentru fiecare
proiect ales, în cadrul Programului de dezvoltare al ONU
„Suport pentru agricultură
și dezvoltare rurală în UTA
Găgăuzia și Taraclia” (SARD),
finanţat de Uniunea Europeană.
Cererile de participare
la concurs pot fi depuse de
antreprenorii din UTA Găgăuzia și raionul Taraclia, care
sunt obligaţi să contribuie
cu cel puţin 20 la sută din
suma necesară. În afară de
suport financiar, timp de un
an, antreprenorii selectaţi
vor beneficia de asistenţă individuală în afaceri și ajutor
consultativ. Fiecare beneficiar
de grant va trebui să creeze
cel puţin trei locuri noi de
muncă.
Pentru a beneficia de
finanţare din partea Uniunii

Europene, participanţii trebuie să depună proiectele până
la 2 mai 2017 și să îndeplinească formularul cererii de
participare.
În cadrul primului tur al
concursului de granturi, care
s-a încheiat pe 15 noiembrie
2016, au fost depuse 76 de
cereri, dintre care au fost
alese 15 propuneri de proiecte
pentru finanţare. Antreprenorii selectaţi vor beneficia de
asistenţă financiară și consultativă pentru crearea sau dezvoltarea întreprinderilor mici
și mijlocii deja existente, ceea
ce va duce la crearea a circa
90 de noi locuri de muncă.
Susţinerea iniţiativelor antreprenoriale locale
reprezintă una dintre cele
trei componente de bază ale
programului SARD. De ase-

menea, în cadrul programului au loc activităţi privind
extinderea posibilităţilor
comunităţilor, modernizarea
obiectelor de infrastructură și
promovarea colaborării intercomunitare în UTA Găgăuzia
și Taraclia.
Finanţat de Uniunea
Europeană cu suma de 6,5
milioane de euro și realizat
de Programul de dezvoltare
al ONU, programul SARD
este axat pe consolidarea
colaborării dintre organele
puterii centrale și locale,
de asemenea, organizaţiilor
regionale din UTA Găgăuzia
și raionul Taraclia cu scopul
de a stimula dezvoltarea
social-economică a regiunii
și a Republicii Moldova în
general.
Foto: miras.md

CÂT VIN SA PRODUS ÎN MOLDOVA ÎN 2016
Companiile vinicole din
Moldova au procesat în anul
trecut în total 212,32 mii de
tone de struguri. Din aceștia
s-au produs 6016,6 mii dal
de vinuri materie primă albe;
4856,0 mii dal de vinuri materie primă roșii; 1759,1 mii
dal de vinuri materie primă
pentru spumante; 1675,2 mii
dal de vinuri materie primă
pentru distilare; 785 mii dal
– altele, arată datele Ministe-

rului Agriculturii și Industriei
Alimentare.
Ministerul mai informează
că în perioada 1-7 februarie
2017 angajaţii Direcţiei politici
și reglementări în sectorul vitivinicol au participat la degustările
regionale a vinurilor produse în
campania de producţie vitivinicolă a anului 2016, organizate de
Oficiul Naţional al Viei și Vinului,
cu scopul de a determina calitatea acestora și potenţialul de

producţie în anul 2017.
Producătorii din trei Regiuni
Geografice Delimitate („Codru”, „Ștefan Vodă” și „Valul lui
Traian”) au prezentat pentru
degustaţie vinuri cu indicaţie
geografică protejată și vinuri
fără indicaţie protejată cu denumire de soi.
În total au prezentat mărcile
sale de produs 43 de întreprinderi vinicole și au fost degustate
319 loturi de vinuri.
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FISCUL NU MAI ACCEPTĂ PENTRU DORITORII DE A PARTICIPA
LA EXPOZIŢIILE INTERNAŢIONALE
DĂRILE DE SEAMĂ PE HÂRTIE DIN
SECTORUL AGROALIMENTAR

Începând cu 1 martie,
agenţii economici care au
în subordine mai mult de 5
angajaţi, nu mai pot scrie
dările de seamă pe hârtie.
Astfel, Serviciul Fiscal de
Stat roagă contribuabilii
să se aboneze la serviciile
electronice fiscale pentru
a evita neraportarea sau
reţinerea fiscală.
Datorită modificării
articolului 187 din Codul
Fiscal al RM, contribuabilii care au în gestiune
mai mult de 5 angajaţi,
vor prezenta darea de
seamă fiscală cu utilizare
obligatorie a metodelor
automatizate de raportare
electronică. Procesul de conectare a acestei categorii

de contribuabili a demarat din data de 1 ianuarie
2017, iar obligaţia se referă
și la cei care își desfășoară
activitatea în domeniul justiţiei. Astfel, contribuabilii
vor beneficia de o colaborare mai rapidă și eficientă
cu organul fiscal. Ei nu vor
mai avea necesitatea să se
deplaseze la oficiile teritoriale ale SFS. Cei conectaţi la
serviciile electronice fiscale
vor fi informaţi rapid și cu
regularitate despre ultimele
evenimente și informaţii ce
ţin de administrarea fiscală.
Din 3862 de agenţi
economici la care, începând
cu anul 2017, a survenit
obligaţia de a prezenta rapoarte în format electronic,
nu s-au abonat la serviciile

electronice doar 745 dintre
ei. Pentru a beneficia de
servicii fiscale electronice
trebuie să deţineţi o semnătură electronică emisă de
către orice operator acreditat în domeniul eliberării
semnăturilor electronice
din Republica Moldova
și să obţineţi accesul la
modalitatea de raportare
electronică prin încheierea
unui acord de conectare la
serviciile fiscale electronice
cu Î.S. „Fiscservinform”.
Neprezentarea în
modul stabilit de legislaţie
sau prezentarea tardivă
a dărilor de seamă se va
sancţiona cu amendă în
conformitate cu legislaţia,
informează Serviciul Fiscal
de Stat.

PRIMĂVARA VINE CU…
VÂNZĂRI ILEGALE DE GHIOCEI
În centrul Capitalei,
dar și pe traseele naţionale, comercianţii propun
spre vânzare bucheţele de
ghiocei. Totodată, angajaţii
Inspectoratului Ecologic de
Stat au demarat raiduri de
verificare a tuturor traseelor
pentru a depista cazurile de
vânzare ilegală a ghioceilor.
”O parte dintre aceste
plante vernale (cum ar fi
ghioceii) au o arie de răspândire restrânsă din cauza
activităţii umane și sunt
pe cale de dispariţie. Fiind
introduse în Cartea Roșie a
RM, sunt protejate de stat.
Colectarea și nimicirea
acestor plante se sancţionează cu amendă de la 50
la 100 unităţi convenţionale, conform art. 140, al. 1

din Codul Contravenţional
al R. Moldova”, se arată în
circulara emisă de către
Inspectoratul Ecologic de
Stat.
Printre florile de pri-

măvară aflate pe cale de
dispariţie nu sunt doar
ghioceii, ci și brândușele și
lăcrămioarele.
Foto: moldova.org

25 DE ANI DE LA CONFLICTUL ARMAT
DE PE NISTRU

Persoanele cu dizabilităţi și familiile celor căzuţi
în conflictul armat de pe
Nistru vor primi ajutoare
materiale unice cu ocazia
comemorării a 25 de ani
de la începutul acţiunilor

de luptă pentru apărarea
integrităţii teritoriale și independenţei Republicii Moldova, potrivit unei hotărâri
a Guvernului. Astfel, 455
de persoane cu dizabilităţi,
participanţi la conflictul ar-

mat de pe Nistru, precum și
familiile participanţilor decedaţi în acest conflict vor
beneficia de câte 1000 lei,
prin intermediul fondurilor
locale de susţinere socială
a populaţiei. Beneficiarii de
ajutoare materiale din municipiul Chișinău pot ridica
banii de la filialele „Moldindconbank”, iar cei din
republică, de la Î.S. „Poșta
Moldovei”.
Potrivit Ministerului
Apărării, în conflictul armat
de pe Nistru din 1991-1992
au participat peste 30 de
mii de persoane. Dintre
acestea, 300 de militari și
civili au murit, iar alţi 3
500 au fost răniţi.
Foto: gov.md

Potrivit unui comunicat
de presă, emis de Ministerul Economiei, Organizaţia
de Atragere a Investiţiilor
și Promovare a Exportului
din Moldova anunţă concurs de selectare a companiilor pentru participarea
la expoziţiile internaţionale din sectorul agroalimentar, organizate cu suportul
instituţiei.
Pentru anul 2017 este
planificată organizarea participării producătorilor de
produse agroalimentare la
șapte evenimente expoziţionale în Egipt, China, Turcia,
Federaţia Rusă, Germania,
România și în Emiratele
Arabe.
În context, MIEPO, în
colaborare cu partenerii
de dezvoltare și asociaţiile de profil în domeniul
agriculturii de performanţă, lansează procedura de
selectare a candidaţilor
pentru participare în cadrul
expoziţiilor menţionate.
Organizatorii vor selecta
reprezentanţii producătorilor în conformitate cu următoarele criterii: motivaţia
de a participa la expoziţie;
oferta de produse agroalimentare (produse procesate,
nuci, miere, produse uscate,
produse de panificaţie și
cofetării) pentru pieţele de
export; dorinţa de a exporta și capacitatea tehnică
pentru a face faţă cerinţelor

Poză simbol
pieţelor de export; aptitudinile, competenţa și personalitatea personalului propus
pentru a reprezenta compania în cadrul expoziţiei;
gradul de pregătire pentru
participare (existenta materialelor de comunicare/promoţionale, disponibilitatea
mostrelor pentru expoziţie);
performanţele în cadrul
expoziţiilor anterioare; gradul de implicare în cadrul
evenimentelor organizate
de MIEPO.
Totodată, este necesar ca
participanţii doritori să fie
pregătiţi pentru expoziţie
din punct de vedere profesional, informaţional și al
dispunerii de materiale de
comunicare (broșuri, oferte,

cartele de vizită); să lucreze
activ (energic) la stand pe
parcursul expoziţiei; să-și
acopere cheltuielile de
deplasare, cazare, precum și
diurnele; să prezinte mostre
de o calitate înaltă la stand.
Pentru a participa la
selecţie candidaţii trebuie
să completeze Formularul
de solicitare a participării
pentru expoziţia respectivă
și să-l trimită la adresa organizatorilor nu mai târziu
de data de10 martie 2017.
Graficul expoziţiilor,
dar și formularele pentru
fiecare dintre acestea pot fi
găsite pe pagina oficială a
organizaţiei: miepo.md, se
mai spune în comunicatul
Ministerului Economiei.

ATENŢIE, ȘOFERI! DIN 16 MARTIE 
NOI AMENZI RUTIERE
Un șir de modificări
la Codul Contravenţional va
intra în vigoare din data de
16 martie. Printre acestea
se numără și majorarea
unităţii convenţionale, dar
și mărirea cuantumului mai
multor amenzi.
De exemplu, valoarea
unor amenzi rutiere stabilite în unităţi convenţionale
va scădea, însă datorită
majorării unităţii convenţionale, persoanele care au
săvârșit încălcări, vor plăti
mai mult pentru comportamentul ilegal.
Între amenzile rutiere
noi, care vor intra în vigoare
se numără: Exploatarea
vehiculelor cu volanul
amplasat pe partea dreaptă; admiterea în circulaţie
a vehiculelor a căror stare
tehnică nu corespunde normelor tehnice sau ecologice,
precum și a celor care nu
sunt înmatriculate ori care
nu au fost supuse controlu-

lui tehnic de stat, de către
persoanele responsabile de
exploatarea și starea tehnică a vehiculelor; exploatarea vehiculelor echipate
cu dispozitive speciale de
semnalizare luminoasă și/
sau sonoră fără autorizaţie; deţinerea, montarea
sau exploatarea dispozitivelor care detectează semnalele mijloacelor de determinare a vitezei de deplasare
a vehiculelor sau perturbă
funcţionarea normală
a acestora; exploatarea
vehiculelor cu parbrizul sau

cu suprafeţele de geam ale
portierelor din faţă umbrite
ori pe care sunt amplasate diferite obiecte, care
diminuează câmpul vizual
al conducătorului, contrar
prevederilor Regulamentului circulaţiei rutiere, etc.
Mai multe amenzi vor
suferi și o majorare a valorii
acestora în unităţi convenţionale de la 20 la 50 de lei.
Astfel, valoarea acestora ar
putea ajunge până la 25 de
mii de lei. În prezent valoarea acestor amenzi este de
maxim 3000 de lei.
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E VREME DE POST
Pentru Creștinii
ortodocși în această
săptămână a început
Postul Paștelui, sau
Postul Mare, care are
loc înaintea Învierii
Mântuitorului Iisus
Hristos și este cel mai
lung și mai aspru dintre
toate cele patru posturi
importante. Postul Mare
durează patruzeci de
zile. Postul Paștelui a
devenit, absolut firesc,
o perioadă de pregătire
spirituală pentru toţi
creștinii să sărbătorească Învierea Domnului.
În Postul Mare creștinii
trebuie să dea dovadă
de o grijă spirituală
sporită, prin renunţarea
la alimentele de provenienţă animalice. Mai
mult, aceștia trebuie să
se înalţe sufletește prin
rugăciune și prin fapte
bune. Sfânta Scriptură
spune că Mântuitorul a
recomandat postul ca un
mijloc de luptă împotriva ispitelor. În perioada
Postului Mare, serviciile
divine sunt mai sobre și
îndeamnă la smerenie și
căinţă.
În timpul postului nu
se consumă carne, lapte,
pește, ouă și vin. Pe par-

cursul a șapte săptămâni
vor fi doar două dezlegări
la pește - de Buna Vestire
și de Florii.
Conform tradiţiei
stabilite cu timpul de
Biserică, în primele 2 zile
din Postul Mare, pentru
cei ce pot, nu se mănâncă deloc, iar pentru cei
mai slabi, seara - putina pâine și apă. În I
săptămână, seara după
canon se consumă pâine,
fructe, legume uscate. În
Săptămâna Patimilor se
consumă mâncăruri
uscate seara. În Vinerea
Patimilor – cine poate,
nu mănâncă nimic. În tot
restul Postului Mare – de
luni până vineri, o singură dată pe zi se consumă
pâine și legume fierte
fără ulei. Sâmbătă și
duminică – de 2 ori pe zi,
pâine, legume, ulei și vin.
De Aflarea capului Sf.
Ioan Botezătorul, de Sf.
40 Mucenici, Sf. M. Mc.
Gheorghe, în Joia Canonului Mare (săptămâna
a V – a), înainte și după
sărbătoarea Bunei Vestiri
și în Joia Mare se dezleagă la ulei și vin în orice zi
n-ar cădea.
Sursa:
ortodoxia.md

Cred ca mulţi dintre cei care ţin post sau își propun
să ţină post și-au pus întrebarea: de ce este bine să ţii
post? Este vorba doar despre o „detoxifiiere” a organismului? Ce efecte are postul asupra minţii și sufletului?
Potrivit teologilor, postul are două aspecte: unul trupesc si altul sufletesc, spiritual, ceea ce corespunde
postului extern și postului intern, care însă constituie o
unitate.

Am ţinut, așa dar,
să consultăm si sursele
medicale ca să aflăm ce
este postul alimentar, după
părerea medicilor
În general, postul este
conceput ca o alimentaţie
din care au fost excluse carnea și produsele de origine
animală. Există și post cu
apă și pâine de 7 zile sau un
post negru de 40 zile. Principala lui acţiune este cea
de purificare, de odihnire a
anumitor organe din corp,
de ușurare a unor procese

CONSUMUL PE ZI A 10 PORŢII DE FRUCTE
ȘI LEGUME NE POATE PRELUNGI VIAŢA
Consumul pe zi a 10
porţii de fructe și legume
ne poate prelungi viaţa,
transmite Agora cu referire la BBC. Dacă vom urma
recomandările oamenilor
de știinţă de la Imperial
College din Londra, 7,8 milioane de decese premature
pe an ar putea fi prevenite.
Concluziile realizate sunt
bazate pe datele a 95 de
studii separate, care implică obiceiurile alimentare a
două milioane de oameni.
Echipa de cercetători la
fel au identificat fructe și

legume specifice care pot
reduce riscul de cancer și de
afecţiuni cardiace. Astfel,
legumele verzi (ex. spanac),
legumele galbene (ex. ardei), legumele crucifere (ex.
conopidă) pot preveni riscul
apariţiei cancerului.
Studiul a arătat că dacă
vom consuma fructe și
legume chiar și în cantităţi
mici reprezintă un avantaj
sănătăţii, însă cu cât mai
multe fructe și legume folosim în alimentaţie, cu atât
mai bine.
O porţie reprezintă 80
de grame, echivalentul unei

banane mici, o pară și trei
linguriţe de spanac sau
mazăre.
Riscul apariţiilor bolilor
de inimă și accidentelor
vasculare cerebrale pot fi
scăzute de alimente precum
mere, pere, citrice, salate,
legume cu frunze verzi (ex.
salata verde), legume crucifere. Mai mult decât atât,
fructele și legumele reduc
nivelul de colesterol, tensiunea arterială și stimulează
sănătatea vaselor sangvine
și a sistemului imunitar.
Acest lucru se poate datora
reţelei complexe de nutrienţi pe care acestea le
deţin. De exemplu, fructele
și legumele conţin mulţi
antioxidanţi care pot reduce
deteriorarea ADN-ului și
riscul apariţiei cancerului.
Organizaţia Mondială a
Sănătăţii recomandă consumul a cinci porţii de fructe
și legume pe zi (aproximativ
400 gr.). Acestea includ
aproape toate tipurile de
fructe și legume, inclusiv
cele congelate. Cu toate
acestea, medicii spun că
puţini își pot permite să
urmeze sfatul Organizaţiei
Mondiale a Sănătăţii.

și schimburi interne. Postul nu trebuie în nici un
caz să fie forţat, impus din
afară, ci este bine să constituie un act firesc, natural și
conștientizat, afirmă medicii. Se consideră că postind
o zi pe săptămână îi oferim
organismului un timp
minim pentru regenerare și
purificare. Un post de trei
zile ne debarasează corpul
de toxine și curăţă sângele,
unul de cinci zile iniţiază
procesul de vindecare și
de refacere a sistemului

imunitar. Pe toată durata
postului complet, băutul
apei este obligatoriu, cel
puţin 1,5 litri pe zi, pentru
evitarea deshidratării și
a blocajului renal. Postul
este recomandat și în cazul
bolilor infecţioase în fazele
acute, deoarece energiile
organismului, nemaifiind
orientate către procesul de
digestie (care canalizează
o mare parte din acestea)
sunt folosite în procesul de
apărare contra microorganismelor, scrie csid.ro
BENEFICIILE
MENTALE
ȘI EMOŢIONALE
ALE POSTULUI
Postul conferă claritate
și putere de concentrare și
poate deveni un instrument
benefic în această perioadă. Eficienţa acţiunilor de
zi cu zi crește în mod semnificativ, iar performanţele
intelectuale sunt amplificate. Postul conferă un
sentiment de flexibilitate și
mai multă energie. Multe
persoane obișnuite cu postul găsesc această activitate
de ajutor în momentele în
care au nevoie de un impuls
de energie. Tot medicii
mai subliniază și despre
beneficiile spirituale ale
postului: Să nu uităm de
efectele postului în ceea ce
privește conexiunea noastră

spirituală. Un alt beneficiu
al postului este faptul că ne
încurajează să ne concentrăm atenţia spre interior,
să ascultăm și să devenim
mai atenţi. Și acel timp
petrecut în tăcere, doar cu
tine îţi va permite un mai
mare sentiment de apropiere cu divinitatea și cu
propria fiinţă.
STUDII CARE
SUSŢIN BENEFICIILE
POSTULUI
Un studiu, realizat de
cercetătorii de la University of Southern California,
sugerează că postul impulsionează celulele stem să
producă noi celule albe în
sânge, care luptă cu infecţiile. În plus, că postul are
efecte pozitive în întărirea
sistemului imunitar. Oamenii de știinţă au descoperit
că postul prelungit reduce enzima PKA, care este
asociată cu procesul de îmbătrânire și cu un hormon
care crește riscul de apariţie
a cancerului și a tumorilor.
Postul înseamnă curăţare,
detoxifiere și îndepărtarea
cauzelor care provoacă boli.
Așadar, ceea ce este benefic
pentru sănătatea noastră
spirituală se dovedește util
și pentru sănătatea noastră
fizică.
Sursa: csid.ro
FOTO: huﬀ.ro

VESTE BUNĂ! PACIENŢII CE SUFERĂ
DE BOLI RARE VOR BENEFICIA
DE TRATAMENT GRATUIT
Toţi pacienţii cu boli
rare din ţara noastră vor
beneficia de tratamente
gratuite în proporţie de
100%. Declaraţia a fost
făcută de către ministrul
Sănătăţii, Ruxanda Glavan, în cadrul conferinţei
naţionale “Ziua Bolilor
Rare”. Potrivit Ministrului
Sănătăţii, compensarea
în totalitate a medicamentelor, pentru această
categorie de bolnavi, va fi
posibilă datorită noului
mecanism de achiziţie a
preparatelor farmaceutice,
creat anul trecut.
„Achiziţionarea medicamentelor prin intermediul
Centrului pentru Achiziţii
Publice Centralizate ne-a
permis să facem economii.
O parte dintre acestea vor fi
direcţionate pentru pacienţii cu boli rare. De asemenea, mizăm pe suportul
partenerilor din cadrul Programului Naţiunilor Unite
pentru Dezvoltare, care vor
achiziţiona, în baza unui
acord cu Ministerul Sănătăţii, medicamente pentru
mai multe categorii de bol-

navi. Obiectivul nostru în
2017 este ca toţi cetăţenii
Republicii Moldova, diagnosticaţi cu maladii rare,
să beneficieze de tratamente gratuite în proporţie de
100%”, a declarat Ruxanda
Glavan.
Tratamentul maladiilor rare a început să fie
compensat parţial în anul
2012, din contul bugetului programelor naţionale.
Atunci au fost alocate doua
milioane 291 de mii de lei
pentru bolnavii diagnosticaţi cu Wilson Conovalov,
Mucoviscedoza, Fenilcetonurie si Insuficienta
hipovizară. În anii care au

urmat, a fost compensat și
tratamentul pentru pacienţii care suferă de B – talasemie, pubertate precoce,
epidermoliză buloasă și artrită juvenilă. De asemenea,
volumul surselor financiare,
alocate pentru reabilitarea
bolnavilor, a crescut până la
peste șapte milioane de lei,
în 2017.
În prezent, Registrul
Naţional al Bolilor Rare
include 100 de maladii.
Oficial, în Republica Moldova sunt 247 de pacienţi
cu boli rare, iar peste 70
la sută dintre bolnavi sunt
minori.
Foto: ms.gov.md
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SĂRBĂTORIM PRIMĂVARA,
Ziua de 8 Martie este cunoscută în întreaga
lume ca sărbătoarea internaţională a femeii.
Luna martie este prima lună a primăverii când
toată natura renaște și razele soarelui încep să
ne încălzească sufletele, iar evenimentul coincide,
ca perioadă din an, cu un nou început.

SEMNIFICAŢIE,
ISTORIE, TRADIŢIE…
De altfel, semnificaţiile acestei zile
sunt legate și de lupta femeilor pentru
dobândirea unor drepturi, fuzionând ulterior ca și semnificaţie cu o sărbătoare a
mamelor în ţările din fostul bloc sovietic.
Ziua femeii a fost recunoscută ca
sărbătoare internaţională în 1977, devenind o tradiţie în majoritatea ţărilor din
Europa și în SUA, fiecare sărbătorind-o
așa cum o simte. Ziua de 8 Martie este pe
plan internaţional Ziua Femeilor Militante, a celor datorită cărora femeile au drept
de vot, dreptul la proprietate, dreptul la
educaţie, la divorţ, la asistenţă medicală,
la contracepţie.
8 martie este sărbătoare oficială în
ţări precum: Afganistan, Angola, Armenia,
Azerbaidjan, Belarus, Burkina Faso, Cambodgia, Camerun, China, Croaţia, Cuba,
Georgia, Guinea, Eritrea, Kazakhstan,
Kîrgîzstan, Laos, Macedonia, Madagascar,
Moldova, Mongolia, Muntenegru, Nepal,
Rusia, Tajikistan, Turkmenistan, Uganda,
Ucraina, Uzbekistan, Vietnam și Zambia,
însă este sărbătorită și în alte state, precum Chile, Serbia sau Bulgaria.
Ziua Internaţionala a Femeilor în Vest,
simbolizează emanciparea femeii, fiind
instituită pentru a promova drepturile
acestora și egalitatea cu bărbaţii. Pe de
alta parte, sărbătoarea este percepută ca
o moștenire comunistă, în estul Europei.
În ţările baltice, de 8 martie se pune
mai mult accent pe Ziua mamei, sărbătoare marcată prin oferirea de daruri și
flori acestora.
Conotaţia politică din Rusia a dispărut, iar felicitările de 8 martie sunt oferite
femeilor din întreaga ţară.
În Italia, de 8 martie sunt organizate
reuniuni despre afirmarea drepturilor
femeilor, a siguranţei acestora la locul de
muncă, a sănătăţii.
Bărbaţii din Italia, oferă de 8 martie femeilor mimoze galbene. Mimozele
galbene și ciocolata sunt daruri oferite
frecvent și femeilor din Rusia și Albania,
în ziua de 8 martie.
În Portugalia și nu numai, femeile săr-

bătoresc seara zilei de 8 martie în oraș, în
grupuri formate numai din femei.
Femeile din Pakistan celebrează în
fiecare an, pe data de 8 martie, luptele
acestora pentru drepturile femeii și încercările de natură culturală sau religioasă,
prin care au trecut acestea.
În data de 8 martie, Ziua Internaţională a Femeii este sărbătorită (în unele ţări
fiind declarată prin lege zi liberă), în altele,
femeile au după-amiaza liberă de 8 martie.
În această zi se obișnuiește ca bărbaţii
să dăruiască flori și mici cadouri femeilor
din viaţa lor – soţiilor, iubitelor, mamelor,
fiicelor și colegelor. La noi se păstrează obiceiurile de dinainte de căderea
comunismului, când de 8 martie, de Ziua
Mamei, copiii făceau cadouri mamelor,
bunicilor, învăţătoarelor și profesoarelor.

STATISTICI, DATE,
FAPTE DESPRE NOI…
BNS a făcut un portret statistic al
femeilor din Republica Moldova (este
pentru anul 2015, dar situaţia o reflectă și
pe cea actuală, cred).
• Femeile trăiesc mai mult decât bărbaţii în medie cu 7,9 ani
• Femeile se căsătoresc mai timpuriu
decât bărbaţii
• Anual se nasc mai mulţi băieţi decât fete
• Rata de ocupare în rândul femeilor
este mai mică decât cea a bărbaţilor
• Femeile ocupate au un nivel de pregătire mai înalt ca bărbaţii
• Femeile au un nivel de instruire mai
înalt decât al bărbaţilor
• Femeile câștigă în medie cu 12% mai
puţin ca bărbaţii
• Femeile deţin ponderi mai mari în
sectorul serviciilor, faţă de sectorul agricol și industrial - femeile mai se regăsesc
în sectorul agricol în proporţie de 43%
• Femeile predomină în rândul ocupaţiilor cu un nivel înalt de calificare
• Femeile, într-o măsură mai mare
decât bărbaţii, preferă activităţi salariate
și locuri de muncă formale
• Bărbaţii deţin ponderi superioare în
rândul conducătorilor de toate nivelurile
• Majoritatea funcţiilor de luare a deciziilor aparţin bărbaţilor

• Femeile sunt subreprezentate în organele de justiţie și de forţă
• Fetele sunt înrolate în învăţământul
obligatoriu la fel ca și băieţii
• La studii superioare se înscriu mai
multe femei decât bărbaţi
• Bărbaţii predomină în activităţile de
cercetare-dezvoltare
• Femeile săvârșesc infracţiuni în proporţie mult mai mică decât bărbaţii
• Femeile într-o proporţie mai mică își
apreciază starea de sănătate ca fiind bună
• Femeile depășesc cota bărbaţilor
pensionari
• Femeile beneficiază de pensii pentru
limită de vârstă mai mici decât bărbaţii
• Femeile sunt antrenate în activităţi
aducătoare de venit într-o măsură mai
mică decât bărbaţii
• Bărbaţii sunt mai optimiști în aprecierea nivelului de trai al gospodăriei
comparativ cu femeile
• Bărbaţii sunt consideraţi drept cap al
gospodăriei mai frecvent decât femeile

DINCOLO DE STATISTICI…
O LEGENDĂ
Cândva am întâlnit o legendă frumoasă despre femeie, pe care ţin să v-o
povestesc și Dvs, dragii mei cititori.
Se spune că atunci când Dumnezeu a
creat femeia, a luat câteva raze de soare,
toată frumuseţea fermecătoare a zorilor,
tristeţea melancolică a lunii, frumuseţea lebedei, firea jucăușă a motănașului,
graţia libelulei, căldura blândă a verii,
fierbinţeala focului, fragilitatea gheţii,
blândeţea căprioarei, atracţia magnetului
și, amestecând toate aste laolaltă,
A mai adăugat sclipirea rece a stelelor, instabilitatea vântului, lacrimile
norilor, viclenia vulpii, frica iepurașului,
încăpăţinarea măgărușilor, lăcomia
rechinului, îndemânarea păianjenului,
capacitatea de a se adapta a cameleonului, gelozia tigroaicei, răzbunarea viespii,
suspiciune șoarecelui, setea de sânge a
lipitorii. Acum creaţia era definitivată! A
suflat viaţă în ea și s-a născut FEMEIA.
Pentru toate aceste calităţi iubiţi-o și
protejaţi-o!

Și mai am o surpriză pentru cititoarele
noastre, pentru membrele Federaţiei Naţionale a Agricultorilor din Moldova AGROinform,
pentru toate Doamnele și Domnișoarele, în
ajunul zilei de 8 martie. O suită de felicitări.

Alexei Ivanov, Președintele Consiliului de Administrare AGROinform
D
De această sărbătoare frumoasă vin să felicit toate
Doamnele și Domnișoarele, mamele, bunicile,
soţiile, fiicele, colegele. Le mulţumim că ne susţin
z de zi și că ne sunt alături. Vreau să le doresc mai
zi
întâi de toate să aibă parte de sănătate. De tot binele
din lume, să fie iubite, să aibă succese în muncă.
Cei apropiaţi să le fie mereu alături iar soarele să le
lumineze chipul și sufletul.
Victor Cimpoieș,
Director Executiv AO ”Cutezătorul”, Fălești
”Vreau să felicit toate Doamnele cu această frumoasă sărbătoare – ziua Internaţională a Femeilor – 8
martie. Ne închinăm în faţa lor pentru munca pe care
o depun pentru a asigura programul alimentar al ţării
în condiţii nu chiar atât de ușoare – de rând cu bărbaţii, depun eforturi mari pentru a dezvolta afacerile,
pentru a crește pâinea și pentru a o aduce pe masă la
familiile lor.”
Tudor Darii, Director Executiv
„AGRO-CONS”, Drochia
”Vreau să le urez tuturor femeilor ca să fie iubite,
dorite, să fie sănătoase, să aibă realizări personale
și în familie. Dacă se vor trezi dimineaţa și vor vrea
să meargă cu bucurie la muncă, iar, ajunse seara
– vor merge cu bucurie acasă, înseamnă că for fi
împlinite. Așa dar, doresc tuturor Doamnelor să fie
împlinite. Să aibă parte de o familie frumoasă și unită
acasă, iar la muncă – de un colectiv prietenos și cooperant.
Realizări și succese!”
Petru Ionel, Director Executiv OO
„Nis-Agroinform”, Nisporeni
”Femeile sunt o mare parte a societăţii care activeazză în agricultură și anume pe umerii lor firavi cade
greul cel mare și în dezvoltarea afacerii, și în munca
de zi cu zi. Ele merită toată stima și respectul nostru
datorită faptului că au curajul de a activa în agricultură, datorită faptului că ne încurajează și ne susţin
pe noi, bărbaţii. Pentru aceasta le felicităm, le dorim
sănătate și la mulţi ani!”
Anatol Nebunu, Director Executiv
AO „Centrul de Business”, Cahul
”Felicit toate Doamnele și Domnișoarele din
cadrul AGROinform, și nu numai. Mă mândresc că
activez alături de persoane competente, gingașe,
harnice și cu iniţiativă și care realizează succese
prin cunoștinţe, prin muncă perseverentă, prin
crearea de parteneriate. Le doresc puteri și sănătate
ca să facă faţă la toate provocările cu siguranţa că
împreună vom înregistra multe succese și vom avea
realizări frumoase.”

Echipa Naţională și redacţia AgroMediaInform se alătură cu urări de bine și succese.
Vă dorim, dragele noastre mult spor în tot ceea ce faceţi și să Vă dea Domnul sănătate,
viaţă lungă, dragostea celor apropiaţi,
ani plini de belșug și multă căldură în suflet!

14

MARKETING

 nr. 4 (222)
3 martie 2017

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
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

Denumirea produsului

Piaţa agricolă
Edineţ
minim

maxim

Piaţa angro
Bălţi

mediu

minim

maxim

Piaţa angro
Chișinău
mediu

minim

maxim

3/2/2017

Piaţa agricolă
Ungheni
mediu

minim

maxim

Piaţa agricolă
Cahul

mediu

minim

maxim

mediu

LEGUME
Cartofi

2.00

5.00

3.50

2.80

6.50

3.50

4.00

7.00

4.00

3.00

6.00

5.50

4.00

6.00

5.00

-

-

-

24.00

28.00

28.00

35.00

38.00

35.00

38.00

42.00

40.00

35.00

35.00

35.00

2.00

2.50

2.30

2.00

2.50

2.00

3.00

4.00

3.00

2.80

5.00

3.00

2.00

2.00

2.00

Ceapă roșie

-

-

-

-

-

-

5.00

7.00

5.00

-

-

-

-

-

-

Ciuperci Păstrăv/Veșenca

-

-

-

-

-

-

28.00

28.00

28.00

48.00

48.00

48.00

-

-

-

Ciuperci Shampinion

-

-

-

28.00

28.00

28.00

28.00

30.00

28.00

45.00

48.00

48.00

35.00

35.00

35.00

Morcov

4.00

4.50

4.00

3.00

5.00

3.50

2.50

5.00

2.50

5.00

8.00

7.00

2.00

2.00

2.00

Ridiche neagră

3.00

3.00

3.00

4.00

4.00

4.00

2.00

2.50

2.00

5.00

6.00

6.00

4.00

4.00

4.00

-

-

-

18.00

23.00

23.00

22.00

27.00

22.00

35.00

40.00

35.00

32.00

32.00

32.00

2.00

3.00

2.50

2.80

3.50

3.00

3.00

4.00

3.00

5.00

6.00

6.00

3.50

3.50

3.50

-

-

-

45.00

75.00

75.00

40.00

60.00

40.00

35.00

65.00

55.00

60.00

60.00

60.00

2.00

6.00

3.00

1.50

2.50

2.00

2.00

3.00

2.00

4.00

6.00

5.00

3.50

4.00

4.00

Varză broccoli

-

-

-

-

-

-

65.00

70.00

65.00

-

-

-

-

-

-

Varză conopidă

-

-

-

-

-

-

27.00

30.00

27.00

30.00

35.00

30.00

-

-

-

Varză de pechin

-

-

-

11.00

11.00

11.00

9.00

10.00

9.00

12.00

15.00

12.00

12.00

12.00

12.00

6.00

6.00

6.00

5.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

-

-

-

-

-

-

Castraveţi
Ceapă galbenă

Roșii de seră
Sfeclă de masă
Usturoi
Varză

Varză roșie

FRUCTE
Banane

-

-

-

-

-

-

21.00

23.00

21.00

-

-

-

25.00

25.00

25.00

Grepfrut

-

-

-

-

-

-

18.00

22.00

18.00

-

-

-

25.00

25.00

25.00

Lămâi

-

-

-

24.00

24.00

24.00

22.00

26.00

22.00

-

-

-

28.00

28.00

28.00

Mandarine

-

-

-

22.00

22.00

22.00

17.00

22.00

17.00

-

-

-

18.00

20.00

18.00

Mere

2.00

7.00

5.00

4.00

6.00

4.50

3.50

8.00

3.50

3.00

6.00

5.00

2.00

4.00

3.00

Mere Golden

4.00

7.00

6.00

6.00

9.00

8.00

5.00

10.00

5.00

8.00

12.00

10.00

4.00

5.00

5.00

Mere Idared

3.00

5.00

4.00

4.00

5.00

4.00

5.00

8.00

5.00

7.00

9.00

8.00

4.00

5.00

4.00

Mere Richard

-

-

-

7.00

7.00

7.00

8.00

18.00

8.00

10.00

12.00

12.00

-

-

-

Miez de nucă

90.00

120.00

110.00

-

-

-

-

-

-

70.00

150.00

140.00

100.00

100.00

100.00

Portocale

-

-

-

17.00

17.00

17.00

19.00

21.00

19.00

-

-

-

18.00

18.00

18.00

Prune uscate

-

-

-

-

-

-

25.00

35.00

25.00

25.00

35.00

30.00

35.00

35.00

35.00

Struguri albi de masă

-

-

-

10.00

12.00

11.00

12.00

18.00

12.00

10.00

12.00

12.00

15.00

15.00

15.00

Struguri de masă Moldova

-

-

-

14.00

15.00

15.00

12.00

18.00

12.00

15.00

15.00

15.00

-

-

-

Struguri roșii de masă

-

-

-

-

-

-

12.00

28.00

12.00

15.00

20.00

20.00

15.00

15.00

15.00

CERERI ȘI OFERTE
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OFERTE
Produs / Serviciu
Cota de teren
agricol
Miere poliflora

35 MDL

OFERTE COMERCIALE

Cantitate

Preț

2 000 kg

Stupi si familii de
albine
Stupi de toate tipurile familii de albine
regine garpatine
de la Nucacevo

Contacte
s. Albinețul Vechi, r. Fălești; Telefon:
025970375; Mobil: 069564975 ;
Email: acibotaru@mail.ru
or. Soroca s. Hristici; Telefon: 023042131;
Mobil: 068444349;
Email: cazacefim@yahoo.com
s. Pănășești, r-l Strășeni; Telefon:
060850512;068083841;
s. Pănășești, r-l Strășeni; Telefon:
060850512;068083841;

Porumb

s. Scumpia, raionul Fălești; Telefon: ;
Mobil: 069711106; Email: Fălești
s. Scumpia, raionul Fălești; Telefon: ; Mobil:
80 t
037369711106; Email: iurie33@mail.ru
Orhei Jora de Mijloc; Telefon: ; Mobil:
10 t
060687318; Email: zstavila@mail.ru
s. Petrești, r-l Ungheni; Telefon: +373 236
150 t
42276; Mobil: +373 79041155;
Email: snisteriuc@mail.ru
s. Cetâreni, r-l Ungheni; Telefon:
15 t
+37323641382; Mobil: +37379171730;
Email: cucut@gmail.com
MD-3634, s. Mănoilești, raionul Ungheni ;
50 t
Telefon: 00373 236 73253; ; Mobil: 00373
79574905; Email: glodeanubs@mail.md
s. Petrești, Ungheni, Republica Moldova;
300 t
Telefon: +373(236) 42230; Mobil: +373
69688805; Email: aspidistrabs@mail.md
s. Făleștii Noi, raionul Fălești; Telefon:
1 unitate 025960638; Mobil: 068544749;
Email: vpopei@mail.ru
Mobil: 069778204;
20 t
Email: sergiuuncu@mail.ru

Porumb

3 400 MDL 300 t

Grâu

3 500 MDL 400 t

Grâu 23% gluteina,
3 200 MDL 200 t
90% IDC
Vând coacăză
neagră ”Baghira”;
”Krasnodarskii”
Vând zmeură remontantă ”Lyulin”

300 fire
1000 fire

Ceapa
Floarea soarelui

7 500 MDL

Mere Idared,
Florina

6 500 MDL

Varza de Pekin

8 000 MDL

Porumb

3 200 MDL

Exhaustor de la semănătoarea SPP-6 0 MDL
(СПЧ-6)
Prune Uscate cu
30 MDL
sâmburi
Prune uscate fără
sâmburi

REA

ABONA

2017

35 MDL

20 t

MD-3628, s. Frăsinești, raionul Ungheni ;
Telefon: 00373 236 45449, ; Mobil: 00373
69296057 ; Email: iancuion@mail.ru
MD-3606, s. Cetâreni, r-l Ungheni; Telefon:
+373 79613223; Mobil: +373 79613223;
Email: undanagro@mail.ru
MD-3648, s. Teșcureni, raionul Ungheni ;
Telefon: 00373 236 20616; ; Mobil: 00373
69114854 ; Email: traidan@mail.ru
Or. Chișinău, tel: 068101090;
e-mail: alionabragari@list.ru
Or. Chișinău, tel: 068101090;
e-mail: alionabragari@list.ru

CERERI

200 t

Grâu alimentar

15

Produs / Serviciu
Căutam grâu alimentar

Preț

Cantitate

Contacte

2 000 t

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

Puieți de cireși

1 000
unități

s. Albinețul Vechi, r. Fălești; Telefon:
025970375; Mobil: 069564975 ;
Email: acibotaru@mail.ru

Puieți de caise

200
unități

s. Albinețul Vechi, r. Falesti; Telefon:
025970375; Mobil: 069564975 ;
Email: acibotaru@mail.ru

1t

Telefon: 069959256; Mobil: ;
Email: andrei.bacriv@mail.ru

Cumpăr cartofi

3 MDL

2 MDL

Procuram vișină in
stare proaspăta
Procuram cireși in
cantități nelimitate
URGENT! Grâu +
porumb + floarea
soarelui cumpar

100 t
100 t

3 MDL

5 000 t

s. Buteni r-ul Hâncești; Telefon: ; Mobil:
069221826;068574279; Email: 21826
s. Buteni r-ul Hâncești; Telefon: ; Mobil:
069221826;068574279; Email: 21826
Telefon: 068672257; Mobil: 068672257;
Email: eximtrans.srl@gmail.com

Mai multe informații găsiți pe www.agravista.md

Mobil: 069778204;
Email: sergiuuncu@mail.ru

Responsabilitatea pentru veridicitatea ofertelor plasate aparține www.agravista.md

DORIŢI SĂ ÎNCEPEŢI O AFACERE
ŞI NU ŞTIŢI ÎN CE DOMENIU SĂ INVESTIŢI?

a
i
d
e
m inform
Abonaţi-Vă la ziarul AGRO
Index de abonare:

DORIŢI SĂ LUAŢI PREŢ BUN

PM 21948

PE PRODUCŢIA CRESCUTĂ CU MULTĂ MUNCĂ?

©

ABONAMENTE LA ZIARUL AGROMEDIAINFORM
POT FI PERFECTATE ÎN TOATE OFICIILE POŞTALE

ŞI VEŢI PRIMI:

 informaţii despre preţuri pe diferite pieţe agricole din ţară;
 cereri şi oferte de producţie agroalimentară;
 recomandări ale specialiştilor în agricultură despre:
TOATE ACESTEA
LA UN PREŢ
REZONABIL
DE NUMAI

154 de lei
PENTRU
UN ABONAMENT
ANUAL

 creşterea legumelor în seră şi cîmp deschis,
 îngrijirea livezilor şi viilor,
 creşterea animalelor,
 idei de afaceri profitabile argumentate economic.

PREŢURI DE ABONARE (lei)
1 lună

3 luni

6 luni

9 luni

12 luni*

14

42

84

126

154

* august vacanţă
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ZIARUL DESPRE ȘI PENTRU AGRICULTORUL MODERN
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Ozonteh IMPEX S.R.L. din oraşul Străşeni vă propune tractoare compacte la preţuri
 Tractoare compacte japoneze
de la 12 la 70 cai putere atât de
mâna a doua, cât şi noi

mici

 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 basculabilă
 Tocător de crengi
TOATE PIESELE DE SCHIMB
LA TRACTOARELE IMPORTATE

PREŢURI ACCESIBILE -

suntem importatori direcţi din Japonia

AVANTAJE:
CALITATE SUPERIOARĂ

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

CONSUM REDUS
TRACŢIUNE 4x4
LONGEVITATE
STARE TEHNICĂ EXCELENTĂ
PUTERNICĂ ŞI COMPACTĂ
PREŢ MIC

OR. STRĂŞENI
www.tractoare.md

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

