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UN NOU FOCAR DE PESTĂ PORCINĂ
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ÎNCEPUTUL LUCRĂRILOR
DE PRIMĂVARĂ. RECOMANDĂRILE
SPECIALIȘTILOR DE LA ANSA
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REGULAMENTUL DE FUNCŢIONARE
A REGISTRULUI VITIVINICOL
A FOST APROBAT

ÎN MOLDOVA
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DE LA 1 APRILIE PERSOANELE CARE
AU ACTIVAT ÎN SECTORUL AGRAR VOR
PRIMI PENSII CU 21% MAI MARI
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Agenţia Naţională pentru Siguranţa
Alimentelor, aduce la cunoștinţă că pe
teritoriul Republicii Moldova a fost înregistrat un focar de pestă porcină africană.
La data de 6 martie curent în satul
Rubleniţa, raionul Soroca într-o gospodărie individuală, unde se întreţineau 7
porcine cu vârsta de 7 luni, cu o greutate
de aproximativ 100 kg. a fost înregistrat
decesul animalelor.
Subdiviziunea teritorială pentru
siguranţa alimentelor Soroca a fost alertată pe data de 08 martie . Imediat au

fost prelevate probe pentru cercetări de
laborator de la cadavrele care prezentau
semne clinice specifice pestei porcine
africane.
IP CRDV (laboratorul naţional) în urma
investigaţiilor efectuate asupra probelor
prelevate a confirmat prezenţa virusului
pestei porcine africane.
Odată cu confirmarea bolii, subdiviziunea teritorială pentru siguranţa alimentelor Soroca a efectuat ancheta epidemiologică finală, iar în baza anchetei
epidemiologice și a raportului încercări

de laborator prin dispoziţia președintelui
raionului Soroca a fost instituită stare de
carantină în zonele de protecţie – 3 km și
zona de supraveghere – 10 km.
A fost aprobat Planul de măsuri
privind profilaxia și combaterea bolii
în focar în conformitate cu prevederile
Planului de Contingenţă al Republicii
Moldova pentru pesta porcină africană și
Manualul Operaţional pentru intervenţie în focarele de pestă porcină africană
aprobate prin Ordinul ANSA nr. 238 din
11.12.2013.

CU PRIVIRE LA PERCHIZIŢIILE ÎN BIROUL
MINISTRULUI EDUARD GRAMA
PULSUL PIEŢELOR LOCALE

MOLDAGROTECH2017
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În data de 15 martie 2017, au fost efectuate percheziţii în cabinetul ministrului Eduard Grama. Ulterior, însoţit de procurorii anticorupţie, ministrul a
mers la CNA pentru a fi audiat în legătură cu situaţia celor 30 de hectare de
teren agricol din comuna Stăuceni, care aparţineau Colegiului de Vinificaţie și
Viticultură.
Momentan, ministerul își continuă activitatea în regim normal, îndeplinind
obiectivele pentru actuala perioadă. Atribuţiile ministrului Eduard Grama au
fost preluate temporar de către viceministrul Iurie Ușurelu.

Vă puteţi abona la ziarul nostru
la toate oficiile poştale din ţară
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PIAŢA FEDERAŢIEI RUSE SE DESCHIDE
DOAR PENTRU 5 COMPANII VINICOLE
DIN MOLDOVA
Doar cinci companii
vinicole din Republica
Moldova vor pute exporta
producţia pe piaţa rusească. Decizia a fost luată de
către conducerea Serviciului federal rus în urma inspectării de către experţii
ruși a 13 companii vinicole
din Republica Moldova la
mijlocul lunii februarie.
Într-un comunicat al
Rosportebnadzor-ului se
menţionează că în urma
examinării materialelor
primite de către experţii Rosportebnadzor-ului
în cadrul inspectării,
se permite prezentarea
probelor pentru obţinerea

permisului pentru produsele livrate spre Federaţia
Rusă de către companiile SA „Cricova”; „Chateau Vartely”; „CASTEL
MIMI”; „Moldiugvin”;
„Lion-Gri”. Totodată, companiilor „KVINT” și „KAZAYAK-VIN”, care deja au
obţinut dreptul de livrare a
produselor vinicole în FR,
a fost permis să prezinte
probele producţiei noi care
anterior nu a fost exportată
în Rusia.
Amintim că la mijlocul
lunii februarie Republica
Moldova a fost vizitată de
un destant al Rospotrebnadzor-ului care au evaluat
13 companii vinicole care

au solicitat dreptul de export pe piaţa rusă.
Anterior, autorităţile
din Rusia au interzis de
mai multe ori produsele
de vin din Moldova, fără
a prezenta, însă, probe
sau argumente în privinţa
deciziei luate. Ultimele
restricţii asupra vinurilor moldoveneşti au fost

impuse în toamna anului
2013. Ulterior, embargoul
a fost anulat doar pentru
câteva companii din regiunea transnistreană. În urma
instituirii embargaoului din
2013, producătorii din ţara
noastră au suportat pierderi
de 20 de milioane de dolari
şi s-au orientat spre alte
pieţe de desfacere.

SERVICIUL FISCAL DE STAT
SE REORGANIZEAZĂ
DIN 1 APRILIE, ÎNTRO SINGURĂ
ENTITATE JURIDICĂ
Începând cu 1 aprilie
2017, autoritatea fiscală
din Republica Moldova va
fi reorganizată și va activa
ca o entitate juridică unică.
Asta după ce Parlamentul
Republicii Moldova a aprobat modificări și completări
la Codul fiscal prin care s-a
dispus revizuirea statutului
juridic al organelor fiscale.
Legea prevede crearea
de la 1 aprilie curent a unei
singure persoane juridice
responsabile de asigurarea
procesului de administrare
fiscală pe întreg teritoriul

juridică individuală în care
se regăsesc servicii de menţinere pentru fiecare IFS în
parte.
Conform conceptului de
reorganizare, Serviciul Fiscal
de Stat va fi un organ unificat cu competenţă teritorială
pe întreg teritoriul Republicii
Moldova. Personalul Serviciului Fiscal de Stat urmează
a fi concentrat într-o structură centralizată cu: aparatul
central, care va fi responsabil de aspectele metodologice, de suport și gestiune,
3 regiuni de administrare
fiscală (Nord, Sud și Centru)

Republicii Moldova, și anume Serviciul Fiscal de Stat.
Scopul restructurării, ar fi
sporirea capacităţii de deservire a contribuabililor, sporirea gradului de conformare
benevolă a contribuabililor
și maximizarea veniturilor
bugetare.
Actualmente, sistemul
de administrare fiscală al
Republicii Moldova este
constituit din Inspectoratul
Fiscal Principal de Stat și 35
inspectorate fiscale de stat
teritoriale, fiecare având personalitate juridică distinctă,
cu structură organizatorico-

și Direcţia generală administrare fiscală Chişinău și
oficii de deservire și prestări
de servicii contribuabililor
la nivel teritorial. În urma
reorganizării vor fi reduse
85 funcţii de conducere, iar
efectivul limită de 1892 de
unităţi nu va fi modificat.
Reforma este susţinută
de partenerii de dezvoltare ai
SFS (Fondul Monetar Internaţional, Banca Mondială) și
corespunde angajamentelor
Republicii Moldova asumate
prin Acordul de asociere Republica Moldova - Uniunea
Europeană.

UN NOU TERMENLIMITĂ DE PREZENTARE A DECLARAŢIEI
PRIVIND IMPOZITUL PE VENIT
Deși ne-am obișnuit că
25 martie este ultima zi
când persoanele fizice, dar
și cele juridice mai pot prezenta declaraţia privind impozitul pe venit, în acest an,
dat fiind faptul că termenul
de prezentare survine într-o
zi de odihnă, acesta a fost
transferat pentru data
de 27 martie 2017.

Pentru persoanele
juridice şi fizice rezidente
ale Republicii Moldova
care desfășoară activitate
de întreprinzător, precum
şi persoanele care practică
activitate profesională, impozitul pe venit se aplică
aferent venitului obţinut
de aceștia din orice surse
aflate în Republica Mol-
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dova, precum şi din orice
surse aflate în afara Republicii Moldova, cu excepţia
deducerilor şi scutirilor la
care au dreptul.
Contribuabilii, persoane
juridice și fizice care practică activitate de întreprinzător, urmează să depună
Declaraţia/Darea de seamă
cu privire la impozitul pe
venit la organul teritorial
al Serviciului Fiscal de Stat
în raza căruia se deservesc.
Impozitul pe venit se
determină conform art.15
și art. 541 din Codul fiscal,
utilizând pentru persoanele juridice și fizice, care
practică activitate de
întreprinzător, cotele impozitului pe venit pentru
anul 2016.

Contribuabilii, care nu
vor depune declaraţiile
pe venit până la termenul
limită stabilit de Codul
fiscal, riscă să li se aplice
amenzi, potrivit art.260
și, respectiv, art.261 din
Codul fiscal. 1000 lei, pentru fiecare dare de seamă
neprezentată; 200 lei, pentru fiecare dare de seamă
fiscală prezentată tardiv;
1000 lei pentru fiecare
dare de seamă fiscală
prezentată care conţine
informaţie neautentică;
amendă egală cu 30% din
suma diminuării impozitelor, taxelor prin prezentarea către organul fiscal a
unei dări de seamă fiscale
cu informaţii sau date
neveridice.

PROCEDURA DE LICHIDARE BENEVOLĂ
A AFACERILOR VA FI SIMPLIFICATĂ
Proiectul de lege propus
are drept scop reducerea
timpului și costurilor
necesare pentru lichidarea
unei întreprinderi, dar și
instituirea unor reguli mai
clare în acest sens. Documentul a fost examinat și
votat deja în primă lectură
de către Legislativ.
„Întreprinderile nu vor
mai fi obligate să prezinte
documentele de lichidare
la Serviciul Fiscal de Stat,
ci doar vor informa organul înregistrării de stat. De
asemenea, este eliminată
necesitatea de a aduna
confirmările precum că întreprinderea nu are datorii
la bugetul public naţional.

Certificatul privind lipsa
datoriilor va fi eliberat de
Camera Înregistrării de
Stat, în conformitate cu
datele din sistemul informaţional automatizat al
Inspectoratului Fiscal Principal de Stat”, a menţionat

viceministrul Economiei
Vitalie Iurcu.
Proiectul mai prevede eliminarea unor plăţi pentru
perfectarea oficială a actelor
de lichidare şi de informare a structurilor publice.
Totodată, a fost eliminată

obligativitatea de a publica anunţul cu privire la
lichidarea întreprinderii în
Monitorul oficial. Conform
noilor prevederi, anunţul va
putea fi făcut public gratuit
pe pagina oficială a organului înregistrării de stat.
„Toate aceste aspecte au
scopul de a exclude tărăgănarea finalizării tuturor
operaţiunilor ce ţin de lichidarea voluntară a contribuabililor. O altă propunere
vizează stabilirea unor norme mai clare cu privire la
numărul posibil de rapoarte
contabile interne și externe
ce urmează a fi completate
de către contribuabili pe
durata perioadei de lichidare”, a adăugat Vitalie Iurcu.
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110 MIL. LEI PENTRU RENOVAREA
A ŞASE INSTITUŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT
Cabinetul de miniștri a
aprobat, în cadrul ședinţei
de miercuri, o Hotărâre de
Guvern privind finanţarea
lucrărilor de renovare a
instituţiilor de învăţământ primar, gimnazial și
liceal din subordinea autorităţilor publice locale
în anul 2017.
Din bugetul de stat vor
fi alocate 110 milioane de
lei pentru renovarea liceelor din oraşul Iargara (r-nul
Leova), comuna Goteşti
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ÎN MOLDOVA
AR PUTEA FI EXTINSE
SUPRAFEŢELE
DE SFECLĂ DE ZAHĂR

(r-nul Cantemir), oraşul
Costeşti (r-nul Rîşcani),
satul Sipoteni (r-nul Călăraşi), satul Sălcuţa (r-nul
Căuşeni) și a gimnaziului
din comuna Vărzăreşti (rnul Nisporeni). Mijloacele
financiare necesare pentru
renovarea celor șase instituţii de învăţământ au fost
aprobate în Legea Bugetului de Stat pentru 2017, din
contul împrumutului acordat de Banca Mondială, în
cadrul proiectului „Reforma
în Educaţie”.

În Republica Moldova ar putea fi extinse
suprafeţele cu sfeclă de zahăr şi terenurile irigabile pentru a asigura dezvoltarea
dinamică a industriei zahărului. Potrivit unui
comunicat al Ministerului Agriculturii al Moldovei, acest lucru l-a declarat viceministrul
Agriculturii şi Industriei Alimentare Ion Parea
în cadrul seminarului, axat pe totalizarea
sezonului agricol 2016 şi sarcinile pe anul
agricol 2017. Evenimentul a fost organizat de
compania producătoare de zahăr „Südzucker
Moldova”.

INDEMNIZAŢII MAJORATE PENTRU FAMILIILE CU COPII
Cabinetul de miniștri a aprobat
modificări și completări la proiectul
hotărârii privind îndemnizaţiile
adresate familiilor cu copii. Plata
îndemnizaţiilor majorate pentru
copii va fi efectuată începând cu 1
ianuarie curent, iar recalcularea
acestora va fi executată de către
Casa Naţională de Asigurări Sociale.
Documentul reglementează mecanismul de stabilire și plată a indemnizaţiei unice la nașterea copilului,
în cuantum egal cu valoarea monetară a coşului minim de bunuri care

constituie 5300 lei, a indemnizaţiei
lunare pentru îngrijirea copilului în
cazul persoanelor neasigurate până
la împlinirea de către copil a vîrstei
de 2 ani, în sumă de 540 lei și a indemnizaţiei lunare de suport pentru
creșterea pînă la vârsta de 3 ani a
copiilor gemeni sau mai mulţi copii
născuţi dintr-o singură sarcină care
va constitui 270 de lei lunar.
Menţionăm că, proiectul a fost iniţiat pentru a asigura implementarea
prevederilor Legii privind prestaţiile
sociale și cu scopul promovării politicilor de susţinere a familiilor cu copii.

Ion Parea a menţionat că extinderea suprafeţelor cu sfeclă de zahăr și a terenurilor
irigabile va asigura dezvoltarea dinamică
a industriei zahărului, așa încît producţia
moldovenească să devină competitivă,
ceea ce va duce la diminuarea importului şi
creşterea exportului. Parea a îndemnat, de
asemenea, producătorii de sfeclă să implementeze mai activ tehnologiile cultivării şi
procesării acesteia.

ADMINISTRAŢIA TRANSNISTREANĂ ATENŢIE LA INCENDIILE FORESTIERE
Odată cu încălzirea vremii
antiincendiară; suplimentarea
cu modalitatea de organizare a
au fost înregistrate 83 cazuri
A INTERZIS CARNEA DE PORC
în fondul forestier există riscul
numărului de paznici antiincenstingerii incendiilor.
de incendii, care au afectat o
izbucnirii, dar și răspîndirii
diari antrenaţi în procesul de
De menţionat că cea mai
suprafaţă de 173 ha.
DE PE MALUL DREPT
incendiilor. În acest context,
patrulare; dotarea întreprinmare parte a incendiilor înreTotodată, în conformitate
Administraţia transnistreană a interzis
introducerea în regiune
a cărnii de porc de pe
malul drept al Nistrului
în contextul depistării
unui focar de pestă porcină africană în raionul
Soroca.
La fel, este interzis
importul cărnii din Ucraina, unde sînt peste 200
de focare, scrie presa
transnistreană. Virusul se
răspîndește foarte rapid,

nu prezintă pericol pentru
om, dar animalul infestat
moare în cîteva zile. Singura posibilitate de nimicire
a virusului este incinerarea
animalelor infectate.
Responsabilii din regiunea transnistreană au spus
că termenul de impunere a
restricţiilor va fi dictat de
evoluţia situaţiei. Măsuri
de securitate au fost impuse şi la crescătoriile de
animale din regiune, unde
a fost introdus un mod de
producere de tip închis.

Agenţia „Moldsilva” a dispus
entităţilor silvice subordonate să
intensifice paza sectoarelor de
pădure gestionate.
Astfel, se prevăd următoarele măsuri: elaborarea şi
aprobarea graficelor de patrulare
permanentă a fondului forestier;
crearea şi întreţinerea fîşiilor
mineralizate, construirea şi repararea drumurilor de însemnătate

derilor, ocoalelor, cantoanelor
silvice și sectoarelor tehnice cu
echipament necesar de stingere
a incendiilor; identificarea sectoarelor deosebit de periculoase cu
desfășurarea acţiunilor concrete
de îmbunătăţire a pazei și profilaxiei antiincendiare; asigurarea
tuturor posturilor cu utilaje și
mijloace antiincendiare conform
normelor stabilite, instruirea
echipelor de pompieri silvici

gistrate în fondul forestier pe
teritoriul Republicii Moldova
sunt provocate intenţionat, sau
din neglijenţa și neatenţia oamenilor, nerespectînd normele
antiincendiare în special în
perioadele secetoase, concomitent cu creșterea temperaturii
sporește și suprafaţa pădurilor
afectate de incendii. În acest
context în anul 2016 în fondul
forestier naţional gestionat

cu art. 84 al Codului Silvic sunt
considerate contravenţii silvice,
nimicirea şi vătămarea pădurilor
ca rezultat al incendierii sau
folosirii neglijente a focului, încălcarea regulilor de apărare împotriva incendiilor şi regulilor
sanitare în pădure. Persoanele
fizice şi juridice, care se fac vinovate de aceste încălcări sînt trase
la răspundere în conformitate cu
legislaţia în vigoare.

COMERŢUL EXTERN AL MOLDOVEI:
LEGUMELE AU DEVENIT PRINCIPALA MARFĂ
În ultimii 10-15 ani s-au atestat o serie de schimbări majore în
structura sectorială a exporturilor
de bunuri din Moldova, susţin
economiștii din cadrul ”German
Economic Team Moldova”. Potrivit Mold-street.com, dacă în anul
2004 exporturile din Moldova erau
dominate de produse alimentare
fabricate, care deţineau o cotă de
35% din total, apoi în 2016, locul
acestora a fost luat de legume şi
seminţe neprelucrate, se arată
în studiul „Exporturile Republicii
Moldova și impactul ZLSAC”.
Produsele legumicole (seminţe
de floarea soarelui, nuci, grâu), au
înregistrat o creştere puternică de
circa 4,5 ori; de la 120 milioane dolari
în 2004 la 529 milioane dolari în 2016.

În consecinţă în 2016 cota
legumelor şi seminţelor a ajuns la
26% din exporturile totale de bunuri,
iar cota acestora a crescut de peste
două ori începând cu 2004, ceea ce în
parte confirmă afirmaţiile unor critici
ale politicilor economice, care arată că
Moldova se transformă tot mai mult
într-un furnizor de materie primă.
În acelaşi timp cota produselor
alimentare fabricate (vinuri, băuturi
spirtoase, sucuri de fructe), a
înregistrat o scădere puternică de la
35% în 2004, la 16% din exporturi în
2016 doar 16% din total.
O creştere de aproape două ori
a înregistrat exportul de textile (costume pentru femei, costume pentru
bărbaţi, tricouri), care în 2016 au
avut o cotă de 15% din exporturile
totale.

Un salt spectaculos l-au
înregistrat exporturile de mașini și
echipament (cabluri izolate, pompe,
încălzitoare), care s-au majorat de
peste şapte ori: de la 39 milioane dolari în 2004 la circa 300 de
milioane dolari şi o cotă de 15% din
exporturi în 2016.
Calculele economiștilor din cadrul
German Economic Team Moldova
arată că cele patru categorii principale
reprezintă peste 70% din totalul exporturilor de bunuri din Moldova.
Totodată, ei analizează şi
evoluţia exporturilor de servicii care
în perioada 2004-2016 au crescut
de 2,5 ori. Autorii analizei constată
că trei sectoare principale reprezintă
75% din servicii: transporturi - 37%,
călătorii - 25% şi servicii de comunicaţii - 13%.

Economiştii germani atrag
atenţia la faptul că structura
nu s-a modificat semnificativ începând cu anul 2004 şi
majoritatea sectoarelor reflectă
cote similare ca în trecut. Totuşi
există o excepţie importantă:
Serviciile informatice și serviciile
de informaţii (Sectorul IT), care de
la o cotă de 1% şi o cifră mizeră
de trei milioane dolari în 2004, a
crescut la 33 milioane în 2010 şi
70 milioane dolari în 2015 (circa
9% din total).
Sectorul IT este cel mai dinamic
sector al serviciilor din Moldova, iar
promovarea exporturilor ar trebui să
analizeze sectorul mai în amănunt,
susţin economiștii din cadrul German Economic Team Moldova.
Sursa: mold-street.com
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CONTINUĂ ACHITAREA
RESTANŢELOR PENTRU
SOLICITĂRILE DE SUBVENŢIONARE
Odată cu intrarea în
vigoare a Bugetului de Stat
pentru 2017, AIPA a reluat
procesul de achitare a cererilor anului 2016, rămase
fără acoperire financiară,
din cauza epuizării mijloacelor Fondului de subvenţionare a producătorilor
agricoli pentru anul 2016.
Amintim că, în 2016,
AIPA a recepţionat circa 4530
de cereri, în valoare brută de
cca 640 mil lei. Din mijloacele rămase disponibile, în anul
2016, au fost achitate 1643
de solicitări, în sumă totală
de cca 230 mil. lei, iar pe
parcursul lunilor ianuarie-februarie, curent, din alocaţiile
Fondurilor anului 2017, au
fost achitate alte 231 mil.
lei, pentru circa 2100 cereri.

Astfel, în total, la ziua de
astăzi AIPA a trecut în contul
producătorilor agricoli circa
461 milioane lei. Concomitent, în urma examinării și
procesării a circa 97% din
numărul total de dosare
depuse la AIPA în anul 2016
și ajustării sumelor solicita-

te, în stadiu de finalizare a
procedurilor de autorizare și
achitare (inclusiv înregistrate
deja la Trezorerie de Stat)
mai rămân circa 620 cereri,
în sumă totală de circa 105
mil. lei, care vor fi trecute în
contul fermierilor în timpul
apropiat.
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REGULAMENTUL DE FUNCŢIONARE
A REGISTRULUI VITIVINICOL A FOST APROBAT
Regulamentul privind modul
de funcţionare a Registrului
vitivinicol, în scopul evidenţei
tuturor plantaţiilor și unităţilor
vinicole din Republica Moldova,
a fost aprobat de Cabinetul de
miniștri. Proiectul creează cadrul legal necesar fabricării producţiei vitivinicole și stabilește
procedurile și mecanismul de
înregistrare și de evidentă a informaţiei sistematizate acumulate de-a lungul întregului lanţ de
fabricare a producţiei vitivinicole
– de la producerea strugurilor
până la comercializarea vinurilor.
Registrul vitivinicol va fi
gestionat de către Oficiul Naţional al Viei și Vinului, în cadrul
căruia sunt înregistraţi agenţii
economici care desfășoară cel
puţin una dintre activităţile de
fabricare, stocare, comercializare cu ridicata a vinurilor, a
produselor obţinute pe bază
de must și de vin, producere
și comercializare a strugurilor

folosiţi ca materie primă în
vinificaţie. Hotărârea de Guvern
nominalizată conţine prevederi
referitoare la obligativitatea
prezentării de către exploatatorii
plantaţiilor viticole și unităţile
vinicole, a declaraţiilor de recoltă, de producere a vinurilor și a
produselor pe bază de must și
pe bază de vin, a declaraţilor de
producere pentru produsele „vin
de gheaţă” și a declaraţiilor de
stoc a vinurilor și a produselor
pe bază de must și pe bază de
vin, stabilind modelele pentru
declaraţiile în cauză, termenii de
prezentare, precum și consecinţele nedepunerii acestora. La
fel, proiectul hotărârii de Guvern

conţine prevederi referitoare la
accesul la informaţiile stocate
în registru – celor cu caracter
personal, celor care constituie
secret comercial, precum și a
informaţiilor publice.
Implementarea Registrului
vitivinicol va fi finalizată până în
luna septembrie 2017. Cheltuielile de creare a Soﬅ-lui pentru
Sistemul informaţional automatizat pentru Registrul vitivinicol
al Republicii Moldova, precum
și pentru înregistrarea iniţială a
parcelelor viticole și a unităţilor
vinicole în acesta, sunt asigurate, cu statut de grant, alocate de
către Agenţia de Dezvoltare din
Cehia și Agenţia de Dezvoltare
din Statele Unite ale Americii.
Înscrierea în Registrul vitivinicol este gratuită și se efectuează în baza cererilor depuse de
agenţii economici și a declaraţiilor pe proprie răspundere privind
îndeplinirea cerinţelor obligatorii
de înregistrare.

MINSTERUL AGRICULTURII A DONAT PRODUSE LACTATE
ÎN CADRUL CAMPANIEI „PRODUSE AUTOHTONE PENTRU COPIII MOLDOVEI”
La 14 martie 2017, s-a inaugurat cea de-a IV-a ediţie din
cadrul Campaniei sociale „Produse autohtone pentru copiii
Moldovei”. Timp de trei zile, meniul copiilor care frecventează
grădiniţele și Centrele de plasament din raioanele Criuleni,
Dubăsari și Strășeni vor fi îmbogăţite cu produse lactate.

Ceremonia de lansarea
celei ce-a IV-a ediţie a
avut loc în orașul Criuleni, grădiniţa „Spicușor”.
”Copiii Moldovei trebuie
să cunoască gustul și

calitatea produselor autohtone!”, a menţionat în
discursul său, ministrul
Eduard Grama. În cadrul
actualei ediţii a campaniei sociale, au fost dona-

te 4 tone 650 kg de produse lactate (lapte, chefir,
brânză, unt) pentru 10
335 mii de copii din 88
de grădiniţe și 19 Centre
de plasament din raioanele menţionate. Astfel,
meniul fiecărui copil va
fi îmbogăţit cu circa 450
grame de produse lactate.
Amintim că, la finele
lunii august 2016, Ministerul Agriculturii și
Industriei Alimentare
a lansat, în comun cu
asociaţiile de producători
agricoli și cu alţi parteneri, Campania socială
„Produse autohtone pen-

tru copiii Moldovei”. Scopul acestor acţiuni este
de a stimula consumul
de produse autohtone în
rândul copiilor, precum
și de a promova producătorii agricoli din ţară
pentru creșterea comerţului pe piaţa internă. În
cadrul primelor trei ediţii
ale campaniei, copiii din
grădiniţele și centrele
de plasament din municipiul Chișinău, Soroca,
Drochia, Râșcani, Cahul,
Taraclia, Basarabeasca și
Cantemir au beneficiat de
donaţii de fructe, legume
și produse de patiserie.

APROBAT: CARCASELE ANIMALELOR VOR FI CLASIFICATE
La 10 martie
2017, Parlamentul a
aprobat proiectul de
lege privind clasificarea
carcaselor de bovine,
porcine și ovine, elaborat
în conformitate cu Planul Naţional de acţiuni
pentru implementarea
Acordului de Asociere.
Scopul Legii privind
clasificarea carcaselor de
bovine, porcine și ovine
este creșterea valorii
adăugate a carcaselor de
bovine, porcine și ovine,
obţinute în unităţile autorizate de producere a cărnii din Republica Moldova,
precum și remunerarea
echitabilă a crescătorilor
de animale care furnizea-

ză animale vii destinate
sacrificării.
Prin clasificarea
carcaselor se garantează
o plată echitabilă crescătorilor de animale, în

funcţie de calitate, sistemul respectiv asigurând
totodată concurenţa loială
între abatoare, transparenţa pieţei și satisfacerea
cerinţelor consumatorului

faţă de calitatea cărnii
consumate.
Aplicarea sistemului
de clasificare a carcaselor
determină suplimentar
și alte avantaje pentru

crescător, pentru abator,
pentru angrosist, pentru
cumpărătorul cu amănuntul și pentru procesator.
Pentru crescător, plata
diferenţiată va fi un stimulent pentru îmbunătăţirea
calităţii carcasei (a strategiei de nutriţie și introducerea în fermă a unui
material genetic superior).
Pentru abator sau
angrosist, clasificarea
carcaselor creează posibilitatea sortării materiei
prime în funcţie de calitate, comparării și evaluării
mai precise a preţurilor,
estimării gradului de valorificare și cumpărării în
funcţie de cerinţele pieţei.
Avantajele clasificării
carcaselor pentru vânzăto-

rul cu amănuntul se referă
la faptul că poate specifica
cerinţe mult mai precise la
achiziţionarea mărfii, iar
comercializarea carcaselor
în funcţie de calitate se
poate face la distanţă sau
„on-line” și fără prezenţa
intermediarilor.
Pentru procesatori, creșterea calităţii
carcasei va determina
creșterea cantităţii de
carne procesată, dar și a
vânzărilor datorită unui
produs final îmbunătăţit,
reducerea cantităţii de
subproduse și de produse
de calitate redusă, ceea
ce ar însemna mai multe
oportunităţi de comerţ la
nivel naţional și internaţional.
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ÎNCEPUTUL LUCRĂRILOR DE PRIMĂVARĂ.

RECOMANDĂRILE SPECIALIȘTILOR DE LA ANSA

Nivelul de asigurare cu
material semincer a agricultorilor în acest an este de
circa 97%, fiind depozitate
peste 34 mii de tone. Din
acestea au fost controlate
în laborator circa 32 mii de
tone. Gradul de asigurare cu
seminţe de culturi legumicole și bostănoase este de circa
86%, seminţe de cartof pentru consum 82%, iar pentru
reproducere 42%. Pentru a
diminua deficitul respectiv,
în prezent continuă importul de material semincer.
Despre aceasta a comunicat șeful Direcţiei Control
semincer ANSA, Dumitru
Rusu, în cadrul unei conferinţe de presă. De asemenea,
el a mai atenţionat agricultorii cu privire la cazurile de
falsificare a seminţelor. Deși
anul acesta, au fost depistate
falsificări preponderent la
seminţele autohtone, anul
trecut s-au semnalat unele
cazuri de vânzare a seminţelor falsificate de hibrizi de

floarea soarelui și porumb
a unor companii străine cu
renume. În acest sens, agricultori trebuie să fie atenţi,
iar la procurarea seminţelor,
să ceară un bon de casă, o
factură și un certificat de

calitate. Când se cumpără
seminţe pentru suprafeţe mai
mari se recomandă întocmirea unui contract de vânzarecumpărare.
În ce privește produsele
de uz fitosanitar, importul
masiv al cărora a început
încă în luna ianuarie, șeful
Direcţiei controlul produselor de uz fitosanitar și

fertilizanţi de la ANSA,
Mihai Negrescu, a menţionat
că ANSA a autorizat doar
importul produselor de calitate prin verificarea la vamă
a acestora. Circa 60% de
materiale de uz fitosanitar
sunt importate din Comunitatea Europeană, 12% din
CSI, iar restul din China și
India. Ce-i drept, și cu aceste

produse agricultorii ar trebui
să fie vigilenţi, deoarece inspectorii agenţiei, în timpul
controalelor efectuate la peste 700 de depozite agricole,
au depistate unele abateri
grave, precum existenţa
produselor de contrabandă,
reambalate ilegal sau care
nu sunt etichetate conform
standardelor naţionale. Ast-

fel, și pesticidele nu trebuie
cumpărate din stradă, ci
doar din magazinele autorizate de Agenţie, recomandă autorităţile. Un semn
distinctiv pentru produsele
contrafăcute este că sunt
comercializate la gherete,
tarabe, în stradă. De obicei
sunt etichetate în alte limbi
decât română, sau au ambalaje necorespunzătoare.
Amintim că, potrivit unui
comunicat, remis anterior de către ANSA în urma
unor controale efectuate
la mai multe magazine
(fitofarmacii) specializate în
comerţul cu amănuntul a
pesticidelor, îngrășămintelor
minerale și a seminţelor,
încălcarea regulilor stabilite
ce ţin de fabricarea, importul, exportul, îngroparea,
păstrarea, transportarea
sau utilizarea substanţelor,
materialelor și deșeurilor
radioactive, bacteriologice sau toxice, precum și a
pesticidelor, erbicidelor sau a
altor substanţe chimice, dacă
aceasta creează pericolul
cauzării de daune esenţiale
sănătăţii populaţiei sau
mediului, se pedepsește cu
amendă în mărime de la 550
la 950 unităţi convenţionale

sau cu închisoare de până la
3 ani, iar persoana juridică
se pedepsește cu amendă
în mărime de la 2000 la
4000 unităţi convenţionale
cu privarea de dreptul de a
exercita o anumită activitate, conform Articolul 224 al
Codului Penal al RM.
De asemenea, Vă informăm că a fost editată broșura ”Pronosticul
răspândirii dăunătorilor și
bolilor principale a culturilor
agricole și recomandări de
combatere a acestora”, pentru lunile martie, aprilie și
mai. În această broșură sunt
indicate termenele prognozate de apariţie a dăunătorilor principali și a bolilor,
termenele de efectuare a
măsurilor de combatere,
produsele de uz fitosanitar
conform Registrului de Stat
al produselor de uz fitosanitar și al fertilizanţilor,
permise pentru utilizare în
Republica Moldova. Agenţii
economici, persoanele fizice
și juridice, indiferent de tipul
de proprietate și forma juridică de proprietate, doritoare
de a beneficia de publicaţie,
se pot adresa la inspectorii
subdiviziunilor raionale pentru Siguranţa Alimentelor.

ANSA LA RAPORT.
ACTIVITATEA AGENŢIEI PE PARCURSUL ANULUI 2016
Raportul de activitate a
Agenţiei Naţionale pentru
Siguranţa Alimentelor pe
anul 2016 a fost prezentat, săptămâna trecută,
de către Directorul General ANSA, Gheorghe Gaberi.
Potrivit lui, activitatea instituţiei pe parcursul anului
trecut a fost orientată spre implementarea prevederilor
legislaţiei Republicii Moldova și a actelor normative
din domeniul sănătăţii plantelor, sănătăţii animalelor
și siguranţei alimentelor pe întregul lanţ alimentar.
Concomitent, ANSA s-a preocupat și de supravegherea
respectării normelor fitosanitare, veterinare și de siguranţă a alimentelor din ţările de destinaţie a mărfurilor
orientate spre export în circa 70 de state ale lumii și în
primul rând a legislaţiei din domeniu a UE și a celei specifice pentru CSI și statele membre ale Uniunii Vamale. O
atenţie deosebită a fost acordată îndeplinirii măsurilor
prevăzute în Planul de Acţiuni privind implementarea
Acordului de Asociere și a celui de Liber schimb cu UE
( doar în 2016 au fost implementate peste 60 de acţiuni); Scopul urmărit la acest capitol ţine de asigurarea
accesului mărfurilor de origine R M pe piaţa UE, cât și
monitorizarea indicatorilor de calitate și siguranţă a
mărfurilor importate din ţările membre ale UE.
Pe parcursul anului
direcţiile Agenţiei preocupate
de implementarea programelor strategice de prevenire
și combatere a bolilor la
animale și păsări au asigurat
menţinerea unei situaţii epizootice favorabile în ţară, în
pofida faptului că în regiune

ea a fost destul de complicată. Din păcate, pentru prima
dată în Republica Moldova a
fost introdusă epidemia de
Pestă Porcină africană din
Ucraina și datorită măsurilor
întreprinse s-a reușit de a izola maladia, iar mai apoi și de
a lichida două focare apărute.

În pofida adoptării tardive
a Legii bugetului de stat
Agenţia a reușit să asigure
necesarul de produse biologice , consumabile și kituri
pentru activitatea de laborator, și în final să realizeze
programele de imunizare
a șeptelului de animale și
păsări.
Pe parcursul anului s-au
întreprins măsuri și s-a revenit la un sistem ce asigură
trasabilitatea procesului de
inspecţie a mărfurilor de
origine vegetală și de certificare a lor la export. Au fost
modificate regulamentele de
eliberare a acestor acte, la
moment se implementează
un sistem informaţional ce
va simplifica procedurile nu
numai de eliberare a certificatelor, dar și de validare a

procedurilor de export. Pentru
eliminarea tuturor divergenţelor pe întreaga perioadă s-a
conlucrat cu serviciile responsabile de sectorul fitosanitar
din Federaţia Rusă, Bielorusia, Ucraina cât si din UE.
În pofida unor condiţii
dificile producătorii de produse vegetale au înregistrat o
creștere semnificativă la mai
multe categorii. Au crescut
semnificativ și volumele de
exporturi de aceste produse
, atât în pieţele UE , cât si în
piaţa din Est. Pentru a garanta calitatea și inofensivitatea
produselor vegetale destinate
exportului inspectorii fitosanitari au efectuat circa 90
mii de inspecţii a loturilor de
marfă, inclusiv cu prelevarea
de mostre pentru testările de
laborator, care sau finalizat

cu eliberarea certificatului
fitosanitar. Ulterior, aceste
loturi de mărfuri au fost monitorizate până la ajungerea
lor în ţara de destinaţie.
Pe parcursul anului
s-au întreprins măsuri în
vederea asigurării unui
control riguros și a produselor agroalimentare parvenite din import. Măsurile
întreprinse au fost orientate spre implementarea
principiului european de
inspecţie a importurilor doar
la frontiera de stat. Întru
dotarea tehnico- materială a
punctelor de control în 2016
au fost date în exploatare 3
puncte de control fitosanitar
și veterinar construite în
plină concordanţă cu rigorile
europene, încă unul va fi
dat la Vama Leușeni în luna
mai a.c.
Tot în perioada de raportare s-a început reconstrucţia
a două laboratoare regionale
la Bălţi și Cahul din domeniul
fitosanitar. Cel puţin unul
din ele urmează să fie pus
în funcţiune și acreditat pe
parcursul anului curent.
În vederea îmbunătăţirii
mediului de afaceri pe parcur-

sul anului 2016 a fost redus
numărul de acte permisive
eliberate importatorilor și
exportatorilor, sa simplificat
procedura de obţinere a lor.
În acest sens la ANSA a fost
deschis un ghișeu unic pentru
toate tipurile de acte permisive eliberate de către Direcţiile
aparatului Central.
Pe parcursul anului 2016
s-a muncit foarte mult cu
donatorii externi, datorită cărui fapt au fost derulate mai
multe proiecte de asistenţă
în valoare de peste 5 mil.
Euro. Cu sprijinul experţilor
din partea acestor proiecte
a fost elaborat proiectul
noii strategii de siguranţă a
alimentelor pentru următorii cinci ani, sa purces la
implementarea unui program
de modernizare instituţională care are drept obiectiv
îmbunătăţirea substanţială
a activităţilor de inspecţie și
control.
Finalizarea implementării programului de reformă
instituţională se va solda cu
punerea în aplicaţie a sistemelor de calitate europene și
acreditarea Agenţiei la Standardul de calitate ISO 17020.
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RAIOANELE CU CEL MAI PUTERNIC ȘI CEL MAI SLAB
POTENŢIAL ECONOMIC DIN RM STUDIU
Municipiul Chișinău
ocupă locul întâi în topul
celor mai competitive regiuni din ţară. Capitala se
remarcă prin infrastructură dezvoltată, forţă de
muncă calificată și salarii
bune. Cele mai mari probleme cu care se confruntă
Chișinăul sunt birocraţia,
corupţia și taxele locale,
arată un studiu, realizat
de IDIS ”Viitorul”. Clasamentul competitivităţii
economice este urmat
de mun. Bălţi, raioanele
Ialoveni și Drochia. Iar
la polul opus se situează
raioanele Cantemir, Leova
și Telenești, care se caracterizează printr-un mediu
economic inoportun pentru
lansarea și funcţionarea
unei afaceri.
Topul celor mai competitive raioane a fost
prezentat la 9 martie în
cadrul conferinţei „Chișinău
versus raioanele Moldovei:

unde politicile se întâlnesc
cu cetăţenii și mediul de
afaceri”.
„Există o senzaţie
puternică că am lăsat din
mâini dezvoltarea locală
și regională. Avem politici
care nu produc suficiente
rezultate pentru cetăţeanul
simplu. Avem regiuni care
nu funcţionează exact ca
regiuni. Avem localităţi care

ar trebui să dezvolte iniţiativa locală și ele nu livrează
încă. Există o grămadă de
nemulţumiri, dar și practici
pozitive”, a declarat Igor
Munteanu, directorul IDIS
„Viitorul”.
Menţionăm că pentru
realizarea clasamentului
au fost chestionate companiile și autorităţile publice
locale din 32 de raioane,

UTA Găgăuzia, municipiile
Chișinău și Bălţi, în baza
datelor înregistrate în anii
2012-2015. Nivelul de
competitivitate a raioanelor
a fost evaluat în baza a opt
indicatori (ca activitatea
economică, infrastructură
și tehnologie, legislaţie,
resurse umane etc.).
Potrivit Raportului de
competitivitate, Chișinăul

și Bălţiul sunt cele mai dezvoltate zone industriale ale
ţării. Companiile din aceste
municipalităţi înregistrează cele mai ridicate cifre
de afaceri, utilizează activ
tehnologiile informaţionale
și oferă un salariu atractiv.
În același timp, avantajele
concurenţiale în raionul
Ialoveni fac referinţă la
calitatea infrastructurii
rutiere, amplasarea geografică a teritoriului, migraţia
internă, și condiţiile naturale favorabile mediului
de afaceri. Deși stau prost
la capitolul profit și infrastructura rutieră, firmele
din raionul Drochia sunt
competitive în ce privește
disponibilitatea băncilor și
a forţei de muncă, utilizarea
automobilelor de serviciu
și amplasarea geografică a
zonei.
Raioanele cu cel mai
slab potenţial economic
sunt Basarabeasca, Cantemir, Leova și Telenești.

Dezavantajele concurenţiale
caracteristice acestor raioane sunt: șomajul ridicat, infrastructura rutieră proastă
și utilizarea insuficientă a
tehnologiilor.
Mai menţionăm că
în cadrul conferinţei a
fost lansat în premieră
portalul interactiv competitiveness.viitorul.org,
care prezintă oportunităţile
economice ale raioanelor
din Republica Moldova.
Portalul oferă posibilitatea
de a compara mai multe
raioane și chiar de a crea
propriul clasament. Analiza
online a competitivităţii
raioanelor oferă publicului
informaţii actuale despre
starea mediului de afaceri
în regiunile ţării și, cele
mai importante avantaje și
dezavantaje concurenţiale,
precum și nevoile specifice
de dezvoltare economică
în raioanele Republicii
Moldova.

DE LA 1 APRILIE PERSOANELE CARE
VOTAT: JUMĂTATE DIN BANII
AU ACTIVAT ÎN SECTORUL AGRAR
ACUMULAŢI ÎN FONDUL RUTIER
VOR FI REPARTIZAŢI ÎN BUGETELE LOCALE VOR PRIMI PENSII CU 21% MAI MARI
Jumătate din banii acumulaţi
din taxa rutieră vor fi repartizaţi către bugetele autorităţilor
publice locale. Noul mecanism
de alocare a mijloacelor Fondului
rutier se conţine într-un proiect
de lege votat recent în lectură
finală de Parlament.
”Prin aprobarea acestui
proiect de lege vom fi cu un pas
mai aproape de implementarea
unui mecanism de întreţinere a
drumurilor bazat pe performanţă,
mult mai aproape de un fond rutier
de generaţia a II-a cu o repartizare
clară și transparentă a mijloacelor,
în care utilizatorii drumurilor sunt
cei care prin intermediul delegaţilor săi decid priorităţile investiţionale”, se arată în comunicatul
Ministerului Transporturilor și
Infrastructurii Drumurilor.
Proiectul de Lege propus,
prevede operarea unor modificări

în Legea fondului rutier și Legea
privind finanţele publice locale
în urma cărora 50% din volumul
total aprobat prin Legea bugetului
de stat anuală din taxa pentru
folosirea drumurilor de către
autovehiculele înmatriculate în
Republica Moldova către Autorităţile Publice Locale de nivelul I,
în funcţie de numărul populaţiei
prezente în unităţile teritorial-ad-

ministrative respective, iar Autorităţilor Publice Locale de nivelul
II – mijloace financiare din fondul
rutier, pentru reparaţia și întreţinerea drumurilor publice locale
de interes raional, în funcţie de
lungimea acestora, exprimată în
kilometri echivalenţi.
Astfel, în anul 2017, APL I vor
primi 385,9 mil lei repartizate după
numărului populaţiei prezente în

unitatea administrativ-teritorială,
ceea ce ar însemna aproximativ
115 mii lei la mia de locuitori.
În același timp, APL de nivelul II
pentru întreţinerea unei infrastructuri de drumuri locale de circa
3112 km echivalenţi (din totalul de
10721 km echivalenţi), consiliile
raionale vor primi aproximativ 350
mil lei, ceea ce prezintă aproximativ 110 mii lei pentru 1 km
echivalent.
Cu aceste mijloace financiare,
APL I si APL II vor putea finanţa
studiile de fezabilitate și proiectarea drumurilor locale, vor avea
mijloace pentru întreţinerea de
iarnă și pentru lucrări de întreţinere curentă, dar, poate, cel mai
important este faptul că APL vor
avea mijloace pentru coparticipare
pentru accesarea finanţării din fonduri destinate infrastructurii sau
pentru coparticipare în iniţiative
private.

SĂPTĂMÂNA DE INFORMARE A CONSUMATORILOR
Ministerul Economiei
și Agenţia pentru Protecţia
Consumatorilor au organizat, în
perioada 13-17 martie curent,
„Săptămâna de informare a
consumatorilor”, care are drept
scop informarea consumatorului
cu drepturile sale.
Evenimentele de interes
public, mese rotunde, acţiuni
de informare în instituţii de
învăţământ universitar și pieţe,
supermarketuri etc., au fost organizate cu prilejul Zilei Mondiale

a Drepturilor Consumatorilor,
care este marcată la 15 martie.
Iniţiată în 1983 de către mișcarea
consumatorilor‚’Consumers
International’’, aceasta a devenit
un prilej pentru mobilizarea cetăţenilor în privinţa cunoașterii și
protejării drepturilor ce le revin în
calitate de consumator. În fiecare
an, cu aceasta ocazie este aleasă
o temă particulară de discuţie în
jurul căreia se organizează activităţile caracteristice.
Tema, propusă autorităţilor din
diferite ţări de ”Consumers Inter-

national” în acest an, ”Construirea
lumii digitale în care consumatorii pot avea încredere”, reflectă
subiectul de maxim interes al
perioadei pentru consumatorii din

întreaga lume. Conform estimărilor organizaţiei, până în anul 2020,
52% din populaţia globului va fi
online.
Sursa foto: timenews.ro

Conducătorii structurilor
responsabile de implementarea reformei sistemului
de pensii au fost convocaţi săptămâna aceasta
în ședinţă de lucru. S-a
discutat despre acţiunile
realizate și pașii următori
în implementarea reformei
sistemului de pensii.
La această etapă, au
fost anulate privilegiile de
stabilire a pensiilor speciale
pentru unele categorii de
cetăţeni: deputaţi, membri de Guvern, funcţionari
publici, aleși locali și a fost
asigurat transferul atribuţiilor de stabilire a pensiilor
de la 6 instituţii de forţă la
o singură instituţie - CNAS.
De asemenea, s-a lucrat la
pregătirea bazei normative
și a sistemului informaţional pentru implementarea
următoarei etape a reformei.
Astfel, de la 1 aprilie
2017 pensiile vor fi stabilite
conform noii formule de cal-

cul. Concomitent, vor fi recalculate pensiile stabilite în
perioada 2001-2008. Vor beneficia de valorizarea pensiei
peste 80 mii de persoane. În
același timp, de la aceeași
dată, pensia va fi indexată
cu 6,8%, iar nivelul pensiei
minime după indexare se va
majora până la 1026 de lei.
Cel mai mult - cu 21%, va
crește pensia minimă pentru
persoanele care au activat în
sectorul agrar.
În Republica Moldova
sunt înregistraţi peste 690
de mii de pensionari. În
2016 pensia medie pe ţară
a constituit aproximativ
1300 de lei.
Prezent la ședinţă, Premierul, Pavel Filip, a cerut
mobilizare maximă pentru
îndeplinirea în termenii stabiliţi a prevederilor reformei, astfel ca, începând cu 1
aprilie 2017, să fie efectuată
recalcularea și indexarea
pensiei.
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SOLUŢIONAREA PROBLEMELOR
ÎN DOMENIUL COMERŢULUI INTERIOR

Ministerul Economiei
a prezentat operatorilor
lanţului alimentar din
ţară (producătorii de
mărfuri alimentare și
comercianţii acestora)
proiectul legii pentru
modificarea și completarea unor acte legislative
în domeniul comerţului
interior la compartimentul relaţiilor furnizor –
comerciant.
Scopul acestui document constă în eliminarea unor probleme,
apărute în relaţia furnizor-comerciant, după
intrarea în vigoare la 1
ianuarie curent, a unor
amendamente la Legea
231/2010 cu privire la

comerţul interior și Codul
Contravenţional. ”Scopul
acestui proiect este de a
găsi soluţii eficiente pentru o perioadă de tranziţie
în procesul de implementare a Legii cu privire
la comerţul intern, care
are drept obiectiv final
stabilirea unor reguli bine
definite în domeniu, cu
respectarea drepturilor a
tuturor actorilor implicaţi
în acest lanţ: producătorcomerciant-consumator”,
a accentuat vicepremierul
Octavian Calmîc.
În proiectul prezentat
spre discuţii au fost abordate trei subiecte de bază,
care au creat divergenţe
în relaţiile dintre producătorii de mărfuri

CEL MAI MARE EVENIMENT
DEDICAT FERMIERILOR
ȘI CRESCĂTORILOR DE ANIMALE
DIN REPUBLICA MOLDOVA
Pe data de 14 martie
curent a fost organizat
cel mai mare eveniment
dedicat fermierilor și
crescătorilor de animale din Republica Moldova, Conferinţa ”Animal
Feed”, care a adunat în
același loc toţi fermierii
și producătorii de animale din Moldova. În
cadrul conferinţei, cei
interesaţi de creșterea
animalelor au obţinut
cele mai noi cunoștinţe
și tehnologii de la cele
mai mari companii
europene din domeniul
nutriţiei în vederea implementării practicilor
europene în activităţile lor, devenind astfel
mai competitivi, și în
același timp având posibilitatea de a câștiga
mai mulţi bani de pe
urma cunoștinţelor
acumulate.
În cadrul conferinţei,
au fost prezentate cele

mai noi cunoștinţe și
tehnologii de la cele mai
mari companii europene
din domeniul nutriţiei,
producătorilor de premixuri și producătorilor de
medicamente.
În acest context,
Agenţia de Intervenţie și
Plăţi pentru Agricultură a
fost reprezentată de dna
Galina Petrachi, director
adjunct al AIPA, care a
participat în cadrul conferinţei cu o intervenţie
despre domeniul subvenţionării în segmentul
zootehnic. Dna Petrachi a
detaliat în faţa fermierilor despre oportunităţile
și sprijinul statului care
se oferă prin prisma măsurilor de subvenţionare
în domeniul vizat.
La eveniment de
asemenea au participat
și cele mai mari companii de pe piaţa locala
din domeniul producerii
porcinelor, bovinelor și
industriei avicole.

alimentare și, în special,
reprezentanţii celor 7
mari reţele de magazine
din ţară
- costul de achiziţie a
produselor,
- termenul de achitare
a facturii și
- returul produselor
alimentare.
În context, Ministerul
Economiei, analizând
propunerile și sugestiile
parvenite de la experţii în
domeniu și operatorii lanţului alimentar, a prezentat varianta consolidată,
care întrunește interesele tuturor actorilor. De
exemplu, la compartimentul termenul de achitare
a facturii, analizând propunerile operatorilor lan-

ţului alimentar, precum
și experienţa altor state,
atât din spaţiul CSI, cât și
din UE, Ministerul Economiei a propus ca pentru
produsele foarte perisabile acesta să constituie 7
zile, pentru cele perisabile
– 30 zile, iar cele rezistente – 60 zile.
La propunerea producătorilor au fost incluse în
proiect și unele prevederi
ce ţin de problema plafonării reducerii comerciale,
precum și stabilirea cotei
de raﬅ pentru produsele
alimentare autohtone.
În marea sa majoritate, propunerile Ministerului Economiei au fost
susţinute de participanţii
la reuniune, fiind accentuat că noile prevederi
vor permite structurarea
domeniului comerţului,
crearea unor reguli clare
de joc pe toate dimensiunile. În opinia Ludmilei
Andronic, reprezentant al
Asociaţiei producătorilor
de bere, prin implementarea acestor reglementări
”aducem într-o echitate
toţi comercianţii – atât
cei mici, cât și cei mari,
oferindu-le condiţii egale
de activitate”.
Ștefan Golubciuc,

președintele Asociaţiei
producătorilor de conserve ”Speranţa-Con” a accentuat că membrii organizaţiei susţin propunerile
înaintate de Ministerul
Economiei privind modificarea unor acte legislative
și salută implicarea statului, în calitate de arbitru,
în soluţionarea unor probleme sensibile apărute
în diferite domenii, care,
într-un final, au impact
negativ atât asupra
producătorilor autohtoni,
cât și consumatorilor. ”Nu
este un lucru normal când
noi exportăm 85% din
producţia noastră, iar în
ţară sunt importate peste
51% din aceiași marfă”, a
menţionat președintele
Asociaţiei producătorilor
de conserve.
Propunerile Ministerului Economiei, în
marea lor majoritate,
au fost susţinute și de

reprezentanţii asociaţiilor
de comercianţi, care au
menţionat că aplicarea
acestora va exclude multe
neclarităţi în procesul de
reglementare a comerţului. Potrivit lui Iurie
Mihalachi, directorul SRL
IMC Market, comercianţii
sunt pentru un dialog
constructiv cu furnizorii,
deoarece aceasta va crea
o structură modernă în
domeniul comerţului.
”Dar pentru a atinge acest
obiectiv trebuie elaborată
o procedură eficientă de
implementare în practică
a prevederilor legii”, a
constat Iurie Mihalachi.
Pe platforma Ministerului Economiei va fi creat
un grup de lucru, care va
analiza toate modificările
propuse și va veni cu un
proiect de lege definitivat
pentru a-l înainta spre
aprobare conform legislaţiei naţionale.

REFORMA SISTEMULUI NAŢIONAL
DE CERCETARE ȘI INOVARE
Conceptul reformei
sistemului naţional de
cercetare și inovare a
fost discutată în cadrul
unei şedinţe prezidată de
Prim-ministrul Pavel Filip.
Proiectul de modificare și
completare a Codului cu
privire la știinţă și inovare
a fost elaborat în comun
de Academia de Știinţe a
Moldovei, Ministerul Economiei şi Ministerul Educaţiei, în baza recomandărilor experţilor europeni.
Prin această reformă
Guvernul îşi propune să eficientizeze sistemul de cercetare şi inovare, în special,
procesul de repartizare a
alocaţiilor bugetare pentru
proiectele de cercetare-dezvoltare, inovare şi transfer
tehnologic şi să sporească impactul cercetării şi
inovării asupra economiei
naţionale.
În acest scop, se propune excluderea concentrării
funcţiilor de elaborare,
implementare, monitorizare, evaluare a impactului
politicilor de cercetare-

dezvoltare în cadrul unei
singure instituţii, cum este
în prezent. Astfel, de elaborarea politicilor în domeniul cercetării se va ocupa
Ministerul Educaţiei, iar a
celor din domeniul inovării
şi transferului tehnologic
- Ministerul Economiei.
Funcţiile executive în ce
priveşte finanţarea competitivă, facilitarea cooperării, evaluarea rezultatelor,
elaborarea propunerilor
de politici şi promovarea
știinţei vor fi delegate
Agenţiei Naţionale pentru
Cercetare, Dezvoltare și
Inovare(ANCDI).

În acelaşi timp, în vederea asigurării unei expertize pertinente a politicilor
de dezvoltare a ştiinţei şi
inovării, a unei abordări
intersectoriale imparţiale,
precum şi pentru monitorizarea activităţii ANCDI
va fi înfiinţat Consiliul
pentru Cercetare, Dezvoltare, Inovare și Transfer
Tehnologic pe lângă Primministru. Acest Consiliu va
fi constituit din personalităţi marcante din diverse
domenii şi va fi o platformă
consultativă, care va elabora liniile directorii pentru
dezvoltarea cercetării şi

inovării, va oferi consultanţă şi expertiză.
O noutate este şi
eliminarea obligativităţii
de acreditare știinţifică
și introducerea criteriilor
minime de performanţă
pentru accesarea resurselor
financiare bugetare, respectiv eliminarea barierelor
pentru actorii din alte domenii: business şi societate
civilă de a participa la
activităţile de cercetare şi
dezvoltare.
Reforma sistemului
naţional de cercetare și
inovare va fi realizată în
paralel cu reforma AŞM.
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Deoarece e primăvară și deoarece lucrările agricole deja au început, pentru fermierii din raioanele Moldovei a venit timpul să afle despre noutăţile în domeniu. În
această perioadă, Organizaţiile Regionale ale Federaţiei Naţionale a Agricultorilor din Moldova AGROinform organizează seminare tematice de instruire a agricultorilor în domeniile de referinţă. De regulă, la aceste activităţi participă membrii Grupurilor de Vânzări și ai Cercurilor de Studiu, membrii AGROinform, iar la întâlnirile cu
producătorii agricoli, cu ultimele noutăţi privind noi metode, tehnologii și demonstraţii practice, sunt invitaţi experţi consacraţi, iar un alt atu indiscutabil este schimbul
de experienţă între producătorii agricoli, care activează în același domeniu. Participanţii spun că astfel de seminare sunt binevenite, deoarece agricultura nu bate pasul pe
loc, permanent apar noi și noi informaţii utile, de care ei au nevoie în munca lor de zi cu zi.

NOUTĂŢI ÎN DOMENIUL POMICULTURII.
INSTRUIRI PENTRU POMICULTORII DIN UNGHENI
Centrul pentru Iniţiativa
Privată, Ungheni a organizat recent
câteva seminare cu participarea
expertului naţional dl Mihail
Magher – doctor în știinţe agricole
de la Institutul de Pomicultură, în
cadrul cărora pomicultorii, membri
ai Grupului de Vânzări și cei ai Cercului de Studiu, au fost informaţi
atât despre metodele de protecţie
a livezilor de prun și despre noile
preparate de protecţie a pomilor,
cât și despre metode noi de curăţare a livezilor de prun.
Expertul a vorbit despre
protecţia pomilor, despre termenii
de efectuare a stropiturilor, despre
combinarea unor preparate pentru

un efect mai bun, dar și despre
cele mai eficiente preparate pentru
protecţie a livezilor, care au trecut
procedurile de testare în Moldova.
Și aici trebuie să menţionăm faptul

că expertul de mai mulţi ani se
ocupă de testarea preparatelor de
protecţie a culturilor pomicole, iar
oportunitatea pe care le-a oferit-o
fermierilor prezenţi la seminar

este procurarea cu o reducere
de30% a preparatelor necesare.
Dl Magher a mai pus în discuţie probleme ce ţin de planificarea recoltei, dar și de calitatea
acesteia.
Seminarele s-au desfășurat în
livezile de prun, unde și materialul
demonstrativ era la îndemână, iar
expertul a demonstrat cum trebuie
curăţaţi pomii de prun. Într-o livadă tânără, pe exemplu concret
a fost demonstrată modalitatea
corectă de formare a coroanei
pomilor. Iar într-o livadă care era
deja curăţată, expertul a constatat
felul greșit în care au fost curăţaţi
pomii, deoarece toate crengile de

rod au fost înlăturate, astfel anul
acesta gospodarul acestei livezi nu
va avea roadă.
Participanţilor la seminarele
de instruire le-au fost distribuite
materiale informaţionale. Cu toate
că timpul de afară a fost destul de
instabil și tocmai pornise ploaia,

fermierii s-au lăsat duși, până nu
au pus toate întrebările pe care
le aveau și au folosit șansa de
a obţine sfaturi și îndrumări din
partea expertului.
Centrul pentru Iniţiativa
Privată, Ungheni

TEORIA, ÎN SPRIJINUL PRACTICII DE SUCCES.
SEMINAR DE INSTRUIRE PENTRU VITICULTORII DIN CANTEMIR
Viticultorii din raionul Cantemir
s-au întrunit în cadrul unui seminar
de studiu, organizat de AO „FERMER – AGROINFORM”, Cantemir.
Despre particularităţile de îngrijire
a viţei de vie roditoare a vorbit
Domnul Victor Ciobanu, liderul
Cercului de Studiu fermieri, specializat în producerea strugurilor. Au
fost specificate lucrările fitotehnice
efectuate în plantaţiile viticole pe
rod în primăvară. Este vorba despre
Lucrări ce se aplică atât solului,
cât și butucului. Între lucrările
aplicate nemijlocit butucului putem
menţiona: tăiatul în uscat, legatul
în uscat, copcitul, operaţiunile în
verde (plivitul, legatul, ciupitul și
cârnitul lăstarilor, copilitul, răritul
inflorescenţelor și al boabelor,
incizia inelară răritul frunzelor etc.),
protecţia plantelor de boli și dăună-

tori, utilizarea substanţelor biologic
active și fertilizarea suplimentară
extraradiculară.
Dintre lucrările ce se aplică
solului, s-a menţionat despre
încorporarea îngrășămintelor,
utilizarea erbicidelor, irigarea.
Tăiatul și formarea butucilor
viţei de vie rezolvă trei probleme,
și anume:
- Limitarea polarităţii longitudinale și menţinerea formei
butucilor:
- Reglarea proceselor de
creștere și fructificare, menţinerea
corelaţiei dintre partea subterană
și aeriană a butucului;
- Repartizarea optimală a
organelor butucului în spaţiu.
De rând cu cele menţionate
mai sus, în rezultatul tăiatului în
uscat, se mai obţine:

- maximizarea procedeelor
mecanizate;
- crearea condiţiilor favorabile de combatere a bolilor și
dăunătorilor, protecţia plantelor de
îngheţuri și ger;
- acomodarea butucilor la
condiţiile corespunzătoare de
mediu;

- asigurarea condiţiilor favorabile de formare a suprafeţei foliare
și a organelor generative;
- crearea condiţiilor optime în
vederea folosirii la maxim a substanţelor nutritive pentru formarea
inflorescenţelor și strugurilor –
baza unei recolte înalte, stabile și
calitative.

Tăierile aplicate în viticultură
se clasifică după scop și perioada
de vârstă a butucilor:
- Tăierile de formare sunt
utilizate în primii 3-5 ani de la
plantare și au scopul de a reda o
anumită formă butucilor.
- Tăierile de fructificare sunt
aplicate în perioada de creștere
și fructificare și urmăresc scopul
obţinerii unei recolte stabile și
calitative o perioadă îndelungată.
- Tăierile de regenerare sunt
utilizate în plantaţiile viticole
neeficiente, bătrâne, în perioada
de declin și au ca scop refacerea
butucilor pentru o perioadă scurtă
de 5-7 ani în scopul obţinerii unor
recolte relativ stabile. Aceste tăieri
sunt eficiente în combinaţie și cu
alte lucrări agrotehnice, în special
aplicarea îngrășămintelor, irigării,

operaţiunilor în verde etc.
- Tăierile speciale se aplică
butucilor afectaţi de condiţiile
nefavorabile de mediu, cum ar fi
gerurile din timpul iernii, îngheţurile târzii de primăvară, grindina,
bolile etc.
Seminarul, în calitate de
platformă de comunicare între
producătorii agricoli interesaţi de
cultivarea viţei de vie, a continuat
cu întrebări și răspunsuri, cu
schimb de opinii și împărtășirea
experienţei. Și, cum era de
așteptat, a depășit mult limita
tematicii anunţate de la început,
fermierii adresând întrebări referitoare la subvenţii și alte oportunităţi de finanţare a afacerilor.
AO „FERMER – AGROINFORM”, Cantemir

APICULTURA, O RAMURĂ DE INTERES SPORIT.
INSTRUIRI PENTRU APICULTORII DIN CANTEMIR
de instruire. La eveniment a fost
invitat și președintele Asociaţiei
Apicultorilor din Republica Moldova
Domnul Ion Maxim, care s-a referit
la situaţia actuală în apicultură,
problemele cu care se confruntă
mai des apicultorii. Apicultura în
Republica Moldova asigură anual
circa 2000 tone de miere și cantităţi
importante de ceară, propolis,
polen, lăptișor de matcă, precum și
regine de rasă autohtonă.
În ultimii 20 de ani, numărul
Apicultura este o ramură, de
care sunt interesaţi mulţi producători agricoli de la noi. Doar că
fără cunoștinţe și abilităţi practice,
fără îndoială, nu poţi spera la un
succes al afacerii. În ajutor apicultorilor începători, dar și acelor
cu experienţă le vin instruirile și
seminarele tematice.
Astfel, recent, la Cantemir,
membrii cercului de studiu fermieri,
specializat în apicultură s-au
întrunit în cadrul unui seminar

de familii de albine în Republica
Moldova s-a redus foarte mult,
astfel, faţă de anul 1989, când se
înregistra un număr de 400 mii
familii de albine, în prezent mai
există doar 80 mii familii de albine
de rasă Apis Mellifera Carpatica.
Din acestea, 95 % sunt deţinute de
sectorul particular, aceasta fiind
de fapt repartiţia existentă și în
vechiul sistem.
Se consideră că producţia
de miere-marfă se situează în
jurul valorii de 24 kg de miere/
familia de albine, fiind în strânsă
dependenţă de condiţiile climaterice anuale.
Tendinţele actuale de dezvoltare a apiculturii vizează creșterea
producţiei de miere, întrucât există
cerinţe din ce în ce mai mari atât
pe piaţa internă, cât și pe cea
externă. Pentru ţara noastră principala piaţă de desfacere este Rusia
și UE, care preiau peste 80% din
mierea exportată.
Despre principalele lucrări de

primăvară, care se efectuează în
stupină, a vorbit expertul Nicolae
Roman.
Odată cu creșterea temperaturilor, primăvara, în stupina trebuie
făcute mai multe lucrări. In ordine
cronologica (subliniem ca toate au
importanta lor) acestea ar fi:
Pregătirea vetrei stupinei; Supravegherea zborului de curăţire;
Primul control si strâmtorarea cuiburilor; Salvarea albinelor ramase
fără rezerve de hrană;
Completarea rezervelor de păstura; Dezinfecţia stupilor; Lărgirea
cuiburilor; Întărirea familiilor slab
dezvoltate.
Expertul a vorbit, de asemenea, despre boli și dăunători ai
albinelor, diagnostica și tratamentul acestora.
Din materialul expus apicultorii au făcut concluzii despre
lucrările de primăvară ce se
executa în stupină. Trebuie sa fim
convinși, ca aplicând corect si la
timp tehnologiile o sa avem în

preajma primului cules major stupi
puternici, capabili sa valorifice resursele nectarifere. Și pentru asta
nu mai este nevoie decât de vreme
buna. Pentru menţinerea echilibrului biologic reprezentat de colonia
de albine puternica și dotata cu
rezerve de hrană corespunzătoare
calitativ si cantitativ, apicultorii
trebuie sa dea dovada de pricepere
în exploatarea raţională a albinelor
și sa nu le expună la excese în
ceea ce privește asigurarea condiţiilor de creștere, de pastoral și de
recoltare a mierii. Întrebările mai
usturătoare ale apicultorilor, sunt
legate de tratarea necorespunzătoare a terenurilor agricole aflate
în vecinătate cu stupina, folosirea
pădurilor de către apicultorii din
alte raioane. Nu în ultimul rând
au fost adresate întrebări ce ţin
de subvenţionarea în agricultură
în anul 2017, dar și de metode de
cooperare la realizarea mierii.
AO „FERMER – AGROINFORM”, Cantemir
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PRUNELE USCATE, LA MARE CĂUTARE PE PIAŢĂ
Pe piaţa din Orhei tot
mai mulţi consumatori sunt
în căutarea acestor minunăţii de fructe, cum sunt prunele uscate. Aceste produse
sunt comercializate pe piaţă
atât de intermediari, cât și
direct de producători.
Prunele uscate sunt propuse spre vânzare, de obicei,
în cutii de carton, dar și în
ambalaj din hârtie a câte un
kilogram. Toată producţia
expusă pe piaţa din Orhei
este de origine autohtonă,
producătorii fiind din localităţile raionului.
Pentru 1 kg de prune
uscate cu sâmburi de soi

Stanley consumatorii trebuie
sa scoată din buzunare 30,00
lei, iar pentru 1 kg de prune
uscate fără sâmburi 35,00 lei.
Pentru comparaţie, pe
piaţa din Herson (Ucraina),

prunele uscate sunt comercializate la preţul de 35,00
– 45,00 UAH/kg, echivalentul
a 25,80 - 33,17 MDL/kg, iar
pe piaţa din Varșovia (Polonia) prunele uscate costă

6,50 - 13,00 PLN/kg, ceea ce
constituie 31,73 MDL - 63,47
MDL/kg.
Consumatorii aleg să
procure prunele uscate pentru proprietăţile lor. Acestea
conţin fier, calciu, potasiu,
seleniu, vitaminele A, B și C,
iar antioxidanţii protejează
celulele organismului de
acţiunea nociva a radicalilor
liberi, care stau la originea
bolilor cardiovasculare,
neurodegenerative, dar și
a cancerului. De asemenea,
folosirea prunelor uscate în
alimentaţie crește rezistenţa
organismului și întărește
imunitatea.
Sursa: AGROinform, Orhei
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MIEZUL DE NUCI,
FOARTE SOLICITAT
PE PIEŢELE UE
În această perioadă, la
piaţa din Hâncești, miezul
de nucă este la mare căutare, asta deoarece majoritatea producătorilor s-au
grăbit să-și vândă producţia
încă până la sfârșitul anului
precedent. De asemenea,
cantităţi mari de miez de
nucă sunt exportate - în
mare parte în Europa.

menţine stabil comparativ cu
perioada respectivă a anului
precedent, când s-au înregistrat fluctuaţii mai mari
pe piaţă. În lunile noiembrie
- decembrie 2015, preţul de
comercializare ajungea la
130 – 150 lei/kg, după care
în ianuarie - februarie 2016
preţul a scăzut cu circa 40%.
Nucicultorii s-au străduit

În perioada lunilor noiembrie – decembrie 2016,
preţul unui kg de miez în
jumătăţi de culoare albă-gălbuie se comercializa pe piaţa
din Hâncești cu 120 - 150 lei/
kg, cel de culoare puţin mai
închisă cu 80 – 90 lei/kg, iar
cel mai cafeniu cu 50 lei/
kg. De la începutul lui 2017
și până în prezent, preţul se

să-și vândă producţia până
la sfârșitul lunii decembrie
2016, ţinând cont de scăderea bruscă a preţului din anul
precedent. Din aceste motive,
actualmente, pe piaţa din
Hâncești persistă deficit al
miezului de nucă.

CANTITĂŢI MARI ȘI SOIURI VARIATE DE MERE
Ponderea cantităţilor de mere pe
piaţa agricolă din Bălţi este destul de
mare. Conform ultimei monitorizări
a pieţei, după cantităţile de cartofi
expuse spre vânzare, merele ocupă al
doilea loc, iar oferta satisface pe deplin
cererea consumătorilor.
Se vinde producţie de origine autohtonă, crescută în diferite regiuni ale
ţării, comercializată de către producători
și intermediari. Cele mai mari cantităţi
de mere sunt vândute de către producătorii din raioanele de nord ale ţării.
Intermediarii achiziţionează producţia
direct de la producători, ori de la diferite
depozite de păstrare din ţară.
Cele mai solicitate mere au fost cele
de soi Golden și Richard. În perioada
de referinţă, preţul de comercializare a
merelor de soi Golden a fost cel mai constant, 4,00 - 9,00 lei/kg. În dependenţă

de calitate și dimensiuni, preţul la soiul
Richard a oscilat de la 8,50 până la 14,00
lei/kg. În rest, soiurile prezente pe piaţa
locală cum sunt Florina, Simirenco, Idared, Jonagold și Champion s-au vândut la
preţuri cuprinse între 3,50 și 7,00 lei/kg.

Comparativ cu aceeași perioadă a
anului 2016, nu s-a produs devieri mari
de preţ. Mai bine de 50 - 60% din producţia totală expusă spre comercializare
se vinde la preţul de 3,50 - 4,50 lei/kg,
influenţat de calitatea joasă a producţiei. Conform operatorilor prezenţi pe
piaţă, producţia dată nu poate fi propusă
pentru export, deoarece nu corespunde
cerinţelor de calitate și calibru.
Potrivit observaţiilor din anii precedenţi, nu se așteaptă ca preţurile să
oscileze considerabil. Este posibil, că o
dată cu apariţia pe piaţa locală a merelor de import, preţurile vor crește.
Conform www.agroserver.ru, pe
piaţa din Moscova, merele din Moldova
se vând angro la preţul de 45,00 până
la 58,00 RUB/kg, echivalentul a 15,0019,00 lei/kg.
Sursa: AGROinform, Fălești

PE PIAŢA DIN CANTEMIR AU APĂRUT LOTURI MICI
DE LEGUME MOLDOVENEȘTI
Primele verdeţuri și
legume autohtone au
început deja să apară pe
piaţă. Comercianţii oferă
castraveţi, ridiche, spanac,
salată verde și ceapă verde,
care sunt cultivate în sere.
Consumatorii care ţin post
se bucură de posibilitatea
de a-și diversifica meniul
cu salate și legume proaspete.

Un kilogram de castraveţi moldovenești la piaţa din
Cantemir costă 70,00 lei, salata
verde se vinde cu 10,00 - 12,00
lei, ridichea cu 18,00 - 20,00 lei/
legătura iar ceapa verde cu 4,00
- 5,00 lei/legătura. Legumele de
import au preţurile mai mici,
castraveţii se vând cu 35,00 40,00 lei/kg. Vânzătorii spun
că, după vreo două săptămâni,
preţurile ar putea scădea cu

aproximativ 10,00 lei/kg, iar peste o lună vor apărea și tomatele
moldovenești, crescute în sere.
La Comrat, preţurile sunt
mai mici, unde un kg de castraveţi autohtoni costă 50,00
– 55,00 lei, iar cei de import se
vând cu 30,00 - 35,00 lei/kg.
La fel și preţurile la verdeţuri
sunt mai mici cu 2,00 - 3,00 lei
pentru o legătură.
Unii cumpărători spun, că

preferă legumele autohtone,
chiar dacă acestea sunt mai
scumpe, deoarece sunt proaspete
și gustoase. Alţii, însă, se tem
să cumpere legume din prima
recoltă, nefiind siguri că acestea
sunt autohtone și inofensive.
Comercianţii susţin că vânzările mai scăzute decât în anii
precedenţi.
Sursa:
AGROinform, Cantemir

Sursa:
AGROinform, Hâncești

CEAPĂ MULTĂ LA PREŢURI MICI
PE PIAŢA DIN DROCHIA
Cantităţile de ceapă
galbenă expuse la vânzare
pe piaţa internă sunt în
creștere pe parcursul lunii
curente și la preţuri de două
ori mai mici faţă de luna
martie, 2016.
Comparativ cu aceeași
perioadă a anul trecut, pe
piaţa agricolă din Drochia a
fost înregistrată o scădere
considerabilă a preţurilor la
ceapă. Dacă în luna martie
a anului trecut, un kilogram
de ceapă putea fi cumpărat
la preţul de 5,00 – 6,00 lei/
kg, atunci în anul acesta,
un kilogram de ceapă costă
2,00 - 2,50 lei, adică, în
jumătate.

Soiurile cele mai des
întâlnite pe piaţa din Drochia
sunt: Holtedon și Stuttgarter
Riesen. Produsul este de calitate, ambalat în saci de plasă
de diferite mărimi. Producătorii de ceapă dar și intermediarii spun că odată ce vor
scădea rezervele de ceapă ale
producătorilor autohtoni, va
crește cantitatea producţiei
de import, iar preţurile ar
urma să crească.
În luna martie 2016, pe
piaţa din Ucraina, ceapa a
fost comercializată la preţul
de 0,27 EUR/kg, iar în anul
curent cu 0,21 EUR/kg.
Sursa: AGROinform,
Drochia

ÎN ANUL CURENT PRODUCŢIA AGRICOLĂ ESTE MAI IEFTINĂ PE PIAŢA DIN BĂLŢI
Condiţiile climaterice favorabile din ultima perioadă, au favorizat creșterea brusă
a sortimentului de produse agricole pe piaţa
agricolă angro din orașul Bălţi. Zi de zi,
crește și numărul operatorilor prezenţi pe
piaţă, inclusiv al producători agricoli.
În această perioadă a crescut oferta
producţiei autohtone de cartofi, varză, ceapă,
morcov, mere și struguri de masă. În același
timp, pe piaţă tot mai mult este expusă și
producţia agricolă de import. Se vând castraveţi și roșii din Turcia, cartofi, morcov din Polonia și Belarus, varză timpurie din Macedonia. Citricele sunt importate din Turcia, Egipt

și din America Latină. Conform observaţiilor
din anii precedenţi, cantitatea producţiei de
import va creste și în continuare, influenţând
majorarea preţurilor de comercializare a producţiei agricole.
Comparativ cu lunile precedente a crescut
și cererea. Conform operatorilor, cele mai
mari cantităţi de produse agricole se comercializează în ajunul zilelor de piaţă. În aceste
zile, producţia agricolă este cumpărată de
intermediari pentru a fi comercializată la
pieţele agricole din raioanele apropiate ale
municipiului Bălţi.
Cu toate că, în ultima perioadă a crescut
oferta de produse agricole autohtone pe piaţă,

totuși mari devieri în oscilaţia preţurilor de
comercializare a acesteia nu s-au înregistrat.
Cartofii se vând la un preţ mediu de 2,50 5,00 lei/kg, ceapa cu 1,50 - 2,50 lei/kg, morco-

vul cu 3,50 - 7,00 lei/kg, varza cu 1,50 - 3,00
lei/kg, strugurii de masă cu 10,00 - 20,00 lei/
kg, sfecla roșie cu 3,00 - 4,00 lei/kg.
Comparativ cu perioada similară a anului
precedent, preţul mediu la cartofi s-a redus
de 1,45 ori, la ceapă și varză de 3,5 ori, iar la
morcov și sfecla roșie de 1,8 ori.
Reducerea preţurilor de comercializare a producţiei agricole este influenţată de
creșterea volumului de producţie în urma
condiţiilor climaterice favorabile din anul
trecut și creșterea suprafeţelor de terenuri
agricole însămânţate cu culturile agricole
enumerate.
Sursa: AGROinform, Fălești
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TOPUL ŢĂRILOR DIN SECTORUL DE AGRICULTURĂ ECOLOGICĂ
Regiunile cu cele mai
mari suprafeţe de teren
agricol ecologic sunt Europa, Oceania, și America Latină. Australia cultivă peste
29 milioane hectare de
produse agricole ecologice.
În ciuda faptului că deţine
cea mai mare suprafaţa de
teren dedicată agriculturii
ecologice, ţara se confrunta
cu probleme severe legate
de aprovizionarea cu apă.
Argentina cultivă peste 7,6
milioane hectare în sistem
ecologic, dar rămâne și
una din ţările importante
care a investit în agricultura intensivă, în special în

culturile energetice. China
cultivă peste 5,6 milioane
hectare plantate în sistem
organic, ce aduc importante
beneficii pentru siguranţa
alimentară, pentru exporturi și pentru ocuparea
forţei de muncă. Statele
Unite ale Americii cultivă
în jur de 4 milioane hectare
în fermele ecologice, în speranţa reducerii costurilor și
a valorificării superioare a
produselor în ferma.
Italia deţine 2,6 milioane hectare cultivate
ecologic, iar guvernul italian oferă sprijin financiar
agricultorilor pentru a pro-

mova agricultura ecologică.
Brazilia, Spania și Germania
cultivă aproximativ câte 2
milioane de hectare, fiecare.

Germania a dezvoltat și
propriile standarde de
agricultură ecologică, mult
mai exigente decât cele

practicate în general în UE.
Uruguay și Marea Britanie
au peste 1,5 milioane hectare cultivate bio și acordă
o mare atenţie dezvoltării
agriculturii organice.
În prezent doar puţin
peste 1% din terenul agricol
al lumii este ecologic.
La nivel global, piaţa organică a ajuns la peste 54,9
miliarde de dolari în 2009.
În Europa, cifra de afaceri
a alimentelor și băuturilor
ecologice a fost de 18,4 miliarde de euro. Germania a
avut vânzări de 5,8 miliarde
de euro, urmata de Franţa, cu 3 miliarde de euro,

Marea Britanie (2,1 miliarde), Italia (1,5 miliarde) și
Elveţia (1 miliard). Ţările cu
cele mai mari pieţe ecologice sunt in SUA, Germania
și Franţa, iar cel mai mare
consum de produse alimentare bio pe cap de locuitor
este in Danemarca, urmată
de Elveţia si Austria.
În Romania există un
regres al agriculturii ecologice, reducându-se suprafeţele cultivate de la 300
mii ha, în 2013, la 250 mii
hectare în 2015.
Sursa:
gazetadeagricultură.ro

SCĂDERE A PRODUCŢIEI SCANDALUL UNUI EVENTUAL DUBLU STANDARD DE CALITATE
DE GRÂU DUPĂ RECORDUL A PRODUSELOR VESTEUROPENE
Companiile internaţionale sunt
care au și preţul mai mic. Sunt însă
Europene și marilor reţele comerRECOLTEI DIN 2016
acuzate de autorităţile din Cehia,
sunt branduri care practică aceleași
ciale. Din grupul de lucru fac parte
FAO a lansat prima
previziune a producţiei de
grâu la nivel mondial în
2017, estimată la 744.5
milioane de tone, ceea ce
indică o scădere de 1,8%
faţă de nivelul record din
2016, în principal datorită
scăderilor cu 20 la sută,
estimate în Statele Unite
ale Americii, unde zonele
cultivate cu grâu de toamnă au înregistrat cel mai
scăzut nivel din ultimii
100 de ani.
Agricultorii din America
de Nord au redus suprafeţele cultivate cu grâu
in favoarea altor culturi
mai profitabile, în timp ce
perspectivele grâului de
toamnă sunt robuste in
Federaţia Rusa, UE, China,
India si Pakistan. Perspectivele pentru producţia de cereale grosiere (alte cereale
în afara grâului și orezului),
în principal cele de porumb,
sunt în general favorabile
în emisfera sudică, unde
culturile se află în stadiul
final de dezvoltare. Creșteri
mari de producţie sunt
prognozate în Argentina și

Brazilia, în timp ce condiţiile propice au contribuit la
o redresare semnificativă
în Africa de Sud faţă de
producţia redusă cauzată
de seceta de anul trecut. Cu
toate acestea, un focar de
lepidoptere ar putea limita
câștigurile de producţie în
unele ţări din subregiune.
Cererea de grâu pentru
consumul uman este de
așteptat să crească cu 1,1
la sută în anul următor, în
timp ce utilizarea pentru
furaje estimează o creștere
de până la 6 procente.
Stocurile de grâu la nivel
mondial sunt preconizate să
crească cu 6,6%, cu stocuri
mai acumulate în Australia,
China, Rusia și SUA. Comerţul mondial cu cereale
în 2016/17 este estimat la
393 de milioane de tone,
cu o ușoară scădere faţă de
anul precedent, reflectând o
reducere drastică de 4,5 la
sută în comerţul cu cereale grosiere și o creștere a
comerţului cu grâu cu 3%,
iar la orez cu 4 la sută.
Sursa:
gazetadeagricultură.ro

Slovacia și Ungaria, și Bulgaria că
vând mâncare mai proastă pe piaţa
din est decât în vestul Europei, în
ţări precum Austria, Germania,
Franţa sau Marea Britanie. Se fac
anchete, se verifică produse, se cer
măsuri la nivel european. Liderii
statelor din grupul de la Vişegrad,
respectiv Cehia, Ungaria, Polonia
și Slovacia, intenţionează să ceară
Uniunii Europene să acţioneze împotriva companiilor producătoare
de alimente care includ ingrediente
de calitate inferioară în produsele destinate statelor membre mai
sărace.
Autorităţile din ţările Europei de
Est au demarat investigaţii și anchete,
care au drept scop să demonstreze
existenţa unor standarde duble pentru
diferite ţări UE. Astfel, Guvernul
ungar În urma unui raport realizat
de autoritatea în domeniul siguranţei
alimentelor Nebih, potrivit căruia
multinaţionalele aduc produse de calitate mai slabă în Ungaria, ar urma să
investigheze aceste practici. Potrivit
raportului citat, autoritatea a descoperit discrepanţe între calitatea unor
produse bine cunoscute, cu mărci
identice, comercializate în Ungaria și
Austria.
Și Cehia și Slovacia atacă multinaţionalele alimentare: Produsele
vândute în Estul Europei au o calitate
mai proastă decât cele vândute în Europa de Vest sub același ambalaj, scrie
recentnews.ro.
Jiri Sir, ministrul adjunct al
Agriculturii din Cehia a declarat că
„Potrivit unei cercetări care s-a făcut
în Cehia și Germania, de exemplu, este
vorba de o treime din produsele care
sunt sub același brand și ar trebui să
fie la fel, în realitate cele care sunt
vândute în Cehia sunt de calitate
inferioară. Este puţin ciudat să vezi
produse de o calitate inferioară care
la noi în ţară sunt vândute la preţuri
mai mari decât în Germania”, citează
vocearesitei.ro.
Sunt Identificate două categorii de
produse de o calitate inferioară. Sunt
produse de o calitatea mai slabă, dar

preţuri în est, ca și în vest, dar oferă
produse de o calitate inferioară celor
din Europa de Est, notează presa
europeană.
De menţionat că și în Bulgaria,
dar și în România problema a fost
pusă în capul mesei, iar autorităţile
acestor ţări au demarat, la rândul lor,
anchete pentru a depista eventualul
dublu standard în privinţa calităţii alimentelor produse în Vestul
Europei. Sofia intenţionează să se
alăture iniţiativei statelor din Grupul

reprezentanţi din Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară și pentru
Siguranţa Alimentelor, dar și din Ministerul Agriculturii și Autoritatea
pentru Protecţia Consumatorului,
potrivit agerpres.ro.
Liderii din Cehia, Ungaria, Polonia și Slovacia cer Uniunii Europene
să ia măsuri împotriva companiilor
alimentare care folosesc ingrediente
inferioare în produsele destinate
vânzării în statele membre mai
sărace. Statele „vor cere Comisiei

Vişegrad – Republica Cehă, Ungaria,
Polonia și Slovacia – de a elabora
reglementări care să asigure standarde alimentare uniforme în Uniunea
Europeană, pentru ca firmele să nu
mai vândă în Europa de Est produse
de calitate inferioară celor comercializate în Europa Occidentală. Așa
a anunţat ministrul Agriculturii
din Bulgaria, Hristo Bozukov, care
a apreciat că procedeul prin care se
livrează pe pieţele din Europa de Est
produse cu mai multă sare, grăsime
și îndulcitori artificiali reprezintă „o
discriminare“, citează adevărul.ro.
La sfârșitul lunii trecute, și
autorităţile române au anunţat că
au format un grup de lucru pentru
verificarea unei posibile diferenţe
de calitate a produselor vândute pe
piaţa est-europeană și cea vestică,
prima măsură decisă fiind solicitarea de date suplimentare Comisiei

să adopte măsuri legislative care să
interzică aceste practici care umilesc
oamenii și creează două categorii de
oameni”, a declarat premierul Slovaciei, Robert Fico.
Asta după ce grupuri de consumatori au susţinut că unii producători
de alimente folosesc ingrediente mai
ieﬅine în produsele destinate Europei
Centrale și de Est faţă de aceleași bunuri vândute în Germania și Austria.
Însă aceasta practică este, în prezent,
permisă; Uniunea Europeană cere
doar ca ambalajele să conţină o listă
clară cu toate ingredientele. Reprezentanţii din industria alimentară
spun că, de fapt, diferenţele „sunt pur
și simplu din cauza particularităţilor
gusturilor naţionale din întreaga UE”,
scrie ph-online.ro.
Potrivit surselor media românești
Sursa foto: adevarul.ro
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CALENDARUL LUCRĂRILOR ÎN AGRICULTURĂ ÎN LUNA APRILIE
Luna aprilie este extrem de aglomerată
în ceea ce priveşte lucrările agricole, atât în
cultura plantelor de câmp, cât şi în legumicultură, viticultură şi pomicultură. Campania
viticolă de primăvară înregistrează un vârf
de lucrări ce se cer efectuate în timp util şi cu
respectarea regulilor tehnice.
• CALENDARUL LUCRĂRILOR
ÎN LEGUMICULTURĂ, EFECTUATE
ÎN LUNA APRILIE
Recomandările pentru culturi din solarii
demarează cu marcarea şi modelarea terenului în vederea plantării în solarii. În continuare se seamănă fasolea urcătoare, iar în
prima jumătate a lunii se va realiza plantarea
integrală a solariilor cu tomate, ardei gras,
vinete, castraveţi, pepeni etc.
Lucrările din acest sector continuă cu
palisarea culturilor înfiinţate în solarii (tomate, castraveţi, pepeni); fertilizarea fazială a
culturilor din solarii; irigarea prin brazde sau
picurare a tuturor culturilor din solarii; prăşit
manual pe rând şi pe intervalul dintre rândurile de plante sau efectuarea mulcitului.
Specialiştii mai recomandă continuarea
lucrării de aerisit corespunzătoare pentru a se
asigura temperaturile optime de dezvoltare a
culturilor în solarii, dar şi recoltarea verdeţurilor (ceapă, pătrunjel, mărar), a salatei,
ridichi, varză timpurie, spanac etc.
• LUCRĂRILE LA CULTURILE
DE CÂMP
În ceea ce priveşte culturile de câmp, în
această perioadă se va face mobilizarea solului, prin grăpare superficială (3-5 cm) în vederea înfiinţării culturilor de solano-fructuoase,
bostănoase, rădăcinoase, vărzoase, fasole, dar
şi pregătirea urgentă a patului germinativ şi
terminarea în cel mai scurt timp a semănăturilor din prima urgenţă - morcov de vară,

ceapă, pătrunjel, mazăre etc., dacă nu s-au
semănat în luna martie.
În acelaşi timp se vor administra îngrăşăminte pentru culturile ce urmează a fi înfiinţate, erbicide de tip preemergente şi postemergente, tratamente fitosanitare şi călirea
răsadurilor ce se vor planta în luna aprilie.
Tot la culturile de câmp se vor deschide
rigolele şi se va modela terenul în brazde
înălţate pentru înfiinţarea culturilor de solanacee, bostănoase, rădăcinoase, vărzoase şi
verdeţuri, după care vor fi înfiinţate culturile
prin semănare, direct în câmp (tomate de vară
- toamnă, fasole de grădină şi boabe, castraveţi, sfeclă roşie, morcov etc) şi prin plantare
de răsaduri (varza de vară, conopidă de vară,
gulii şi gulioare, tomate timpurii şi de vară).
Urmează irigatul culturilor înfiinţate prin
semănat şi prin răsad, iar la 5-6 zile de la
plantare specialiştii recomandă completarea
golurilor din cultură.
În luna aprilie se vor îngriji răsadurile din
solarii şi răsadniţe (tomate, ardeioase, vinete,
ţelină etc.) în vederea pregătirii lor pentru
plantare la începutul lunii mai.
• SPRE SFÂRŞITUL LUNII,
LA VIILE PE ROD SE APLICĂ
PRIMELE TRATAMENTE
ÎMPOTRIVA BOLILOR
Campania viticolă de primăvară înregistrează un vârf de lucrări ce se cer efectuate în
timp util şi cu respectarea regulilor tehnice.
În viile tinere se termină plantatul viţelor în
masiv şi se completează golurile apărute cu
viţe viguroase din soiurile plantate iniţial, se
plantează la ghivece rezervă de viţe destinată
plantării golurilor din timpul verii, se termină instalarea spalierilor din viile de anul 2 şi
se înfiinţează culturile intercalate de legume:
salată, mazăre de gradină, fasole de grădină,
spanac, fasole boabe etc.

În viile pe rod, după terminarea lucrărilor fitotehnice la butuci, se execută afânarea
adâncă pe solurile uşoare cu afânatorul cu
gheare, pe solurile grele cu plugul fără cormane în agregat cu grapa pentru mărunţirea
solului.
În plantaţiile cu sistem de irigare se
aplică irigarea de aprovizionare la pornirea
viţelor în vegetaţie, iar spre sfârşitul lunii
specialiştii recomandă executarea primelor
tratamente împotriva bolilor şi dăunătorilor
cu produse fitosanitare autorizate.
• CALENDARUL LUCRĂRILOR
ÎN POMICULTURĂ
DIN LUNA APRILIE
În plantaţiile de pomi sunt necesare multiple lucrări în această perioadă, specialiştii
Camerei Agricole Judeţene Iaşi recomandând
efectuarea următoarelor lucrări:
- se execută tratamentele fitosanitare la
avertizare, pentru combaterea gargăriţei florilor de măr, aphidelor, acarienilor, rapănului,
făinării, focului bacterian, păduchilor ţestoşi
etc.;
- o atenţie deosebită se va acorda stropirilor de primăvară cu soluţiile clasice:
zeama boerdeleză, zeama sulfocalcică,
precum şi uleiuri de tip Oleocarbedan,
Oleocalux,Oleodiazol;

- se încheie plantările de pomi, arbuşti
fructiferi şi parţial căpşuni şi se completează
golurile din plantaţii;
- se încheie tăierile de fructificare la speciile pomicole;
- după trecerea îngheţurilor şi a temperaturilor scăzute acolo unde s-au efectuat
tăierile la cais şi piersic, cu lăsarea de ramuri
rezervă, se fac corecturile necesare, cu care
ocazie se lasă încărcătura normală de formaţiuni fructifere pe pom;
- tăierile anuale la piersic sunt obligatorii având în vedere că fructifică mai ales pe
ramuri mixte şi lungi în vârstă de 1 an;
- tăierile de regenerare se aplică pomilor
din plantaţiile îmbătrânite. Acestea se execută

în vederea refacerii coroanelor, de a stimula
pornirea de noi creşteri şi garnisirea acestora
cu formaţiuni noi de rod;
- se finalizează lucrarea solului prin executarea arăturii, discuirii între rânduri, peste
tot sau în benzi alternative;
- în funcţie de încărcătura cu muguri de
rod se administrează îngrăşăminte organice
şi 1/3 din îngrăşămintele azotoase;
- se verifică şi se completează grămezile
cu materiale fumigene pentru prevenirea
pierderilor cauzate de brume şi îngheţuri
târzii.

CÂND ÎNCEPEM PLANTAREA RĂSADURILOR DE LEGUME ÎN CÂMP
Lunile aprilie și mai sunt
foarte încărcate pentru legumicultori. Odată cu încălzirea vremii, în prima parte a
lunii aprilie încep lucrarile
de plantare a răsadurilor de
legume în câmp.
În afară de lucrarile de
pregatire a terenului, care
sunt foarte importante, o
atentie deosebita o reprezinta calitatea rasadului. Specialistii spun ca, la plantare,
rasadul trebuie sa aiba in jur
de 55-60 de zile la tomate si
50-55 zile la vinete si ardei.
În prima decada a lunii
aprilie putem planta si
semana in camp ridichi de
vara, dovlecei, cartofi timpurii, spanac, macris, ardei,
rosii, marar, varza pentru
productie timpurie.
În perioada 10-20 aprilie se
vor planta si semana ridichi
de vara, dovlecei, dovleci de
copt, pepene galben, pepene
verde, spanac, porumb
pentru fiert, macris, marar,
varaza pentru productia
semitimpurie.
În perioada 20-30 aprilie:
sfecla rosie, castraveti,
dovleac de copt, dovlecei, pepene verde, pepene galben,
fasole, porumb pentru fiert,

marar, soiuri de varza pentru
productie semitimpurie.
În perioada 1-20 mai:
castraveti, fasole, porumb
pentru fiert.
Iar in perioada 20-30 mai
se planteaza varza pentru
productia de vara, varza creata, gulii, castraveti, andive,
porumb pentru fiert, marar,
fasole verde.
FERTILIZAREA
DE BAZĂ  NECESARĂ
ÎN LEGUMICULTURĂ
Este știut faptul ca plantele legumicole extrag din
sol cantitati mult mai mari
de elemente fertilizante,
secatuind-ul pe o perioada
mult mai scurta decat alte
plante de cultura. Se poate
aprecia, ca valoare aproxi-

mativa, ca la principalele
specii de legume, consumul
de azot, fosfor, potasiu si
calciu este de 2 ori mai
mare decat la cereale, insemnand în cifre medii 605
kilograme hectar, fata de
304 kilograme per hectar.
Consumul specific variaza
in functie de tipul de legume cultivate, iar consumul
total de substante nutritive
este dependent de volumul
recoltei, dar si de gradul
de intensivitate al culturii.
Consum mare de substante
din sol il au si culturile cu
perioada lunga de vegetatie, cum sunt morcovul sau
varza.
O irigare repetata sau
volum ridicat de apa din precipitatii pun in miscare un

proces continuu de spalare
in adancime a substantelor
usor solubile. Se precizeaza
ca anual se spala din stratul
arabil 20-70 kg K2O si 150300 kg CaO la hectar. De
asemenea, cu cat aprovizionarea cu apa si lumina este
mai buna, cu atat absorbtia
se va realiza mai repede,
deci va fi nevoie de mai
multe substante in sol. În
functie de epoca de aplicare,
exista mai multe tipuri de
fertilizari:
FERTILIZAREA
DE BAZĂ
Este fertilizarea ce se
executaina inte de inceperea culturii si se face
de obicei toamna, cand
se aplica ingrasamintele
organice si cele minerale,
mai greu solubile (superfosfat), etc. Primavara se
aplica ingrasamintele mai
usor solubile: azotatul de
amoniu, sarea potasica sau
ingrasamintele complexe,
odata cu lucrarile superficiale ale solului (grapat,
cutlivat). Fertilizarea de
baza în cazul solurilor
usoare de lunca si pentru
legume mai tarzii se poate
face si primavara.

FERTILIZAREA
LOCALĂ
Fertilizarea locala sau
de start se face odata cu
semanatul sau plantatul
legumelor. Se vor aplica
ingrasaminte pe randurile
semanate sau in cuiburile de
semanat sau plantat. Astfel,
plantele vor avea substantele necesare pentru o buna
plecare in vegetatie, demonstrat fiind ca primele 15 zile
sunt critice in fertilizare.
FERTILIZAREA
SUPLIMENTARĂ
SAU FAZIALĂ
Este fertilizarea ce se
face in cursul perioadei de
vegetatie si este mai necesara si mai mult practicata
la culturile de legume decat
la alte culturi. Includem
aici fertiirigarile, fertilizarile foliare si fertilizarile
cu ingrasaminte complexe,
incorporate pe rand.
MĂSURI
DE COMBATERE
A DĂUNATORILOR
Atacul cauzat de diptere
la culturile de legume din
camp poate fi limitat printr-o
serie de masuri preventive
si curative. Dintre masuri-

le preventive o deosebita
importanta practica o au:
strangerea resturilor vegetale
ramase in camp dupa recoltare; araturi adanci de toamna
pentru ingroparea sub brazda
a pupelor care ierneaza in
orizonturile de suprafata; rotatia annuala a culturilor, deoarece pe terenurile infestate,
adultii care apar primavara
au un zbor greoi si de scurta
durata, care le limiteaza raza
de actiune; sortarea materialului inainte de plantare si
eliminarea rasadurilor si a
radacinilor cu simptome de
atac; smulgerea plantelor
cu simptome de atac,inainte
de retragerea larvelorin sol
pentru impupare; infiintarea
de benzi capcana din plante
similare culturilor practicate,
pe care adultii sa-si depuna ponta; musuroirea sau
bilonarea plantelor pentru a
proteja zona coletului, preferata de musca verzei, musca
cepei si cea a morcovului, ca
loc de depunere a pontei si
de patrundere a larvelor.
Pentru combaterea
daunatorilor, dintre masurile
chimice (curative), in camp,
se aplica pe ciclul de cultura
in medie 2 tratamente la
interval de 10 – 12 zile.
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CIRCA 26 DE MII DE MOLDOVENI AU ACHITAT POLIŢA DE ASIGURARE MEDICALĂ PÂNĂ PE 1 MARTIE

CE CATEGORII DE PERSOANE BENEFICIAZĂ DE REDUCERI
Persoanele care se
asigură în mod individual,
mai au la dispoziţie câteva
zile - până pe 31 martie,
2017 pentru a achita cu
reducere prima de asigurare obligatorie de asistenţă
medicală în sumă fixă.
Astfel, proprietarii de
teren agricol beneficiază de
reduceri de 75% și achită
1014 lei.

La rândul lor, fondatorii
de întreprinderi individuale, patentării, arendașii,
arendatorii, alţi cetăţeni
care nu sunt angajaţi și nu
sunt asiguraţi de Guvern
vor achita 2 028 lei, ceea ce
reprezintă 50% din prima
de asigurare medicală.
Potrivit datelor CNAM,
până pe 1 martie 2017, în
fondurile AOAM din achitarea primei în sumă fixă s-au

acumulat circa 45 de milioane de lei, cu aproape 12
milioane mai mult comparativ cu perioada similară a
anului trecut. În total, este
vorba despre un număr de
25 mii 800 de cetăţeni (cu
peste 6 mii 500 mai mulţi
decât în aceeași perioadă a
anului trecut).
Din numărul total de
plătitori, peste 16 mii 800
au beneficiat de reducere în

80 DE MILIOANE DE LEI PENTRU MEDICAMENTE,
DESTINATE PACIENŢILOR CU BOLI TRANSMISIBILE ȘI CRONICE
PNUD a demarat licitaţiile publice pentru achiziţionarea medicamentelor, destinate beneficiarilor
programelor naţionale. În acest
scop, Ministerul Sănătăţii va aloca
aproximativ 80 de milioane de lei.
Primele preparate farmaceutice vor
fi livrate instituţiilor medicale până
la sfârșitul lunii martie, anul 2017.
Medicamentele și consumabilele vor fi utilizate în acest an pentru
diagnosticul, profilaxia și tratamentul

infecţiei HIV/SIDA, sifilisului, infecţiilor gonococice, tuberculozei, holerei,
maladiilor psihice, diabetului zaharat
și a maladiilor rare: B talasemia și

insuficienţă hipovizară, potrivit comunicatului Ministerului Sănătăţii. De
asemenea, beneficiarii de transplant
vor primi imunosupresve, iar Centrul
de Transfuzie a Sângelui va fi asigurat cu reagenţi, teste și consumabile.
PNUD achiziţionează medicamentele
și consumabilele în cadrul unui acord
semnat cu Ministerul Sănătăţii la
începutul anului 2017.
Aproape un milion și jumătate de
bolnavi beneficiază de tratamente gratuite în cadrul programelor naţionale.

SANCŢIUNI PENTRU NERESPECTAREA
LEGISLAŢIEI SANITARE
Agenţii economici care
asigură cu alimente instituţiile de
învăţământ și angajatorii ar putea fi sancţionaţi contravenţional
pentru nerespectarea legislaţiei
sanitare . Măsura este prevăzută
într-un proiect de Hotărâre de
Guvern cu privire la completarea Codului Contravenţional al
Republicii Moldova, elaborat de
Ministerul Sănătăţii.
Potrivit prevederilor propuse,
calitatea produselor alimentare distribuite în instituţiile de
învăţământ trebuie să corespundă
informaţiilor de pe etichete. Pentru
încălcarea acestei norme, proiectul prevede sancţiuni pentru agenţii

economici între 150 și 200 de
unităţi contravenţionale. De asemenea, sunt reglementate amenzi
în valoare de 10 și 25 de unităţi
contravenţionale pentru fermieri.
Pentru managerii instituţiilor de
învăţământ, care admit alimentarea nesănătoasă a copiilor,
penalitatea constituie între 50 și
80 de unităţi contravenţionale.
Amenzi sunt prevăzute și
pentru patronii care angajează
persoane în lipsa examenelor
medicale sau nu solicită salariaţilor să facă examene medicale
profilactice. În acest caz sancţiunile constituie între 200 și
250 de unităţi contravenţionale.
Proiectul prevede amenzi și pentru

managerii instituţiilor medicale,
președinţii și membrii comisiilor medicale. De asemenea,
pentru nerespectarea normelor de
protecţie a salariaţilor în timpul
muncii și expunerea personalului
la factori nocivi sunt stabilite
amenzi de la 50 până la 300 de
unităţi contravenţionale.

Sancţiunile prevăzute vor fi
aplicate pentru nerespectarea
Legii cu privire la supravegherea
de stat a sănătăţii publice, Legii
securităţii și sănătăţii în muncă
și Legii cu privire la activitatea
nucleară și radiologică.
Sursa foto: agora.md

CE SĂ FACI DACĂ ADOLESCENTUL TĂU
ESTE INTERESAT DE JOCURILE PERICULOASE?
În contextul discuţiilor interminabile
din ultima perioadă din presă și pe reţelele
de socializare, dar și a panicii provocate în
societate de jocurile periculoase; cărora cad
pradă copiii și adolescenţii, Centrul de resurse pentru prevenirea suicidului a publicat o
serie de recomandări pentru părinţi:
Dacă vezi semnele interesului copilului
tău faţă de jocurile periculoase, s-ar putea
să fii copleșit de frică, de supărare, de mânie,
panică etc. Este evident că sub influenţa panicii din societate pot apărea aceste emoţii
puternice, care pot duce la decizii mai puţin
cântărite. La astfel de emoţii se recomandă să
lași să treacă un pic de timp de la momentul,
în care ai aflat despre interesul copilului faţă
de joc. Cel puţin numără în gând până la 10 ca
să poţi să îţi faci timp pentru a te gândi ce e de
făcut. Pregătirea emoţională pentru a avea o

discuţie cu roade bune este foarte importantă.
Poţi ţine cont de următoarele sugestii.
CE SĂ NU FACI:
să nu folosești intimidarea și atitudine
autoritară pentru a insufla frică; să nu strigi;
să nu îl pedepsești; să nu interzici utilizarea
internetului, telefonului, tabletei, calculatorului;
să nu ameninţi și să nu presezi

CE SĂ FACI:
să manifești autocontrol; să discuţi; să predispui copilul la o discuţie sinceră, prietenească
prin a-l asigura că nu-l vei certa, bate, etc; să
întrebi ce știe copilul despre ceea ce se vorbește
acuma peste tot despre jocuri periculoase pe
internet; să discuţi despre cum se simte el, dacă
poate se simte singur sau îi lipsește atenţia ta.
Convinge copilul tău că vrei să-l ajuţi; asigură
copilul că ești mândru de el, că crezi în el și în
viitorul lui; spune-i că vrei să fii alături de el
la bine, dar mai ales la greu; arată-i dragoste
necondiţionată, spune-i că îl vei iubi mereu,
indiferent de ce decizii corecte sau incorecte va
lua în viaţă; crede în copilul tău, în capacitatea
lui de a alege ce este mai bun pentru el; discută
cu copilul despre cum se poate decide dacă un
material online este bun pentru el sau nu.
Sursa: mirt.md
Sursa foto: evz.ro

proporţie de 50 la sută din
valoarea primei. Alte peste
8 600 de persoane, proprietari de teren agricol, au
achitat prima cu reducere
de 75%.
Pentru achitarea primei
AOAM în sumă fixă vă
adresaţi la oficiile “Poșta
Moldovei” și la agenţiile
teritoriale ale Companiei
Naţionale de Asigurări în
Medicină.

PLANTE DE PRIMAVARĂ
CARE TE ŢIN
DEPARTE DE BOLI

1. URZICA
Urzica este cunoscută încă
din antichitate pentru efectele
sale benefice asupra sănătăţii. Chiar si “veninul” din micii
spiculi aflaţi la nivelul frunzelor
au efecte tămăduitoare. Urzicile
se pot consuma gătite primăvara, având numeroase beneficii
sănătoase: au efect puternic
detoxificant; reduc manifestările gastritei, ulcerului si sunt
utile în arsurile la stomac;
conţin substanţe antioxidante cu
rol anticancerigen; conţin fibre
care ajuta în combaterea constipaţiei și în detoxifică colonul;
sunt energizante, vitaminizând
organismul; au efect tonic, combătând astenia de primăvară;
detoxifică ficatul si rinichii etc.
Urzica mai stimulează creșterea
părului, reduce acneea și
menţine tinereţea pielii. Urzica
este utila și în bolile artrozice,
reducând inflamaţia și având
rol calmant asupra durerilor
articulare.
2. ȘTEVIA
Ștevia este de asemenea
un “bun prieten” al sănătăţii.
Intervine în procesele de detoxificare a organismului, având
și alte efecte benefice asupra
sănătăţii: reglează tonusul
sistemului digestiv, combătând
arsurile la stomac; previne
astenia de primăvară; ștevia
este utila în curele de slăbire;
ajută în perioadele de surmenaj
fizic și intelectual; revigorează
organismul, prin aportul de
vitamine; ștevia este benefică
in detoxificarea ficatului; previne
bolile de piele etc.
3. SPANACUL
Spanacul este bogat în vitamine și minerale, fiind cunoscut
ca benefic pentru sănătate

încă din vremurile străvechi.
Medicina naturistă utilizează
spanacul pentru beneficiile sale
tămăduitoare: previne și tratează anemia; previne astenia de
primăvară prin conţinutul ridicat
în vitamine; creste regenerarea
organismului; spanacul previne
și ameliorează afecţiunile digestive: gastrita, arsuri la stomac,
ulcer, digestie deficitara etc.;
spanacul combate constipaţia; previne bolile infecţioase.
Pentru a-și păstra in totalitate
proprietăţile este indicat să
consumaţi frunzele de spanac
crude, mărunţite în salatele de
primăvară.
4. LEURDA
Leurda aduce multe beneficii
sănătăţii: leurda detoxifica sistemul digestiv; este indicată celor
care suferă de dislipidemie,
având rolul de a scădea colesterolul; la fel, leurda este indicată
în detoxifierea ficatului; prezintă
efecte energizante, fiind utilă în
prevenţia asteniei de primăvară;
leurda stimulează sistemul
imunitar; poate fi consumată
în diete de slăbire, favorizând
scăderea în greutate;
5. LĂPTUCA
Lăptuca este o plantă care
poate fi consumată atât cruda,
cât și preparată termic. Lăptuca
prezintă următoarele beneficii
pentru sănătate: tratează tusea
și previne infecţiile respiratorii; tonifică organismul, având
rol energizant și vitaminizant;
ameliorează bolile digestive:
balonarea, constipaţia, arsurile
la stomac, ulcerul; reglează
glicemia, putând fi consumata
fără griji de diabetici; previne
alergiile.
Sursa: sfatulmedicului.ro
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MOLDAGROTECH2017
În perioada 15-18
martie 2017, la Centrul
Internaţional de Expoziţii „MOLDEXPO” s-a
desfășurat cea de-a
XXXII-a ediţie a Expoziţiei internaţionale
specializate, de mașini,
echipament și tehnologii
pentru complexul agroindustrial „MOLDAGROTECH-2017” (spring).
Evenimentul a fost
organizat de CIE „MOLDEXPO” sub patronatul
Ministerului Agriculturii
și Industriei Alimentare
și le-a oferit participanţilor oportunităţile
de a promova noutăţile
din domeniu, o bogată
gamă de mașini și utilaje
pentru automatizarea
agriculturii, instrumente, produse de protecţie
a plantelor, fertilizanţi,
material semincer ș.a.,
la fel diverse servicii
pentru sectorul agroindustrial. De asemenea,
s-a desfășurat concursul
conex expoziţiei „Util

25 MARTIE 
ORA PLANETEI
Ora Planetei, marcată tradiţional în ultima
sâmbătă a lunii martie, va
fi sărbătorită în acest an pe
25 martie.
Ora Planetei este o iniţiativă lansată la nivel internaţional din anul 2007, când
WWF Australia a organizat
prima ediţie a acestui eveniment. La 31 martie 2007, la
Sydney, 2 milioane de case şi
sedii de companii australiene
au stins luminile timp de o
oră. În 2008, 50 de milioane
de oameni au ales să celebre-

ze Ora Planetei, iar în 2010
– 4.500 de oraşe din 128 de
ţări. În prezent, comunitatea
de susţinători ai Orei Planetei
a atins 2 miliarde de oameni
din circa 7.000 de oraşe din
peste 175 de ţări ale lumii.
În Republica Moldova
evenimentul este marcat
începând cu anul 2009.
Acţiunea Ora Planetei pre-

supune stingerea luminilor,
în mod simbolic, timp de o
oră, pentru a atrage atenţia
asupra necesităţii reducerii
impactului negativ al activităţii umane asupra mediului
înconjurător. Dacă timp de o
oră toţi consumatorii casnici
din R. Moldova ar deconecta
energia electrică, s-ar economisi 278000 kilowaţi. Pentru
producerea acestei cantităţi
de energie se consumă 86,8
mii m³ de gaze naturale, în
rezultatul arderii cărora se
emit în atmosferă 165 tone
de gaze cu efect de seră.

Și în acest an Ministerul
Mediului se adresează către
toate instituţiile, agenţii
economici, toţi cetăţenii, cu
îndemnul de a susţine iniţiativa de deconectare a energiei
electrice pentru o oră, pe data
de 25 martie, în intervalul de
timp 20.30-21.30, în localurile
publice, instituţii, blocurile de
locuit şi casele particulare.

pentru Moldova” – o trecere în revistă a tehnicii
și materialelor pentru
sectorul agrar.
În cadrul expoziţiei au fost organizate
și seminare, mese
rotunde cu tematici,
strategiile de cercetare,
inovare și transfer tehnologic în horticultură,
vinificaţie, producerea
seminţelor, tehnologii
alimentare precum și
elaborările tehnicoștiinţifice în mecanizarea agriculturii de

instituţiile știinţifice
din ramură.
Un rol important în
cadrul expoziţiei l-a avut
seminarul – „Metode de
îmbunătăţire a nivelului de trai și muncă în
zonele rurale în Moldova
și Dezvoltarea rurală”,
organizat de către Misiunea Consultantului UE
de Nivel Înalt și MAIA.
Relevanţa evenimentului
în premieră este punerea
în aplicare cu succes a
Politicii de Dezvoltare
Rurală în Moldova și

integrarea acesteia în
Strategia naţională de
dezvoltare agricolă și
rurală pentru anii 20142020, care este unul din
principalele obiective ale
proiectului în domeniul
agricol și dezvoltare
rurală. Scopul evenimentului este de a implica
asociaţiile de fermieri,
instituţiile de cercetări
și învăţământ în acţiunile pe acest subiect. (un
reportaj mai amplu de la
acest eveniment citiţi în
numărul următor).

SAU DUS ZILELE BABEI ȘI NOPŢILE VEGHERII;
CÂMPIA SCOATE ABURI; PE UMEDUL PĂMÂNT
SENTIND CĂRĂRI USCATE DEA PRIMĂVERII VÂNT...

(V. ALECSANDRI)

Calendarul popular de
primăvară începe cu Baba
Dochia și zilele ei (supranumite Zilele babei) de la
începutul lunii martie,
peste care s-a suprapus
sărbătoarea creștină a
Sfintei Muceniţe Evdochia
(14 martie).
Zilele babei corespund
cu zilele de urcuș a Babei
Dochia cu oile la munte, urcuș dedicat morţii
și renașterii sezoniere a
zeiţei agrare și a timpului
calendaristic, în preajma
echinocţiului de primăvară.
Baba Dochia era, în concepţia arhaică, celebrată ca
divinitate maternă, agrară
și lunară. Luna însăși, ca
zeitate, avea o semnificaţie
malefică, fiind prototipul
femeii capricioase, care
patrona noaptea, iarna și
frigul, spre deosebire de
Soare, zeitatea paternă, înţelegătoare, patronul zilei,
verii și al vieţii. Zilele babei
semnificau lupta dintre
forţele întunericului și ale
luminii, între noapte și zi.
Despre Baba Dochia
tradiţia populară spune că
a pus rămășag cu omătul
și cu frigul că ea este mai
voinică decât ei. Frigul s-a
întărâtat, baba și-a pus
cele nouă cojoace și frigul

n-a avut ce-i face. Când a
început să ningă, baba și-a
întors un cojoc pe dos și tot
ea a fost cea mai puternică.
Tot schimbându-se vremea,
baba a început să-și lepede
din cojoace. Lepădând câte
unul, în fiecare zi, a rămas
fără nici unul și a îngheţat,
transformându-se în stană
de piatră.
Socotite periculoase,
zilele babei Dochia prilejuiau efectuarea unor
rituri de divinaţie privind
mersul timpului și soarta
omului: ‚Cum va fi în ziua
Dochiei (1 martie) așa va
fi și vara. Dacă în zilele

babei Dochia ninge și-i
furtună, atunci se zice că
ea leapădă un cojoc. Zilele
ei se numesc cojoace’.
(Straja, Bucovina)
‚’Flăcăii își aleg, prin februarie, o zi a babei și cum
va fi ziua așa va fi nevasta
lui: urâtă sau frumoasă’’.
‚’La ziua de întâi martie
se ursesc prieteni și rude,
cele nouă babe, câte una de
persoană, numindu-și zilele
în care să fie fiecare ursit
și cum va fi timpul (luminos, noros sau posomorât)
în ziua unui ursit, tot așa
îi va fi și inima tot anul’’.
Obiceiul de a se repartiza o

zi dintre cele 9 sau 12, câte
unei persoane dintr-o colectivitate este încetăţenit
în mai toate regiunile ţării.
Se consideră că, după cum
va fi ziua respectivă din
Babe, așa va fi și sufletul
sau firea persoanei ursite
în acel an.
Scenariul ritual de înnoire a anului este format
din obiceiuri și acte magice
arhaice: aprinderea focurilor, afumarea curţilor
și anexelor gospodărești,
bătutul pământului cu
ciomege pentru scoaterea
căldurii și alungarea frigului, prepararea alimentelor
rituale (Măcinici, Sfinţi),
previziunile meteorologice,
practicile de pomenire a
morţilor, începerea simbolică a unor activităţi
economice (scoaterea
plugului, a stupilor de la
iernat, semănatul răsadului
de varză), confecţionarea
calendarului simbolic din
șnurul bicolor, reprezentând anotimpurile de bază
ale anului (iarna, vara).
Fără să li se cunoască prea
bine semnificaţia, multe din obiceiurile Zilelor
Babei se practică și astăzi.
După zilele capricioase ale
Babei Dochia ar urma zile,
mai blânde, numite zilele
moșilor.
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TE INFORMEAZĂ LA TIMP,
OFERINDUŢI CELE MAI BUNE
ARGUMENTE ÎN ORICE NEGOCIERE!

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

Cartofi
Castraveţi
Ceapă galbenă
Ceapă roşie
Ceapă verde (cozi)
Ciuperci Păstrăv/Veşenca
Ciuperci Shampinion
Dovlecei
Morcov
Ridiche neagră
Ridiche de lună
Roşii de seră
Sfeclă de masă
Usturoi
Varză
Varză timpurie
Varză broccoli
Varză conopidă
Varză de pechin
Varză roşie
Vinete

3.00
2.00
4.00
3.00
2.50
2.00
-

6.00
3.00
5.00
3.00
3.00
6.00
-

3.50
2.20
4.50
3.00
2.50
2.50
-

Banane
Grepfrut
Lămâi
Mandarine
Mere
Mere Golden
Mere Idared
Mere Richard
Miez de nucă
Pere
Portocale
Prune uscate
Struguri albi de masă
Struguri de masă Moldova
Struguri roşii de masă

2.50
5.00
2.50
-

7.00
7.00
4.00
-

5.00
6.00
3.50
-

Piaţa angro
Piaţa angro
Bălţi
Chişinău
minim maxim mediu minim maxim mediu
LEGUME
1.50
6.00
2.00
4.00
7.00
4.00
36.00
42.00
38.00
24.00
40.00
24.00
1.50
3.00
2.00
1.50
3.00
1.50
8.00
10.00
8.00
23.00
25.00
23.00
36.00
40.00
36.00
35.00
36.00
35.00
38.00
40.00
38.00
31.00
33.00
31.00
3.00
5.00
3.50
1.50
4.00
1.50
3.00
3.00
3.00
2.00
2.50
2.00
12.00
13.00
12.00
10.00
10.00
10.00
18.00
25.00
23.00
15.00
22.00
15.00
3.00
4.00
3.00
2.50
3.00
2.50
45.00
55.00
45.00
1.00
2.50
2.00
2.00
3.00
2.00
26.00
26.00
26.00
43.00
47.00
43.00
27.00
29.00
27.00
15.00
16.00
16.00
12.00
15.00
12.00
6.00
6.00
6.00
31.00
33.00
31.00
FRUCTE
24.50
24.50
24.50
22.00
25.00
22.00
16.00
18.00
16.00
25.00
26.00
26.00
21.00
26.00
21.00
22.00
28.00
22.00
14.00
18.00
14.00
3.00
5.00
4.00
2.00
8.00
2.00
4.00
6.00
4.00
3.00
8.00
3.00
3.00
4.00
3.00
4.00
8.00
4.00
6.00
8.00
6.00
9.00
15.00
9.00
32.00
38.00
32.00
18.00
22.00
22.00
16.00
19.00
16.00
20.00
26.00
22.00
25.00
35.00
25.00
10.00
15.00
11.00
12.00
18.00
12.00
11.00
18.00
12.00
18.00
18.00
18.00
12.00
20.00
12.00

3/16/2017

Piaţa agricolă
Ungheni
minim maxim mediu

Piaţa agricolă
Cahul
minim maxim mediu

3.00
38.00
3.00
48.00
45.00
5.00
5.00
25.00
5.00
35.00
4.00
30.00
12.00
-

6.00
42.00
5.00
48.00
50.00
8.00
6.00
35.00
6.00
70.00
6.00
35.00
15.00
-

5.50
40.00
4.00
48.00
45.00
7.00
6.00
35.00
6.00
60.00
5.00
30.00
15.00
-

3.50
35.00
3.00
35.00
4.00
4.00
25.00
4.00
50.00
3.50
12.00
-

5.00
35.00
4.00
40.00
4.00
4.00
25.00
4.00
50.00
4.00
12.00
-

4.00
35.00
3.00
35.00
4.00
4.00
25.00
4.00
50.00
4.00
12.00
-

3.00
8.00
6.00
8.00
70.00
25.00
10.00
12.00
10.00

5.00
10.00
7.00
10.00
150.00
35.00
12.00
12.00
15.00

4.00
8.00
7.00
8.00
140.00
30.00
12.00
12.00
15.00

25.00
25.00
20.00
3.00
4.00
4.00
20.00
35.00
15.00
15.00

25.00
25.00
20.00
4.00
5.00
5.00
20.00
35.00
15.00
15.00

25.00
25.00
20.00
4.00
5.00
5.00
20.00
35.00
15.00
15.00

CERERI ȘI OFERTE
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OFERTE COMERCIALE
OFERTE
Produs / Serviciu
Prune Uscate cu sâmburi
Prune uscate fără
sâmburi

Preţ
30 MDL

Cantitate
20 t

Contacte
Mobil: 069778204; Email: sergiuuncu@mail.ru

35 MDL

20 t

Mobil: 069778204; Email: sergiuuncu@mail.ru

20 000
unităţi
20 000
unităţi
20 000
unităţi
20 000
unităţi
20 000
unităţi

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
s. Pârlita, r. Fălești; Telefon: ; Mobil: 069872776;
Email: mbegenari@mail.ru
s. Hlinaia, r. Edineţ; Telefon: 024650459; Mobil:
067618487; Email: gfintina@gmail.md
s. Ratuș Criuleni; Telefon: ; Mobil: 069346320;
Email: zina.ignat@mail.ru
Chetrosu, Drochia, Republica Moldova; Telefon:
+373 251 27032; Mobil: ; Email: drtudor@yahoo.
com
Chetrosu, Drochia, Republica Moldova; Telefon:
+373 251 27032; Mobil: ; Email: drtudor@yahoo.
com
Chetrosu, Drochia, Republica Moldova; Telefon:
+373 251 27032; Mobil: ; Email: drtudor@yahoo.
com
Orhei Jora de Mijloc; Telefon: ; Mobil: 068331655;
Email: csavin@mail.ru
Orhei Jora de Mijloc; Telefon: 068331655; Email:
csavin@mail.ru
Orhei Jora de Mijloc; Mobil: 068331655; Email:
csavin@mail.ru
Orhei Jora de Mijloc; Telefon: 068331655; Email:
csavin@mail.ru
Orhei Jora de Mijloc; Telefon: 068331655; Email:
csavin@mail.ru
Orhei Jora de Mijloc; Telefon: 068331655; Email:
csavin@mail.ru
Orhei Jora de Mijloc; Telefon: 068331655; Email:
csavin@mail.ru
Orhei Jora de Mijloc; Telefon: 068331655; Email:
csavin@mail.ru
Orhei Jora de Mijloc; Telefon: ; Mobil: 068331655;
Email: csavin@mail.ru
Orhei Jora de Mijloc; Telefon: ; Mobil: 068331655;
Email: csavin@mail.ru
Orhei Jora de Mijloc; Telefon: ; Mobil: 068331655;
Email: csavin@mail.ru
Orhei Jora de Mijloc; Telefon: ; Mobil: 068331655;
Email: csavin@mail.ru
Orhei Jora de Mijloc; Telefon: ; Mobil: 068331655;
Email: csavin@mail.ru
Orhei, V.Lupu-185, ap.1; Telefon: 069119876;
Email: mateco1@rambler.ru
s. Jora de Sus; Mobil: 068519340; Email: cebotaritudor@mail.ru
s. Jora de Sus; Mobil: 068519340; Email: cebotaritudor@mail.ru
s. Jora de Sus; Telefon: ; 068519340; Email:
cebotaritudor@mail.ru
s. Jora de Sus; Telefon: ; 068519340; Email:
cebotaritudor@mail.ru
s. Jora de Sus; Telefon: ; 068519340; Email:
cebotaritudor@mail.ru

20 000
unităţi

s. Jora de Sus; Telefon: ; 068519340; Email:
cebotaritudor@mail.ru

20 000
unităţi
20 000
unităţi
20 000
unităţi
20 000
unităţi
20 000
unităţi
20 000
unităţi
20 000
unităţi

s. Jora de Sus; Telefon: ; 068519340; Email:
cebotaritudor@mail.ru
s. Jora de Sus; Telefon: ; 068519340; Email:
cebotaritudor@mail.ru
s. Jora de Sus; Telefon: ; 068519340; Email:
cebotaritudor@mail.ru
s. Jora de Sus; Telefon: ; 068519340; Email:
cebotaritudor@mail.ru
s. Jora de Sus; Telefon: ; 068519340; Email:
cebotaritudor@mail.ru
s. Jora de Sus; Telefon: ; 068519340; Email:
cebotaritudor@mail.ru
s. Jora de Sus; Telefon: ; 068519340; Email:
cebotaritudor@mail.ru

Porumb

3 400 MDL

300 t

Grâu

3 500 MDL

400 t

Grâu 23% gluteina, 90%
IDC

3 200 MDL

Agregat pentru irigare
prin picurare BAIER
Comercializează 350 kg
fasole
Seminţe si răsară de
legume

15 MDL

Seminţe de ceapa

320 MDL

Seminţe de ardei

Seminţe de ardei

200 t
1 unitate

3 200 MDL

350 kg

300 kg

15 kg

3 200 MDL

5 kg

Material săditor Red
Free

10 MDL

6 000 unităţi

Material săditor Hana"

10 MDL

6 000 unităţi

Material săditor "Akane"

10 MDL

6 000 unităţi

Material săditor "Slava"

10 MDL

10 000
unităţi

10 MDL

6 000 unităţi

10 MDL

25 000
unităţi

500 MDL

10 unităţi

10 MDL

500 unităţi

10 MDL

500 unităţi

Mere "Semernko"

5 MDL

200 t

Mere 'Aidared"

5 MDL

60 t

Grâu

2 500 MDL

6t

Porumb

2 500 MDL

6t

28 MDL

20 000 kg

Material săditor "Semerenko"
Material săditor "Golden
Delicious"
Material Săditor de
Cireșe "Krupoplotnie"
Material săditor de
Prune "Stanley"
Material săditor de Vișin
"Meteor"

Prune uscate
Material săditor de Mar
"Red Free"
Material săditor de Mar
"Hana"
Material săditor de Mar
"Akane"
Material săditor de Mar
"Semerenko"
Material săditor de Mar
"Golden Delicious"
Material săditor de Prun
"Chisinevskaia Rannenaia"
Material săditor de Prun
"Vengherca"
Material săditor de Prun
"Stanley"
Material săditor de Cires
"Rubin"
Material saditor de Cires
"Regina"
Material săditor de Cireș
"Linda"
Material săditor de Visin
"Ponte"
Material săditor de Visin
"Productiv de Erd"

0 MDL
0 MDL

Material săditor de Vișin
"Meteor"
Material săditor de Vișin
"Ujfeher Erdi"
Cota de teren in s.
Taxobeni

20 000
unităţi
20 000
unităţi

Marcota M106
Floarea Soarelui
Material saditor de
Piersic
Material saditor de Mar
Portaltoi 106
Orz de primăvara
Comercializează mere
soi Idared 20 tone
Vinde baloturi de paie
de grâu

15

6 MDL
15 MDL
13 MDL
3 MDL

20 MDL

Sistem pentru irigare
prin picurare
Porumb alimentar

s. Jora de Sus; Telefon: ; 068519340; Email:
cebotaritudor@mail.ru
s. Jora de Sus; Telefon: ; 068519340; Email:
cebotaritudor@mail.ru
s. Albinetul Vechi, r. Fălești; Telefon: 025970375;
1 unităţi
Mobil: 069564975 ; Email: acibotaru@mail.ru
10 000
Orhei Jora de Mijloc; Telefon: ; Mobil: 060687318;
unităţi
Email: zstavila@mail.ru
s. Jora de Sus, r-nul Orhei; Telefon: 023555827;
20 t
Mobil: 068259406; Email: cealnicI@mail.ru
Telefon: ; Mobil: 068337336; Email: gondiuva1 500 unităţi
nea@mail.ru
Telefon: ; Mobil: 068337336; Email: gondiuva5 000 unităţi
nea@mail.ru
Telefon: ; Mobil: 068337336; Email: gondiuva4t
nea@mail.ru
s. Ruseni, r. Edinet; Telefon: ; Mobil: 069335380;
20 t
Email: vtoloi@gmail.com
s. Gordineştii Noi, r. Edineţ; Telefon: ; Mobil:
0799-90084; Email: dtureac@mail.ru
s.Albinetul Vechi, raionul Falesti; Telefon:
+37325970023; Mobil: +37360063686; Email:
davdosin@mail.ru
MD-5917, s. Chetriş, raionul Făleşti; Mobil: 0
40 t
69233509; 069553653; Email: jornyayion@mail.
md

CERERI
Produs / Serviciu
Cartof semincer
Orz + floarea soarelui +
porumb

Preţ

Cantitate
1 500 kg

Contacte
Chetrosu, Drochia, Republica Moldova; Telefon:
+373 251 27032; Mobil: ; Email: drtudor@yahoo.
com
Telefon: 068672257; Mobil: 068672257; Email:
eximtrans.srl@gmail.com

Mai multe informații găsiți pe www.agravista.md
Responsabilitatea pentru veridicitatea ofertelor plasate aparține www.agravista.md
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ZIARUL DESPRE ȘI PENTRU AGRICULTORUL MODERN
PENTRU ANUN URI, ARTICOLE SAU CAMPANII PUBLICITARE ÎN PAGINILE ZIARULUI,
NE PUTE I CONTACTA LA TEL: 022 23 56 98; 06 888 22 11
SAU LA ADRESELE DE EMAIL: svdovii@agroinform.md; agroinform@agroinform.md

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

