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Cabinetul de miniștri a votat proiectul
Hotărârii de Guvern, privind aprobarea
modului de acordare a suportului financiar
producătorilor agricoli, în scopul diminuării consecinţelor îngheţurilor târzii din
primăvara anului 2016. Conform Regulamentului, suportul financiar se va acorda
producătorilor agricoli pentru culturile
pomicole (specii sămânţoase și sâmburoase), nucifere și arbuștii fructiferi, inclusiv
căpșun.
Cerinţele faţă de persoanele care pot
solicita acordarea suportului financiar sunt:
1) să fie proprietar și/sau deţinător
legal al terenurilor agricole (în sensul Legii
nr.198-XV din 15 mai 2003 cu privire la
arenda în agricultură, termenul de arendă/

comodat minimum 3 ani, la momentul producerii îngheţului);
2) să dispună de cont bancar în monedă
naţională (lei moldovenești);
3) plantaţiile pomicole afectate de
calamităţi naturale: a) au fost inspectate
și documentate de către comisiile locale,
instituite în baza dispoziţiei primarului localităţii; b) se regăsesc în Raportul generalizator întocmit de comisiile de documentare,
instituite prin Ordinul ministrului agriculturii și industriei alimentare, plasat pe pagina
web a Ministerului Agriculturii și Industriei
Alimentare; c) trebuie să fie pe rod, cu o
suprafaţă minimă de 0,5 ha, fondată în baza
unui proiect de înfiinţare; d) au termenul de
funcţionare util neexpirat, conform prevede-

rilor Catalogului mijloacelor fixe și activelor
nemateriale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 338 din 21 martie 2003; 4) gradul
de afectare a plantaţiei trebuie să fie mai
mare de 30%.
Menţionăm că, în perioada 26 – 17 aprilie 2016, în raioane din nordul ţării: Briceni,
Dondușeni, Drochia, Glodeni, Ocniţa, Râșcani
și, parţial, Soroca au fost înregistrate temperaturi joase, sub nivelul rezistenţei biologice
ale unor culturi agricole, care au provocat
prejudicii considerabile, compromiţând, în
special, recolta de fructe. Valoarea prejudiciului a fost calculată în baza metodologiei DaLa
(Damage and Loss Assessment in the Agricutural Sector), elaborată de Banca Mondială.

Dragii noștri cititori!
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SUBVENŢIILE AFERENTE ANULUI 2016 DIN NOU E PRIMĂVARĂ, ACHITATE INTEGRAL
RENAȘTERE, ÎNCEPUT
EDITORIAL

Stela VDOVÎI
Redactor-șef
Nu știu când s-a scurs
timpul… Zilele s-au depănat
atât de repede iar săptămânile
s-au scurs neobservate. Parcă
mai ieri încheiam sezonul
agricol, culegeam roadele,
parcă mai ieri intram în anul
nou cu speranţe și încredere,
parcă mai ieri încă era iarnă…
Preocupaţi de grijile cotidiene,
prea puţine ne par orele de la
răsăritul soarelui și până la
chindii, prea puţine pentru
a le reuși pe toate câte ne
dorim. Din nou suntem în
pragul Sfintelor Sărbători de
Paște. Din nou e primăvară,
renaștere, speranţă și început!
Dintre noutăţile bune cu
care intrăm în acest sezon
agricol, aș vrea să remarc
faptul că, în sfârșit, pomicultorii care au avut de suferit în
urma îngheţurilor din primăvara anului trecut vor primi
suportul financiar promis
de autorităţi. Cabinetul de
miniștri a aprobat la începutul lunii aprilie Regulamentul
privind modul de acordare
banilor, astfel că documentul
nominalizat ”va contribui la
redresarea situaţiei economico-financiară și a consolidării
capacităţilor de producere,
procesare primară și comercializare a fructelor pentru
agenţii economici din nordul

ţării”, spune comunicatul emis
de minister. Mai mult, am
scos-o în capăt și cu datoriile
pentru subvenţiile aferente
anului 2016. Acestea, potrivit
Agenţiei pentru Intervenţii și
Plăţi în Agricultură, au fost
achitate integral, la sfârșitul
lunii martie. De asemenea,
s-au încheiat și consultările
publice pe marginea proiectului Regulamentului de
subvenţionare 2017, așa încât,
în viitorul apropiat putem
spera că documentul va fi
aprobat, iar în următorii cinci
ani vom avea un cadru normativ funcţional în domeniul
subvenţionării.
Nu zic, sunt știri între
știri.
Eu, spre exemplu, încerc să
nu le observ pe cele, care aduc
în casa mea prin ecranul televizorului sau prin boxele radioului negativism și disperare.
Nu le văd și nu le aud. Pentru
că știu, viaţa merge înainte, primăvara vine, Lumina
Sfântă va pogorî numaidecât,
iar Sfintele Sărbători de Paște
vor intra în casele noastre,
aducând spiritul învierii.
Vom savura magia Sărbătorii Sacre, după care vom
purcede la muncă.
Sărbători frumoase!
Hristos a înviat!
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Comanda nr. 215

Ministerul Agriculturii
și Industriei Alimentare și
Agenţia de Intervenţie și
Plăţi pentru Agricultură
(AIPA) aduce la cunoștinţa
producătorilor agricoli,
beneficiarilor de subvenţii
pentru 2016, că la sfârșitul
lunii martie curent, procesul
de autorizare și respectiv
de achitare a subvenţiilor
pentru anul 2016 s-a încheiat cu succes.

Astfel, conform Legii Bugetului de Stat, mărimea
fondului de subvenţionare
pentru 2016 a constituit 700 mil. lei, incluzând surse
externe în valoare de 380 mil.
lei din contul Programului
ENPARD.

După cum s-a menţionat
anterior, în urma încheierii
campaniei de recepţionare a
cererilor de finanţare pentru
2016 au fost înregistrate
peste 4500 de solicitări de
subvenţionare în valoare
brută de cca 640 mil. lei.
Astfel, la finele anului 2016

din 700 mil. lei, cca 230 mil.
lei. au fost direcţionate la
stingerea datoriilor și efectuarea plăţilor pentru cca
1640 de solicitări, achitate
integral. Odată cu intrarea
în vigoare a Legii Bugetului
de Stat pentru 2017, AIPA a
reluat procesul de achitare a

cererilor anului 2016, rămase
fără acoperire financiară,
procesând și achitând pe parcursul lunilor 1 ianuarie- 31
martie curent, din alocaţiile
Fondurilor anului 2017, cca
330 mil lei pentru încă 2645
de cereri.
În total, la ziua de astăzi,
AIPA a trecut în contul producătorilor agricoli circa 560
milioane lei pentru 4300 de
cereri de subvenţionare.
De menţionat că, în
cadrul examinării dosarelor
de subvenţionare au fost
depistate iregularităţi la
aproximativ 216 dosare, în
valoare totală de cca 50 mil.
lei astfel constituind 4,8% din
totalul dosarelor depuse spre
subvenţionare.

SITUAŢIA LUCRĂRILOR DE PRIMĂVARĂ
ÎN PLANTAŢIILE VITICOLE
Conform informaţiei
operative, prezentate de
direcţiile raionale agricultură și alimentaţie, suprafaţa
plantaţiilor viticole în gospodăriile de orice categorie (gospodării ţărănești,
societăţi cu răspundere
limitată, societăţi pe acţiuni,
cooperative agricole de
producţie, întreprinderi de
stat), la începutul anului
curent, constituia peste 87
mii ha, inclusiv exploatabilă
– cca 75 mii ha.
Principalele lucrări de primăvară efectuate în plantaţiile viticole, la moment, sunt
tăierea și legatul în uscat al
butucilor, copcitul și reparaţia spalierului. La începutul
lunii aprilie, tăierea butucilor

era efectuată pe 92 la sută
din suprafeţe, iar legatul în
uscat – 34%. Au finalizat
practic (nivelul de îndeplinire 96-98%), viticultorii din
raioanele Cahul, Cantemir,
Căușeni, Ialoveni, Nisporeni,
Ștefan Vodă și Taraclia. Tăierea butucilor urmează a
fi finalizată, iar legatul în
uscat – până la mijlocul lunii
curente.
Concomitent, a demarat
și plantarea viilor. În anul
curent este preconizată
plantarea viţei de vie pe
o suprafaţă a de cca 1300
ha, inclusiv soiuri pentru
masă – 600 ha și pentru
vin – 650. Pepinierele viticole urmează să înfiinţeze
până la 50 ha de plantaţii
mamă portaltoi și altoi cu

valoare biologică înaltă.
Lucrarea respectivă este
efectuată pe o suprafaţă de
peste 150 ha, preponderent
în gospodăriile viticole din
regiunea Sud.
De asemenea, în pepinierele viticole în toi este campania de altoire a viţei de vie

de masă și comercializarea
materialului săditor viticol.
Estimativ, volumul de altoire
în anul curent va constitui
cca 9,0 mil. butași, iar producerea materialului săditor, la
un randament al școlilor de
viţe de cel puţin 50%, va fi de
cca 4,5 mil. bucăţi.

MOLDOVA SOLICITĂ MAJORAREA COTELOR DE EXPORT
PENTRU PRUNE ȘI STRUGURI PE PIAŢA UE
Ministrul Economiei, Octavian
Calmîc a avut o întrevedere cu Petros
Sourmelis, șef de unitate din cadrul
Directoratului general pentru Comerţ al
Comisiei Europene, pe 6 aprilie curent.
Oficialii au discutat aspectele implementării de către Republica Moldova
a Acordului Zonei de Liber Schimb și
Comerţ Aprofundat (DCFTA).
În cadrul întrevederii, vicepremierul
Octavian Calmîc a mulţumit oficialilor
UE pentru susţinerea acordată Republicii Moldova în procesul de ajustare a
legislaţiei naţionale la bunele practici
europene, accentuând importanţa
acestora pentru economia naţională și
parcursul european al ţării, potrivit agora.md. Totodată, ministrul Economiei a
informat oficialii UE că Republica Moldova vine cu solicitarea către partenerii
europeni privind oportunitatea iniţierii
negocierilor de majorare a cotelor de

export pe piaţa Uniunii Europene a
prunelor și strugurilor (actualmente
cotele stabilite constituie câte 10 000
tone/anual pentru fiecare din produsele
respective).
Vizita oficialilor europeni este o continuare a discuţiilor purtate la cea de-a
treia reuniune a Consiliului de Asociere
UE-Republica Moldova, care a avut loc
pe 31 martie curent, la Bruxelles și a
vizat subiecte de interes comun prin
prisma componentei DCFTA.

NOTĂ: Potrivit ministerului Economiei, statisticile demonstrează clar că atât
volumul exporturile moldovenești pe piaţa
europeană, cât și numărul produselor exportate sunt într-o creștere constantă. Astfel,
în anul trecut, exporturile de mărfuri pe
piaţa Uniunii Europene (UE-28) au crescut cu
9,4% comparativ cu 2015, ceea ce presupune
o pondere de 65,1% în totalul exporturilor
(61,9% - în anul 2015). Tendinţa menţionată
este confirmată și de datele privind numărul
de agenţi economici care au iniţiat operaţiuni de export cu parteneri din ţările UE,
numărul acestor companii fiind în continuă
creștere, de la 1018 în anul 2014, la 1360
în anul 2016, iar ponderea lor în numărul
total al companiilor exportatoare, depășește
constant pragul de 60% și este în continuă
creștere. Una din tendinţele comerţului cu
UE ţine și de diversificarea gamei de produse
exportate, care, la fel este în creștere, de la
1756 poziţii tarifare exportate în anul 2014,
la 2102 poziţii tarifare în 2016.
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MOLDOVA VA PRIMI DIN PARTEA IFAD PESTE 18 MLN USD
Iurie Ușurelu, viceministrul Agriculturii
și industriei alimentare
al Republicii Moldova
și Gilbert F. Houngbo,
Președintele IFAD au semnat pe 11 aprilie 2017, la
Roma, Acordul de Finanţare privind implementarea
celui de-al VII-lea Program
IFAD – Proiectul de Rezilienţă Rurală.
Bugetul asistenţei din
partea IFAD constituie
18,2 milioane USD surse
creditare, 500 mii USD
grant și 5 milioane USD
grant adiţional prin prisma
Programului IFAD Adaptarea Agriculturii la Scară

Mică. Asistenţa Fondului
Internaţional pentru Dezvoltarea Agriculturii va crea
oportunităţi pentru facilitarea accesului la irigare,

creșterea productivităţii
terenurilor și dezvoltarea
afacerilor, în special, orientate spre produse cu valoare
adăugată.

În cadrul ceremoniei
de semnare, Tarek KOTB,
Manager de Ţară al Programelor IFAD a menţionat că
agricultura și sectorul de
business constituie motorul creșterii și reducerii
sărăciei în Republica Moldova, însă există anumite
constrângeri în accesarea
serviciilor financiare și a
infrastructurii rezistente
la schimbările climatice.
Prin consolidarea rezistenţei, îmbunătăţirea
oportunităţilor economice
și dezvoltarea abilităţilor
umane, IFAD tinde să îmbunătăţească bunăstarea
populaţiei rurale și diminuarea sărăciei acesteia, a

DISCUŢIILE PRIVIND IRIGAREA
DIN SURSELE SUBTERANE CONTINUĂ
VOR FI REALIZATE CERCETĂRI COMPLEXE
Ministerul Mediului a
aprobat proiectul ”Evaluarea complexă cantitativă a
resurselor de ape subterane în zonele rurale ale
RM”, în vederea epuizării
disputelor dintre agricultori și instituţiile de mediu
pe tema irigării din surse
subterane

La data de 31 martie, la
Ministerul Mediului a avut
loc ședinţa Consiliului de
Administrare a Fondului
Ecologic Naţional pentru
examinarea proiectului
”Evaluarea complexă
cantitativă a resurselor de
ape subterane în zonele
rurale ale RM”. Problema

utilizării apelor subterane în agricultură a fost
discutată la un șir de
grupuri de lucru, constituite de Ministerul Mediului,
Ministerul Agriculturii și
Industriei Alimentare, comisia parlamentară pentru
mediu, în urma cărora s-a
decis asupra necesităţii
imperative de realizare a
cercetărilor complexe, atât
pentru evaluarea resurselor de apă, cât și pentru
estimarea și prognozarea
posibilelor consecinţe
pentru soluri și sănătatea
umană.
Scopul proiectului
constă în valorificarea
resurselor de apă ale Republicii Moldova, în baza
investigaţiilor parametrilor cantitativi și calitativi

ai apelor subterane și
cele de suprafaţă, prin
aprecierea posibilităţii de
utilizare a apei în diferite
ramuri, precum și crearea
unei baze de date. Relevanţa acestui studiu bazat
pe principiile utilizării
durabile a resurselor de
apă vine în contextul în
care nu există o evaluare
exactă a volumului și a
calităţii apelor subterane,
iar datele investigaţiilor anterioare sunt deja
neactuale. Acest proiect
va fi realizat de Institutul
de Geologie și Seismologie
al Academiei de Știinţe și
va sta la baza adoptării și/
sau modificării cadrului
legal și normativ privind
utilizarea apelor subterane
și a celor de suprafaţă.

adăugat Managerul de Ţară
al IFAD pentru Republica
Moldova. Iurie Ușurelu a
exprimat recunoștinţă din
partea Guvernului pentru
tot suportul acordat sectorului agricol și populaţiei
rurale a Republicii Moldova
de-a lungul celor 17 ani
de activitate a IFAD-lui.
Domnia Sa a asigurat
conducerea agenţiei specializate a ONU despre faptul
că, sursele oferite de IFAD
ţării noastre vor fi utilizate
eficient și orientate spre
asigurarea unor rezultate
tangibile, astfel încât tinerii agricultori și femeile din
business-ul agricol să utilizeze din plin oportunităţile

oferite de instrumentele
financiare ale IFAD.
După cum a menţionat
Președintele IFAD, suportul
va fi orientat în mod prioritar fermierilor vulnerabili
la schimbările climatice,
business-ului mic și mijlociu, tinerilor antreprenori și
femeilor antreprenoare din
Republica Moldova.
Amintim, că începând
cu anul 2000, IFAD a oferit
Republicii Moldova, prin
prisma programelor sale,
surse financiare în valoare
totală de cca 109 milioane
USD, acordând suport unui
număr de peste 134 mii
beneficiari.

ATENŢIE LA LEGUMELE
DIN COMERŢ:
UNELE AU CONŢINUT
MARE DE NITRAŢI
Ridichea, morcovul,
dovleceii pot prezenta pericol pentru sănătate, din
cauza nivelului ridicat
de nitraţi pe care îl pot
avea. Specialiștii Centrului de Sănătate Publică
din Chișinău au preluat
mai multe probe pentru
verificări și au constatat
un conţinut mărit de
nitraţi în produse autohtone și într-o probă de
produs de import.

Specialiștii atenţionează că fructele și legumele
care conţin nitraţi devin
nocive pentru organismul
uman atunci când sunt
consumate în cantităţi
exagerate. Efectele negative ale nitraţilor asupra sănătăţii se manifestă prin
faptul că sunt că modifică
și/sau sufocă încet, dar
sigur, celulele hepatice și
stomacale, cresc incidenţa
cancerului limfatic, de

Potrivit unui comunicat de presă al Centrului
de Sănătate Publică a
municipiului Chișinău,
produsul cu cel mai
mare conţinut de nitraţi
s-au dovedit a fi ridichea
probele fiind prelevate
din mai multe puncte de
comercializare. Și dovleceii au demonstrat un
conţinut de nitraţi, proba
din produsul autohton
indicând o valoare mai
mare decât cea din produsul importat. Pepenii
galbeni s-au dovedit a fi
cu un conţinut înalt de
nitraţi.

stomac, intestine, esofag
și ficat.
În cazul în care a fost
consumat un aliment despre care se cunoaște că ar
conţine un nivel ridicat de
nitraţi este indicat imediat consumul de citrice,
suc de citrice sau legume
bogate în vitamina C, pentru că anihilează o parte
din cantitatea de nitraţi
ingerată. Conţinutul de
nitraţi al unui aliment
poate fi redus prin fierbere, murare și marinare,
dar și curăţând-l de coajă
sau ţinând-l în apă timp
de o oră.

ODIHNA ÎN PĂDURI ÎN PERIOADA PASCALĂ
INTERZISĂ ÎN UNELE ZONE
Agenţia Moldsilva
atenţionează că în perioada
16-25 aprilie, (în funcţie de
starea vremii și etapele de
dezvoltare a dăunătorilor),
în fondul forestier naţional se va efectua
combaterea aeriană a dăunătorilor
defoliatori. Conform
datelor cercetărilor silvopatologice
detaliate, suprafaţa
arboreţilor afectate de dăunători
defoliatori constituie 45.894 ha,
dintre care 20.164
ha reprezintă focare
ce necesită măsuri
de protecţie. Pentru
evitarea extinde-

rii focarelor, precum și în
scopul ameliorării stării
fitosanitare a arboreţilor
respectivi este obligatoriu
efectuarea în anul 2017
a lucrărilor de combatere

aeriana împotriva dăunătorilor și bolilor pădurii pe
o suprafaţă de 6 177 ha. În
anul curent două întreprinderi silvice vor fi supuse
procesului de combatere

aeriană, întreprinderile
silvice Orhei - 1338 ha și
Șoldănești - 4839 ha.
În legătură cu aceasta,
proprietarii de stupine
(prisăci) aflate în preajma
zonelor forestiere unde
va avea loc combaterea
aeriană, sunt atenţionaţi
ca familiile de albine să fie
închise în ziua respectivă,
dar și 4 zile după efectuarea prelucrării chimice,
este interzisă și aflarea
animalelor domestice în
fond forestier supus procedurii, mai este recomandat
ca populaţia să se abţină
de la colectarea ciupercilor
sau aflarea în pădure în
scop de odihnă în această
perioadă.
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S-AU DISCUTAT ULTIMELE PROPUNERI
PENTRU REGULAMENTUL DE SUBVENŢIONARE
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare anunţă despre
încheierea consultărilor publice
asupra proiectului Regulamentului
de subvenţionare. Astfel, pe data
de 4 aprilie 2017 a avut loc ultima
ședinţă a Grupul de lucru responsabil de elaborarea Regulamentului
privind condiţiile, ordinea și procedura de acordare a mijloacelor Fondului Naţional de Dezvoltare a
Agriculturii și Mediului Rural.

La ședinţă au participat membrii
grupului de lucru, reprezentanţi ai
Ministerului Agriculturii, ai AIPA,
precum și experţii Proiectului de asistenţă tehnică pentru implementarea
Programului ENPARD – Moldova. La
ședinţă au puse în discuţie propunerile de modificare a unor prevederi din
proiectul Regulamentului, parvenite
în perioada consultărilor publice. Au
mai fost dezbătute posibilităţile de
formulare a conţinutului proiectului

Regulamentului, astfel încât să fie
asigurată reducerea cazurilor de fraudă din partea producătorilor precum și
evitarea subvenţionării multiple.
După ce vor fi operate modificările
aprobate în cadrul ultimei ședinţe de
lucru, setul de materiale pentru aprobarea proiectului Hotărârii Guvernului cu
privire la modul de repartizare a mijloacelor Fondului Naţional de Dezvoltare a
Agriculturii și Mediului Rural va fi remis
Cancelariei de Stat spre promovare.

REGISTRUL VITIVINICOL AL REPUBLICII MOLDOVA

A ÎNCEPUT ÎNREGISTRĂRILE ONLINE
producătorii locali să se extindă
atât pe piaţa internă, cât și pe
cele externe. În urma semnării, ONVV a devenit deţinătorul
dreptului de administrare a RVV
în format electronic și a demarat
procedura de completare a
registrului. Dacă până în prezent
informaţiile despre sectorul
vitivinicol erau colectate pe
suport hârtie, acum viticultorii
Sistemul Informaţional
Automatizat Registrul Vitivinicol (RVV) – rvv.gov.md, a
fost transmis de către dezvoltatori în posesia autorităţilor
moldovenești și a început înregistrarea unităţilor vitivinicole
din ţară în regim online. Actul
de acceptanţă privind transmiterea RVV a fost semnat la
Chișinău în data de 6 aprilie
2017, de către părţile implicate în realizarea proiectului:
Ministerul Agriculturii, Oficiul
Naţional al Viei și Vinului,
Centrul Informaţional Agricol și
Institutul Central de Testare în
Agricultură (Cehia).
RVV este un sistem de trasabilitate coerent, care va asigura
transparenţa întregului proces
tehnologic, de la struguri marfă
până la distribuirea produsului
finit, mărind astfel competitivitatea Vinului Moldovei și ajutând

și vinificatorii au posibilitatea de
a depune cererile de înregistrare și declaraţiile în regim
online la rvv.gov.md sau se pot
prezenta la sediul ONVV pentru
includerea în registru.
Beneficiarii proiectului sunt
viticultori și vinificatori, indiferent
de statutul organizatorico-juridic. „Registrul Vitivinicol” (RVV)
va conţine informaţii detaliate

despre toţi producătorii de
struguri și procesatorii vinicoli,
făcând posibilă identificarea
originii produselor pe bază de
must și vin, în special a celor
cu indicaţie geografică protejată
(IGP) și cu denumire de origine
protejată (DOP), în tot lanţul
procesului de producere-comerţ:
viticultor, producător de vin,
distribuitor, vânzător, expor-

tator. Asigurând trasabilitatea
produselor vitivinicole autohtone,
RVV va funcţiona ca un garant
al calităţii Vinului Moldovei cea
ce va permite producătorilor să
devină mai competitivi la accesarea noilor pieţe de desfacere.
În plus, crearea bazei de date
cu informaţii complete este
necesară pentru elaborarea de
politici de dezvoltare durabilă și

pentru administrarea eficientă
a sectorului vitivinicol. Orice
doritor va avea posibilitatea să
acceseze compartimentul public
al paginii web rvv.gov.md pentru
a se familiariza cu statisticile din
domeniul vitivinicol și va putea
filtra informaţiile despre unităţile
vitivinicole și plantaţiile viticole
înregistrate (în funcţie de destinaţie, soi, suprafaţă, localitate

etc.). Astfel agenţii economici din
domeniu vor cunoaște situaţia
reală privind suprafeţele de viţăde-vie și își vor putea planifica
eficient potenţialul de producere. După semnarea Actului de
acceptanţă, partea cehă asigură
garanţie pe o perioadă de 2 ani
pentru soluţionarea posibilelor
neconformităţi ale programului
soﬅware.

ÎN 2017 AGRICULTORII VOR FOLOSI REGISTRUL PREŢURILOR
DE REFERINŢĂ PENTRU MAŞINI, UTILAJE ȘI ECHIPAMENTE AGRICOLE
În temeiul Legii din 16
decembrie 2016, cu privire la
principiile de subvenţionare a
producătorilor agricoli, în scopul aplicării rezonabilităţii preţurilor la calcularea subvenţiei
pentru tehnica, utilajul și echipamentul agricol, s-a aprobat
la 6 aprilie 2017, Metodologia
privind stabilirea preţurilor de
referinţă la calcularea subvenţiei pentru tehnica, utilajul și
echipamentul agricol.
Prezenta metodologie are
drept scop elaborarea Registrului preţurilor de referinţă
pentru mașini, utilaje și echipamente agricole și principiile
de înregistrare a acestora.
Registrul preţurilor de referinţă
este utilizat pentru asigurarea
respectării principiului rezonabilităţii costurilor la evaluarea
dosarelor înaintate la subven-

ţionare din Fondul Naţional
de Dezvoltare a Agriculturii
și Mediului Rural, în scopul
evitării acordării subvenţiilor la
produse cu preţuri majorate.
Registrul cuprinde preţuri de
referinţă pentru mașini, utilaje
și echipamente agricole, specifice submăsurilor de subvenţionare 1.3 și 2.4.
Obiectele se vor diferenţia în funcţie de principalele

caracteristici (ex: putere, lăţime
de lucru, productivitate etc.).
Pentru categoriile de utilaje se
aprobă fișele cu informaţiile
tehnice minime necesare înregistrării în Registrul preţurilor
de referinţă care se afișează
pe site-ul AIPA. Acesta este un
proces continuu, fișele diversificându-se pe măsura populării
Registrului cu noi categorii de
elemente. Preţurile din baza de

date vor fi exprimate în MDL și
nu vor include TVA (preţ final la
beneficiar).
Registrul preţurilor de
referinţă urmează a fi aplicat începând cu anul curent
de subvenţionare, conform
Ordinului Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare
nr. 59 din 06 aprilie 2017,
pentru 6 obiecte și anume: 1.
Tractoare agricole; 2. Combine
pentru recoltarea culturilor
cerealiere; pentru recoltarea
porumbului; pentru recoltarea
mazării; pentru recoltarea cartofului, legumelor și culturilor
bostănoase; pentru recoltarea
fructelor; 3. Semănătoare de
cereale; 4. Semănătoare de
precizie pentru culturi tehnice;
5. Stropitoare pentru protecţia
plantelor cu rampă; 6. Stropitoare pentru protecţia plantelor
multianuale.

REVITALIZAREA SECTORULUI ZOOTEHNIC 
PRIORITATE PENTRU MINISTERUL
AGRICULTURII

Vineri, 7 aprilie
2017, Ministerul Agriculturii
și Industriei Alimentare a
organizat o ședinţă de lucru
privind revitalizarea sectorului zootehnic, în cadrul
„Institutului ȘtiinţificoPractic de Biotehnologii în
Zootehnie și Medicină Veterinară”, din satul Maximovca, raionul Anenii-Noi.
La eveniment au fost prezenţi viceminiștrii agriculturii
Vasile Luca și Iurie Ușurelu,
specialiști din cadrul ministerului, un grup de experţi din
Japonia JICA (Japan International Cooperation Agency), reprezentanţi din cadrul Universităţii Agrare din Moldova,
asociaţii de profil, oameni de
știinţă și conducerea instituţiei Știinţifico-Practic de
Biotehnologii în Zootehnie și
Medicină Veterinară. Scopul
de bază al întrunirii a fost de
a face o revizuire a sectorului zootehnic din prezent
și de a puncta obiectivele de
revitalizare a ramurii.
Conform datelor oficiale, în Republica Moldova,
în ultimii șapte ani nu s-a
atestat o creștere robustă
a șeptelului de animale
deţinute de toate formele de
producere, inclusiv gospodării ţărănești, gospodăriile
populaţiei și întreprinderile
agricole. Spre exemplu,
numărul de bovine a scăzut
puţin sub nivelul de 200 mii
capete, iar numărul de ovine
și caprine s-a menţinut în
jurul a 900 mii capete. Mai
mult, evoluţia șeptelului de
vaci din ultimii ani nu este
una promiţătoare, înregistrându-se doar o creștere
nesemnificativă în 2010
faţă de 2009, iar în perioada

2014-2016, numărul de vaci
a continuat să scadă.
În anul 1989, care poate fi
luat ca punct de referinţă pentru analiza potenţialului unei
ramuri agricole din Republica
Moldova, pe teritoriul ţării
noastre existau 412 mii vaci
sau de 3.2 ori mai multe decât
acum. Dacă presupunem că
productivitatea laptelui ar fi
rămas la același nivel, atunci
putem evalua că în prezent
producem doar 30% din cantitatea de lapte ce se producea
în 1989. Respectiv, există un
potenţial enorm pentru a spori
capacităţile de producţie. Deși
există o scădere numerică în
șeptelul de vaci în Republica
Moldova, totuși producţia de
lapte este în creștere. În anul
2016, întreprinderile agricole
au produs circa 22,7 mii tone
de lapte, cea mai mare parte
provenind de la întreprinderile
din regiunea de Nord, unde
s-au produs 8.6 mii tone de
lapte.
În acest context, în
scopul revitalizării sectorului
zootehnic, Ministerul Agriculturii propune câteva premise: asigurarea securităţii
alimentare a ţării; asigurarea
siguranţei alimentului; dezvoltarea sectoarelor conexe;
utilizarea deșeurilor, cum ar fi
dejecţiile din ferme, ca produs
organic în sectorul fitotehnic;
utilizarea eficientă a factorilor de producţie; asigurarea
nivelului ridicat de eficienţă
privind producerea, achiziţia,
prelucrarea și comercializarea laptelui și a produselor
lactate
Ministerul Agriculturii
urmează ca în scurt timp să
pună la punct un plan strategic pentru redresarea situaţiei
din sectorul zootehnic.
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DE LA 1 MAI SALARIUL MINIM GARANTAT
ÎN SECTORUL REAL VA CREȘTE CU 13%
Începând cu 1 mai 2017, cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real se stabilește
în mărime de 14,09 lei pe oră sau
2380 lei pe lună. Acesta este calculat pentru un program complet
de lucru în medie de 169 de ore pe
lună. Un proiect de Hotărâre de
Guvern în acest sens a fost elaborat de Ministerul Muncii.
Cuantumul minim garantat al
salariului în sectorul real ( la întreprinderi, organizaţii, instituţii cu

autonomie financiară), se reexaminează anual de Guvern, în funcţie de
creșterea sumară anuală a indicelui
preţurilor de consum și a ratei de
creștere a productivităţii muncii
la nivel naţional. Astfel, creșterea
sumară anuală a indicelui preţurilor
de consum și a ratei de creștere a
productivităţii muncii la nivel naţional este de 13,3 %.
Menţionăm că la 1 mai 2016
a fost stabilit un salariu minim
garantat în sectorul real de 2100 lei
pe lună.

Termenul de înscriere la Componenta I a Programului-pilot „Femei în afaceri” a fost extins până
la 30 aprilie 2017. Până în prezent
peste 350 de femei și-au exprimat
deja dorinţa de a participa. Această etapă presupune instruirea și
îndrumarea doritoarelor de a-și
lansa propria afacere pe teritoriul
Republicii Moldova în următoarele
12 luni de la aplicare la program.
Circa 30% dintre femeile care au
aplicat la program au optat pentru

lansarea sau extinderea afacerii în
domeniul prestării serviciilor, alte
40% doresc să gestioneze afaceri în
agricultură, meșteșugărit, agroturism sau activităţi mixte iar 30% în domeniul producerii. Majoritatea
formularelor au fost completate de
către beneficiarele din centrul ţării
și din municipiul Chișinău – circa 70
la sută. Din cele peste 350 de femei
înscrise, 80 la sută au studii universitare sau postuniversitare, iar 26 la
sută sunt șomere.
Programul-pilot „Femei în afaceri” a fost lansat în anul 2016 de
către Organizaţia pentru Dezvoltarea
Sectorului Întreprinderilor Mici și
Mijlocii (ODIMM) cu scopul de a oferi
femeilor șanse de a se lansa în domeniul afacerilor în mod profesionist,
fiind ghidate de experţi în domeniu.
Programul presupune acordarea
suportului pentru femeile antrepre-

noare la 3 etape diferite de dezvoltare a afacerii: Componenta I prevede
instruire și îndrumarea a peste 300
femei, doritoare de a-și lansa propria afacere pe teritoriul Republicii
Moldova în următoarele 12 luni de la
aplicare la Program. Componenta II
este destinată antreprenoarelor care
gestionează afaceri mai puţin de 2
ani. Pentru această componentă vor
fi selectate 100 de femei-antreprenoare, care vor beneficia de granturi
pentru dezvoltarea afacerii. În cadrul
Componentei III vor fi selectate 10
companii, gestionate de femei, active
pe piaţă mai mult de 2 ani, care
își propun investiţii de scară largă
pentru extinderea pieţei de desfacere
și promovarea exporturilor. Suma
grantului va fi de circa 70 mii Euro.
Femeile care doresc să aplice la
program pot găsi mai multe detalii
pe pagina web www.odimm.md.

PESTE UN AN ÎN MOLDOVA VA INTRA
ÎN VIGOARE LEGEA PRIVIND EVALUAREA
STRATEGICĂ DE MEDIU
Scopul acestei legi este instituirea
unui cadru juridic de efectuare a evaluării strategice de mediu în vederea
asigurării unui înalt nivel de protecţie
a mediului, prevenirii sau diminuării
impactului negativ asupra mediului,
inclusiv a celui legat de sănătatea populaţiei, a consecinţelor unor planuri și
programe, informează noi.md.
Drept obiect ale evaluării strategice
de mediu vor servi proiectele planurilor
și programelor elaborate la nivel naţional și local, care pot exercita un impact
semnificativ asupra mediului din Moldova sau din statele vecine.
Evaluarea strategică de mediu
reprezintă evaluarea posibilelor efecte
ecologice, inclusiv asupra sănătăţii populaţiei, întocmirea raportului de mediu,
consultările cu autorităţile publice,
publicul, interesate de rezultatele realizării documentelor de politici, precum
și efectuarea, după caz, a consultărilor
transfrontaliere, luarea în considerare
a concluziilor raportului de mediu și a
rezultatelor consultărilor la adoptarea
deciziei și informarea cu privire la decizia adoptată.

ESTE OFICIAL! AMENZI
PENTRU ȘOFERII AGRESIVI
Șoferii care vor avea un
comportament agresiv în trafic
riscă amenzi de până la 3750
de lei cu puncte de penalizare sau chiar și arestul pe un
termen de 30 de zile. Un proiect
de lege în acest sens a fost
votat deja în lectură finală de
către Parlament.

PROGRAMUL-PILOT „FEMEI ÎN AFACERI”
A FOST PRELUNGIT

Evaluarea strategică de mediu se
efectuează asupra planurilor și politicilor
elaborate în domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii, energeticii, industriei, transporturilor, gestionării deșeurilor,
gestionării resurselor acvatice, telecomunicaţiilor, turismului, folosinţei funciare,
planificării teritoriilor urbane și rurale
(documentaţia privind urbanismul și
amenajarea teritoriilor, inclusiv planurile
și programele de amenajare a teritoriului
la nivel naţional, regional și raional și
planurile urbanistice generale). Legea a
fost adoptată în Parlament și publicată în
Monitorul Oficial.
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Astfel, în Codul Contravenţional a fost introdusă noţiunea
de „comportament agresiv”.
Cei care vor încălca regulile de
circulaţie rutieră sau a normelor
de conducere preventivă prin
manifestarea unui comportament

agresiv vor fi sancţionaţi cu o
amendă de la 75 la 100 de unităţi
convenţionale și aplicarea a 5
puncte de penalizare, sau muncă
neremunerată în folosul comunităţii pe o durată de la 20 la 40 de
ore, sau arest contravenţional pe
un termen de 15 zile. Indiferent de
sancţiunea aplicată, șoferului îi va
fi interzis să conducă autovehicule
pe un termen de cel puţin 6 luni și
cel mult un an.

Drept acţiuni cu „comportament agresiv” proiectul de lege
cataloghează între altele: deplasarea succesivă, neregulamentară, de pe o bandă de circulaţie
pe alta, în scopul devansării,
ocolirii vehiculelor; efectuarea
manevrei de întoarcere prin
folosirea sistemului de frânare;
pornirea de pe loc prin demararea excesivă a autoturismului;
agresarea conducătorului unui
vehicul prin apropierea excesivă
din spate sau din lateral, în mod
repetat sau continuu, prin gesturi
obscene, cuvinte sau expresii
obscene; folosirea repetată a

semnalelor sonore și/sau luminoase pentru obligarea conducătorului vehiculului care circulă
regulamentar în faţa sa, de a
elibera, în mod nejustificat banda
de circulaţie; mersul înapoi cu
spatele în scopul agresării sau
intimidării celorlalţi participanţi
la circulaţie; ș. a.
Sursa foto:
willenslaw.com

CLASAMENTUL SPITALELOR DIN MOLDOVA
Centrul pentru Politici și Analize în
Sănătate a publicat recent clasamentul
spitalelor din raioanele ţării. În total au
fost evaluate 34 de spitale raionale în
baza unui set de indicatori recomandaţi
la nivel internaţional. Datele prezentate
se referă la anul 2015.
În Republica Moldova funcţionează
71 de spitale publice, dintre care 34 sunt
spitale raionale, care prestează același tip
de servicii medicale. Clasamentul realizat
de Centrul PAS asigură accesul la baza de
date care permite identificarea celor mai
performante spitale raionale, criteriile
după care se situează cel mai bine în
comparaţie cu altele și deficienţele de
funcţionalitate care pot fi înlăturate. Datele disponibile ar trebui luate în calcul
în procesul de reformare a spitalelor din
Republica Moldova.
Spitalul raional Ungheni s-a clasat
în 2015 în topul spitalelor raionale,
acumulând cel mai mare scor. Pe locul
doi și trei se regăsesc spitalele raionale
din Cantemir și Cahul, urmate de centrele de sănătate din Orhei, Telenești și
Edineţ. Cele mai scăzute performanţe se
atestă în SR Leova, SR Vulcănești și SR
Hâncești.
Spitalele au fost evaluate în baza unui
scor complex ce include 21 de indicatori

la nivel de instituţie, selectaţi în funcţie
de importanţă și relevanţă pentru evaluarea asistenţei medicale pe trei componente clasice: evaluarea structurală (modul în care pacientul consumă serviciile
de sănătate pacienţilor), evaluarea de
proces (condiţiile în care spitalul prestează serviciile de sănătate pacienţilor) și
evaluarea de rezultat (rezultatul prestării
serviciilor de sănătate pacienţilor).
Acest clasament este util pentru decidenţii din domeniul sănătăţii (manageri,
politicieni, conducători) să înţeleagă unde
exact trebuie de îndreptat efortul pentru
a îmbunătăţi performanţa și calitatea
serviciilor prestate de un spital. Ratingul
oferă posibilitatea cetăţeanului de rând
să compare spitalul său cu alte spitale din
Republica Moldova. Acesta este al doilea
Clasament al Spitalelor realizat de Centrul PAS, primul fiind publicat în 2013.
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A FOST LANSAT APELUL NR. 5 PENTRU PARTICIPARE
LA PROGRAMUL DE GRANTURI INVESTIŢIONALE
ÎN CADRUL PROIECTULUI
AGRICULTURA COMPETITIVĂ (MAC-P)
Ministerul Agriculturii
și Industriei Alimentare al
Republicii Moldova, Agenţia
pentru Intervenţie și Plăţi
pentru Agricultură (AIPA) și
Unitatea Consolidată pentru
Implementarea și Monitorizarea Proiectelor în domeniul agriculturii, finanţate de
Banca Mondială (UCIMPA),
au lansat joi, 13 aprilie,

grupurile de producători
constituite din cel puţin 5
membri (persoane juridice
și sau persoane fizice) cu
activitate individuală de cel
puţin 3 ani în sectorul horticol pot beneficia de suport
financiar nerambursabil de
până la 350 mii dolari SUA,
dar nu mai mult de 50% din
costurile eligibile. Grantu-

vederea extinderii afacerii”, a
precizat Ușurelu.
Dosarele vor fi depuse la
oficiile teritoriale ale AIPA
până pe 19 mai 2017. „În
funcţie de eligibilitatea
dosarului, va fi oferită
finanţarea afacerii. Vom avea
aceeași abordare faţă de
producătorii agricoli bazată
pe echitate, corectitudine și

apelul nr. 5 pentru participare la programul de granturi
investiţionale ”Facilitarea
Accesului la Pieţele de Desfacere” în cadrul Proiectului
Agricultura Competitivă
(MAC-P).
ViceministruL Agriculturii și Industriei Alimentare,
Iurie Ușurelu, a menţionat
că acest Program de granturi
vizează îmbunătăţirea performanţelor producătorilor
agricoli prin crearea grupurilor de producători, sporirea
competitivităţii producţiei
horticole și, în final, facilitarea și diversificarea accesului pe pieţele de desfacere.
„În cadrul acestui program,

rile sunt destinate pentru
procurarea echipamentului tehnologic și utilajului
post-recoltă (linii de sortare,
spălare, calibrare, împachetare, uscătorii, echipament
frigorific, etc.). Totodată,
producătorii care doresc
să se asocieze beneficiază
de suport tehnic gratuit în
procesul înfiinţării grupurilor de producători. Apelul
este deschis atât pentru
grupurile nou formate, cât
și pentru cele finanţate în
cadrul apelurilor precedente,
care doresc să completeze
finanţarea obţinută până la
plafonul cumulativ de 350
mii dolari SUA per grup în

transparenţă. Până în prezent, în cadrul programului
de granturi investiţionale
au fost finanţate 30 grupuri
de producători, care au unit
167 producători agricoli,
inclusiv 49 femei. Produsele
principale care au constituit
obiectul asocierii sunt mărul
(9 GdP), strugurii de masă
(14 GdP), prunul (4 GdP),
migdalul și alunul (1 GdP) și
legumele (2 GdP)”, a specificat Nicolae Ciubuc, directorul AIPA.
Amintim că, în septembrie 2016 Parlamentul
Republicii Moldova a ratificat Acordul de Finanţare (a
doua finanţare adiţională)

între Republica Moldova
și Asociaţia Internaţională
pentru Dezvoltare, în valoare
de 10 milioane dolari SUA,
pentru a continua stimularea investiţiilor în infrastructura post-recoltă din
sectorul horticol. În viitor
programul va fi extins și asupra sectorului zootehnic, și
anume colectarea și procesarea mierii și laptelui. Bugetul
alocat pentru programul de
granturi destinat grupurilor
de producători constituie cel
puţin 8 milioane dolari SUA.
Termenul de implementare a
proiectului stabilit conform
Acordului dc Finanţare este
30 iunie 2019.
Până în prezent, producătorii agricoli au efectuat
investiţii în 29 de depozite
frigorifice, capacitatea cărora
depășește 23700 tone. De
asemenea, au fost realizate
investiţii în uscătorii cu
linii de procesare a prunelor - 6, linii de sortare -8,
unităţi de transport frigorific
și echipament specializat
pentru procesarea alunelor
și migdalelor - 2. Valoarea
totală a resurselor de grant
debursate grupurilor de
producători ca urmare a
celor patru runde anterioare
ale Programului de granturi
investiţionale constituie 7.5
mil dolari SUA, iar cofinanţarea asigurată de Grupurile
de Producători reprezintă
cea 8,6 mil dolari SUA.

CONCURS DE PARTICIPARE LA CURSURI
DE FORMARE ÎN AGRICULTURA ECOLOGICĂ
Ministerul Agriculturii
și Industriei Alimentare în comun cu Direcţia
Generală de Migraţie al
Ministerului Muncii din
Italia organizează cursuri
de formare profesională
în domeniul agriculturii
ecologice. Participanţii
vor beneficia de instruire
în domeniul sistemelor de
certificare a produselor
ecologice și vor putea activa în calitate de inspectori.
Cursul este conceput
pentru a oferi cunoștinţe
de bază pentru sistemul
de agricultură ecologică,
personalului din surse
publice, autorităţile care
sunt responsabile de
supraveghere pentru a

garanta dezvoltarea adecvată și eficientă a acestei
sector. Accentul este pus
pe legislaţie, principii de
producţie, de control al
Uniunii Europene și al
sistemului de certificare
cu referire, în special, la

experienţa organismelor de control din Italia.
Costurile de deplasare,
cheltuielile de cazare și
de ședere vor fi acoperite
de Programul „International Mobility of Labour“
și Agenţia ANPAL Servizi

S.p.a. Cursurile se vor
desfășura pe o perioadă de
trei săptămâni (144 de ore
de formare) și vor avea loc
la Bari (Italia), cu începere
de la 3 până la 20 iulie
2017. Instruirea se va
desfășura în limba engleză
și va include module teoretice și practice, precum
sunt activităţi de teren și
laborator. Termen limită
de depunere a cererii: 2
mai 2017, ora 17.00
Condiţiile generale de
participare la concurs,
actele necesare, modalitatea de depunere a cererii
și dosarului, dar și alte detalii privind oportunitatea
de participare la cursuri, le
puteţi găsi pe site-ul oficial
al Ministerului Agriculturii: www.maia.gov.md

MIEREA DE ALBINE PE PIAŢA
DIN CANTEMIR
Fiecare tip de miere
este ,,înzestrat’’ cu anumite
beneficii, datorită cărora
mierea este considerată un
medicament natural valoros.
Am aflat care este preţul
diferitor tipuri de miere pe
piaţa din Cantemir.
Mierea de salcâm e bogată
în fructoză, în oligoelemente,
cum ar fi crom, cupru, iod,
fier, zinc, fluor și are un gust
foarte plăcut. Preţul acesteia
pe piaţa din Cantemir este de
90,00 - 100,00 lei/kg.
Mierea de tei are aroma
cea mai plăcută și cea mai
puternică dintre toate tipurile de miere. Este recunoscută
drept calmant psihic, somnifer, afrodiziac. Mierea de tei
este comercializată la preţ de
85,00 - 90,00 lei/kg.
Mierea polifloră este considerată cel mai complex tip
de miere, cu acţiune terapeutică, ea înglobând nectarul de
la câteva zeci, dacă nu sute,
de specii de plante medicinale și împrumutând ceva
dintre proprietăţile terapeutice ale fiecăreia dintre ele.
Preţul mierii poliflore este de
la 60,00 până la 80,00 lei/kg.
Comparativ cu lunile de
iarnă, preţul la mierea de
albine a crescut aproximativ
cu 10%.
Pe piaţă mai întâlnim
miere cu nuci – nucile aduc
tributul nutriţional și tera-

peutic iar mierea de albine
îi definește și îi accentuează
calităţile prin extragerea
iodului. La fel, mai găsim în
vânzare și miere cu migdale – la fel o sursă bogată de
nutrimente: vitaminele A, E,
F, complexul de vitamine B,
fibre, minerale (magneziu,
fier, calciu, zinc, potasiu) și
proteine valoroase.
Mierea cu nuci și migdale
întâlnită pe piaţă este ambalată în vase din sticlă sau
din polimeri închise. Preţul la
aceste produse este de 85,00
lei pentru 500 grame.
De asemenea, pe piaţă
sunt prezente și produsele
apicole, cum ar fi, propolisul
și ceara de albine. Astfel, propolisul este comercializat la
un preţ de 4,00 lei/gram, iar
ceara de albine de la 150,00 200,00 lei/kg, în dependenţă
de calitate.
Sursa: AGROinform,
Cantemir

PIAŢA PĂSĂRILOR ȘI ANIMALELOR
Anul acesta, pe piaţa din
Ungheni, mai devreme ca de
obicei, au apărut în vânzare
puișori de diferite vârste,
răţuște și bobocei. Comercializează persoanele particulare, care produc și cresc
pui în condiţii de casă, dar și
întreprinderi specializate în
creșterea găinilor.
Puișorii de 2 - 3 zile se
vând cu 15,00 lei/unul (anul
trecut preţul a fost de 9,00 10,00 lei). Puișorii mai mari,
de 300 - 500 grame se vând
cu 36,00 lei de către întreprinderile specializate (anul
trecut costau 27,00 - 35,00
lei). Preţul boboceilor oscilează între 35,00 și 40,00 lei
(12,00 - 15,00 lei erau anul
trecut), crescătorii susţin că
este o specie de gâște olande-

ză, mare. Răţuștele se vând cu
25,00 - 30,00 lei (anul trecut
fiind de 12,00 - 25,00 lei).
Pe piaţă mai sunt și mulţi
iepuri mari și mici de diferite
specii. Iepurașii de 2 - 3 luni
se vând cu 140,00 lei/unul
(100,00 lei - anul trecut),
iepurii mai mari se vând cu
280,00 - 300,00 lei. Preţul
nutriilor mici oscilează între
150,00 și 200,00 lei/un, iar
nutriile mai mari ajung până
la 350,00 - 400,00 lei/un,
în dependenţă de greutate.
Purceii se vând cu 750,00 800,00 lei/un, la fel în dependenţă de greutate.
Acum, cele mai solicitate
pe piaţă sunt păsările. Se
procură mai mult puișori de
găină, gâscă și raţă.
Sursa: AGROinform,
Ungheni

ȘTIRI LOCALE

 nr. 7 (225)
13 aprilie 2017

EXPERIENŢE: APICULTORII DIN CAHUL,
AU PARTICIPAT LA TÂRGUL APICOL DIN GALAŢI
Pe data de 25-26 martie 2017
în orașul Galaţi, România s-a
desfășurat ediţia a VIII-a a Târgului
Apicol. Evenimentul a adunat producători de profil din toata Romania
și din alte ţări europene, precum
Serbia, Bulgaria, dar și din Republica
Moldova. Un asemenea prilej pentru
schimb de experienţă și documentare nu putea fi ratat de apicultorii
din ţara noastră. Astfel, Centrul de
Business din Cahul a organizat o
vizită de studiu, în cadrul căreia un
grup de 20 apicultori din raion au
plecat la Galaţi pentru a participa
la Târgul Apicol. Iată ce ne-a relatat
pentru ”Agromediainform” Directorul
Centrului de Business din Cahul,
Anatol Nebunu:
”În cadrul evenimentului au fost
expuse diverse unelte, produse și
utilaje apicole, stupi, hrană si medicamente pentru albine. De asemenea,
au fost prezentate produse apiterapeutice si apicosmetice, dulciuri, uleiuri,
produse ecologice și tradiţionale,
ambalaje. Nu a lipsit nici literatura de
specialitate, foarte necesară apicultorilor - reviste, cărţi si îndrumare
de specialitate. Totodată, în cadrul
Târgului Apicol din Galaţi 2017 au
fost organizate și o serie de activităţi
conexe: întâlniri de afaceri, prezentări
firme, întâlniri ale membrilor asociaţiilor profesionale, programe culturalartistice, etc”.
Astfel de evenimente reprezintă
una dintre soluţiile la care apelează
tot mai mulţi stupari și sunt menite să
îi ajute pe participanţi să-și valorifice
produsele stupului la cele mai bune
preţuri, iar pe parteneri și vizitatori –
să stabilească contacte pentru colaborare și schimb de experienţă pe viitor.
Este deja pentru a doua oară,
când mergem, în cadrul grupului
nostru neformal de vânzări, la un
astfel de târg. Toţi apicultorii au rămas
impresionaţi de cele văzute la Târgul
Apicol de la Galaţi. Am văzut utilaje,
echipamente și accesorii de ultimă
generaţie, inclusiv stupi moderni din
lemn sau poliuretan, centrifugi tangenţiale, reversibile și radiale manuale și
electrice, tave de descăpăcit, topitoare
solare și electrice, socluri anti-varroa,
hrănitoare-izgonitoare, podișoare,
colectoare de polen roiniţe, dispozitive
anti-roire, faguri artificiali din ceară de

producem, o vindem pe piaţa locală.
Avem însă planuri îndrăzneţe. Sper ca
în acest an să ne reușească crearea
asociaţiei apicultorilor pe baza grupului de vânzări, iar pe viitor - chiar să
exportăm miere și produse apicole.
Sunt convins de faptul că apicultura are sorţi de izbândă în ţara noastră.
Doar atât că trebuie să devenim
competitivi și să ne ridicăm nivelul de
cunoștinţe. Pentru că este o ramură
de perspectivă, mulţi producători se
avântă în acest domeniu, investesc
(și investiţiile nu sunt deloc mici), dar
fără cunoștinţe suficiente riscurile
sunt prea mari! Stupul de albine este
un organism viu și dacă nu știm cum
să-l întreţinem, să-l menţinem, să-l
ajutăm, putem pierde într-un an toată
investiţia. Și aici mă întorc la ideea
unor astfel de vizite de studii, care
sunt binevenite, sunt în susţinerea,
informarea și ajutorul apicultorilor”.
PENTRU AGROMEDIAINFORM:
Directorul Centrului
de Business din Cahul,
Anatol NEBUNU

albine de înaltă calitate ș.a.
De asemenea, la târg a fost
prezentată o gamă largă de produse
folosite în alimentaţia albinelor, suplimente, stimulente cu plante medicinale și vitamine, hrană solidă energetică,
hrană solidă cu plante, hrană energoproteică, produse destinate prevenirii
infestării puietului cu varooa.
Să știţi că atât în România, cât și
în Republica Moldova, condiţiile sunt
similare și prielnice pentru apicultură.
Tocmai de aceea, tot ce am văzut
nou, poate fi implementat și la noi.
Producătorii noștri au procurat unelte,
dintre care la noi nu sunt, deocamdată,
substanţe ecologice, cu care să trateze
familiile de albine, și multe altele.
De asemenea, au făcut cunoștinţă cu
colegi de peste Prut, au făcut schimb
de contacte și, pe viitor, sunt sigur, vor
rezulta colaborări eficiente.
O impresie aparte ne-au lăsat
ambalajele produselor. Atât mierea,
produsele apicole, cât și produsele
cosmetice pe bază de miere sau cele

a prezentat și o schiţă a planului
pentru anul 2017. Participanţii s-au
încadrat activ în discuţii, propunând

PIAŢA MATERIALULUI
SĂDITOR
Odată cu sosirea primăverii, pe piaţa din
Cantemir este tot mai mult material săditor
pomicol, viticol, arbuști fructiferi, dar și decorativi. Materialul pomicol și viticol este adus de la
întreprinderile licenţiate în producere a materialului săditor din s. Zaim, r-l Căușeni. Arbuști
fructiferi și cei decorativi, precum și trandafirii
altoiţi sunt aduși din r-l Comrat.

Sortimentul de material săditor este foarte
divers: numeroase soiuri de măr, păr, piersic, vișin,
cireș, cais, gutui; butași de viţă de vie: soiuri de
masă și tehnice; arbuști de zmeură, coacăză, mure,
stoloni de căpșun. Oferta de material săditor este
destul de mare, dar cererea rămâne la un nivel
scăzut.
Preţurile de vânzare a materialului săditor pomicol variază de la 20,00 la 25,00 lei/pom, în dependenţă de specie și soi. Butașii viţei de vie, soiuri
de masă se vând cu 18,00 lei/unitate, iar soiurile
tehnice cu 16,00 lei/unitate. Arbuștii de coacăză și
agrișe cu 15,00 lei/unitate, cei de zmeură cu 7,00
lei/unitate. Stolonii de căpșun pot fi cumpăraţi cu
15,00 – 20,00 lei/unitate în dependenţă de soi, iar
stolonii în palete se vând cu 25,00 lei/unitate.
În vânzare pot fi găsite și diverse plante
decorative.
Sursa: AGROinform, Cantemir

MERE FRUMOASE
LA PREŢ MIC
de patiserie erau prezentate în ambalaje moderne și atrăgătoare pentru
cumpărători. Cred că este un element
destul de important dacă e să vorbim
despre promovare, vânzări și marketing. Mai mult, inspiraţi de cele văzute,
unii apicultori de la noi au și procurat
dispozitive moderne de ambalare, de
care nu sunt pe piaţa din Moldova –
ceva nou pentru noi.
Mai trebuie să menţionez că, de
această dată, membrii grupului nostru
de vânzări au fost la eveniment cu
scop de documentare și schimb de
experienţă. Toată mierea pe care o

NOTA REDACŢIEI:
Târgurile Apicole de
desfășoară pe parcursul
anului în diferite localităţi
din România. Evenimentul
de la Galaţi, la care au
participat apicultorii din
Cahul, a fost organizat
pentru al VIII-lea an consecutiv, de Asociatia Crescatorilor de Albine (ACA)
Galaţi. Ca și la ediţiile
trecute, cea din 2017 s-a
dovedit a fi foarte reușită,
scrie presa de peste Prut.

PLANIFICAREA EFICIENTĂ ESTE ESENŢIALĂ PENTRU
SUCCESUL APICULTORILOR DIN CAHUL
În acest context, mai menţionăm
faptul că în cadrul Centrului de Business din Cahul, activează Grupul de
Vânzări – Apicultori, în cadrul căruia,
la mijlocul lunii martie s-a desfășurat
atelierul de lucru cu tematica ”Elaborarea Planului de Asistenţă pentru
anul 2017”. La eveniment au participat 18 apicultori, din 8 sate din raion,
care împreună deţin peste o mie de
familii de albini. Evenimentul a fost
deschis de directorul Centrului, care
a vorbit despre obiectivele grupului
de vânzări – apicultori, dar și despre
importanţa unei planificări eficiente
a activităţilor grupului în baza cărora
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idei de îmbunătăţire a documentului
respectiv, care a fost aprobat în
unanimitate.

Ulterior, conform agendei atelierului, Dl Sergiu Pîslari, apicultor cu
experienţă a vorbit despre lucrările de
primăvară în stupină, punând accent
pe aspectele practice care necesită o
deosebită atenţie în condiţiile anului
2017. Tot la această tematică a făcut
o prezentare și Dl Dumitru Pădure,
vorbind despre utilizarea plantelor medicinale autohtone pentru menţinerea
și îmbunătăţirea sănătăţii familiilor în
această perioadă.
De asemenea, toţi participanţii
la atelier au primit câte un pachet
informaţional cu descrierea lucrărilor
de primăvară în stupină.

În regiunea de nord a ţării, în or. Drochia
se remarcă o scădere semnificativă a micșorat
semnificativă a preţurilor la mere. Acest fapt
este determinat în primul rând de recolta mare
de mere din 2016. Astfel, fermierii și intermediarii dispun acum de rezervele depozitate în
toamna anului trecut.
Potrivit producătorilor, pe piaţa angro din Drochia, merele s-au ieﬅinit pe parcursul unui an până

la 1,5 ori. Cele mai solicitate de către consumatori
sunt soiurile Richard, Golden, Florina și Renet
Simirenco. Astfel, merele acum se vând la preţul
de 2,00 – 5,00 lei/kg, în funcţie de calitate, soi și
anume: Renet Simirenco se vinde cu 3,00 lei/kg
iar Golden cu 5,00 lei/kg. Intermediarii achiziţionează mere de la producători cu preţuri care
variază între 2,00 – 3,00 lei/kg de către și anume:
Renet Simirenco sunt procurate cu 2,00 lei/kg, iar
Golden cu 3,00 lei/kg.
Analizând preţurile merelor la magazinele din
oraș, s-a constatat că sunt practic duble, ba chiar
la unele - triple faţă de cele din piaţă, ajungând la
7,00 – 10,00 lei/kg.
În perioada similară a anului 2016, pe piaţă
merele costau mai scump, în jur de 10,00 - 12,00
lei/kg.
Sursa: AGROinform, Drochia

8 DEZVOLTARE
COOPERAREA, SOLUŢIA CHEIE PENTRU PROBLEMELE
 nr. 7 (225)
13 aprilie 2017

Despre oportunităţile pe care
le oferă cooperarea producătorilor agricoli am scris nu o singură
dată în paginile ziarului nostru.
Exemplele de succes ale fermierilor
care au înregistrat progrese din
moment ce s-au asociat pentru
a se dezvolta în comun, dar și
experienţa altor ţări în domeniul
cooperării fermierilor demonstrează faptul că, în condiţiile actuale,
cooperarea este o soluţie pentru
problemele cu care se confruntă
producătorii agricoli, oferindu-le o
alternativă viabilă pentru a deveni
mai competitivi comparativ cu
agenţii economici mai mari și pentru a le spori puterea de negociere.
Și dacă până aici totul este clar
și explicit, realitatea are și o altă
faţetă. Din păcate, mentalitatea
producătorilor agricoli din ţara
noastră leagă încă noţiunea de
cooperare cu cea de colhozuri, care
au existat în perioada sovietică.
În plus, lipsa de încredere reciprocă între membrii cooperativei și
necesitatea unor eforturi enorme
pentru a convinge oamenii să
coopereze creează piedici mari în
procesul de cooperarea a fermierilor din ţara noastră. Și acestea,
din păcate, nu sunt unciile impedimente.

AGROinform încurajează
asocierea și crearea
parteneriatelor între
producătorii agricoli
În condiţiile actuale, când
implementarea noilor tehnologii
în agricultură devine o condiţie
indiscutabilă pentru dezvoltare, iar
accesarea pieţelor noi de desfacere
– o necesitate stringentă, anume
asocierea producătorilor agricoli reprezintă răspunsul modern la aceste
provocări.
În cadrul proiectului ”Promovarea lanţului valoric horticol și
incluziv în Moldova, Armenia, Georgia și Kazahstan”, implementat de
Federaţia Naţională a Agricultorilor
din Moldova, și finanţat de Fonful
Internaţional pentru Dezvoltarea
Agriculturii (IFAD), au fost efectuate
patru lucrări ample de cercetare și
evaluare a experienţei de cooperare a fermierilor în cele patru ţări
participante la proiect (Moldova,
Armenia, Georgia și Kazahstan).
Experţii au avut scopul să analizeze
provocările și succesele în domeniul
dezvoltării asocierii fermierilor.
În Republica Moldova, studiul a
fost efectuat de Institutul Naţional

de Cercetări Economice (INCE) și
a fost prezentat recent, în cadrul
unei mese rotunde cu participarea
experţilor în domeniu, a factorilor
de decizie și a fermierilor interesaţi
de procesul de cooperare și asociere.
Tot în cadrul acestui eveniment
a fost prezentată și sinteza celor
patru studii care s-au făcut în toate
ţările menţionate. Drept rezultat,
experţii au venit cu un șir de recomandări de politici agricole pentru
susţinerea cooperării.
”Proiectul ”Promovarea lanţului valoric horticol și incluziv
în Moldova, Armenia, Georgia și
Kazahstan”, în cadrul căruia s-au
desfășurat aceste cercetări, este
un proiect finanţat de către Fonful
Internaţional pentru Dezvoltarea
Agriculturii (IFAD), cu sediul la
Roma. Menţionez faptul că acesta
este un proiect regional, unde
Federaţia Naţională a Agricultorilor din Moldova AGROinform este
partenerul - lider de implementare.
Și nu întâmplător, deoarece domeniului de cooperare a fermierilor
a fost dintotdeauna unul prioritar
pentru AGROinform. Începând
chiar de la primii pași de activitate, am dedicat foarte mult timp
și efort problemelor de cooperare
a fermierilor. Începând cu anul
2002, AGROinform, în permanenţă
a implementat diverse proiecte de
suport și asistenţă în cooperarea
fermierilor. Desigur, condiţiile
socio-economice nu ne permit întotdeauna să avem rezultatele pe
care ni le dorim și să fim eficienţi
în acest domeniu. Actualmente,
însă, când dinamica în dezvoltarea cooperării, agenda de politici,
dar și alţi factori sunt destul de
benefici pentru a relansa această
activitate, proiectul pe care acum

îl implementăm, este tocmai la
momentul potrivit. Partenerii
noștri din Armenia, Georgia și Kazahstan sunt Organizaţii Neguvernamentale, Institute de Cercetări
știinţifice foarte puternice și cu
renume, de aceea sperăm că aceste
activităţi vor avea impact. Mai
mult, vom avea și posibilitatea de
a învăţa unii de la alţii, deoarece
scopul acestui proiect regional este
de a face schimb de cunoștinţe, de
a analiza împreună succesele din
care putem învăţa, constrângerile pe care trebuie să le depășim
și oportunităţile care se deschid
acum pentru toate ţările împreună, dar și pentru fiecare ţară în
parte”, a menţionat Dna Aurelia
Bondari, Director Executiv al Federaţiei Naţionale a Agricultorilor din
Moldova AGROinform.

În același timp, pproblemele care
împiedică dezvoltarea cooperării în
sectorul horticol sunt asemănătoare
cu probleme de ordin general în
agricultură, cum ar fi consolidarea
terenurilor, lipsa forţei de muncă,
birocraţia excesivă, accesul dificil la
surse de finanţare etc.
Potrivit studiului, problemele
specifice pentru dezvoltarea de
cooperării ţin de: mentalitate (cooperare vs. Colhoz); lipsa de încredere
reciprocă între membri; necesitatea
unui efort enorm pentru a convinge
oamenii să coopereze; stabilirea viziunii comune referitor la obiectivul
cooperării și coordonarea activită-

proiectului finanţat de Uniunea Europeană prin intermediul programului “ENPARD”, astfel, a fost a stabilit
cadrul legal pentru promovarea
cooperării producătorilor agricoli.
 În Georgia activitatea donatorilor externi este sincronizată cu
acţiunile Guvernului în domeniul
promovării asocierii producătorilor agricoli. În această ţară s-a
reușit stabilirea unui mecanism de
coordonare și prioritizare comună
în baza unui grup de lucru creat din
reprezentanţi ai Ministerului Agriculturii și ai donatorilor. Mai mult,
în Georgia a fost creată o Agenţie
specializată pentru implementarea

ţilor comune; lipsa sau insuficienţa
cazurilor de succes, care ar putea
motiva agricultorii să se asocieze;
lipsa abilităţilor de management și
a integrităţii liderului de cooperare;
procesul dificil și lent de luare a
deciziilor.

politicilor Guvernului în domeniul
cooperării fermierilor.
 În ce privește experienţa Kazahstanului, se poate afirma faptul
că organizaţiile donatoare joacă un
rol important pentru formularea și
elaborarea de politici în domeniul
cooperării, totuși implementarea
acestora și finanţarea este asigurată
în baza politicilor și programelor
finanţate de stat. Totodată, absenţa
unui organ de coordonare, care ar
fi responsabil pentru procesul de
cooperare reprezintă una din principalele provocări și impedimente în
procesul de promovare a cooperării
fermierilor în această ţară.
”Putem afirma, totodată, cu
certitudine faptul că acel cadru
legal, care reglementează dezvoltarea și crearea cooperativelor
în Republica Moldova, este unul
destul de bun. Chiar putem spune
că suntem cu o jumătate de pas
înaintea mai multor ţări din arealul post-sovietic. Și aici avantajul
este evident – multe probleme,
cel puţin, comparativ cu ţările
participante la proiect, sunt mai
bine acoperite de către cadrul legal
din ţara noastră”, a explicat Dl
Anatolie Ignat, cercetător știinţific
în cadrul INCE, unul dintre autorii
studiului.

Cooperarea agricultorilor
din Moldova,
de la provocări
la rezultate
Studiul ”Dezvoltarea cooperării
producătorilor agricoli din Republica Moldova: factori determinanţi
și provocările pentru stabilirea și
activitatea cooperativelor”, arată că,
de fapt, Republica Moldova deţine
un cadru legislativ destul de bine
dezvoltat cu privire la stabilirea şi
reglementarea activităţii cooperativelor. Cele mai viabile forme de
cooperative s-au dovedit a fi cele
de producţie și de întreprinzător.
Cu toate acestea cooperativele de
producţie, acţionează mai degrabă
ca o formă de arendarea a terenului agricol decât ca un mod de
integrare a producătorilor agricoli.

Experienţa partenerilor:
ce putem învăţa unii
de la alţii
Generalizând experienţa tuturor
ţărilor implicate în proiect, și anume:
Georgia, Armenia, Moldova și Kazahstan, am putea remarca faptul
că asistenţa organizaţiilor donatoare
are un rol important în asigurarea
accesului la experienţa, susţinerea/
promovarea și finanţarea cooperativelor. Din perspectiva organizaţiilor
donatoare și a rolului Guvernului în
acest context, toate cele patru ţări
prezintă abordări diferite.
 În Armenia rolul cheie îl au
organizaţiile donatoare, anume
ele generează acţiuni majore și
iniţiative în ce privește promovarea
cooperării producătorilor agricoli.
Aici trebuie de menţionat faptul
că în Armenia, în anul 2015 a fost
adoptată ”Legea privind cooperativele agricole”, elaborată în cadrul
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Recomandări de politici
agricole pentru
susţinerea cooperării
Înţelegerea modului în care
acţiunea colectivă poate ajuta la
eliminarea ineficienţelor, problemelor de coordonare sau a barierelor
în calea accesului la piaţă este
deosebit de importantă și poate
oferi învăţăminte-cheie cu privire
modalitatea optimă de utilizare a
acţiunilor colective pentru promovarea lanţurilor valorice profitabile
și incluzive.
În același timp, crearea și
dezvoltarea cooperativelor și a altor

în legislaţia cu privire la afaceri și
organizaţii, care ar facilita crearea
unei cooperative. De asemenea, pot
fi luate un șir de măsuri directe, de
exemplu, sub formă de subvenţii
sau granturi pentru organizaţiile de
producători.
Dezvoltarea cooperativelor încă
nu a devenit o prioritate evidentă a sistemului de subvenţionare
din Moldova și nu este susţinută
suficient prin proiecte naţionale și
externe de asistenţă financiară și
tehnică.
Structurile de stat și organizaţiile
donatoare nu oferă abordări flexibile în măsurile lor de sprijin pentru
extinderea procesului de cooperare

forme de asociere ale producătorilor
agricoli trebuie să fie privită ca un
proces evolutiv, care are ca factor
principal de motivare interesele
socio-economice ale producătorilor
agricoli mici și mijlocii.
Astfel, cooperarea este privită
ca una dintre soluţiile cheie pentru
multiplele probleme cu care se
confruntă producătorii agricoli. Cu
toate acestea, cooperarea propriu-zisă se confruntă cu un șir de
probleme, printre care pot fi menţionate: mentalitatea care leagă încă
noţiunea de cooperare cu cea de
colhoz; lipsa de încredere reciprocă
între membrii cooperativei; necesitatea unor eforturi enorme pentru
a convinge oamenii să coopereze;
procesul dificil de a crea viziuni
comune referitor la obiectivul
cooperării; numărul mic de istorii
de succes, care i-ar putea motiva pe
fermieri să se asocieze; lipsa de abilităţi manageriale și lipsa integrităţii liderilor cooperativelor; procesul
dificil și lent de luare a deciziilor în
interiorul cooperativei.
Ultimele acţiuni politice din
Republica Moldova au un impact
negativ de termen lung asupra
mediului instituţional și/sau
asupra atitudinii populaţiei faţă de
cooperative. Deoarece, experienţa
anterioară de creare a cooperativelor prezintă mai mult o imagine
negativă decât pozitivă.
Sistemul de învăţământ,
inclusiv învăţământul superior,
instituţiile de învăţământ mediu de
specialitate și tehnic etc., nu oferă
cursuri speciale, care ar pregăti
specialiști pentru activitatea în
cadrul cooperativelor agricole, grupurilor de marketing sau altor tipuri
de structuri asociative.
Experienţa din diferite ţări a
demonstrat că politicile de stat pot
împiedica sau spori dezvoltarea
cooperativelor independente. Pentru
încurajarea dezvoltării cooperativelor, politicile publice dispun de un
șir de pârghii cu efect semnificativ.
În vederea susţinerii dezvoltării cooperativelor, politicile ar putea opta
pentru măsuri indirecte, de exemplu
prin introducerea unor prevederi

și consolidarea stabilităţii și capacităţilor cooperativelor existente.
Susţinerea nu este planificată pentru
perioade de lungă durată, ceea ce este
esenţial pentru dezvoltarea durabilă
a acţiunilor colective. Aceste abordări
au menirea atât de a sprijini dinamica unor procese de formare a cooperativelor noi, cât și de a îmbunătăţi
partea calitativă a cooperativelor
existente, prin asigurarea accesului
produselor cooperativelor atât la pieţele locale cât și la cele străine.
După cum s-a menţionat
anterior, crearea și dezvoltarea
cooperativelor este un proces
evolutiv, determinat de interesele
socio-economice ale producătorilor
agricoli. Din acest punct de vedere,
politicile de susţinere trebuie să se
concentreze pe dezvoltarea formelor
asociative ca structuri instituţionale
care ar trebui promovate, cultivate și dezvoltate în mod
corespunzător.
În contextul celor
menţionate mai sus, este
important să subliniem că
obiectivul recomandărilor
de mai jos, este de a facilita dezvoltarea durabilă a
cooperării fermierilor din
Moldova. Criticile reflectate în acest document nu
au menirea de a diminua
importanţa rezultatelor
obţinute de organizaţiile de stat și
cele ale donatorilor în promovarea
unei cooperări sporite a fermierilor. Recomandările se bazează pe
analiza cumulativă și comparativă
a constatărilor cercetării efectuate,
a mediului de funcţionare a cooperativelor agricole, inclusiv cadrul
legislativ și, desigur, pe informaţiile,
opiniile și afirmaţiile participanţilor
la cercetare. Prin urmare, principalele recomandări sunt:
• Politicile de stat trebuie să
promoveze creșterea numărului
de membri ai cooperativelor și
fuzionarea ulterioară a cooperativelor în asociaţii mai mari, ceea ce
va contribui în mod semnificativ la
creșterea puterii lor de negociere
în raport cu sectorul comerţului cu
amănuntul și cu intermediarii.

• Politicile agricole și de dezvoltare rurală trebuie să se concentreze
mai mult pe consolidarea mișcării
cooperatiste, care va rezolva un șir
de probleme cu care se confruntă
sectorul horticol, cum ar fi fragmentarea terenurilor, asolamentul, cumpărarea mijloacelor de producţie,
accesul la finanţare și tehnologii,
dezvoltarea infrastructurii post-recoltare și a infrastructurii de piaţă,
marketing și accesul la noi pieţe și
alte probleme.
• Politicile de dezvoltare a sectorului trebuie să asigure instituirea
unei platforme permanente de comunicare și cooperare între producătorii agricoli, structurile politice
și instituţiile știinţifice.
Din acest motiv, sistemul de transfer de
cunoștinţe trebuie să
identifice și să pună în
aplicare noi mecanisme, prin care serviciul
de extensiune ar putea
influenţa programul de
cercetări agricole și oferi informaţiile necesare
producătorilor agricoli.
Ca atare, serviciile de
extensiune rurală și agricolă trebuie
să stabilească dezvoltarea cooperativelor ca o prioritate esenţială și
trebuie să identifice măsuri clare și
activităţile necesare pentru aceasta
în planurile lor de activitate.
• Programele educaţionale la
toate nivelurile, inclusiv cele din
universităţi, învăţământul profesional și tehnic de specialitate, trebuie
să fie ajustate în vederea formării
specialiștilor pentru dezvoltarea cooperativelor, luând ca model programe similare din ţările cu experienţă
în acest domeniu.
• Este necesar de a aprofunda
susţinerea tehnică și financiară a
fermelor mici pentru a le organiza
în grupuri, asociaţii și uniuni, care
ar putea oferi oportunităţi semnificative de reducere a costurilor
asociate cu pătrunderea pe noi pieţe
și pentru a preîntâmpina excluderea

aspecte specifice legate de cadrul
legal și de reglementare.
• Structurile relevante ale
statului și organizaţiile donatoare trebuie să acorde mai multă
atenţie consolidării cooperativelor
agricole și membrilor acestora și
facilitării acumulării de capital în
acest segment. Deoarece rezultatele
tangibile vin foarte încet în sectorul agricol, accentul ar trebui să fie
pus pe programe pe termen lung și
pe rezultate, care se obţin lent (o
perioadă de 5-7 ani).
• De regulă, proiectele care susţin grupurile de producători și cooperativele nu sunt interconectate și
sunt limitate în timp, inclusiv susţinerea din partea consultanţilor,
oferită cooperativelor de afaceri.
Prin urmare, ar trebui să se pună
un accent deosebit pe asigurarea
susţinerii tehnice continue și medierii conflictelor prin crearea unui
birou de susţinere a cooperativelor
de afaceri din agricultură. Acesta
ar putea lua forma unei Agenţii de
Dezvoltare a Cooperativelor sau o
altă formă juridică fezabilă, care
i-ar permite să ofere acest tip de
asistenţă.
• Una dintre trăsăturile specifice ale creării cooperativelor în
Republica Moldova este crearea
cooperativelor cu scopul accesării
și absorbţiei granturilor. Însă, mărimea granturilor excesive aplicate
în acest sens de către donatori
îi descurajează pe producătorii
agricoli mici și mijlocii să creeze
cooperative de afaceri, favorizând

lor de pe pieţele agroalimentare.
• Implicarea statului în dezvoltarea structurilor asociative ar
putea lua forma îmbunătăţirii și
adaptării cadrului legislativ și de
reglementare la nevoile reale ale
micilor producători, inclusiv prin
introducerea cotei unice de impozitare în agricultură, îmbunătăţirea
serviciilor de consultanţă, asigurarea unei distribuţii mai echitabile a
subvenţiilor, dezvoltarea și promovarea de politici concrete.
• Cooperativele de afaceri
nou înfiinţate sunt vulnerabile în
perioada iniţială de activitate. Lipsa
expertizei, dezvoltarea instituţională slabă atât a cooperativelor, cât și
a membrilor acestora, face ca aceste
grupuri să fie vulnerabile în gestionarea conflictelor interne și în alte

doar antreprenorii agricoli mari. În
general, acest tip de producători
are dificultăţi în identificarea și
acumularea volumului necesar de
resurse financiare pentru investiţii
sau pentru iniţierea unei activităţi
în comun, în cazul în care aceștia
nu au o infrastructură comună.
De obicei, acești producători au
dificultăţi în accesarea unui credit
bancar din cauza gajului insuficient
și ratei ridicate a dobânzii stabilite
de bănci. Legislaţia naţională și alte
măsuri de susţinere prin politici
de subvenţionare nu conţin criterii
clare de identificare a producătorilor
agricoli mici și mijlocii, în conformitate cu realităţile naţionale, viabilitatea lor de afaceri bazându-se pe
rezultatele principale de producţie,
și pe importanţa producţiei lor pen-

tru economia naţională. De aceea,
este necesar de a stabili criterii
clare, bazate pe evaluarea planurilor
de afaceri, orientate spre susţinerea
cooperativele de afaceri create de
producătorii agricoli mici și mijlocii,
prin asigurarea de susţinere avansată pentru investiţii.
• Politicile fiscale au un impact
semnificativ asupra dezvoltării
cooperativelor de afaceri. Datorită
implicării strânse a membrilor
cooperativelor în procesele de luare
a deciziilor și naturii speciale a
tranzacţiilor între cooperative și
membrii acestora, cooperativele
pot fi privite ca agenţi executori
ai voinţei membrilor. Pentru a stimula creșterea volumului tranzacţiilor între cooperative și membri
și a volumului total al vânzărilor
efectuate prin intermediul cooperativei, aceste operaţiuni ar trebui
să fie scutite de taxa pe valoarea
adăugată.
• În general, este recunoscut
faptul că obiectivul unei activităţi
realizate pe bază de cooperare nu
este de a genera câștiguri pentru
cooperativă, ci de a spori veniturile membrilor. Prin urmare, drept
măsură de sprijinire a capacităţii de
investiţii și a viabilităţii financiare
a cooperativelor de afaceri, impozitul pe profit ar trebui aplicat doar
la veniturile personale obţinute de
către membri, dar nu la veniturile
membrilor care sunt investite în
dezvoltarea cooperativelor.
• Sensibilizarea opiniei publice
cu privire la promovarea principiilor
și beneficiilor dezvoltării cooperativelor este o sarcină grea, care
necesită o perioadă lungă de timp
și muncă sistematică. Prin urmare,
mesajele din partea Ministerului
Agriculturii și campaniile de informare ale proiectelor internaţionale
trebuie să fie recapitulate după diferite perioade de timp. În plus, este
important de a implica în acţiunile
de transfer de cunoștinţe, experţi
bine informaţi în domeniul cooperării, cu experienţă în domeniul
juridic și financiar pentru a încuraja
procesul de cooperare a producătorilor agricoli.
”Aceste studii, care ne-au fost
prezentate constituie un material
știinţific foarte util, care va avea
neapărat un impact practic. Aș
dori ca și de acum înainte Federaţia Naţională a Agricultorilor din
Moldova AGROinform să-și continue rolul de promotorul al acestor
politici de promovare și susţinere a
cooperării producătorilor agricoli
în teritoriu, așa cum o faceţi. Deși
nu este nouă, problema asocierii
agricultorilor este foarte actuală în prezent pentru agricultura
modernă a Republicii Moldova”,
a spus în concluzie Viceministul
Agriculturii și Industriei Alimentare
Ion Parea
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FERTILIZAREA SOLULUI ÎN AGRICULTURA ECOLOGICĂ
Care sunt fertilizatorii și amelioratorii de
sol care pot fi utilizaţi în
agricultura ecologică? Vă
prezentăm lista completă
și câteva sfaturi pentru
fermierii care cultivă, sau
abia intenţionează să cultive producţie organică.
1. gunoi de grajd şi
gunoi de păsări sau urină;
2. paie;
3. turbă;
4. compost uzat din
cultura ciupercilor;
5. compost din deşeuri
menajere organice;
6. compost din reziduuri vegetale;
7. produse animale
transformate provenite
din abatoare şi din industrializarea peştelui;
8. subproduse organice rezultate din industria
alimentară şi textilă;
9. alge şi produse din
alge;
10. rumeguş de lemn,
scoarţă şi resturi lemnoase;
11. cenuşă de lemn;
12. roci fosfatice
naturale;
13. roci de fosfat de
aluminiu calcinate;
14. zgura lui Thomas;
15. roci potasice măcinate;
16. calcar;
17. cretă;

18. roci de magneziu;
19. roci calcaro-magnezice;
20. sulfat de magneziu;
21. gips;
22. pudră de roci;
23. argilă (bentonită,
perlit);
24. sulfat de potasiu;
25. microelemente
(bor, cupru, fier, mangan,
molibden, zinc);
26. sulf;
27. clorură de calciu
(numai pentru tratamentele foliare aplicate la
măr).
Pregătirea gunoiului de grajd. Gunoiul de
grajd trebuie să fermenteze aerobic, prin 4 procedee: depozitarea gunoiului în grămezi mici, pe
platformă sau la capătul
tarlalei; depozitarea gunoiului în grămezi mari,

pe platforme betonate;
compostarea gunoiului
în prisme de compostare,
prin amestecarea cu lut,
nisip, pământ sau făină
de rocă; compostarea de
suprafaţă, prin împrăştierea direct pe tarla a
gunoiului proaspăt şi
incorporarea imediată
sub disc.
Pregătirea composturilor. Composturile

sunt amestecuri de resturi vegetale fermentate
aerob în prezenţa unor
ingrediente care activează fermentarea (gunoi
de grajd bine fermentat,
humus, făină de rocă,
var stins, plămădeală de
urzică).
Notă: 10 reguli de
compostare
Gunoiul de grajd, toate
resturile vegetale și dejecţiile animale, resturile
din prelucrarea mâncării
în gospodărie, crengile,
rumegușul, frunzele,
etc. trebuie să ajungă pe
platforma de compostare,
pentru ca după asta să
ajungă înapoi în sol. Pe
o suprafaţa de pământ
aflată într-un loc umbros,
se așează în straturi alternative cât mai omogen
cu putinţa materialele

amintite mai sus. Astfel
pe platforma de minim
2x3 m, se adaugă aceste
straturi până la aproximativ o înălţime de 1,5
m, după care se acoperă
cu un strat de paie și
pământ. Daca se respectă
aceste 10 reguli, după 10
– 11 luni, materialele se
transformă în compost,
care trebuie să semene
în final la aspect și miros
cu pământul reavăn de
pădure.
Reguli de compostare:
- Materialul supus
compostării are nevoie de
aer. Nu tasaţi platforma
niciodată și optimizaţi
amestecul cu resturi mai
grosiere (coceni, bucăţele
de crengi, etc..). Platforma
va fi făcută pe pământ și
nu în groapă și nu se va
acoperi cu folie.
- Platforma se va clădi
întotdeauna pe pământ
deoarece trebuie să permită accesul vieţuitoarelor implicate în procesul
de transformare.
- Resturile verzi și
gunoiul de grajd umed
se vor adăuga în straturi
subţiri pentru a preîntâmpina orice fenomen
de putrefacţie.
- Uscarea materialelor
trebuie evitată, procesul

de compostare având
nevoie de umiditate.
Eventual se pot aplica
stropiri ușoare.
- Trebuie evitată
umiditatea excesivă a
materialelor supuse compostării, care poate duce
la o tasare și eliminare a
aerului având drept consecinţă putrezirea.
- Resturile menajere
sau cele care emană
mirosuri neplăcute vor
fi amestecate cu praf de
argilă. Adaosul de praf
de argilă se poate face
și la fiecare 10 cm de
strat.
- Când toate resturile
au fost puse pe platformă, aceasta se acoperă
cu un strat de paie și
pământ pentru a preveni
uscarea sau umiditatea excesiva și pentru a
stimula încălzirea masei
compostabile, într-o prima fază.
- După 1-2 luni, grămada de compost se va
omogeniza și reconstitui
din nou. Zonele uscate se
vor umezi.
- Cu cât materialele
pentru compostare vor fi
mai variate, cu atât calitatea va fi mai bună.
- Nu compostaţi niciodată cantităţi mari din
același material.

CALENDARUL LUCRĂRILOR AGRICOLE ÎN LUNA MAI
În luna mai, în cultura plantelor de
câmp se vor încheia lucrările de însămânţat la toate culturile, iar în legumicultură este specifică plantarea răsadurilor în câmp.

CULTURA PLANTELOR DE CÂMP
- Se vor încheia lucrările de însămânţat la toate culturile până cel târziu în 10
mai;
- O altă lucrare care trebuie încheiată
în luna mai este erbicidarea cerealelor păioase şi continuarea erbicidării la culturile prăşitoare şi la alte culturi;
- Tratarea cu insecticide a solului şi a
seminţelor ce urmează a se însămânţa;
- Urmărirea lanurilor de cereale păioase în ceea ce priveşte atacul dăunătorilor
foliari şi executarea tratamentelor conform buletinelor de avertizare întocmite
de serviciul de protecţia plantelor şi care
se găsesc la fiecare primărie din judeţ; la

fel, se vor executa tratamente împotriva
bolilor la cereale păioase;
- Întreţinerea culturilor prăşitoare
prin executarea praşilelor mecanice şi
manuale şi prin erbicidarea pe vegetaţie a
culturilor.

CREŞTEREA ANIMALELOR
- Alcătuirea turmelor pentru păşunat;
animalele se vor scoate la păşunat numai
din data de 10 mai, pentru a se dezvolta
masa verde de pe păşuni;

- Se începe tunsul oilor;
- Până la 10 mai se va termina curăţirea fântânilor şi amenajarea locurilor
pentru adăpat;
- Înainte de a ieşi la păşune este
indicat a se administra în hrana animalelor masă verde în amestec cu ceva uscat,
pentru a preveni diareea;
- Plimbarea animalelor înainte de
păşunat pentru a le obişnui cu lumina
naturală şi mişcarea;

- Se vor urmări fătările la animale şi
se vor forma loturi de animale pentru
montă;
- Asigurarea montei artificiale, dar şi a
celei naturale;
- Efectuarea măsurilor sanitar veterinare prevăzute a se efectua în luna mai şi
înainte de ieşirea animalelor la păşune.

LEGUMICULTURĂ
- Pregătirea terenului pentru plantare
prin bilonare;
- Călirea răsadului prin descoperirea
răsadniţelor, solariilor sau, în sere, prin
aerisirea şi obişnuirea răsadurilor cu temperaturile din câmp;
- Executarea tratamentelor la răsaduri
împotriva bolilor şi dăunătorilor;
- Asigurarea necesarului de apă pentru
prinderea răsadurilor şi întreţinerea lor
zilnică prin udare până la prindere;

- În caz de secetă se vor pune în funcţiune instalaţiile de irigat pentru completarea necesarului de apă;
- Completarea golurilor acolo unde
este cazul;
- Recoltarea legumelor verdeţuri,
valorificarea lor şi înfiinţarea de culturi
succesive;
- Întreţinerea prin praşile a legumelor
nou plantate şi efectuarea tratamentelor
adecvate conform buletinelor de avertizare;
- Legatul, copilitul, cârnitul la roşii,
castraveţi etc.

POMICULTURĂ
ŞI VITICULTURĂ
- Întreţinerea solului curat între pomi
şi vie prin lucrări de arat, discuit, aplicarea îngrăşămintelor chimice necesare;
- Aplicarea tratamentelor pentru
rapăn, făinare, defoliatori, viespi, acarieni
etc.

EXTERNE
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STATISTICIENI SE PREGĂTESC
PENTRU RECENSĂMÂNTUL AGRICOL
Statisticile veridice
și complete elimină inexactităţile în procesul de
luare a deciziilor, iar dacă
e vorba despre sectorul
agricol, necesitatea unor
astfel de statistici este
acum mai stringentă ca
oricând. Astfel, la începutul lunii aprilie, experţii
în domeniul statisticii din
20 de ţări au participat în
cadrul unei mese rotunde
la Budapesta, unde au fost
prezentate noile recomandări FAO privind metodologia de colectare a datelor
în cadrul Recensământului
Agricol Mondial, care se va
desfășura în anul 2020.
Începând din 1945,
Organizaţia pentru
Alimentaţie și Agricultură
a Naţiunilor Unite (FAO)
oferă ţărilor membre suport în efectuarea recensămintelor naţionale, care
se desfășoară odată la 10
ani. În cadrul, recensămintelor naţionale, planificate
pentru anul 2020 vor fi
colectate și analizate date
privind efectele practicilor
agricole asupra mediului,

emisiile de gaze cu efect de
seră, proporţiile agriculturii intensive, tipurile
de proprietate funciară, utilizarea terenurilor, metode
de irigare și resursele de
apă, efectivele de animale,
și, desigur, cu privire la
numărul și mărimea terenurilor agricole.
Noile recomandări,
privind recensămintele
agricole și cercetările FAO,
elaborate de un grup de experţi internaţionali, includ
metodologii inovatoare
și eficiente în domeniul
colectării de date, precum
și recomandări pentru
integrarea datelor recensămintelor naţionale, dar și

metodologii de diseminare
a datelor finale.
„Experţii FAO au lucrat
în decurs de doi ani la elaborarea noilor recomandări, bazându-se pe consultările pe care le-au avut
anterior cu reprezentanţii
diferitor ţări și cu alte părţi
interesate“, - a declarat
Giorgi Kvinikadze, specialist în domeniul statisticii
în cadrul Oficiului regional
FAO pentru Europa și Asia
Centrală cu sediul în Budapesta. „Aceste recomandări
sunt prezentate în întreaga
lume, în cadrul a opt mese
rotunde regionale, care ajuta experţii din diferite ţări
să înţeleagă mai bine noile

abordări promovate de noi
în domeniul statisticilor
agricole”, a mai explicat
expertul.
Recensămintele agricole naţionale reprezintă
o sursă amplă și completă
de informaţii statistice
necesare pentru elaborarea politicilor în domeniu. Punerea în practică
a recomandărilor FAO,
actualizate la fiecare zece
ani, ajută la compararea și
integrarea datelor culese
în cadrul recensămintelor
naţionale și permite ţărilor
să monitorizeze tendinţele
și să evalueze eficienţa
performanţei lor în comparaţie cu alte ţări.
În cadrul mesei rotunde regionale, care s-a
desfășurat la Budapesta au
participat reprezentanţi din:
Albania, Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Bosnia
și Herţegovina, Georgia,
Ungaria, Israel, Kazahstan,
Kîrgîzstan, Macedonia,
Moldova, Muntenegru,
Federaţia Rusă, Serbia, Tadjikistan, Turcia, Turkmenistan, Ucraina și Uzbekistan.
Sursa: fao.org/europe

A FOST LANSAT PROGRAMUL DE PROMOVARE
A CULTURII DE SORG LA NIVEL EUROPEAN
Au fost stabilite primele acţiuni care se vor desfășura în cadrul
programului european de promovare
a sorgului, finanţat în mare parte din
fonduri europene. Două ţări - ţintă,
România și Rusia vor găzdui, încă din
această vară, o serie de loturi demonstrative, în judeţele Ialomiţa și Olt
(Romania) și în regiunile Krasnodar,
Rostov, Saratov și Volvograd (Rusia).
Aceste loturi, al căror scop este
popularizarea culturii sorgului, vor
fi semănate cu sorg-boabe și sorg
furajer din material genetic autohton
și străin, pentru a ilustra diversitatea ofertei de hibrizi. Culturile vor fi
urmărite pe tot parcursul perioadelor
de vegetaţie; totodată, vor fi realizate evaluări, în special în privinţa
unor aspecte ca influenţa densităţii
semănatului asupra producţiei medii,
sau rezistenţa la cădere, un mijloc
excelent de a descoperi calităţile
agronomice ale acestei plante, în
condiţii concrete.
Sorgul răspunde provocărilor viitoare ale agriculturii durabile. Acesta
combină productivitatea cu preocupările faţă de mediu și conservarea
resurselor de apă, fiind o cultură
rezistentă la secetă. Programul european de promovare a sorgului are
ca și ţintă cinci ţări din U.E.: Franţa,
Spania, Italia, Bulgaria, Romania și
două ţări terţe: Rusia și Ucraina).
Programul european de promovare a sorgului vine pe fondul

Congresului European al Sorgului
care a avut loc in data de 3 noiembrie
2016 la București, unde s-au reunit
actorii și experţii europeni și internaţionali din acest sector. Această
primă întâlnire a reunit aproape 250
de profesioniști și experţi europeni
și internaţionali de sorg pe subiecte
variate precum progresul genetic,

agronomie, pieţe și oportunităţi,
legislaţie agricola și marketing.
Notă: Din sorg se pot face diverse
produse de panificaţie, atât dospite
cât și nedospite, poate fi folosit la
prepararea băuturilor fermentate sau
poate fi gătit în aburi, sub formă de
fulgi, integral sau extract siropos.
Culoarea sorgului este una
deschisă, textura una plăcută, iar
gustul similar celui al grâului, pe

care îl poate substitui cu succes. Din
punct de vedere nutriţional, sorgul
este bogat în fier, calciu, potasiu sau
policosanol, un compus care poate
reduce colesterolul și îmbunătăţi
sănătatea inimii.
Spre deosebire de părerile
conform cărora unele cereale duc la
creșterea bruscă a zahărului în sânge,
despre sorg s-a demonstrat că oferă
o digestie lentă și un indice glicemic
scăzut. Alimentele cu indice glicemic
scăzut oferă o mai bună senzaţie de

saţietate, ceea ce ajută la controlul
greutăţii prin reducerea cantităţii de
mâncare consumate la o masă.
Sorgul poate fi consumat integral,
mai ales prin adăugarea în salate,
sau măcinat sub formă de făină,
apoi folosit că ingredient de bază la
prepararea unor alimente extrem de
populare cum ar fi prăjiturile, pâinea,
pastele, blatul de pizza, etc.
Sursa: gazetadeagricultura.ro

NOTĂ: În Republicaa
Moldova pentru prima
dată Recensământul
general agricol a fost
efectuat în perioada
15 martie -15 aprilie
2011, iar datele finale ale acestuia au fost
lansate în mai, 2013.
Potrivit Biroului Naţio-ta a
nal de Statistică, aceasta
fost cea mai complexă activitate în domeniul statisticii agricole
realizată de către BNS în corespundere cu standardele metodologice ale Eurostat şi recomandările
Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie
şi Agricultură (FAO) cu privire la efectuarea unui
recensământ agricol în perioada 2006–2015, pentru
încadrarea în Runda Mondială a Recensămintelor
Agricole 2010.
Informaţia prezentată la acea perioadă priveşte: structura producătorilor agricoli; potenţialul
resurselor umane, funciare şi tehnice în agricultură:
suprafeţele terenurilor agricole după modul de folosinţă – terenuri arabile (inclusiv structura suprafeţelor însămânţate), livezi, vii, etc.; numărul pomilor
fructiferi şi a butucilor de viţă de vie – total şi pe
grupele principale de soiuri; efectivul de animale şi
păsări pe specii, grupe de vârstă şi sex; existentul şi
utilizarea maşinilor şi echipamentului agricol; populaţia ocupată în agricultură, inclusiv sub aspect
gender etc. Datele privind Recensământul General
Agricol 2011 pot fi accesate pe pagina web a Biroului Naţional de Statistică la rubrica: Recensăminte.

GERMANIA A VOTAT
INTRODUCEREA TAXEI
DE AUTOSTRADĂ
Camera superioară a Parlamentului german (Bundesrat) a
aprobat introducerea unei taxe
pentru toate autoturismele care
circulă pe drumurile şi autostrăzile
din Germania. Taxa va costa până
la 130 de euro pe vehicul, dar germanii îşi vor putea recupera banii
prin deduceri fiscale.
Actul normativ ar urmă să se
aplice începând din 2019, pentru
13.000 de autostrăzi şi 39.000 de kilometri de drumuri federale. Nivelul
taxei va varia în funcţie de criteriile
de mediu astfel că autoturismele
care poluează mai puţin vor plăti
o taxa mai mică. Nivelul maxim al
taxei pentru un vehicul înmatriculat
în străinătate va fi de 130 de euro
pe an. Vehiculele înregistrate în
Germania vor plăti şi ele această

taxa care va putea fi însă dedusă din
taxa anuală pe autovehicul, astfel că
şoferii străini vor fi, efectiv, singurii
care vor plăti nouă taxa. Pentru
automobiliştii străini, legea prevede
costuri mai mici pentru vignetele pe
durate scurte care cel mai probabil
vor fi utilizate de vizitatori, preţurile variind între 2,50 şi 25 de euro
pentru o vignetă valabilă 10 zile,
în funcţie de cât de poluant este
automobilul, şi între 7 şi 50 de euro
pentru o vignetă valabilă două luni.
Formă actuală a legii este rezultatul unui compromis convenit luna
trecută cu Comisă Europeană, după
ce Executivul comunitar a ameninţat
că va da în judecată Germania dacă
nu modifică legea pentru a fi mai
corectă faţă de automobiliştii străini.
Sursa: hotnews.ro
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SFATURI UTILE ȘI RECOMANDĂRI PENTRU CONSUMATORI
ÎN AJUNUL SFINTELOR SĂRBĂTORI DE PAȘTI

Ca în fiecare an, în ajunul
sărbătorilor de Paști când, în mod
tradiţional, crește consumul de
produse alimentare, în deosebi a
celor de origine animală, Agenţia Naţională pentru Siguranţa
Alimentelor a organizat și în acest
an o conferinţă de presă, în cadrul
căreia a venit cu recomandări și
sfaturi pentru consumatori. Cu
toate că, fiecare dintre noi crede
că știe să-și protejeze propria
sănătate și sănătatea familiei, iar
regulile de bază ne par arhicunoscute, statisticile ne demonstrează
din an în an că nu ne-am învăţat
prea bine lecţia, iar de sărbători
numărul toxiinfecţiilor alimentare explodează. Din acest motiv,
reamintim recomandările medicilor și a specialiștilor în domeniul
Siguranţei Alimentelor.

REGULA DE AUR:
NU CUMPĂRAŢI PRODUSE
ALIMENTARE DIN STRADĂ!
În acest sens, prima și cea mai
importantă regulă este să procurăm produse alimentare numai din
unităţi sau spaţii autorizate sanitarveterinar – magazine alimentare,
pieţe agro-alimentare, unde produsele sunt recepţionate în baza documentelor care confirmă calitatea
și siguranţa acestor produse, acolo
unde produsele sunt păstrate în
conformitate cu condiţiile tehnologice, regimul termic, unde produsul
este asigurat cu marcajul corespunzător, care confirmă provenienţa
și siguranţa acestuia. De obicei, în
ajunul sărbătorilor, tot mai mulţi
comercianţi ies în stradă ca să-și
vândă marfa, iar carnea, peștele,
ouăle sunt comercializate chiar din
portbagajele mașinilor particulare
sau, și mai și – în tarabe se transformă până și bordurile de prin
preajma pieţelor. Despre siguranţa
sanitar-veterinară a produselor
vândute în așa mod, nici nu putem
vorbi!
”În perioada aceasta, ANSA a
intensificat a intensificat controalele la nivel naţional, pe tot lanţul
alimentar, și anume în unităţile de
procesare, în abatoare, în unităţile de

comercializare, cele de alimentaţie
publică, dar și în procesul de certificare a produselor autohtone și a celor
provenite din import. În plus funcţionează linia fierbinte telefonică a
Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa
Alimentelor, la care fiecare consumator poate să apeleze și să se expună
pe marginea unor cazuri constatate
sau posibile neconformităţi, pe care
le-a constatat”, a anunţat în cadrul
briefingului de presă Directorul Adjunct ANSA, Dl Ion Toma.

ANSA RECOMANDĂ
CONSUMATORILOR SĂ FIE ATENŢI
LA CÂTEVA ASPECTE:
- Citiţi cu atenţie eticheta
produselor pentru a vă informa
privitor la calitatea și compoziţia
produsului. Informaţia de pe etichetă trebuie să cuprindă: denumirea
produsului, numele și adresa produ-

să fie curat, nedeteriorat, să nu
prezinte semne de bombaj;
- Se interzice aplicarea pe ambalaj sau pe etichetă a autoadezivelor
pentru a nu duce în eroare consumatorul și pentru a se evita dubla
informare. Informaţia conţinută de
etichetă trebuie să fie prezentată în
limba de stat, fără a exclude redactarea acestea și în alte limbi.
- Fiţi atenţi la igiena personalului care vă deservește și la condiţiile sanitare de comercializare a
alimentelor.
- Verificaţi senzorial calitatea
produselor alimentare pe care intenţionaţi să le cumpăraţi (culoare,
miros, aspect, gust etc.).
- După procurare, păstraţi produsele conform indicaţiilor înscrise
de producător pe ambalajul produsului (temperatura de păstrare,
umiditatea etc.)

sporită ca suprafaţa acestuia să fie
curată, cu un strat uniform de solzi,
culoarea potrivit speciei, bronhiile
roșii, cu nuanţă caracteristică speciei, fără rupturi;
La procurarea ouălor examinaţi
aspectul lor exterior. Coaja ouălor
proaspete trebuie să fie integră, curată, mată, poroasă, fără pete și miros.
ATENŢIE! Vânzarea ouălor în unităţile de desfacere se face numai în
locuri separate. Ouăle trebuie să fie
marcate corespunzător.

CE TREBUIE SĂ ȘTIM ATUNCI CÂND
PROCURĂM CARNE, PEȘTE, OUĂ,
LAPTE ȘI PRODUSE LACTATE
Carnea trebuie să fie elastică,
de o culoare de la roz pal până la
roșu închis, în urma apăsării cu
degetul să revină la forma iniţială și
să nu prezinte suprafaţa lipicioasă,
urât mirositoare. Atrageţi atenţia
la ștampila de control sanitar-veterinar. În cazul când carnea provine
din sacrificările efectuate în locurile
temporar amenajate pentru sacrificare, aceasta va fi comercializată
pe loc, imediat după sacrificare,
examinare și marcare.
Peștele se poate valorifica în stare vie, refrigerată, congelată, sărată,
uscată, afumată, marinată, conservată, cu respectarea următoarelor
condiţii: comercializarea acestor
sortimente este admisă numai în
unităţi specializate, sau secţii ale
magazinelor alimentare înregistrate

Marcajul de pe ouă este format
din doua componente: 1. codul întreprinderii de producere; 2. data producerii. Păstrarea ouălor se face în
condiţii termice adecvate. Termenul
de valabilitate a ouălor constituie 28
zile de la data ouatului. Nu uitaţi că
înainte de consum, ouăle trebuie să
fie spălate, deoarece de pe coajă pot
pătrunde în alimente microorganisme dăunătoare sănătăţii
La procurarea laptelui trebuie să
cunoaștem că acesta trebuie să aibă
culoare albă cu nuanţă slab gălbuie,
ce se accentuează în cazul laptelui cu
conţinut sporit de grăsime și caroten.
Atenţie! Cumpăraţi lapte din vitrine
frigorifice ce au temperaturi cuprinse
între 4-6 0C. Dacă temperatura este
mai ridicată, riscaţi să cumpăraţi
lapte alterat. Păstraţi laptele în frigider, în vas închis, deoarece absoarbe
foarte ușor mirosurile străine.

ALTE PRODUSE ALIMENTARE
TRADIŢIONALE
Cozonaci, prăjituri, produse de
panificaţie, legume de sezon, etc. se
pot comercializa în spaţii amenajate
și autorizate, sub controlul personalului de specialitate.
cătorului, lista ingredientelor, cantitatea netă sau volumul de produs,
data durabilităţii minimale sau data
limită de consum, ţara de origine,
condiţiile speciale de păstrare și/
sau condiţiile de utilizare, declaraţia nutriţională și instrucţiuni de
utilizare, în cazul în care omiterea
lor ar îngreuna utilizarea corectă a
produsului alimentar.
- Atenţie la ambalaje! Ambalajele nu trebuie să fie deteriorate
și trebuie să asigure protecţie pe
durata transportării, depozitării și a
comercializării. Ambalajul trebuie

ATENŢIE! - Se recomandă ca
populaţia să achiziţioneze produsele alimentare specifice acestei
Sfinte Sărbători, numai din spaţii
sau unităţi înregistrate sanitar
veterinar, evitaţi comerţul ”stradal”, acesta având un impact
negativ asupra sănătăţii consumatorilor și contribuie la apariţia
toxiinfecţiilor alimentare. De
remarcat este faptul că produsele
alimentare comercializate în locuri
neautorizate sunt expuse în condiţii
necorespunzătoare din punct de

sanitar veterinar; se păstrează în spaţii frigorifice sau
în utilaj specializat pentru
(peștele viu) cu respectarea
parametrilor de temperatură
în funcţie de sortimentul supus comercializării;
sortimentele de pește sunt
însoţite obligatoriu de certificat care confirma calitatea,
originea și valabilitatea acestuia, eliberat sub responsabilitatea
operatorului economic furnizor.
La procurarea peștelui în
stare proaspătă acordaţi o atenţie

vedere sanitar, personalul care
manipulează cu aceste produse nu
deţine carnete medicale, instruirea
igienică și echipament necesar de
protecţie, cu atât mai mult produsele alimentare nu sunt sigure
din punctul de vedere al calităţii
și siguranţei alimentelor, acestea
nu deţin documente ce confirmă
calitatea, siguranţa și provenienţa
lor și astfel pot pune în pericol
sănătatea consumatorilor și chiar
viaţa lor.

PENTRU A ELIMINA RISCURILE
APARIŢIEI TOXIINFECŢIILOR
ALIMENTARE
Nu procuraţi alimente după data
limită de consum sau cu termenul
de valabilitate expirat, depozitaţi și
păstraţi alimentele conform instrucţiunilor producătorului și neapărat
ţineţi cont de instrucţiunile producătorului privind congelarea, decongelarea și pregătirea bucatelor.
Perioada respectivă atesta
apariţia pe piaţa a unor legume timpurii, cum a-r fi: ridichi roșie, varza,
diverse soiuri de salate, ceapa verde,
castraveţi s.a. Asiguraţi-va ca aceste
legume sunt inofensive și nu Vă expun pericolului unei toxiinfecţii alimentare, procurându-le în locurile
autorizate și de la agenţii economici
autorizaţi sanitar-veterinar.
Atenţie! Asiguraţi-vă că organizaţi festivităţi numai în locuri autorizate. Acceptarea în cadrul unităţilor de comerţ si alimentaţie publică
a produselor alimentare preparate în
condiţii casnice este interzisă.

Numărul de telefon al linei fierbinţi ANSA este 0 800 800 33 și
poate fi apelat gratuit de către cetăţeni, din orice reţea de telefonie,
pentru a sesiza nereguli în domeniul siguranţei alimentelor.
Surse foto: paginadeagricultura.ro; sputnik.md; maramedia.ro
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FOCUL HARIC VA FI ADUS ȘI ÎN ACEST AN ÎN MOLDOVA
Pentru al 15-lea an consecutiv Focul Haric va fi adus
în Republica Moldova. În Joia
Paștelui, delegaţia de clerici în
frunte cu Înaltpreasfinţitul Mitropolit Vladimir, va zbura cu o
cursă comercială a Companiei
„Tandem Aero” către Cetatea
Ierusalimului, notează noi.md.
După ce va ajunge la Chișinău,
Focul Haric le va fi împărţit
preoţilor și credincioșilor, care
îl vor răspândi apoi în întreaga ţară.

„În ziua de sâmbătă, disde-dimineaţă, ne vom deplasa în orașul vechi, cetatea
Ierusalimului, la Mormântul
Mântuitorului, unde conform tradiţiei, se aprinde Focul Haric, în jurul orei 14.00.
Sâmbătă seara, în ajun de
Paște, Focul Haric va fi adus
în faţa Catedralei Mitropolitane «Nașterea Domnului»
din capitală”, a menţionat secretarul Mitropoliei
Moldovei, Prot. Mitr. Vadim

REŢETE DE PAȘTE: CUM VOPSIM
OUĂLE DE PAȘTE NATURAL,
FĂRĂ SĂ FOLOSIM VOPSEA CHIMICĂ
MOV  AFINE
Aceasta este cea mai simplă metodă de vopsire
pentru obţinerea unor ouă de un mov intens. Prin
zdrobirea afinelor de coaja oului se vor obţine mai
multe pete de culoare.
INGREDIENTE: o jumătate de punga de afine congelate, 4 căni de apă; se fierbe 30 de minute.

Pentru sărbătorile de Paște, creștinii încondeiază
ouă. Originea acestui obicei se pierde în negura vremurilor. Oul este considerat drept simbol universal al
nașterii, în cazul religiei creștine este atribuit mai frecvent simbolului renașterii, al nemuririi, făcând parte
și din simbolurile reînvierii naturii și a vegetaţiei. Obiceiul de a vopsi ouă de Paște l-au practicat strămoșii
noștri din timpurile cele mai vechi. La început, ouăle
erau vopsite numai în culoarea roșie, dar cu timpul au
început să fie utilizate și alte culori. Pe lângă vopsirea
ouălor într-o singură culoare, se practică și încondeierea ouălor cu diverse motive decorative. Este important
de menţionat că acest obicei s-a transformat în prezent
într-o adevărată artă. La vopsirea tradiţională a ouălor
de Paști se folosesc coloranţi naturali: flori, frunze, fructe și coji de copaci. Cu regret, astăzi unele metode de
vopsire cu coloranţi naturali au fost date uitării, fiind
înlocuiţi cu cei chimici, dăunători sănătăţii.
Ne-am propus să găsim câteva reţete de vopsire a
ouălor de Paște cu coloranţi naturali. Sănătos, ecologic, iar dacă antrenaţi și copiii în acest proces creativ,
efortul va fi răsplătit îndoit!

PORTOCALIU DESCHIS 
COAJĂ DE CEAPĂ
Cojile de ceapă galbenă, pe cât sunt de fragile,
pe atât sunt de eficiente în obţinerea ouălor de un
portocaliu deschis. Ouăle se pot fierbe împreună cu
vopseaua, dar acest lucru nu e neapărat necesar.
Ingrediente: Cojile de la 6-8 cepe galbene cu 4 căni de
apa, fierte timp de 30 de minute.

MARO  CEAI SAU CAFEA
Cu cât cafeaua sau ceaiul sunt mai colorate,
cu atât culoarea ouălor vopsite va fi mai intensă.
Lăsaţi pur și simplu ouăle în cafea sau ceai peste
noapte, pentru a obţine o culoare maro deschis.
Atenţie! Ceaiurile cu diverse arome pot da culori
diferite.

VERDE  SPANAC SAU IARBĂ
Zeama de spanac fiert sau de iarba fiarta poate
colora ouăle de Paște într-un verde crud deosebit.

ALBASTRU  VARZĂ
Varza roșie va colora ouăle în albastru, deși culoarea vopselei în sine este purpurie. Această vopsea
are nevoie de mai mult timp pentru a da culoare oului. Pentru un albastru închis, ouăle trebuie lăsate în
vopsea peste noapte. Ingrediente: o jumătate de varză
roșie, 4 căni de apă; se fierbe 30 de minute.

GALA TURISMULUI 2017
ȘIA DESEMNAT CÂȘTIGĂTORII
Ajunsă la cea de-a doua ediţie,
Gala Turismului a desemnat cei mai
buni reprezentanţi ai turismului în
Republica Moldova pe parcursul anului
trecut. Ceremonia festivă de premiere a
câștigătorilor a avut loc vineri, 7 martie,
la Teatrul „Eugen Ionesco”.
Pretendenţii la titlul de Cel mai bun
în turismul din Moldova au fost nominalizaţi în 20 de categorii, iar câștigătorii
au fost aleși prin vot online al internauţilor, dar și de un juriu specializat.

rea turismului autohton la nivel naţional,
prin stimularea participării cetăţenilor RM
la viaţa de zi cu zi a industriei turismului.
”De-a lungul anilor turismul receptor a
fost cea mai slabă ramură a turismului în
RM, fapt ce a creat lungi discuţii în rândul
reprezentanţilor acestui domeniu, mulţi
punându-și întrebarea dacă putem sau
nu dezvolta această ramură a industriei.
Prin desfășurarea acestui proiect, dorim
să demonstrăm că domeniul respectiv se
poate dezvolta nu doar în baza turismului

Astfel, Cea mai recomandată destinaţie
turiștilor străini este Orheiul Vechi, Carla’s
Dreams a ocupat prima poziţie la categoria Ambasador al turismului în Republica
Moldova, iar Ziua Vinului a fost numit evenimentul care generează cel mai mare flux
de turiști străini. Titlul pentru Cea mai
bună agenţie de turism receptor din ţară
i-a revenit agenţiei Tatrabis, iar Cea mai
bună agenţie de turism emiţător a devenit
Voiaj International. Pe prima treaptă la
categoria Cel mai bun meșter popular care
promovează Republica Moldova a urcat
olarul Vasile Goncear. Tot cei mai buni
dintre cei buni sunt și vinăriile și vinurile
recomandate turiștilor. Aici primii s-au
dovedit a fi vinăria Asconi, iar Cel mai recomandat vin turiștilor, Negru de Purcari.
Cel mai bun brand care promovează turismul în ţara noastră este Wine of Moldova.
În același context, Cel mai apreciat restaurant cu un meniu din bucate tradiţionale a
fost desemnat restaurantul Vatra Neamului. Pentru a merge să viziteze Castelul
MIMI, Cel mai bun proiect de dezvoltare
a turismului din Republica Moldova, un
turist străin ar putea ușor apela la Cel
mai bun ghid din ţară, Nicolae Bulat. Tot
aici, orheianca.md a devenit Cea mai bună
sursă media ce promovează turismul, scrie
ipn.md.
Potrivit site-ului galaturismului.fptm.
md, proiectul dat are drept scop promova-

de litoral sau cel de munte, care este vast
promovat de către alte ţări. Republica Moldova este un stat al cărui potenţial turistic
încă nu a fost valorificat, un stat unde autenticul e la el acasă și avem șanse foarte
mari de a atrage turiștii atât din Europa,
cât și de pe celelalte continente ale lumii,
dacă aplicăm o strategie de promovare
corectă și stabilim foarte clar domeniului
de interes turistic al potenţialilor turiști și
vizitatori. Conceptul de Gală a Turismului
își propune să spargă stereotipul despre
Republica Moldova ca fiind un stat unde
turismul nu este la el acasă. Ori, acest
lucru poate fi ușor demonstrat printrun șir de evenimente, ce de la un an la
altul devin tot mai atractive, atât pentru
cetăţenii din Republica Moldova, cât și
pentru cei de peste hotarele ţării. Primul
pas pe care ni-l propunem este promovarea destinaţiilor turistice la nivel naţional
și internaţional, în special către cetăţenii
Republicii Moldova, informarea acestora
și, ca urmare, trezirea interesului faţă de
acest domeniu, astfel încât fiecare dintre
cetăţenii noștri să cunoască cel puţin 10
atracţii și trasee turistice, care să poată
fi propuse oricând și oricărui potenţial
turist al acestui stat”, precizează site-ul
oficial al proiectului.

LAVANDA 
SUCUL DE GRAPEFRUIT ROȘU
O altă vopsea naturală perfectă pentru a vopsi
ouăle de Paște este sucul de grapefruit roșu. Ouăle
se fierb în suc de grapefruit timp de 45 de minute
pentru a căpăta o culoare lavanda pastel. Adăugarea
oţetului va accelera vopsirea și culoarea se va păstra
mai bine.

ROZ DESCHIS  SUC DE SFECLĂ
În loc să fierbeţi ouăle în sucul de sfeclă, le puteţi
lăsa peste noapte. Atenţie însă! Fierbeţi bine ouăle
înainte de a le scufunda în sucul de sfeclă, pentru
că acesta penetrează coaja și vă puteţi trezi cu oul
colorat și pe interior.

GALBEN  ȘOFRAN DE INDIA
Acest condiment dă o culoare galbenă ouălor de
Paște, dar necesită mai mult timp pentru ca vopseaua
să prindă. Ingrediente: Câteva vârfuri de cuţit de șofran
puse într-un borcan cu apă de la robinet.

Cheibaș. Cheltuielile pentru
aducerea luminii sfinte în
Moldova vor fi suportate de
către Mitropolie.
Focul Haric este considerat un miracol. După ce
Mântuitorul Hristos a fost
înmormântat, o lumină
puternică a spart piatra și,
de atunci, focul divin se
aprinde pe mormântul lui
Hristos de fiecare dată, în
timpul vecerniei din Sâmbăta Mare.

ROȘU CĂRĂMIZIU  PAPRICA
Cu trei-patru linguri de paprica, fierte timp de
30 de minute, se pot obţine oua de un frumos roșu cărămiziu.
VIOLET ÎNCHIS  VIN ROȘU
Diluat sau folosit ca atare, vinul roșu poate fi
extrem de eficient în obţinerea unor ouă de culoare
violet-închis.
Cu siguranţă, acestea nu sunt nici pe departe
toate reţetele naturiste la care recurg gospodinele din
cele mai vechi timpuri pentru a vopsi ouăle de paște.
Cu puţină improvizaţie, experienţă și imaginaţie,
puteţi da culoare mesei se sărbătoare!

Sursa foto:
facebook.com/fptm.md
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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

Piaţa angro
Bălţi

mediu

minim maxim

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 broccoli
Varză conopidă
Varză de pechin
Varză roşie
Vinete

2.00
2.00
3.00
2.80
2.50
2.00
-

5.00
2.20
4.50
3.00
3.00
3.00
-

3.00
2.00
4.00
3.00
2.70
2.50
-

2.50
40.00
1.20
26.00
3.00
3.00
20.00
3.00
75.00
2.00
12.00
-

6.00
50.00
2.50
30.00
5.00
3.00
26.00
3.50
75.00
2.50
15.00
-

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

3.00
4.00
3.00
-

6.00
6.00
4.50
-

5.00
5.00
3.50
-

25.00
20.00
2.50
4.00
4.00
18.00
12.00
18.00
18.00

26.00
24.00
6.00
6.00
4.00
20.00
15.00
20.00
20.00

Piaţa angro
Chişinău

3/30/2017

Piaţa agricolă
Ungheni

Piaţa agricolă
Cahul

mediu minim maxim mediu minim maxim mediu minim maxim mediu
LEGUME
3.00
3.00
6.00
3.00
2.50
6.50
5.00
3.50
4.00
4.00
45.00
24.00
40.00
24.00
42.00
45.00
45.00
35.00
35.00
35.00
1.50
1.50
3.00
1.50
2.50
5.00
4.00
4.00
4.00
4.00
7.00
9.00
7.00
14.00
15.00
14.00
30.00
32.00
30.00
45.00
50.00
50.00
28.00
30.00
32.00
30.00
40.00
45.00
45.00
35.00
35.00
35.00
31.00
33.00
31.00
35.00
35.00
35.00
3.50
1.00
3.00
1.00
5.00
8.00
7.00
3.50
4.00
4.00
3.00
1.00
2.00
1.00
5.00
6.00
6.00
35.00
37.00
35.00
24.00
15.00
25.00
15.00
30.00
35.00
35.00
25.00
28.00
25.00
3.50
2.00
3.00
2.00
5.00
6.00
6.00
4.00
5.00
5.00
75.00
45.00
55.00
45.00
35.00
70.00
60.00
2.50
2.00
3.00
2.00
2.50
5.00
4.00
3.00
3.50
3.00
43.00
47.00
43.00
24.00
28.00
24.00
30.00
35.00
30.00
12.00
12.00
15.00
12.00
15.00
18.00
18.00
15.00
15.00
15.00
6.00
6.00
6.00
33.00
40.00
33.00
35.00
35.00
35.00
FRUCTE
24.00
26.00
24.00
25.00
25.00
25.00
90.00
90.00
90.00
16.00
18.00
16.00
25.00
23.00
26.00
23.00
25.00
28.00
25.00
20.00
14.00
18.00
14.00
18.00
18.00
18.00
3.00
2.00
8.00
2.00
3.00
4.00
4.00
2.00
3.00
3.00
4.50
3.00
8.00
3.00
8.00
10.00
8.00
3.00
5.00
4.00
4.00
4.00
8.00
4.00
5.00
6.00
6.00
3.00
5.00
4.00
5.00
12.00
5.00
10.00
12.00
10.00
70.00 150.00 140.00
32.00
38.00
32.00
40.00
40.00
40.00
18.00
16.00
19.00
16.00
18.00
18.00
18.00
25.00
35.00
25.00
25.00
35.00
30.00
30.00
35.00
30.00
12.00
15.00
18.00
15.00
13.00
13.00
13.00
20.00
18.00
20.00
18.00
12.00
12.00
12.00
20.00
18.00
20.00
18.00
12.00
12.00
12.00
-
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OFERTE COMERCIALE
OFERTE
Produs /
Serviciu

Preț

Hidrobur
Vând porumb

Cantitate

Contacte

4 unități

Email: desmasagro@gmail.com

200 t

s. Voinescu, Hâncești; Telefon:
069876699;

Vând grâu alimentar

20 t

s. Voinescu, Hâncești; Telefon:
069876699;

Vând floarea
soarelui

100 t

s. Voinescu, Hâncești; Telefon: ; Mobil:
069876699; Email: vonescu069

Vând fasole

700 kg

Vând boabe de
porumb

or. Hâncești; Telefon: ; Mobil:
060009563;
s. Cățeleni; Telefon: 069194787;

15

Porumb pentru
furaj

500 t

s. Moldovanca, raionul Fălești; Mobil:
+37369694895; Email: profitagro@mail.ru

Porumb pentru
furaj

500 t

MD-5917, s. Chetriș, raionul Fălești ;
Telefon:0 69233509; 069553653; Email:
jornyayion@mail.md

vând echipamente mini brutărie

1 unitate

fructe uscate

15 t

răsad de tomate

10 000

s, Bălănești r. Nisporeni; Telefon:
026453598;
Nisporeni; Telefon: 026423050; Mobil:
067123050; Email: prudol@mail.com
s. Bălăurești; Telefon: 069926550;

CERERI
Produs / Serviciu

Preț

Cantitate

Contacte

Cumpărăm floarea
soarelui

1 000 t

Telefon: 060407232; Mobil:
060407232; Email: contabilitate.tgg@gmail.com

Oferta coacăz

7 MDL

4 000
unități

s. Cucuieți, r-l Râșcani; Telefon:
+37368600162; Mobil: +37379013579;

Procuram vișina in
stare proaspăta

100 t

s. Buteni r-ul Hâncești; Telefon: 069221826;068574279;

Oferta butași de
zmeura

3 MDL

5 000
unități

s. Cucuieți, r-l Râșcani; Telefon:
+37368600162; Mobil: +37379013579;

Procuram cireșe in
cantități nelimitate

100 t

s. Buteni r-ul Hâncești;
Telefon: ; Mobil:
069221826;068574279;

Oferta butași de
zmeura

3 MDL

7 000
unități

s. Cucuieți, r-l Râșcani; Telefon:
+37368600162; Mobil: +37379013579;

Ridiche de luna

30 000
MDL

3t

MD-3618, s. Chirileni, raionul Ungheni ;
Telefon: +373 236 75341; Mobil: +373
79207222 ; Email: vladei@mail.md

Prestam servicii calitative in păstrarea strugurilor, fructelor, roada
anului 2017.

30 000
MDL

3t

Ungheni, Mănoilești; Telefon: +373 236
73253; Mobil: +373 795 50647; Email:
glodeanu@mail.md

100 t

Telefon: 078649049; Mobil: 078649049;
Email: Calomba@mail.ru

Ridiche de luna
Cireșe și Portocale

ZIUA INTERNAŢIONALĂ A PĂSĂRILOR

În fiecare an, la 1 aprilie,
se sărbătorește Ziua internaţională a păsărilor, care marchează reîntoarcerea acestora
din zonele unde au iernat,
fenomen urmărit îndeosebi de
ornitologi și iubitorii de natură.
Una dintre cele mai timpurii
măsuri de protecţie a păsărilor
a fost luată în timpul domniei
lui Henric al VIII-lea în Anglia.
În 1534 a fost emis un act
care susţinea ‚’viaţa păsărilor
sălbatice’’ prin protejarea
ouălor de stârci, lopătari sau
dropii. În secolele XVIII și XIX,
alte ţări, precum Olanda și
Germania au emis o serie de
legi ce protejau anumite specii
de păsări.
La 19 martie 1902, o
Convenţie Internaţională pentru
protecţia păsărilor utile pentru
agricultură a fost semnată la
Paris, de către reprezentanţii a
13 ţări europene. Aceasta a fost
unul dintre primele documente
ecologice, prin care se proteja
natura, respectiv păsările la
nivel internaţional. Convenţia
a fost ratificată la 6 decembrie
1905 și a intrat în vigoare la 1
aprilie 1906. La 18 octombrie
1950, tot la Paris, a fost semnată o altă Convenţie internaţională privind protecţia păsărilor,
care a înlocuit documentul precedent. În Uniunea Europeană,

prima lege cu privire la protecţia
naturii a fost Directiva „Păsări”.
Adoptată în 1979 și amendată în
anul 2009, directiva a avut un
rol major în stoparea declinului câtorva dintre cele mai
ameninţate păsări din Europa,
în special prin crearea reţelei
ariilor cu protecţie specială (SPA
- Special Protection Areas),
și a fost un excelent exemplu
de responsabilitate comună și
cooperare între cele 27 de state
membre.
În prezent, pe teritoriul ţărilor
Uniunii Europene habitează 500
de specii de păsări sălbatice
și sunt create 5000 de arii cu
protecţie specială care fac parte
integrantă din reţeaua ecologică
Natura 2000, iar în urma acţiunilor ecologiștilor și voluntarilor,
specii precum lopătarul, codalbul
și vulturul imperial spaniol au
acum un viitor mult mai bun.
În termenii actuali ai protecţiei naturii, a ocroti păsările
înseamnă a păstra nealterate
caracteristicile mediului natural
cu tot ceea ce implica aceasta
definiţie: reducerea și eliminarea poluării apei, solului și
aerului, diminuarea cantităţii de
pesticide utilizate în agricultura și silvicultură, refacerea
unor habitate (păduri, mlaștini,
pajiști) într-o formă cât mai
apropiată de cea naturală, diminuarea sau eliminarea acţiunilor

umane exercitate direct asupra
pasărilor (capturare cu capcane,
fanatoarea, distrugerea cuiburilor).
Se cunoaște faptul că unele
specii de pasări, care în trecut
erau dependente de un anumit tip
de habitat, au dispărut, iar altele
au încercat sa se adapteze la
medii noi de viaţă profund modificate sau la unele nou create de
om. Pe de altă parte, oamenii au
posibilitatea de a ajuta păsările
asigurându-le condiţii de cuibărit
și de hrănire, iar acest lucru se
poate face oriunde, atât în rezervaţii naturale, cât și în grădini sau
în parcuri.
Fauna vertebratelor din
Republica Moldova include 281
specii de păsări, dintre care 89
sunt specii faunistice rare şi sunt
incluse în Legea privind fondul
ariilor naturale protejate de stat,
iar 64 de specii sunt incluse în
ediţia a treia a Cărţii Roșii a Republicii Moldova. Printre acestea se
numără cormoranul mic, stârcul
galben, Egreta mare, Ţigănuşul,
Lopătarul, Lebăda de vară, Stârcul
roșu, Barza albă, Ciocănitoarea de
stejar, Raţa cu ciuf, Călifarul roșu,
Califarul alb etc.
Unele specii de păsări, care
vieţuiesc pe teritoriul Republicii
Moldova, sunt incluse și în Cartea Roșie Europeană: raţa roșie,
acvila ţipătoare mare, vânturelul
mic, cristelul.

Urgent cumpărăm Orz
si Grâu

s. Buteni r-ul Hâncești;
Telefon: ; Mobil:
069221826;068574279;
3 MDL

3 000 t

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

