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A FOST APROBATĂ DECIZIA GUVERNULUI PRIVIND 
POLITICA DE SUBVENŢIONARE 
A AGRICULTORILOR PENTRU URMĂTORII 5 ANI

În cadrul ședinţei de Guvern din 
data de 17 mai a fost aprobat Regula-
mentul privind condiţiile, ordinea și 
procedura de acordare a mijloacelor 
Fondului Naţional de Dezvoltare a Agri-
culturii și Mediului Rural.

Domeniile de sprijin fi nanciar au fost 
racordate la prevederile Legii cu privire 
la principiile subvenţionării în agricul-
tură, necesitatea realizării obiectivelor 
de guvernare asumate în cadrul Progra-
mului de activitate a Guvernului pentru 
anii 2016-2018 și a altor documente de 
politici strategice din sector, ce vizează 
efi cientizarea procesului de acordare a 
subvenţiilor în agricultură prin direcţi-
onarea acestora spre domenii cu un po-
tenţial de producţie cu valoare adăugată 
înaltă și pentru a spori productivitatea 
agriculturii și competitivitatea produc-
ţiei agricole. Se arată în comunicatul 
Ministerului  Agriculturii și Industriei 
Alimentare.

Mijloacele Fondului Naţional de Dez-
voltare a Agriculturii și Mediului Rural 
pentru anul 2017 constituie 900 mil. lei, 
inclusiv 231, 0 mil. lei din contul Progra-
mului ENPARD Moldova - Suport pentru 
Agricultură și Dezvoltare Rurală.

Sursele fondului vor fi  valorifi cate 
conform măsurilor de sprijin aprobate și 
vor facilita susţinerea modernizării sec-
torului agroindustrial și dezvoltării rurale 
prin realiza următoarele obiective:

• Creșterea competitivităţii sectoru-
lui agroindustrial prin restructurare și 
modernizare;

• Asigurarea gestionării durabile a 
resurselor;

• Sporirea investiţiilor în infrastruc-
tura fi zică și cea a serviciilor din mediul 
rural și în infrastructura aferentă între-
prinderilor agricole.

Proiectul regulamentului de subvenţi-
onare a fost îmbunătăţit astfel că:

• regulamentul este valabil pentru 5 
ani (2017-2021);

• prevede implementarea unui sistem 
nou de monitorizare a rezonabilităţii 
costurilor investiţiilor;

• alocarea subvenţiilor în cuantumuri 
majorate (tineri fermieri, femei fermier, 
achiziţionarea de bunuri de la producăto-
rii autohtoni);

• mărimea subvenţiilor nu vor depăși 
50% din costul investiţiilor;

• are la bază un plan de afaceri prin 
care să demonstreze efi cienţa proiectului 
realizat;

Examinarea cererilor de acordare a 
subvenţiilor se va realiza de către Agen-
ţia de Intervenţie și Plăţi în Agricultură 
(AIPA), conform proceselor stipulate în 
Regulamentul de subvenţionare.

În termen de 5 zile din data aprobării 
deciziei de acordare a subvenţiei, AIPA 
va perfecta și înainta spre executare or-
dinele de plată către Trezoreria de Stat. 
Plata subvenţiei se va efectua în ordinea 
depunerii ordinelor de plată la Trezore-
ria de Stat.
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PARLAMENTARII EUROPENI AU AMÂNAT ACORDAREA 
ASISTENŢEI FINANCIARE DE 100 MIL EURO PENTRU MOLDOVA

Parlamentarii europeni au 
amânat plata pentru asistenţa 
acordată Moldovei după ce mai 
multe grupuri politice și-au ex-
primat îngrijorări în legătură cu 
evoluţiile politice din ţară. Pe 18 
mai urmau să fi e discutate mo-
dalităţile de acordare a banilor, 
între reprezentanţii Parlamentu-
lui European, ai Comisiei Euro-
pene și ai Consiliului European, 
dar discuţiile au fost amânate 
pentru cel puţin o lună.

Parlamentarul lituanian Pe-
tras Autrevicius a declarat pentru 
Europa Liberă că au fost invocate 
îngrijorări legate de situaţia me-
diilor de informare din Moldova, 
domnia legii și recentele schim-
bări propuse legislaţiei electorale.

”Parlamentul European a decis 
să amâne ajutorul fi nanciar în 
valoare de 100 de milioane de 
euro pentru Republica Moldova 
până când Comisia de la Veneţia 
nu se va pronunţă asupra intenţiei 

autorităţilor de la Chişinău de a 
modifi că legislaţia electorală, a 
declarat marţi, pentru HotNews.ro, 
eurodeputatul Siegfried Mureşan. 

Menţionăm că în ianua-
rie, Comisia Europeană a decis să 
acorde Moldovei un ajutor de 100 
de milioane de euro în granturi 
și împrumuturi, ca parte a noului 
program de asistenţă macro-fi -
nanciara pentru Moldova.

Sursa foto: europalibera.org

Executivul a aprobat, în ca-
drul ședinţei de MIERCURI, Pla-
nul de acţiuni 2017-2018 pentru 
realizarea celei de-a doua etape 
de implementare a Strategiei de 
dezvoltare a comerţului interior 
pentru anii 2014-2020. Docu-

mentul a fost elaborat pentru a 
sistematiza acţiunile care deja 
au fost realizate în perioada 
2014-2016, precum și pentru a 
trasa noi direcţii de dezvoltare 
a comerţului de produse şi 
servicii.

Astfel, este prevăzută perfec-
ţionarea cadrului juridic aferent 
activităţii de comerţ, inclusiv ela-
borarea regulamentelor sanitare 
privind prestarea anumitor tipuri 
de servicii, actualizarea normati-
velor privind emiterea zgomotului 

EXECUTIVUL A APROBAT PLANUL DE ACŢIUNI PRIVIND 
DEZVOLTAREA COMERŢULUI INTERIOR

MĂSURI DE SPORIRE A PROTECŢIEI CONSUMATORILOR

și vibraţiei, prevenirea și stinge-
rea incendiilor, protecţia mediului, 
protecţia muncii și altele.

 De asemenea, noul Plan 
înglobează acţiuni ce vizează 
dezvoltarea infrastructurii comer-
ciale, inclusiv în localităţile ru-
rale; modernizarea modelelor de 
distribuţie a mărfurilor/serviciilor; 
sporirea competitivităţii produ-
selor autohtone pe piaţa internă; 
dar și care urmăresc creșterea 
nivelului profesional al persona-
lului încadrat în activităţile din 
comerţ. O atenţie deosebită va fi  
acordată consolidării capacităţilor 
instituţionale ale autorităţilor de 
profi l, intensifi cării conlucrării 
acestora cu autorităţile publice 
locale și menţinerii unui dialog 
activ cu mediul de afaceri.

De asemenea, în cadrul aceleiași 
ședinţe Cabinetul de miniștri a aprobat 
și Planul de acţiuni pentru perioada 
2017-2020 de implementare a Strate-
giei în domeniul protecţiei consuma-
torilor.

Documentul a fost elaborat în con-
formitate cu cele patru obiective majore 
ale Strategiei: scăderea riscului de apari-

ţie a produselor şi serviciilor periculoase 
pe piaţă, reducerea nivelului tranzacţi-
ilor prejudiciabile pentru consumatori, 
educarea și informarea consumatorului, 
efi cientizarea procesului de revendicare 
a drepturilor şi de recuperare a preju-
diciilor. În particular, este prevăzută 
armonizarea cadrului normativ naţional 
cu cel al Uniunii Europene în ceea ce 
privește cerinţele minime de calitate și 

inofensivitate a produselor și serviciilor. 
Totodată, este preconizată elaborarea și 
implementarea programelor sectoriale 
de supraveghere a pieţei, cooperarea 
efi cientă dintre autorităţile abilitate în 
domeniul protecţiei consumatorilor.

Realizarea acţiunilor planifi cate va fi  
fi nanţată în limitele bugetului aprobat, 
precum și din resursele oferite de parte-
nerii externi de dezvoltare.

Moldova și Ka-
zahstan intenţionează 
să creeze întreprinderi 
mixte pentru comer-
cializarea produselor 
fabricate în ţările 
Uniunii Eurasiati-
ce Economice, Asiei 
Centrale, China, Iran 
și ţările din zona Golfului 
Persic, relatează noi.md. 
Potrivit comunicatului Ser-
viciului de presă al MAE al 
Republicii Kazahstan, acest 
lucru a fost relatat în cadrul 
unei întrevederi susţinute la 
Chișinău de către Ambasa-
dorul Republicii Kazahstan 
în Ucraina acreditat prin 
cumul în Moldova, Samat 
Ordabaev, cu Prim-ministrul 
moldovean, Pavel Filip.

Interlocutorii au discutat 
un  spectru larg de chestiuni 
privind cooperarea economică 
între cele două ţări, au menţi-
onat necesitatea extinderii co-
operării în domeniul industriei 
alimentare, procesării materi-
ilor prime, selecţiei și tehnolo-
giei de cultivare a plantelor, în 
sfera turismului și educaţiei, 

precum și au specifi cat impor-
tanţa cooperării moldo-kazahe 
în chestiunea formării culoa-
relor de transport eurasiatice 
în cadrul proiectului „Noua 
Cale de Mătase”. Părţile au 
menţionat oportunitatea creă-
rii unor întreprinderi mixte în 
Kazahstan, ale cărora produse 
ar putea fi  comercializate pe 
pieţele Uniunii Eurasiatice 
Economice, Asiei Centrale, 
Chinei, Iranului și cele ale ţă-
rilor din zona Golfului Persic.

Ei au mai discutat chesti-
unile organizaţionale ce ţin de 
viitoarea ședinţă a Comisiei 
Interguvernamentale mol-
do-kazahe pentru cooperare 
comercial-economică. Pavel 
Filip a specifi cat disponibili-
tatea părţii moldovenești de a 
consolida pe viitor prietenia și 
cooperarea cu Kazahstan.

MOLDOVA ȘI KAZAHSTAN 
VOR CREA ÎNTREPRINDERI MIXTE

Moldova și Chi-
na, una dintre cele 
mai mari economii 
mondiale  vor 
semna un acord 
de liber schimb. 
Declaraţia a fost 
făcută de către vi-
ceprim-ministrul, 
ministrul Econo-
miei al Republicii 
Moldovei, Octavian Calmîc, 
în discursul de la forumul 
de la Beijing «Belt and Road 
Forum for International 
Cooperation». 

Potrivit comunicatului 
Ministerului Economiei, refe-
rindu-se la relaţiile bilaterale 
ale RM cu RPC, vicepremierul 
Octavian Calmîc a menţionat 
că pentru a facilita comer-
ţul și a le oferi cetăţenilor 

accesul la o piaţă diversă de 
produse, guvernele celor două 
ţări au iniţiat discuţii privind 
semnarea unui acord de liber 
schimb, care este, de aseme-
nea, o componentă importan-
tă a agendei Regulamentului 
de lucru al Comitetului de 
Cooperare. ”De-a lungul mai 
multor ani, ţările noastre 
au avut o serie de negoci-
eri pregătitoare pe această 
temă, iar și acum au semnat 

Memorandumul de înţelegere 
privind un studiu comun de 
fezabilitate, care va scoa-
te în evidenţă principalele 
benefi cii ale acordului de 
liber schimb. Semnarea unui 
asemenea acord va constitui 
un important pas înainte 
pentru intensifi carea rela-
ţiilor economice și creșterea 
comerţului între Republica 
Moldova și China”, a declarat 
Octavian Calmîc.

În discursul său, vicepre-
mierul Moldovei a mai men-
ţionat că Guvernul Republicii 
Moldova a adoptat decizia pri-
vind simplifi carea regimului 
de vize pentru cetăţenii Chi-
nei, ceea ce va facilita fl uxul 
de turiști și oameni de afaceri, 
precum și va stimula ambele 
părţi să lanseze noi proiecte 
investiţionale comune.

Conform datelor Ministe-
rului Economiei, pe parcur-
sul anului 2016, schimbul 
de mărfuri dintre Republica 
Moldova și China a cres-
cut cu circa 9%, depășind 
cifra de 400 milioane dolari 
SUA, totodată exporturile 
moldovenești în China au 
crescut cu 69%, iar impor-
turile cu + 7%. În primele 
două luni ale acestui an, 
importurile și exporturile au 
continuat să crească și să 
menţină tendinţa de extin-
dere a relaţiilor comerciale. 
Astfel, în perioada ianua-
rie-februarie 2017, volumul 
comerţului a crescut cu 33%, 
iar exporturile moldovenești 
în China au înregistrat o 
creștere de 15%, faţă de 
aceeași perioadă a anului 
precedent.

MOLDOVA ȘI CHINA VOR SEMNA UN ACORD DE LIBER SCHIMB
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Cetăţenii Moldovei care au locuit legal, 
au muncit şi au achitat impozite în Italia 
cel puţin 20 de ani vor putea benefi cia de 
pensia acestei ţări atunci cînd vor reveni în 
Patrie, scrie noi.md.  Patronatul din cadrul 
Camerei Italiene de Comerţ şi Industrie de 
la Chişinău oferă gratuit consultanţă şi 
asistenţă în asigurarea socială.

Reprezentanţii camerei au relatat că 
patronatul a fost creat special pentru a oferi 
asistenţă cetăţenilor moldoveni care ajung 
în situaţia difi cilă atunci când revin acasă, 
pentru că nu cunosc legile privind asigura-

rea socială. „Moldovei care au atins vârsta 
de 66 de ani şi 7 luni - vârsta de pensiona-
re stabilită pentru anul 2017 - pot primi 
pensia italiană în Moldova. Mărimea pensiei 
depinde de perioada în care muncitorul a 

plătit impozitele sociale. Cererea pentru 
primirea pensiei poate fi  depusă doar la ex-
pirarea contractului de muncă, însă până la 
revenirea în Moldova. Locuitorul Moldovei 
care benefi ciază de pensie nu poate să lu-
creze în continuare în Italia, căci pensia va 
fi  anulată”, au spus reprezentanţii Camerei.

Potrivit Casei Naţionale de Asigurări 
Sociale, de pensia italiană benefi ciază deja 
circa 200 de cetăţeni ai RM. Potrivit datelor 
statistice ale Ministerului Afacerilor Externe 
şi Integrării Europene, peste 142 mii de 
moldoveni muncesc în Italia, iar o parte din 
ei planifi că să revină în ţară.

MOLDOVENII CARE MUNCESC ÎN ITALIA 
VOR PRIMI PENSIA ACESTEI ŢĂRI ÎN PATRIE

Rospotrebnadzor a permis 
Combinatului de Vinuri Cricova 
să exporte în Federaţia Rusă 
20 de vinuri. Ca urmare a ana-
lizelor de laborator efectuate 
de experţii Rospotrebnadzor a 
fost permis exportul a 20 de vi-
nuri produse de Combinatul de 
Vinuri Cricova. Livrările vor fi  
efectuate în regimul Ghișeului 
unic. 

Amintim că Federaţia Rusă 
a impus embargo pentru vinurile 
moldovenești începând cu 11 

septembrie 2013, când auto-
rităţile rusești au declarat că 
în câteva loturi descoperit un 
conţinut ridicat de dibutilst anat 
(substanţă nocivă care afectează 
în special rinichii şi fi catul). Pro-
ducătorii de vinuri din R. Moldova 
au înregistrat pierderi de ordinul 
zecilor milioane de euro, fi indcă 
nu au reușit să găsească foarte 
rapid pieţe noi de desfacere. În 
luna martie 2014, Rospotreb-
nadzor a anulat parţial embargo-
ul la importul de vin din regiunea 
Găgăuză.

Din 17 mai 2017, preţul ma-
xim de comercializare cu amă-
nuntul al benzinei Premium-95 se 
reduce cu peste 80 bani/litru, iar 
scăderea acestui indicator pentru 
motorină constituie mai mult de 
60 de bani.

ANRE a stabilit preţurile plafon 
de comercializare cu amănuntul a 
carburanţilor pentru perioada 17-
30 mai 2017.

Astfel, în următoarele două 
săptămâni benzina Premium-95 va 
fi  comercializată cu un preţ maxim 
de 16,90 lei/litru sau cu 82 de bani 
mai puţin faţă de preţul maxim 

de comercializare stabilit anterior. 
Preţul maxim de comercializare 
al motorinei va constitui 14,40 
lei/litru sau cu 61 bani mai puţin 
faţă de plafonul maxim stabilit 
de ANRE în perioada precedentă. 
Această scădere este cauzată de 
aprecierea leului faţă de dolar și 
euro, precum și reducerea preţului 
la petrol pe bursele internaţionale.

Plafonul maxim de comercia-
lizare a carburanţilor are la bază 
cotaţiile Platts, costurile de tran-
zacţionare aferente operaţiunii de 
import, cele de transport, asigura-
re, accizele, TVA, precum și marja 
comercială specifi că.

ÎN PRIMUL TRIMESTRU PRODUCŢIA 
AGRICOLĂ A CRESCUT CU 1,1%

În primul trimestru, indicele volumului 
producţiei globale agricole în gospodăriile 
de toate categoriile din Moldova a crescut 
cu 1,1% faţă de perioada similară a anului 
2016. Potrivit datelor Biroului Naţional de 
Statistică, majorarea producţiei agricole a 
fost determinată de creşterea producţiei în 
sectorul zootehnic, căreia i-a revenit circa 
99% din volumul total al producţiei agricole

Astfel, producţia de vite şi păsări (în masă 
vie) s-a majorat cu 2,8%, până la 36,5 mii de 
tone. În întreprinderile agricole aceasta a cres-
cut cu 9%, până la 18,6 mii de tone, în timp 
ce în gospodăriile populaţiei volumul creşterii 
vitelor şi păsărilor s-a diminuat cu 3,2%, până 
la 17,9 mii de tone.

Producţia de lapte s-a diminuat cu 4,1%, 
constituind 73,7 mii de tone. Majoritatea 
absolută (91,5%) este produsă în gospodăriile 
populaţiei – 67,3 mii tone (-4,9%), în timp ce 
în întreprinderile agricole producţia de lapte 
a constituit doar 6,4 mii de tone, care însă s-a 
majorat cu 5,2%.

Producţia de ouă a crescut cu 2,1%, până la 
126,3 mil, dintre care 84,1 mil. sunt obţinute 
în întreprinderile agricole, iar 41,5 milioane – 
în gospodăriile populaţiei.
 

PREŢURILE 
LA PRODUSELE AGRICOLE

Preţurile medii de vânzare de către 
întreprinderi la produsele agricole în primul 
trimestru 2017 faţă de perioada respectivă a 
anului precedent s-au majorat cu 0,8%. 

Totodată, potrivit datelor Biroului Naţional 
de Statistică, preţurile medii la produsele vegeta-
le s-au micşorat în medie cu 3,5%, iar la produse-
le animaliere au crescut în medie cu 11,6%.

Printre produsele vegetale, în ianuarie-fe-
bruarie  2017, cel mai esenţial au scăzut pre-
ţurile la varză – cu 68,8%, ceapă  – cu 65,4%, 
morcov – cu 45,5%), cartofi  – cu 36,3%, mere 
- cu 20,7%, fl oarea soarelui – cu 3,5%. 

În același timp au crescut preţurile de vân-
zare la soia – cu 10,3%, leguminoase pentru 
boabe – cu 8,4%, porumb – cu 5,3%. 

Preţurile medii de comercializare a produse-
lor animaliere s-au majorat cu 11,6%. Această 
majorare a fost determinată preponderent de 
creșterea preţurilor la ouă alimentare – cu 39,9%, 
porcine (în masă vie) – cu 15,5%, lapte – cu 8,3%, 
ovine și caprine (în masă vie) – cu 6,9%. 

Pe lângă aceasta, nesemnifi cativ au scăzut 
preţurile de vânzare la bovine și păsări (în 
masă vie), respectiv, cu 0,8% şi cu 0,3%. 

STATISTICĂ AGRICOLĂ  

SCADE PREŢUL PLAFON 
PENTRU BENZINĂ ȘI MOTORINĂ 

Primele cinci ţări unde se 
consumă cea mai mare cantitate de 
miere moldovenească au însumat 
peste de 83% din valoarea exportu-
lui, pe parcursul anului trecut. Cea 
mai mare cantitate a fost exportată 
în România, unde livrările au crescut 
de peste trei ori comparativ cu 2015, 
potrivit unei analize realizate de ga-
tewaypartners.net, citat de agora.md.

Mierea din Republica Moldova este 
produsul animalier cel mai competitiv 
la export, unde se livrează, în mare 
parte, mierea de salcâm și cea polifl o-
ră. Circa 97% din mierea moldoveneas-
că este exportată în Europa. În 2016, 
Republica Moldova a exportat peste 
3100 tone de miere în 20 de ţări, în 
valoare de peste 8,8 milioane de dolari. 
Aceasta este cu 670 mii dolari mai 
puţin decât în 2015 și cu 850 mii USD 
mai puţin decât în 2014.

Cantitativ însă, exporturile de 

miere au crescut în perioada 2014-
2016, de la 2 690 de tone în 2014 
la 3160 tone în 2016. La această 
creștere au contribuit așa ţări ca 
România, Italia, Germania și Belgia. 
Noi importatori ai mierii moldovenești 
au devenit în 2016 așa state precum 
Austria sau Oman.

Pe parcursul anului trecut, Top 5 
consumatori de miere moldovenească 
au însumat mai mult de 83% din valoa-
rea exportului, iar privitor la cantităţile 
exportate, topul rămâne a fi  dominat de 
România, Italia și Germania.

De remarcat că anul trecut Romania 
a importat 823 tone de miere moldove-

nească sau de peste trei ori mai mult faţă 
de datele din 2016. În regiune, mierea 
noastră concurează cu cea din Ucraina 
și Ungaria, iar pe plan mondial cu China, 
Argentina, Vietnam, India și Mexic. Cei 
mai mari importatori de miere la nivel 
mondial sunt Uniunea Europeană, SUA, 
Japonia și Arabia Saudită.

Din perspectiva de creștere a 
importului de miere de pe piaţa inter-
naţională în ultimii 5 ani, China (30%), 
Canada (17%), Oman (14%), România 
(13%) și Spania (10%) sunt lideri 
recunoscuţi.

Baza meliferă a Republicii ar putea 
asigura o producţie mult mai mare (10-
12 mii tone) decât nivelul de astăzi, când 
se produc cca. 4 mii tone anual.

Calitatea înaltă a mierii 
moldovenești este apreciată pe pieţele 
europene, cunoscute pentru exigenţa 
standardelor. În aceste condiţii, peste 
97% din mierea produsă în ţară este 
exportată.

UNDĂ VERDE PENTRU EXPORTUL 
ÎN RUSIA A 20 DE VINURI PRODUSE 
DE CRICOVA

 TOP 5 DESTINAŢII DE EXPORT PENTRU 
MIEREA MOLDOVENEASCĂ  ÎN 2016
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PAGINA MINISTERULUI AGRICULTURII

START CAMPANIEI DE RECEPŢIONARE A CERERILOR PENTRU 
SUPORT FINANCIAR PRODUCĂTORII AGRICOLI CARE AU SUPORTAT 
PIERDERI ÎN URMA ÎNGHEŢURILOR DIN APRILIE 2016

REZULTATELE PAGUBELOR CONSTATATE DIN TERITORIU, 
ÎN URMA VARIAŢIILOR METEOROLOGICE DIN 20-21 APRILIE 2017

Comisia de monitorizare 
și documentare, creată la 20 
aprilie 2017, printr-un Ordin 
emis de viceministrul Agri-
culturii, Iurie Ușurelu, a exa-
minat și a evaluat gradul de 
afectare a culturilor agricole, 
în urma îngheţurilor târzii și 
a căderilor abundente de ză-
padă din 20-21 aprilie 2017. 
La fi nele săptămânii trecute, 
Ministerul a prezentat bilan-
ţul pagubelor.  

Astfel, în baza informa-
ţiilor prezentate de comisiile 
speciale din cadrul Direc-
ţiilor Raionale Agricultură 
și Alimentaţie, s-a constat 
faptul că, în sectorul vitivi-
nicol, gradul de afectare a 
culturilor este de 43%. În total 

circa 1400 hectare au avut de 
suferit din 170 gospodării. Din 
cauza variaţiilor meteorologi-
ce nefavorabile, cel mai mult a 
fost afectată viţa-de-vie tână-
ră care nu a rezistat cantităţii 
prea mari de zăpadă.

De asemenea, potrivit 
datelor, cele mai afectate 
raioane au fost: Telenești, Ia-
loveni, Călărași, Căușeni, Un-
gheni și Taraclia. Totodată, 
Cele mai mari suprafeţe 
afectate de intemperie sunt 
în raioanele: Călărași, Ialoveni, 
Basarabeasca,  Taraclia și 
Cahul. 

Totodată, reprezentanţii 
Ministerului au anunţat că în 
urma analizei informaţiilor 
prezentate de Direcţiile Raio-
nale Agricultură și Alimen-

taţie (au prezentat doar 29 
raioane), referitoare la starea 
plantaţiilor și a exploataţiilor 
agricole după calamităţile 
naturale din 20-21.04.2017, 
se constata că a fost afectată 
o suprafaţă de 34, 5 mii ha, 
ocupate cu culturi agricole, cu 

un grad de afectare ce variază 
de la 5 la 100%.

Ulterior, Ministerul 
Agriculturii urmează să mai 
organizeze inspecţii supli-
mentare la culturile afectate, 
pentru a stabili gradul real de 
afectare a exploataţiilor agri-

cole, deoarece datele oferite 
de către Direcţiile Raionale 
Agricultură și Alimentaţie 
diferă de constatările făcute 
de  grupurile de lucru, formate 
din viceminiștrii agriculturii, 
specialiștii ministerului, ai in-
stituţiilor știintifi co-practice și 
ai Universităţii Agrare de Stat 
din Moldova, pentru verifi ca-
rea aleatorie a celor mai afec-
tate gospodarii. Astfel, în 
cadrul acestor verifi cări, 
s-a constatat că, situaţia în 
majoritatea cazurilor, este una 
bună și total diferită de cea 
prezentată din teritoriu, preci-
zează Ministerul Agriculturii.  
Spre exemplu, suprafeţele de 
semănături (în special – fl oa-
rea-soarelui și porumbul), care 
se presupunea că sunt afec-

tate în proporţie de 100%, în 
momentul inspectării de către 
Grupurile de lucru, semănătu-
rile se afl au într-o stare bună, 
iar gradul de afectare putea 
fi  stabilit de maxim 5-10%. 
Cazuri asemănătoare au fost 
înregistrate și în plantaţiile 
pomicole de diferite specii. 

În total, pe republică au 
fost afectate 34,4 mii ha 
exploataţii agricole, con-
form datelor prezentate de 
către Direcţiile Raionale 
Agricultură și Alimentaţie. 
Culturi legumicole- 122, 4 
ha, Culturi de câmp – 19, 4 
mii ha, Culturi multianuale, 
inclusiv viţa-de-vie- 14, 9 
mii ha, Sere – 28 326 m2, 
Pepiniere -15.69 ha, Depozite 
cerealiere-105.00 m2.

Agenţia de Intervenţie 
și Plăţi pentru Agricultură 
(AIPA) anunţă cu privire 
la începerea campaniei de 
depunere a cererilor din par-
tea producătorilor agricoli 
pentru obţinerea suportului 
fi nanciar în scopul diminu-
ării consecinţelor îngheţu-
rilor târzii din primăvara 
anului 2016.

Astfel, administraţiile 
publice locale de nivelul întâi 
și al doilea, din raioanele 
afectate de îngheţ, în termen 
de 3 zile lucrătoare de la data 
intrării în vigoare a Regula-
mentului privind modul de 
acordare a suportului fi nanciar 
producătorilor agricoli în sco-
pul diminuării consecinţelor 
îngheţurilor târzii din primă-
vara anului 2016, vor crea o 
comisie specială, responsabilă 
de recepţionarea, examinarea, 
verifi carea, precum și cal-
cularea mărimii suportului 

fi nanciar. Totodată, comisia 
va fi  responsabilă de corecti-
tudinea introducerii datelor și 
emiterii deciziilor. Termenul 
de depunere a dosarului este 
de 10 zile lucrătoare de la data 
creării comisiei speciale.

Amintim că, Regulamentul 
privind modul de acordare a 
suportului fi nanciar produ-
cătorilor agricoli în scopul 
diminuării consecinţelor în-
gheţurilor târzii din primăvara 
anului 2016, a fost aprobat 
prin Hotărâre de Guvern la 5 
aprilie 2017.

Un grup de lucru consti-
tuit din colaboratorii Minis-
terului Agriculturii și Indus-
triei Alimentare al Republicii 
Moldova și instituţiile din 
subordine, condus de vicemi-
nistrul Ion Parea a partici-
pat la o videoconferinţă cu 
partea Belarusă, în contextul 
realizării Planului de Acţiuni 
privind realizarea înţelegeri-
lor convenite în cadrul vizitei 
Prim-ministrului Republicii 
Belarus Andrei Kobeakov în 
Republica Moldova, în peri-
oada 2-3 octombrie 2016.

În cadrul ședinţei 
comune au fost discutate 
un șir de întrebări ce ţin de 
intensifi carea colaborării 
moldo-beloruse în domeniul 
agroalimentar și anume: per-
spectivele cooperării comer-
cial-economice, colaborarea 
în domeniul zootehniei, a 
produselor vegetale, îmbu-
nătăţirii funciare și irigaţiei, 
în domeniul tehnologiilor în 
complexul agroindustrial, de 
tehnică și echipament agricol 
etc. Participanţii au identifi -
cat acţiuni concrete pentru 

intensifi carea cooperării 
bilaterale, care au fost 
incluse în procesul-
verbal, ce urmează a fi  
semnat în cadrul vizitei 
delegaţiei Republicii 
Moldova în Republica 
Belarus, la Minsk, care 
va participa la ședinţa 
Comisiei interguverna-
mentale moldo-beloruse 
pentru colaborarea 
comercial-economică 
în perioada 6-10 iunie 
curent. Totodată, condu-

cerea Ministerului Agricultu-
rii și producătorii agricoli au 
fost invitaţi să participe cu 
un stand naţional în cadrul 
expoziţiei agroalimentară 
internaţională specializată 
„Belagro-2017”  care va avea 
loc în aceeași perioadă.

Menţionăm că, în Repu-
blica Belarus, în anul 2016 
au fost exportate produse 
agroalimentare în valoare 
de 55,44 mil dolari USD, iar 
importul a constituit 21,8 mil 
dolari USD.

În cadrul Ministerului 
Agriculturii și Industriei 
Alimentare al Republicii 
Moldova, s-a desfășurat 
pentru prima dată Con-
cursul Regional „Cel mai 
bun plan de afaceri” al 
absolvenţilor instituţiilor 
de învăţământ profesional 
tehnic (Școli profesionale, 
Colegii, Centre de Excelenţă).

Concursul a fost or-
ganizat de către Centrul 
pentru Educaţie Antre-
prenorială și Asistenţă 
în Afaceri, în parteneriat 
cu Ministerul Educaţiei, 
Ministerul Agriculturii 
și Industriei Alimentare, 
Asociaţia Femeilor de Afa-
ceri din Bălţi și cu suportul 
fi nanciar al Fundaţiei ,,Ser-
viciul de Dezvoltare din 
Liechtenstein”, LED Mol-
dova, în cadrul proiectului 
,,Activitatea de Instruire în 
Domeniul Antreprenoria-
tului şi Angajării în Câm-
pul Muncii” (MEETA IV). 
Instituţiile de învăţământ 
din subordinea Ministeru-
lui Agriculturii și Industri-
ei Alimentare (2 Centre de 

Excelenţă și 6 Colegii) au 
participat cu 14 Planuri de 
afaceri pe diverse dome-
nii: agricultură, zootehnie, 
industrie alimentară, 
prestări servicii, activităţi 
inginerești, turism etc.

Organizat cu scopul de 
a dezvolta competenţele 
antreprenoriale și de a 
valorifi ca propriul poten-

ţial al participanţilor în 
vederea realizării în plan 
profesional, la concurs au 
fost prezentate și apreciate 
26 din cele mai bune pla-
nuri de afaceri elaborate 
de elevi în cadrul unităţii 
de curs „Bazele antre-
prenoriatului”. În urma 
prezentării planurilor de 
afaceri, membrii juriului 
au desemnat învingăto-
rii în baza mai multor 
criterii: actualitatea/origi-
nalitatea ideii, gradul de 
inovare, viabilitatea ideii 
de afaceri, evidenţierea 
principalelor avantaje 
oferite consumatorilor prin 
intermediul produsului, 
complexitatea analizei 
SWOT, poziţionarea pe pia-

ţa ţintă, descrierea mediu-
lui concurenţial, analiza 
riscurilor, strategia de 
marketing și planul fi nan-
ciar, precum și potenţialul 
start-up. Elevii din insti-
tuţiile profesional tehnice 
din subordinea Ministeru-
lui Agriculturii și Industri-
ei Alimentare au obţinut 
7 din cele 9 distincţii 

acordate, iar premianţii și 
cadrele didactice au primit 
Diplome de onoare, cărţi și 
premii de valoare.

Concursul regional „Cel 
mai bun plan de afaceri”, 
ediţia 2017, continuă 
desfășurarea până la 5 
mai în regiunea de Nord, 
Centru, Sud și UTA Găgă-
uzia. La etapa regională 
au fost înregistrate în 
total 99 Planuri de afaceri 
ale învingătorilor etapei 
locale, organizată în 45 de 
instituţii de învăţământ. 
Menţionăm că, învingăto-
rii concursului regional vor 
concura ulterior în cadrul 
etapei naţionale a concur-
sului „Cel mai bun plan de 
afaceri”.

ÎN PREMIERĂ S-A DESFĂȘURAT CON-
CURSUL REGIONAL: „CEL MAI BUN 
PLAN DE AFACERI”

OPORTUNITĂŢI DE COLABORARE 
ÎNTRE MOLDOVA ȘI REPUBLICA BELARUS 
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DIALOG

ORGANIZAŢIILE SOCIETĂŢII CIVILE – 
PUNTE DE DIALOG ÎNTRE FERMIERI ȘI AUTORITĂŢI

În ţările europene, organizaţiile societăţii civile 
sunt structurate în platforme specializate pentru 
implicare activă în dialogul social dintre cetăţeni și 
autorităţi. Mediul asociativ dispune de un potenţial 
puternic și reprezintă o voce sonoră, inclusiv în 
problemele de dezvoltare a sectorului agricol și de 
promovare a politicilor agro-rurale.  Spre o astfel 
de poziţie a OSC în societate tinde și ţara noastră. 
Cu toate că în ultimele decenii societatea civilă se 
consolidează și își conturează rolul din ce în ce mai 
mult, suntem, totuși, la o etapă de formare și avem 
de muncit mult, inclusiv, învăţând din experienţa și 
realizările statelor comunitare. 

În pofi da eforturilor pozitive depuse în 
desfășurarea consultărilor publice în faza pregă-
titoare a Strategiei Agro-rurale, în prezent acest 
dialog este aproape absent. Comunicarea cu OSC-
urile are un caracter instabil și se limitează doar la 
elaborarea regulamentului pentru subvenţionare în 
agricultură și discuţiile asupra problemelor strin-
gente într-o manieră confuză.

Fără îndoială, rolul și realizările organizaţiilor 
reprezentative ale producătorilor agricoli din ultima 
perioadă sunt foarte mari. Prin implicarea activă a 
acestora în promovarea intereselor fermierilor s-au 
realizat schimbări și îmbunătăţiri ale cadrului legal 
din agricultură, atragerea de fonduri și fi nanţări 
pentru activităţi agricole și proiecte de dezvoltare 
rurală, etc. Totuși, actualele imperative socio-econo-
mice impun creșterea și consolidarea capacităţilor 
Organizaţiilor Societăţii Civile atât întru monitoriza-
rea si evaluarea politicilor agro-rurale, cât și întru 
asigurarea dialogului dintre organizaţiile de fermieri 
si autorităţile publice centrale si locale.

PROIECTUL CARE VINE 
SĂ CONSOLIDEZE ROLUL 
SOCIETĂŢII CIVILE ÎN MEDIUL RURAL

Recent, Federaţia Naţională a Agricultorilor din 
Moldova AGROinform, a demarat implementarea unui 
proiect de anvergură, care are drept obiectiv creșterea 
rolului societăţii civile în îmbunătăţirea politicilor 
agro-rurale. Proiectul „Facilitarea implicării acti-
ve a societăţii civile în dialogul de politici agro-
rurale” este implementat în parteneriat cu alte două 
organizaţii reprezentative ale producătorilor agricoli 
din ţara noastră – Federaţia Naţională a Fermierilor din 
Moldova și Uniunea Republicană a Asociaţiilor Produ-
cătorilor Agricoli ”UniAgroProtect” , de asemenea, în 
calitate de parteneri în cadrul proiectului sunt implicate 
și două Organizaţii ale Societăţii Civile din ţări membre 
UE: Federaţia Agricultorilor ”Fermierul” din România și, 
respectiv, Asociaţia ”Workshop for Solutions” (Ateliere 
pentru Soluţii) din Letonia. 

”Este un proiect care, prin concepţia sa își 
propune două obiective majore, și anume:

- Creșterea capacitaţilor organizaţiilor de fer-
mieri în domeniul monitorizării și evaluării politicilor 
agro-rurale existente, inclusiv, a politicilor bugetare 
în domeniu. 

- Îmbunătăţirea dialogului dintre organizaţiile de 
fermieri și autorităţile publice centrale si locale.

Benefi ciarii fi nali ai acestui proiect sunt pro-
ducătorii agricoli, populaţia rurală, IMM-urile din 
mediul rural, administraţia publică locală și centrală 
și organizaţiile societăţii civile, iar activităţile pro-
gramate vor contribui într-un fi nal la formarea unui 

cadru lucrativ pentru dialogul de politici agro-rurale 
între părţile interesate din sector, vor spori gradul de 
implicare și participare a societăţii civile în rezolva-
rea problemelor existente, vor stimula interacţiunea 
dintre producătorii agricoli, organizaţiile reprezenta-
tive ale acestora și factorii de decizie”, menţionează 
Dna Aurelia Bondari, Directorul Executiv AGROinform.

Prima ședinţă a Consiliului de Coordonare a 
proiectului deja a avut loc recent, la Chișinău. La eve-
niment au participat reprezentanţii tuturor partenerilor 
de implementare a proiectului, dar și reprezentanţii 
principalilor actori care vizează direct strategiile și 
politicile agro-rurale și cele de dezvoltare a sectorului 
agricol - Ministerul Agriculturii și Industriei Alimen-
tare, Agenţia pentru Intervenţii și Plăţi în Agricultură 
(AIPA) și Comisia parlamentară ”Agricultură și Industrie 
Alimentară”. 

Prezent la eveniment, viceministrul Agriculturii și 
Industriei Alimentare, Dl Iurie Ușurelu, a subliniat im-
portanţa acestui proiect pentru dezvoltarea sectorului 
agro-industrial, dar mai cu seamă – pentru principalii 
benefi ciari – producătorii agricoli din Moldova. ”Tre-
buie să înţelegem cu toţii, că, acest proiect (ca, de 
altfel, toate proiectele)  nu este pentru implemen-

tatori, dar pentru cei care vor benefi cia de pe urma 
acestuia. Susţinerile fi nanciare ale proiectului dat 
sunt pentru a avea un rezultat concret – o altă faţă 
a sectorului agro-industrial și a dezvoltării rurale. 
Din moment ce va fi  atins acest obiectiv, vom putea 
să demonstrăm că putem deveni o ţară prosperă”, a 
punctat Iurie Ușurelu.

Proiectul va fi  implementat pe parcursul a doi ani 
și este fi nanţat de către delegaţia Uniunii Europene în 
Republica Moldova. Valoarea proiectului constituie 360 
mii EUR, dintre care 288 mii este contribuţia UE (adică, 
80%) și 72 mii EUR (sau 20% - contribuţia partenerilor).

”Conform condiţiilor, partenerii de implementare 
vin cu o contribuţie de 20% din valoarea totală a 
proiectului. Menţionăm aici că va trebui să depu-
nem efort considerabil pentru a face faţă acestor 
costuri, toţi partenerii fi ind Organizaţii ale Societăţii 
Civile și nu structuri comerciale. Totodată, am decis 
să semnăm participarea în proiectul respectiv, 
datorită faptului că este unul foarte important pentru 
agricultura Moldovei, pentru benefi ciarii fi nali și, 
noi, împreună cu partenerii, fi ind implicaţi în toate 
domeniile respective, ne-am propus să venim cu 
suportul și expertiza noastră prin intermediul acestui 
proiect”, a specifi cat Dl Iurie Hurmuzachi, vicedirector 
AGROinform. 

EXPERIENŢA RELEVANTĂ 
A PARTENERILOR EUROPENI

Experienţa Organizaţiilor partenere din România și 
din Letonia, ţări membre ale UE, unde rolul și implica-
rea Organizaţiilor Societăţii Civile în dialogul social este 
confi rmat prin rezultate palpabile, va fi  de un real folos.

Federaţia Naţională a Agricultorilor din Moldova 
AGROinform deja de mai mulţi ani conlucrează cu 

Federaţia Agricultorilor ”Fermierul” din România, iar 
acesta nu este primul proiect implementat în partene-
riat.  Conform planului de acţiuni, în cadrul proiectului 
„Facilitarea implicării active a societăţii civile în dia-
logul de politici agro-rurale”, organizaţia din România 
va organiza instruiri în domeniul metodologiilor de 
monitorizare a bugetelor.

”Avem o experienţă foarte mare în ceea ce în-
seamnă dialogul social, suntem membri în comisiile 
de dialog social la nivel ministerial și la nivel jude-
ţean în România și vom depune efort maxim pentru 
a aduce experienţa noastră colegilor din Moldova”, 
afi rmă   Președintele Federaţiei Agricultorilor ”Fermie-
rul” din România, Dl Ginu Costel Toma.

În rezultatul implementării de către Federaţia Agri-
cultorilor ”Fermierul” a unui proiect similar în România  
au fost operate modifi cări și îmbunătăţiri la Legea 

dialogului Social ”Această experienţă am adus-o 
aici. Sunt sigur că se vor face pași foarte importanţi 
în cadrul acestui proiect. Sper să se fi nalizeze cu o 
Lege a dialogului social, pentru că toate ţările eu-
ropene au astfel de legi. În România avem, inclusiv, 
un Minister al Dialogului social, pentru că societatea 
civilă are un rol foarte important”, a mai precizat Dl 
Ginu Costel Toma.

Și colaborarea Federaţiei AGROinform cu Asociaţia 
Letonă ”Workshop for Solutions” (Ateliere pentru 
Soluţii), nu este un debut. Partenerul din Letonia este 
o organizaţie foarte bine versată la capitolul reprezen-
tarea intereselor. Experţii din Letonia deja au început  
lucrul asupra primelor studii privind analiza politicilor 
existente în agricultură și vor veni cu recomandări, dar 
și cu instruiri și schimb de experienţă.

IMPLICAREA SOCIETĂŢII CIVILE 
ÎN DIALOGUL DE POLITICI 
AGRO-RURALE 

PAS CU PAS
Pentru realizarea obiectivului care vizează 

creșterea capacitaţilor organizaţiilor de fermieri în 
monitorizarea și evaluarea politicilor agro-rurale și 
a celor bugetare din domeniu, cu scopul de a crea un 
fundament realist pentru activităţile viitoare, la o primă 
etapă în cadrul proiectului 
 vor fi  efectuate 2 studii analitice, dar și un studiu 

de analiză comparativă a participării OSC la monitoriza-
rea politicilor agro-rurale în ţările UE și în Moldova.
 de asemenea, va fi  elaborat Programul de 

Dezvoltare a Capacitaţilor cu participarea a cel puţin 35 
de ONG-uri (respectiv - 800 de benefi ciari). 

Ca rezultat al acestor activităţi, 
 va fi  creată și consolidată Coaliţia Naţională a 

Organizaţiilor de Fermieri (alcătuită din cele trei orga-
nizaţii din Moldova, partenere ale proiectului: Federaţia 
Naţională a  Agricultorilor AGROinform, Federaţia 
Naţională a Fermierilor și UniAgroProtect)
 va fi  creată Platforma Naţională pentru dialogul 

de politici cu implicarea tuturor părţilor interesate. 
Conform estimărilor, aceasta va fi  constituită din 15 
membri care vor  reprezenta părţile interesate la nivel 
naţional. Aceștia vor urma un plan comun de formare și 
vor învăţa procedurile de consens și abilitaţi practi-
ce de negociere, metode și tehnici de promovare a 
transparenţei.
 vor fi  cons tituite 10 platforme regionale și 30 de 

grupuri de acţiune locală, la nivel comunitar, care vor 
fi  instruite, consultate și implicate în dialogul politic la 
toate nivelurile.

Iar pentru atingerea celui de-al doilea obiectiv, 
care constă în îmbunătăţirea dialogului dintre organi-
zaţiile de fermieri și autorităţi, 
 vor fi  efectuate două sondaje, la începutul și la 

sfârșitul proiectului, cu scopul de a investiga gradul de 
implicare și participare a OSC la nivel naţional, regional 
și comunitar în cadrul dialogului politic. 
 vor fi  formulate și promovate cel puţin 15 iniţia-

tive politice care vor cuprinde propunerile grupurilor de 
acţiune locale, regionale și ale platformei naţionale;

În paralel, în cadrul acestui proiect vor fi  efectuate 
activităţi de monitorizare a implementării fondurilor 
ENPARD, care vine ca parte complimentară la Fondul 
de subvenţionare a agriculturii.

Cu alte detalii și noutăţi 
despre implementarea proiectului 
„Facilitarea implicării active a societăţii civile 
în dialogul de politici agro-rurale”,
 vom veni în numerele următoare ale ziarului.

Strategia de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural din Moldova adoptată pentru perioada 
2014-2020 refl ectă caracterul multifuncţional al agriculturii, care necesită o abordare cuprinzătoare 
și oferă direcţii pentru dezvoltarea aspectelor economice, de mediu și rurale. Strategia a fost con-
sultată pe larg cu societatea civilă și a servit drept instrument de planifi care și programare a tuturor 
măsurilor necesare și de asigurare a sprijinului fi nanciar din partea Guvernului Republicii Moldova și 
a partenerilor internaţionali de dezvoltare. Uniunea Europeană sprijină Moldova în cadrul programelor 
Parteneriatului estic și ENPARD și prin această asistenţă sprijină eforturile Guvernului de eradicare a 
sărăciei, de promovare a creșterii durabile, de sporire a securităţii alimentare și a ocupării forţei de 
muncă în zonele rurale. 
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CÂŢI ELEVI VOR SUSŢINE EXAMENELE 
DE BACALAUREAT ÎN ACEST AN

Circa 19 500 de elevi 
vor susţine examenele de 
bacalaureat în acest an. 
Anunţul a fost făcut de că-
tre directorul Agenţiei Na-
ţionale pentru Curriculum 
şi Evaluare, Anatol Topală, 
citat de Moldpres. Exame-
nele se vor desfășura în 
aceleași condiţii ca și în 
anii precedenţi. Elevii vor 
susţine bacalaureatul sub 
supravegherea camerelor 
video. Totodată, pentru 
desfășurarea sesiunii au 
fost pregătite 93 de centre 
de bacalaureat. 

Conform unui ordin al 
Agenţiei, elevii care stu-
diază la profi lul real vor 
susţine examenele la limba 
și literatura română (alo-
lingvii), limba de instruire, 
limba străină și matemati-
ca. Drept discipline școlare 
propuse spre alegere pentru 
proba de bac la solicitare 
au fost înaintate: geografi a, 

fi zica, chimia, biologia, isto-
ria românilor și universală, 
informatica și limba ucrai-
neană/bulgară/găgăuză.

Elevii care studiază la 
profi lul umanist vor susţine 
examenele la limba și lite-
ratura română (alolingvii), 
limba de instruire, limba 
străină și istoria românilor 
și universală. Drept disci-
pline școlare propuse spre 
alegere pentru proba de 
bacalaureat la solicitare 
au fost înaintate: geogra-
fi a, fi zica, chimia, biologia, 

matematica și informatica. 
Totodată, în document se 
precizează că primul examen 
îl vor susţine alolingvii la 
limba și literatura română, 
cel de-al doilea examen va fi  
limba de instruire, cea de-a 
treia probă va fi  susţinută 
la matematică sau la istoria 
românilor și cea universală, 
în funcţie de profi lul studiat, 
și ultimul examen va fi  la 
disciplina solicitată de elevi.

Sesiunea de bacalaureat 
se va desfășura în perioada 
2-20 iunie curent.

Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale și 
Familiei a elaborat Proiectul de hotărâre 
de Guvern cu privire la locurile bugetare 
pentru anul de studii 2017-2018. Potrivit 
acestuia, numărul burselor acordate de 
stat s-a diminuat cu peste cinci mii, însă 
documentul supus consultărilor publice 
prevede doar planifi carea locurilor buge-
tare, instituţiile de învăţământ fi ind în 
drept să înmatriculeze persoane în bază 
de contract în limita capacităţilor sale.

Locuri bugetare pentru anul de studii 
2017-2018: În învăţământul profesional 
tehnic secundar – 7965; Învăţământul 
profesional tehnic secundar dual – 622; 
Învăţămîntul profesional tehnic postse-
cundar și postsecundar nonterţiar – 4000; 

Studii superioare de licenţă – 4740; Studii 
superioare de masterat – 2895; Studii de 
rezidenţiat – 473; Cetăţeni străini – 297, 
dintre care 255 licenţă și 42 master;

Potrivit notei informative a proiectu-
lui, la elaborarea acestuia s-a ţinut cont 
de necesităţile pieţei muncii, propunerile 
ministerelor de resort și analiza rezultatelor 
admiterii la anul de studii 2016-2017.

MAI PUŢINE BURSE ACORDATE DE STAT 
PENTRU ANUL DE STUDII 20172018

PREȘEDINTELE ŢĂRII PROPUNE 
INSTITUIREA CAPITALULUI FAMILIAL

ORGANIZAREA ODIHNEI DE VARĂ A COPIILOR
Executivul a aprobat 

hotărâreA privind organi-
zarea odihnei pentru copii 
şi adolescenţi în sezonul 
estival 2017. Documentul 
stabileşte competenţele 
responsabililor în vede-
rea fi nalizării, până la 
20 mai 2017, a lucrărilor 
de pregătire a taberelor 
de odihnă pentru copii şi 
adolescenţi, inclusiv a ce-
lor cu sejur de zi, dotându-
le cu inventarul şi utilajul 
necesar.

Costurile orientative 
pentru o zi în taberele de 
odihnă fi nanţate din buge-
tul de stat variază între 129 
și 196 de lei pe zi.  

Guvernul oferă gratuit 
25% din totalul biletelor 
repartizate în taberele de 
odihnă mai multor categorii 
de copii şi adolescenţi, printre 
care copiilor orfani, celor din 
familii defavorizate, monopa-
rentale, precum şi familiilor 
cu trei şi mai mulţi copii. 
Restul biletelor în taberele de 

vară vor fi  comercializate cu 
o reducere de 80% din costul 
total al biletului.  

Totodată, Ministerul 
Educaţiei va achiziţiona 
100 de bilete pentru elevii 
din România, 100 de bilete 
pentru elevii din zona de 
confl ict din regiunile estice 
ale Ucrainei şi 50 de bilete 
pentru instituţiile ucrainene 
cu predare în limba româ-
nă, precum şi va suporta 
cheltuielile pentru trans-
port tur-retur pe teritoriul 
Republicii Moldova. Alte 
300 de bilete vor fi  pro-
curate pentru elevii din 
instituţiile de învăţământ 
general din raioanele de est 
ale Republicii Moldova şi 
oraşul Bender, subordonate 
Ministerului Educaţiei.  

De asemenea, în scopul 
promovării imaginii Repu-
blicii Moldova, va fi  achi-
ziţionat un pachet turistic 
pentru 100 de elevi din 
România şi 150 de elevi din 
Ucraina.

De Ziua Internaţională a Familiei, șeful 
statului Igor Dodon a semnat, cu titlu de iniţiativă 
legislativă, proiectul de lege privind instituirea 
capitalului familial care are drept scop îmbu-
nătăţirea nivelului de trai al familiilor cu copii, 
educaţia, întremarea sănătăţii sau reabilitarea 
copiilor. Prestaţia socială va fi  acordată la 
nașterea fi ecărui copil, iar mărimea capitatului 
familial va varia în funcţie de numărul copiilor 
din familie. 

„Suma capitalului familial la nașterea primului 
copil este de 1,5 salarii medii pe economie pentru 
anul precedent, pentru al doilea copil – două 
salarii medii pe economie pentru anul precedent, 
iar pentru trei și mai mulţi copii – trei salarii medii 
pe economie pentru anul precedent. Familia va 

avea dreptul să benefi cieze de această prestaţie la 
împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani. Solicit 
Parlamentului să includă, în regim de urgenţă, în 
ordinea de zi a ședinţelor plenare, iniţiativa respec-
tivă”, a menţionat Dodon.

 PROIECTUL PRIVIND TICHETELE DE MASĂ VA FI VOTAT ÎN PARLAMENT CURÂND 
Proiectul de Lege pri-

vind sistemul tichetelor 
de masă a fost introdus 
pe agenda Parlamentu-
lui. Ba mai mult, acesta 
ar putea fi  votat până la 
fi nele sesiunii, iar de la 1 
ianuarie 2018, Legea să 
fi e funcţională. Anun-
ţul a fost făcut mier-
curi, 17 mai, de către 
președintele Parlamen-
tului Andrian Candu, 
informează bani.md.

„În mod ofi cial, acest 
proiect intră în procedură 
legislativă. Noi am fost 
atenţi pe perioada dez-
baterilor, iar unele pro-
puneri bune au fost luate 
în calcul și se regăsesc în 
proiect. Dacă vă aduceţi 
aminte, ideea tichetelor 
este posibilitatea legală 
de a oferi un supliment 
la salariu, fără a diminua 
salariul de bază. Este un 
supliment la salariu care 

nu se va impozita. Pentru 
un angajat este un supli-
ment net, pentru patron 
este o cheltuială deducti-
bilă și cel mai important 
acest instrument, pe lângă 
partea socială ce ţine de 
alimentarea populaţiei, 
acest sistem oferă creştere 
economică pentru stat, se 
luptă împotriva salariilor 
în plic, împotriva evazi-
unilor fi scale. Noi vedem 
doar avantaje. Proiectul va 

fi  transmis în comisii, nu 
însă înainte de a organiza 
o dezbatere cu experţii 
internaţionali”, a declarat 
Candu.

Candu a mai ţinut să 
precizeze că Legea ar putea 
fi  aprobată în două lecturi 
până la sfârșitul lunii iulie, 
în așa fel încât să fi e sufi ci-
ent timp pentru pregătirea 
legilor conexe. La 1 ianua-
rie 2018 Legea ar putea fi  
funcţională.

REGULAMENTUL CIRCULAŢIEI RUTIERE SE SCHIMBĂ  

Ministerul Afacerilor Interne a venit 
cu un proiect, care ar modifi ca și completa  
Regulamentul Circulaţiei Rutiere. Potrivit 
documentului, urmează să fi e adăugate 
o serie de indicatoare noi de sens obliga-
toriu, iar noul RCR va reglementa și mai 
mult circulaţia în raport cu pietonii și 
bicicliștii. 

Modifi cările propuse prevăd și includerea 
noţiunilor și termenilor noi „conducere pre-

ventivă”, „motocultor” și „parapet”, a elemen-
telor noi de semnalizare rutieră, viteza de 
deplasare în localităţi și în afara localităţilor 
pe unele porţiuni de drum. Potrivit auto-
rităţilor, acestea vor contribui la sporirea 
gradului de organizare și de siguranţă în 
trafi c a transportului pe drumurile publice, 
informează agora.md.   În afară de noile indi-
catoare, modifi cările la RCR aduc cu sine și o 
limită maximă de viteză în zonele pietonale, 
e lângă deja existentele limite în afara loca-
lităţilor și în localităţi. Astfel, zona pietonală 
va fi  intersectată cu 5km/h. Totodată, după 
ce schimbările vor fi  aprobate, șoferii nu vor 
mai fi  obligaţi să prezinte poliţistului poliţa 
de asigurare de răspundere civilă. 

Ultima dată, Regulamentul Circulaţiei 
Rutiere din R. Moldova a fost modifi cat în 
anul 2014. 
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ȘTIRI LOCALE

OFERTĂ MARE ȘI DIVERSĂ DE PĂSĂRI 
Actualmente, piaţa pă-

sărilor la Bălţi este bogată 
și variată, unde se comer-
cializează puișori de găină, 
curcani, bobocei de gâscă și 
raţe. Predomină intermedi-
arii, care cumpără produc-
ţia respectivă de la diferite 
incubatoare, dar și de la 
fabrici avicole din ţară. O 
mică parte din păsări este, 
totuși, propusă spre vân-
zare  de către gospodăriile 
individuale, care dispun de 
incubatoare personale.

În dependenţă de 
soi, preţul de vânzare a 
puișorilor cu vârsta de 5 - 
8 săptămâni, oscilează în 
intervalul de 24,00 - 35,00 
lei un pui; cei de 3 - 5 zile 
se vând cu 6,00 - 7,00 lei, 
puișori de curcan cu vârsta 
de 7 - 10 zile costă 35,00 – 
45,00 lei. Bobocii de raţe cu 

vârsta de 3 - 4 săptămâni 
se vând la preţul de 15,00 
lei, iar bobocii de gâscă, de 
4 - 8 zile se vând la  preţul 
de 25,00 - 35,00 lei. Cei mai 
scumpi sunt puișorii de 
găină, rasa Brama, cu vârsta 
de 6 - 8 săptămâni, fi ind 
vânduţi la preţul de 65,00 – 
70,00 lei.

Menţionăm că preţurile 
actuale sunt practic identice 
cu preţurile din perioada 

similară a anului trecut, 
cu mici devieri. Din obser-
vaţiile anilor precedenţi, 
pe parcursul lunii curente, 
mari devieri în oscilaţia 
preţurilor de comercializare 
a păsărilor nu se prevăd. În 
această perioadă cererea 
va creste, concomitent va 
crește și oferta.

Sursa: AGROinform, 
Fălești

În prezent, pe piaţa din 
orașul Orhei, sunt expuse 
spre comercializare cantităţi 
medii de mere. Comerciali-
zează atât producători din 
regiune, cât și intermediarii. 
Merele sunt calitative, cali-
brate, ambalate în lădiţe de 
lamele, iar soiurile prepon-
derent întâlnite sunt Golden, 
Idared, Florina și Simirenco.

În dependenţă de calitate, 
dimensiuni și soi, preţul de 
comercializare a merelor 
variază de la 8,00 până la 
12,00 lei/kg. Merele Idared 
se comercializează la un preţ 

mediu de 9,00 - 10,00 lei/kg; 
soiurile Simirenco și Florina - 
la un preţ mediu de 10,00 lei/
kg; Golden - cu 12,00 lei/kg. 

Potrivit sursei freshmar-
ket.ru și fruit-inform.com, 
pe pieţele din Odessa, Lvov 
(Ucraina), preţul de comerci-
alizare a soiului Golden este 
de 8,00 – 10,00 UAH/kg, echi-
valentul a 5,77 și 7,22 MDL/
kg, iar pe piaţa din Varşovia 
(Polonia), merele Golden  se 
vând cu 0,30 - 0,40 €/kg echi-
valent cu 6,26 - 8,35 MDL/kg.

În următoarele 2 - 3 
săptămâni, mari devieri în 
oscilaţia preţurilor nu se 
preconizează. Producăto-

rii agricoli mai dispun de 
cantităţi sufi ciente pentru a 
îndestula piaţa.

Merele ocupă prima 
poziţie în rândul fructe-
lor produse în UE, cu 12,7 
milioane tone recoltate în 
2015 (aproape 25 kg/cap de 
locuitor din UE). În rândul 
statelor comunitare, Polo-
nia a fost responsabilă în 
2015 pentru 25% din pro-
ducţia de mere recoltată în 
UE, urmată de Italia (19,2%) 
și Franţa (15,5%).

Precizăm că în anul 2015 
producătorii moldoveni au 
exportat 745,6 de tone de 

mere proaspete în UE, în 
valoare de peste 248,2 mii 
de dolari, o cotă de doar 
1,86 % din cota prevăzută 
în Acordul de Asociere, care 
constituie 40 de mii de tone. 
Iar ţările care au importat 
mere moldovenești sunt 
România, Grecia, Bulgaria 
și Regatul Unit. În 2016, 
exportul merelor spre UE a 
scăzut considerabil, până la  
74 tone mere sau doar 0,1 
% din cota prevăzută de UE 
de 40 000 tone, în valoare 
de 193,5 mii și ţările care au 
importat mere moldovenești 
sunt România și Polonia.

Sursa: AGROinform, Orhei

PIAŢA ȘI COTELE DE EXPORT 
A MERELOR

CANTITĂŢI LIMITATE DE VARZĂ 
PE PIAŢA DIN HÎNCEȘTI

Loturile de varză pe 
piaţa ,,Chiril’’ din Hîncești 
sunt foarte mici în această 
perioadă, comparativ cu pe-
rioada similară a anului pre-
cedent. Se atestă o scădere 
bruscă a cantităţilor de var-
ză timpurie, însă totodată, se 
resimte o creștere simţitoare 
a preţului la varza din roada 
anului precedent.

În această perioadă, pe 
piaţa agricolă din Hîncești, 1 
kg de varză din roada anului 
curent se comercializează 

cu 15,00 – 16,00 lei/kg, însă 
preţul de comercializare a ver-
zei vechi este 8,00 lei/kg, faţă 
de 3,00 – 5,00 lei/kg cât era 
în perioada similară a anului 
2016. Procentual, preţul 
verzei din anul precedent s-a 
majorat cu aproximativ 50 %. 

Pentru comparaţie, pe pia-
ţa agricolă angro din Chișinău, 
în această perioadă 1 kg de 
varză din roada anului curent 
se comercializează la un preţ 
de 11,00 – 12,00 lei/kg, iar cea 
din anul precedent la un preţ 
de 4,50 – 5,00 lei/kg.

Majorarea  preţului la 
varza din anul precedent se 
datorează cantităţilor mai 
mici de producţie în stocurile 

producătorilor autohtoni din 
Hîncești și din ţară.

Sursa: AGROinform,  
Hîncești

A ÎNCEPUT VÂNZAREA PUILOR DE PĂSĂRI 
ȘI LA PIEŢELE DIN CANTEMIR ȘI COMRAT

Odată cu încălzirea 
timpului a crescut oferta 
de păsări pe piaţa din 
Cantemir, unde, la fel,  
predomină intermediarii 
care cumpără păsările de 
la diferite incubatoare cât 
și de la fabrici avicole din 
regiune. 

În dependenţă de soi și 
vârstă, preţul de vânzare 
a puișorilor de găină cu 
vârsta de 5 - 7 săptămâni 
oscilează în intervalul de 
la 30,00 până la 34,00 lei/
unitate, iar cei mai mici de 
3 - 5 zile cu 8,00 - 10,00 
lei/unitate. Cumpărătorii 
preferă să procure pui mai 
mari, asta pentru că, spun 
ei, e mai mic riscul să piară. 
Bobocii de gâscă cu vârsta 
de 2 - 4 zile se vând la un 

preţ de 30,00 - 33,00 lei/
unitate, cu aproximativ 
30% mai mare faţă de anul 
trecut. Lipsesc însă bobocii 
de raţă care nu sunt încă 
prezenţi pe piaţă, asta din 
cauza timpului rece, după 
cum explică vânzătorii.

În aceeași zonă, pe 
piaţa din Comrat, preţurile 
la puii de găină sunt mai 
mici dar și sortimentul este 

mai mare. Acest fapt se 
datorează amplasării mai 
multor incubatoare și fa-
brici de creștere a pasărilor 
în localitatea respectivă. 
Aici preponderent crescăto-
rii vând pui, preţurile fi ind 
cu 10% - 15% mai mici 
comparativ cu piaţa din 
Cantemir. 

Sursa: AGROinform, 
Cantemir

PIAŢA RĂSADULUI DIN ACEASTĂ PRIMĂVARĂ
Odată cu stabilirea vremii, 

pe piaţă au apărut cantităţi 
mari de răsad de diferite 
culturi legumicole. Legumicul-
torii vând surplusul de răsad 
după plantarea în sere, dar 
sunt și fermieri care vând ră-
sadul, crescut special pentru 
comercializare.

Preţul de comercializare a 
răsadului pe piaţa din Ungheni 
oscilează între 0,50 lei/fi r și până la 3,00 
- 7,00 lei/fi r. Răsadul de castraveţi crescut 
în caserole se comercializează pe această 
piaţă la un preţ de 5,00 - 10,00 lei/fi r în de-

pendenţă de soi, mărime și calitate. Cel de 
tomate, la fel crescut în caserole, costă 5,00 
- 7,00 lei/fi r. Răsadul obișnuit de tomate se 
vinde cu 0,70 -1,00 lei/fi r. Răsadul de vinete 

în caserole costă 10,00 lei fi rul. Preţul la 
răsadul de ardei și varză oscilează între 0,50 
- 0,70 lei/fi r.

Volumul de vânzări este însă mic - 
potenţialii cumpărători deocamdată mai 
mult studiază piaţa. Producătorii de legume 
susţin, că dacă nu vor realiza răsadul  îl vor 
planta în câmp deschis. Ei încearcă prin 
comercializarea răsadului să-și recupereze 
o parte din cheltuielile suportate pentru 
producerea lui. Anul 2017 s-a început cu 
surprize pentru agricultori, unii producă-
tori au semănat răsadul a doua oară și au 
suportat cheltuieli duble, situaţia economică 
fi ind cam șubredă.

Sursa: AGROinform, Ungheni

 NOTA REDACŢIEI: această 
pagină este totalmente dedi-
cată știrilor din pieţele locale. 
Informaţiile publicate au fost 

furnizate de portalul www.agravista.md - un produs al Federaţiei 
Naţionale a Agricultorilor din Moldova AGROinform, ce completează 
și asigură informaţional conexiunea dintre mediul de afaceri și 
producătorii agricoli. AgraVista livrează informaţie analitică specia-
lizată pe produse de valoare înaltă ce dirijează producătorii agricoli 
spre pieţe atractive și competitive. www.agravista.md  include: 
știri zilnice și comentarii de pe piaţă; preturile angro de pe pieţele 
interne și cele externe (Polonia, România, Ucraina, Rusia); informa-

ţii analitice privind tendinţele pieţei, studii de marketing; cereri și 
oferte comerciale; baza de date a companiilor; buletinul electronic 
AgraVista; informaţii despre expoziţii, conferinţe, forumuri tematice; 
etc. Benefi ciarii acestui portal agricol pot să plaseze anunţuri cu 
privire la ofertele sau cererile de produse, să vizualizeze cantităţile 
și preţurile comerciale, o multitudine de informaţii referitoare la le-
gislaţia din domeniu agricol, analize si comentarii despre tendinţele 
pieţei agricole, condiţii de export și certifi care.

Pentru a plasa on-line o cerere/ofertă este necesar de a vă 
înregistra pe site, folosind un nume de utilizator, adresa de e-mail, 
o parolă si urmând toţi pașii în conformitate cu rubrica ”ÎNREGIS-
TRARE”.
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Peste 90 de antreprenoare de pe ambele maluri ale 
Nistrului, care dezvoltă afaceri în domeniul agricultu-
rii, s-au întrunit pe data de 5 mai, curent, la Chișinău, 
la Forumul Naţional al Reţelelor de Socializare 
a Femeilor din Agricultură de pe ambele maluri 
ale râului Nistru. Participantele au avut posibilita-
tea să-și împărtășească experienţa și realizările în 
domenii,  precum apicultura, legumicultura, producerea 
pomușoarelor, creșterea ciupercilor, etc. De asemenea, 
au fost puse în discuţie subiecte precum aplicarea 
inovaţiilor și tehnologiilor moderne în agricultură, dar și 
aspecte ale interdependenţei dintre dezvoltarea persona-
lă si cea profesională.

În numerele anterioare ale ziarului AgroMediaInform, 
v-am familiarizat cu mai multe evenimente, organizate 
în cadrul proiectului „Dezvoltarea unei platforme de 
cooperare durabilă a femeilor antreprenoare din 
agricultura de pe ambele maluri ale Nistrului”, 
implementat de Federaţia Naţională a Agricultorilor 
din Moldova AGROinform în parteneriat cu Camera de 
Comerţ și Industrie din Tiraspol, în cadrul Programului 
„Susţinerea Măsurilor de Promovare a Încrederii”, fi nan-
ţat de Uniunea Europeană și implementat de Programul 
Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare. V-am relatat despre  
seminarele, vizitele de studiu, mesele rotunde, care au 
avut loc și pe parcursul cărora   participantele au stabilit 
contacte, au început să colaboreze, să facă schimb de 
informaţii, și, chiar, în unele cazuri – schimb de lucruri 
foarte practice – au cumpărat unele de la altele răsad, 
sau alte inputuri. Toate acestea – datorită  implicării ac-
tive în activităţile proiectului a benefi ciarelor proiectului. 
De această dată, venim cu o relatare despre principalul 
eveniment din cadrul acestui proiect - Forumul Naţional 
al Reţelelor de Socializare a Femeilor din Agricultură de 
pe ambele maluri ale râului Nistru. 

DEZVOLTARE PRIN DIALOG 
ȘI INFORMARE

Este primăvară și este mult de lucru în câmp. Prea 
mult pentru a pierde măcar o zi, care, se știe, hrănește 
un an. Totuși, peste 90 de femei care practică agricultura 
de pe ambele maluri ale Nistrului,  au lăsat pentru ceva 
timp grijile cotidiene și au venit la Chișinău, la Forumul 
Naţional al Reţelelor de Socializare a Femeilor din Agri-
cultură de pe ambele maluri ale râului Nistru. Au venit cu 
inima deschisă, cu mult entuziasm și interes, deoarece, 
din experienţa anilor trecuţi, când au fost organizate 
astfel evenimente, știu că vor avea de câștigat – comu-
nicare, experienţă, schimb de sfaturi utile, încurajare, 
suport informaţional, noi contacte și încredere în munca 
pe care o fac. 

Prezent la Forum, viceministrul Agriculturii și 
Industriei Alimentare, Dl Iurie Ușurelu, a venit cu un 
cuvânt de salut. ”Am un respect deosebit pentru aceste 
stimate doamne, care și-au asumat o mare responsabi-
litate – cea de a dezvolta o afacere în domeniul agricol, 

și-au asumat responsabilitatea de a merge în pas cu 
concurenţa, în pas cu provocările timpului. Pe de altă 
parte, tot ele și-au asumat responsabilitatea pentru  fa-
milie, pentru copiii pe care îi educă. Cred că sunteţi niște 
doamne destul de curajoase. Din experienţa mea știu, că 
afacerile în care sunt implicate femeile, pe bună dreptate 
se face un lucru bun”, a spus viceministrul.   ”Salut orga-
nizatorii care desfășoară o astfel de activitate, și anume, 
distribuirea informaţiei, schimbul de  experienţă în baza 
unor exemple reale, în baza rezultatelor reale obţinute”, 
a mai adăugat Iurie Ușurelu. 

ISTORIILE DE SUCCES: 
SCHIMB DE EXPERIENŢĂ, 
CUNOȘTINŢE, INSPIRAŢIE, CURAJ 

Forumul reprezintă o platformă de comunicare și 
schimb de experienţă între femeile care locuiesc pe 
ambele maluri ale râului Nistru și dezvoltă afaceri în 
domeniul agriculturii. 

”Sunt bucuroasă să Vă văd astăzi, prezente aici, 
în această componenţă. Noi apreciem mult faptul că 
Dumneavoastră, aţi considerat acest eveniment, unul  

important și util. Astăzi agricultura ne confruntă cu multe 
provocări și difi cultăţi, cărora noi trebuie să le facem 
faţă. Existăm într-o perioadă de schimbări permanente 
și foarte dinamice, pe care trebuie să le acceptăm ca o 
oportunitate și să găsim soluţii pentru a le depăși.  

Schimbul de cunoștinţe prin intermediul reţelelor de 
afaceri reprezintă o abordare pe care se pune accen-
tul tot mai mult în ultimul timp. Noi, avem nevoia să 
cunoaștem tendinţele noi în agricultură oferind totodată 

și soluţii practice. Anume din aceste considerente putem 
constata ca crearea reţelelor femeilor antreprenoare din 
agricultura a fost o iniţiativă care sa soldat cu succes, 
deoarece cel mai important obiectiv al proiectului nostru 
îl constituie schimbul de informaţie și de cunoștinţe 
între Doamnele care practică activităţi de antreprenoriat 
în agricultură.  Și într-adevăr, pe parcursul derulării, 
proiectul a oferit și oferă suport pentru reţelele femeilor 
din agricultură – în primul rând pentru a cunoaște, pen-
tru a învăţa și avea acces la cele mai bune practici din 
domeniu. Pentru femei, decizia de a-și asuma riscuri este 
întotdeauna mai chibzuită, iată de ce  avem în perma-
nenţă necesitate de susţinere, de un exemplu care ne-ar 
încuraja ca să mergem mai departe. Anume din aceste 
considerente, prima sesiune a Forumului de astăzi, o 
constituie prezentarea istoriilor de succes. Doamnele au 
venit cu istoriile lor de succes. Au venit să ne povesteas-
că cum au făcut faţă provocărilor și difi cultăţilor și cum 
au reușit să-și dezvolte afacerile”, a spus Dna Aurelia 
Bondari, Directorul Executiv al Federaţiei naţionale a 
Agricultorilor din Moldova AGROinform.  

Pe bună dreptate, interesul participantelor faţă de 
cele patru istorii de succes ale femeilor antreprenoare, 
prezentate la Forum, a fost enorm. 

Svetlana Maţkova din orașul Tiraspol are o 
afacere cu prepeliţe. Femeia a venit la Forum pentru a-și 
împărtăși experienţa și realizările, dar și problemele și 
greutăţile, prin care a trecut până si-a pus pe picioare 
businessul. Recunoaște că nu a fost deloc ușor, cu atât 
mai mult, cu cât și-a ales o nișă mai puţin cunoscută și 
tradiţională. Deși întreprinderea este relativ tânără, are 
cu ce se mândri, iar planurile de viitor sunt ambiţioase. 
”Iniţial am obţinut fi nanţare dintr-un proiect implementat 
de Camera de Comerţ și Industrie din Tiraspol în cadrul 
PNUD cu suportul fi nanciar al Uniunii Europene. Vreau 
să spun că participarea la aceste proiecte pentru mine 

personal, este de mare ajutor, cu atât mai mult, cu cât 
sunt la început de cale – unele lucruri nu le cunosc,  iar 
instruirile de care benefi ciem mă ajută să afl u mai multe, 
să mă dezvolt”, a spus Svetlana Maţkova. 

O altă istorie de succes și dezvoltare a fost prezenta-
tă de Vasilina Șișina, antreprenoare care se ocupă de 
creșterea și producţia materialului semincer de legume. 
Are 0,6 hectare de sere și 3 hectare de teren deschis. 
Baza de producţie este situată în satul Cobușca Veche, 
raionul Anenii Noi.  Vasilina Șișina este autoarea a 29 
de hibrizi de tomate, 7 și soiuri de castraveţi și 4 soiuri 
de ardei dulce. Antreprenoarea are o experienţă bogată, 
inclusiv, în abilitatea de a se adapta și a face faţă insta-
bilităţii și provocărilor în timp. „Voi continua și de acum 
înainte să mă ocup de selecţia și producţia materialului 
semincer. An de an pe piaţă există cerere, așa că eu 
trebuie să fac faţă cu oferta”, dă asigurări Vasilina Șișina. 

Cultivarea ciupercilor de soi shampignion este, la 

fel, o provocare mai nouă pentru agricultorii de la noi. 
În acest sens, decizia Marinei Pentriman de a crește 
anume ciuperci a fost una îndrăzneaţă. Antreprenoarea 
își desfășoară activitatea în stânga Nistrului. Acum doi 
ani, femeia a  scris un plan de afaceri și a câștigat un 
grant în cadrul în cadrul unui proiect implementat de 
Camera de Comerţ și Industrie din Tiraspol în cadrul 
programului PNUD, implementat cu suportul fi nanciar 
al Uniunii Europene. Banii au fost investiţi în achiziţi-
onarea echipamentelor și a utilajului pentru producţia 
de ciuperci. Baza producerii o constituie tehnologiile 
moderne și materia primă din Europa.  ”De la bun 
început mi-am propus să ofer cumpărătorilor doar 
producţie ecologică și de cea mai înaltă calitate. În 
acest scop la întreprindere a fost introdus ciclul biologic 

scurt de cultivare a ciupercilor în deplină conformitate 
cu cerinţele obligatorii ale producţiei bio,  fără utilizarea 
materiilor prime de o calitate îndoielnică”, explică Ma-

rina Petriman. Suprafaţa totală a rast urilor cu ciuperci 
este în prezent de   440 de metri pătraţi, iar în viitorul 
apropiat, antreprenoarea planifi că să dubleze volumul 
de producţie.

Despre afacerea sa cu pomușoare a povestit, în 
cadrul forumului, Alexandra Ungureanu din satul 
Cucuieţii Vechi, raionul Rîșcani. ”Suntem specializaţi 
în cultivarea soiurilor remontante de căpșuni. În 
ultima perioadă, aceste soiuri sunt destul de populare. 
Comparativ cu soiurile de căpșuni cu care ne-am 
obișnuit, soiurile remontante rodesc de mai multe ori 

pe an. Deci, avem roadă de la începutul primăverii și 
până când dau îngheţurile”, explică Alexandra Ungu-
reanu. Una dintre condiţiile principale, fără de care nu 
este posibil succesul, este abilitatea de a te adapta 
la provocările actuale. „Nu ne putem permite să 
batem pasul pe loc. Pe piaţă apar noi și noi soiuri de 
pomușoare, iar noi trebuie să ţinem cont de acest lu-
cru și  să ne adaptăm cerinţelor pieţei. Astfel, suntem 
motivaţi și noi să mergem mai departe, în căutarea 
unor soiuri care ne pot aduce un venit și o recompensă 
eforturilor noastre”, spune antreprenoarea.

PRIN DEZVOLTARE PERSONALĂ 
SPRE REALIZĂRI PROFESIONALE

O altă sesiune de lucru, care s-a desfășurat în cadrul 
Forumului a fost dedicată integral aspectelor interdepen-
denţei dintre dezvoltarea personală și cea profesională 
a femeilor antreprenoare. Sesiunea a fost susţinută de 
instructoarea, Dna Rodica Garștea, expert în dezvoltare 
organizaţională și egalitate de gen. 

Dezvoltarea personală și profesională sunt 
acţiuni  continui  de schimbare în mai bine a fi ecăruia 
dintre noi, prin care ne putem îmbunătăţi calitatea 

vieţii, relaţiile, sănătatea,  cariera, nivelul de spiritu-
alitate. Sunt necesare însă niște eforturi personale și 
multă voinţă internă pentru a conștientiza ce anume 
trebuie îmbunătăţit, ce abilităţi și comportamente noi 
să deprindem, pentru ca viaţa noastră personală și pro-
fesională să meargă în direcţia dorită. ”Este important 
ca femeia să atingă anumite realizări nu doar în carieră 
și să ocupe posturi - cheie, ci și să-și realizeze cele mai 
înalte și mai bune calităţi a principiului feminin. Trebuie 

FORUMUL NAŢIONAL AL REŢELELOR 

8  nr. 9 (227) 

19 mai 2017



EVENIMENT

DE SOCIALIZARE A FEMEILOR DIN AGRICULTURĂ 
DE PE AMBELE MALURI ALE RÂULUI NISTRU 
de înţeles, că businessul și politica nu este o preroga-
tivă doar a bărbaţilor. La o înţelegere corectă a rolului 
lor și participarea cu drepturi depline la conducere, 
femeile pot aduce noi forme de abordare și rezolvare 
a problemelor globale. Actualmente, deja multe femei 
îmbină cu succes activitatea profesională cu cea de 
creaţie și obștească și cu educaţia copiilor și grija faţă 
de familie. ”, spune Rodica Garștea. ”Drumul către dez-
voltarea personală și, implicit, către succes este la 
îndemâna fi ecăruia. Pe măsură ce analizezi și înţelegi 
ceea ce ai, ceea ce dorești și ce poţi obţine, rezultatele 
vor fi  reale si viaţa va urma o cale ascendentă”, este 
mesajul pe care l-a transmis instructoarea participan-
telor la Forum. 

INOVAŢII ȘI TEHNOLOGII MODERNE 
ÎN AGRICULTURĂ. ÎN PAS 
CU PROVOCĂRILE TIMPULUI

În prezent, agricultura modernă este la o nouă 
etapă de dezvoltare. Implementarea tehnologiilor noi și 
a inovaţiilor de ultimă oră poate contribui, fără îndoială, 
la creșterea  productivităţii, la îmbunătăţirea calităţii 
produselor, dar și la reducerea  costurilor de producţie. 

În prezent, toate ţările depun eforturi maxime pentru a  
optimiza condiţiile și a spori efi cienţa utilizării terenurilor 
agricole, iar unul dintre răspunsurile la provocările agri-
culturii moderne îl reprezintă noile tehnologii și inovaţiile 
în domeniu.

Nu este deloc surprinzător faptul că agricultura, 
un sector  tradiţional al economiei este deschisă pentru 
implementarea celor mai recente tehnologii, folosește 
cu succes realizările știinţifi ce și inovative, obţinând 
rezultate excelente.

Răspunzând cerinţelor timpului, dar și interesului 
sporit din partea participanţilor proiectului nostru faţă de 
inovaţiile și tehnologiile moderne în agricultură, o sesi-

une de lucru a Forumului a fost dedicată  anume acestui 
domeniu. Câţiva dintre producătorii agricoli au venit în 
faţa participanţilor pentru a relata despre propriile exem-
ple de utilizare a inovaţiilor și tehnologiilor moderne în 
agricultură și despre benefi ciile acestora.  

• Un exemplu al bunelor practici în domeniul 
efi cienţei energetice în agricultură poate servi 
experienţa companiei «Agromaxer» SRL. Acum câţiva 
ani, compania, a început construcţia complexului de 

sere, echipat cu un sisteme de încălzire pe bază de 
biomasă. Pentru aceasta, compania a accesat un credit 
prin intermediul proiectelor de efi cientizare energetică 
iniţiate de Guvern și fi nanţate de programul MoSEFF 
al Băncii Europene pentru Reconstrucţie și Dezvoltare 
(BERD).  Proiectul a fost lansat în 2012 și presupune 
cultivarea legumelor în sere pe tot parcursul anului, fără 
întreruperi sezoniere. Suprafaţa totală a complexului de 
sere situat în satul Oniţcani,  raionul Criuleni este de 4,3 
hectare. În prezent lucrează trei sere, a câte un hectar 
fi ecare. Acestea produc circa 720 de tone de legume 
pe an - castraveţi, roșii, ardei grași. Pentru încălzirea 
complexului de sere, funcţionează trei unităţi termice cu 
o capacitate totală de 4,2 MW. 

Investiţia totală se va ridica la 37,8 mil. lei - parţial 
din fonduri proprii, din credite bancare și subvenţii. Din 
suma totală în acest moment a fost investite  aproxima-
tiv 28 mil. 525 mii lei. 

Despre acest proiect ambiţios, care demonstrează 
efi cienţa energetică a încălzirii serelor cu ajutorul siste-
melor de încălzire pe bază de biomasă a povestit în cadrul 
Forumului directorul tehnic al întreprinderii, Dl Ion Hajiu.  

• Un alt exemplu de implementare a inovaţiilor 
în agricultură l-a prezentat Dna Angela Danalachi, 
antreprenoare din or. Cantemir, care administrează o 
afacere cu plante decorative. Crește lămâi, portocale, 
rodii, curmale și smochine, care sunt folosite pentru 
amenajarea inferiorului.  Pe lângă faptul că ideea în sine, 
de a cultiva plante exotice este una îndrăzneaţă, noutatea 
proiectului constă și în modul în care a fost construită 

sera subterană pentru cultivarea acestora. 
Este o seră modernă de 38 de metri pătraţi, 

construită din sticlă.  Inovaţia constă în modelul serei și 
în sistemul de încălzire a acestei încăperi. Sera este am-
plasată cu jumătate de metru mai jos de nivelul solului, 
iar la o adâncime de nu mai puţin de 45 cm sunt instalate 
ţevi, prin care va circula aerul cald. În plus, mai contează 
și componenţa solului, care se amestecă și cu nisip, 
special de mare, dar și alte tehnologii mai specifi ce, 
care într-un fi nal, vor aduce la o economie substanţială, 
încât să nu se expună asupra preţului plantelor, susţine 
antreprenoarea. 

Angela Danalachi a mai povestit despre faptul că 
realizarea acestui proiect a devenit posibilă datorită unui 
grant, pe care l-a obţinut în cadrul proiectului fi nanţat 
de UE - INOBIZ, „Dezvoltarea afacerilor inovatoa-
re pentru o creștere economică locală durabilă”, 
implementat de către PNUD Moldova, despre care a 
afl at în cadrul unui seminar de instruire.  În plus, antre-
prenoarea a îndemnat participantele la Forum să nu ezite 
să aplice la diferite programe de fi nanţare. Cu încredere 
în forţele proprii, cu încredere în faptul că anume ideea 
ta de business este bună și demnă de a fi  susţinută, 
succesul este  garantat. 

• Natalia Porhun, care are o afacere în domeniul 
apicol a vorbit despre abordarea industrială în apicul-
tură. Pentru a-și dezvolta afacerea, Natalia Porhun a 
benefi ciat de un grant în cadrul unui proiect cu fi nanţare 
europeană. Din acești bani, antreprenoarea a procurat 

echipamentul necesar și a deschis afacerea, care în 
prezent este orientată pe producerea industrială a mierii 
ecologice și a produselor apicole. De asemenea, întreprin-
derea oferă servicii de colectare a mieriii de la  stupinele 
altor apicultori. „În baza experienţei pe care o am, a 
cunoștinţelor mele, analizând procesele în apicultură, am 
ajuns la concluzia că în prezent este necesară o abordare 
a apiculturii din punct de vedere industrial. Cel mai oportun 
ar fi  să se treacă la automatizarea procesului de pompa-
re a mierii de albine. Deoarece ecesta este un proces care 
necesită multe resurse de timp, forţe, mi-a venit  ideea 
de a oferi pentru apicultori servicii de pompare a mierii cu 
ajutorul unui complex automatizat mobil. Astfel am avut 
șansa să-mi recuperez mai rapid costurile echipamen-
tului și, respectiv, să obţin rezultate mai bune. În plus, 
aceste servicii ușurează munca apicultorilor la  stupină, 
le permite să  economisească timp. Apropo, în regiunea 
transnistreană, unde activăm noi, suntem singurii care 
prestăm astfel de  servicii” – a explicat antreprenoarea. 

Totuși, sesiunea dedicată  implementării tehnologii-
lor noi și a inovaţiilor în agricultură nu s-a rezumat doar 
la prezentările vorbitorilor. Participantele la Forum și-au 
împărtășit experienţa, povestind cu entuziasm despre 
inovaţiile pe care le implementează – unele reprezentând 
adevărate invenţii tehnologice, care vin să ușureze mun-
ca în câmp și să efi cientizeze efortul pe care îl depun. 

REŢELELE FEMEILOR 
DIN AGRICULTURĂ. SOLUŢII PENTRU  
O MAI BUNĂ COMUNICARE  

Unul dintre scopurile proiectului „Dezvoltarea unei 
platforme de cooperare durabilă a femeilor antreprenoare 
din agricultura de pe ambele maluri ale Nistrului ” este 
crearea și dezvoltarea a patru organizaţii regionale ale 
femeilor antreprenoare din agricultură în Nordul, Centrul 
și Sudul Republicii și pe malul stâng al Nistrului, care vor 
contribui la sporirea participării femeilor în viaţa social-
economică și vor constitui un suport real pentru dezvolta-
rea afacerilor lor. ”Desigur, aceste reţele de socializare a 
femeilor de afaceri din agricultură nu au început în cadrul 
acestui proiect – ele au un istoric, or pentru a construi ceva 
durabil este nevoie de timp. Proiectul care se desfășoară 
actualmente, ne-a oferit încă un suport suplimentar pentru 
a construi durabilitatea reţelelor și a antreprenoriatului 
feminin în agricultură. Noi apreciem suportul care a 
venit din partea Uniunii Europene și apreciem suportul 
din partea PNUD, ca partener de implementare. Datorită 
acestui proiect, noi intenţionăm ca să stabilim anumiţi 
piloni de durabilitate și continuitate. Organizaţiile femeilor 
antreprenoare din agricultură din regiunile Nord și Centru 
deja au fost înregistrate, iar  acum este în proces de 
înregistrare reţeaua din regiunea transnistreană. Urmează 

să coagulăm și reţeaua din Sud. Avem ferma convingere 
că ulterior acestea se vor transforma  într-o Platformă 
Naţională, care va constitui un dialog permanent de discuţii 
pentru femeile care dezvoltă afaceri în agricultură pe 
ambele maluri ale Nistrului”, a spus Dna Aurelia Bondari, 
Director Executiv AGROinform.  

ACELEAȘI PROVOCĂRI, 
ACELEAȘI ASPIRAŢII

Pe ambele maluri al Nistrului femeile care practică 
agricultura au același probleme, aceleași griji, aceeași 
dorinţă – de a-și vedea rodul muncii și al efortului 
pe care îl depun de cu zori și până în seară, lucrând 
pământul. De a se realiza în calitate de femei de afaceri, 
de a câștiga un ban din munca pe care o desfășoară, de 
a-și susţine familia, de a-și crește copiii, insufl ându-le 
prin propriul exemplu dragostea faţă de pământ, faţă de 
munca îndeplinită cu dăruire de sine. 

Pe parcursul anilor, în care Federaţia Naţională a 
Agricultorilor din Moldova AGROinform a realizat proiecte 
transriverane de promovare și susţinere a femeilor 
antreprenoare din agricultură de pe ambele maluri ale 
Nistrului, încrederea și dialogul între participantele 

la aceste proiecte a crescut continuu. În acest sens, 
proiectul „Dezvoltarea unei platforme de cooperare 
durabilă a femeilor antreprenoare din agricultura de 
pe ambele maluri ale Nistrului ”, care este în prezent 
în plină desfășurare, sprijină femeile care dezvoltă 
afaceri în domeniul agriculturii atât pe malul drept, cât 
și pe malul stâng al Nistrului prin asigurarea accesului 
la informaţii, schimb de experienţă, instruiri și servicii de 
consultanţă în domeniul dezvoltării și formării profesio-
nale și personale.

La Forumul Naţional al Reţelelor de Socializare 
a Femeilor din Agricultură de pe ambele maluri ale 
râului Nistru  a fost prezent Coordonatorul de proiecte 
în cadrul Delegaţiei Comisie Europene în Moldova, Dl 
Jarek Domanski, care a menţionat despre importanţa 
proiectului dat. ”Implementăm acest proiect în cadrul 
programului „Susţinerea Măsurilor de Promovare a 
Încrederii”, program care există din anul 2009. Uniunea 
Europeană, împreună cu Programul Naţiunilor Unite 
pentru Dezvoltare și alte organizaţii partenere, facem tot 
posibilul pentru a crea o platformă de conlucrare a  oa-
menilor de pe ambele maluri ale Nistrului. Facem acest 
lucru în diverse domenii, iar acest proiect reprezintă un 
exemplu bun al conlucrării anume în domeniul dezvoltării 
sectorului agricol. UE promovează rolul femeilor în toate 
sectoarele, inclusiv în agricultură. Sperăm ca proiectele 
pe care le susţinem vor avea durabilitate și îmi mai 
exprim speranţa că datorită entuziasmului Dvs, datorită  
muncii pe care o depuneţi, legăturilor pe care le stabiliţi 
în cadru acestui proiect, veţi continua această conlucrare 
și pe viitor”, a menţionat Jarek Domanski.

”Oamenii care locuiesc pe ambele maluri ale Nis-
trului au aceleași probleme, pentru care și soluţiile pot fi  
aceleași. Împreună putem rezolva multe. Orice formă de 
conlucrare ne ajută să devenim mai buni, mai puternici. 
Trebuie să menţionez faptul că personal pe mine mă in-

spiră femeile puternice, cele pe care le vedem în această 
sală. Voi sunteţi exemplul faptului că pe ambele maluri 
ale Nistrului există un potenţial mare, care motivează 
societatea noastră să se dezvolte. Suntem ferm convinși 
de faptul că veţi continua să căutaţi posibilităţi ca și de 
acum încolo să continuaţi conlucrarea Dvs”, a spus Dna 
Doina Munteanu, șefa programe a Reprezentantului 
permanent PNUD în Republica Moldova.

 
Evenimentul a fost organizat de Federaţia 

Naţională a Agricultorilor din Moldova AGROinform în 
parteneriat cu Camera de Comerţ și Industrie din Tira-
spol, în cadrul Programului „Susţinerea Măsurilor de 
Promovare a Încrederii”, fi nanţat de Uniunea Europeană 
și implementat de Programul Naţiunilor Unite pentru 
Dezvoltare.  Programul contribuie la sporirea încrederii 
între locuitorii ambelor maluri ale râului Nistrul prin 
implicarea reprezentanţilor societăţii civile, mediului de 
afaceri și  comunităţilor locale în activităţi comune de 
dezvoltare a afacerilor și a infrastructurii sociale.
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RISIPA ALIMENTARĂ ÎN AGRICULTURĂ: 
MILIOANE DE TONE DE ALIMENTE LA GUNOI

Despre risipa de alimen-
te am mai scris în paginile 
ziarului nostru. Totuși, atâ-
ta timp cât problema rămâ-
ne actuală pentru întreaga 
lume, cât timp organizaţiile 
internaţionale bat alarma 
și atenţionează repetat 
asupra necesităţii unei 
abordări mai responsabile 
a consumului de produse 
alimentare, venim și noi cu 
informaţiile actualizate. Se 
estimează că în UE sunt ge-
nerate anual 88 de milioane 
de tone de deșeuri alimen-
tare, sau 173 de kilograme 
pe cap de locuitor! Ce sec-
toare produc cele mai multe 
deșeuri și ce se face la nivel 
comunitar pentru reducerea 
acestora, afl aţi din articolul 
următor. 

Potrivit FAO, în Europa 
20% din fructe și legume, 
20% din culturile de rădă-
cinoase și tuberculi și 10% 
din seminţele oleaginoase și 
leguminoase sunt pierdute 
în agricultură, cu alte 5% din 
fructe, legume, rădăcinoase 
și culturi tuberculoase pier-
dute după recoltat.
Unele pierderi la nivel de 
fermă rezulta nu numai din 
calitatea necorespunzătoare 
ale produselor impuse furni-
zorilor, ci și din alte practici 
restrictive, cum ar fi  anula-
rea comenzilor ca urmare a 
modifi cărilor cererii de piaţă, 
supra-producţia ca urmare 
a cerinţelor de a satisface 
cererile sezoniere și utiliza-

rea produselor alimentare de 
baza ca „lideri de pierderi” 
pentru a creste cota de piaţă. 
Aceste aspecte subliniază 
necesitatea revizuirii stan-
dardelor comerciale privind 
calitatea și estetica pen-
tru clasifi carea produselor 
agricole. Noile masuri vor 
viza restaurarea unei politici 
efi ciente de reglementare a 
pieţelor agricole, pentru a se 
echilibra mai bine oferta cu 
cererea în scopul reducerii 
risipei de alimente.

Parlamentul European 
consideră ca sunt necesare 
studii mai ample pentru a 
evita risipa de alimente în 
producţia primară și reco-
mandă înlocuirea cu metode 
ecologice a vechilor practici 
care produc risipa resurse-
lor în producţia agricolă, în 
prelucrarea sau distribuţia 
produselor alimentare.

De asemenea, prin noul 
pachet de masuri, se vor 
încuraja statele membre 
și Comisia Europeană să 
promoveze alimentele locale 
și ecologice și să sprijine 
lanţurile scurte de aprovizi-
onare și vânzarea produselor 
agricole direct „de la poar-
ta fermei” sau „de acasă”. 
Produsele locale și regionale, 
precum și sistemele de agri-
cultură sprijinite de comuni-
tăţile locale, permit lanţuri 
de aprovizionare mai scurte, 
care sporesc standardele de 
calitate ale produselor și 
sprijină cererile sezoniere, 
având astfel benefi cii soci-
ale, de mediu și economice 
considerabile.

Potrivit studiilor, Roma-
nia are una dintre cantităţile 
cele mai scăzute de deșeuri 
alimentare generate, respec-
tiv 76 Kg per persoană, fi ind, 

alături de Slovenia și Malta, 
una din tarile cu cea mai 
mica risipă alimentara per 
total.

De asemenea recent, în 
ţara vecină a fost propusă o 
Hotărâre pentru aprobarea 
normelor metodologice de 
aplicare a Legii privind di-
minuarea risipei alimentare. 
Aceasta prevede Măsuri de 
responsabilizare pentru di-
minuarea risipei alimentare 
care  privesc fi ecare verigă a 
lanţului alimentar începând 
cu producţia primară, secto-
rul de procesare, depozitarea, 
distribuţia, comercializarea, 
inclusiv sectorul de industrie 
hotelieră și cel al serviciilor 
alimentare și constau în: 
masuri de planifi care sau 
alte instrumente economice 
care promovează utilizarea 
efi cientă a resurselor, măsuri 
de colectare selectivă a pro-
duselor alimentare improprii 
consumului uman, măsuri 
de educare și informare a 
operatorilor referitoare la 
prevenirea risipei de alimen-
te, adaptarea producţiei la 
condiţiile de piaţă, asigu-
rarea trasabilităţii, masuri 
privind donarea alimentelor, 
cuantifi carea risipei de ali-
mente, promovarea cercetă-
rii, dezvoltării și utilizarea 
rezultatelor acestora în 
vederea realizării de produse 
și tehnologii economice și 
adaptate la mediu. 

Sursa: 
gazetadeagricultură.ro

PREVIZIUNI POZITIVE PENTRU SECTORUL CĂRNII DE PASĂRE DIN UE
Se anunţă creșteri 

pentru sectorul de 
carne de pasăre din 
Uniunea Europeană în 
anul 2017.  Previziunile 
pozitive se datorează 
solicitărilor mai mari de 
export în afara Uniu-
nii, unei creșteri lente 
a cererii interne, dar 
și preţului mai mic de 
producţie comparativ cu 
alte tipuri de carne.

Producţia de carne de 
pasăre în Comunitatea 
Europeană este diferită 
în funcţie de specifi cul 
fi ecărei ţări. Polonia este 
lider de producţie la mo-
mentul actual la carnea 
de pasăre, potrivit unui 
raport USDA.

În Franţa, producţia 
de carne de pasăre stag-
nează din cauza exportu-
rilor. Pentru Germania se 
confi gurează o problemă 
din cauza problemelor de 
mediu și de implementa-

re a condiţiilor de bunăs-
tare. Nici pentru Spania 
nu se prefi gurează un 
viitor prea bun în acest 
sector din cauza presiu-
nii preţurilor; comerţul 
cu amănuntul având un 
impact negativ asupra 
marilor crescători de pui 
de carne. 

În altă ordine de idei, 
se așteaptă ca acest sec-
tor să crească în Belgia, 
Italia, Ungaria, România, 
Bulgaria și Anglia.

În timp ce toate sur-
sele arată că în UE-28, 
consumul total de carne 
a fost afectat negativ 
de încetinirea creșterii 
economice, carnea de 
pui este cea mai iest ină 
sursă de proteine și a 
fost mai puţin afecta-
tă. Cu toate acestea, 
creșterea consumului 
este mai mică decât 
creșterea demografi că, 
ceea ce înseamnă că pe 
cap de locuitor consumul 

scade ușor, dar rămâne 
stabil. Mai multe analize 
de piaţă au arătat că, în 
timp ce consumatorii din 
UE-28 au trecut, în ge-
neral de la consumul de 
carne de vită sau de porc 
la carne de pui, totuși 

consumatorii cu venituri 
mici au redus cumpă-
răturile de proteină de 
origine animală (carne) 
și s-a observat o migrare 
la carbohidraţi de origine 
vegetală (pâine, paste), 
cu excepţia Spaniei, caz 

în care carnea de porc 
este în topul preferinţe-
lor faţă carnea de pui. 

Totodată, în ce privește 
importurile de carne de 
pasăre în UE-28, 

Brazilia și Thailan-
da rămân cei mai mari 

furnizori de carne de pui 
broiler pentru consu-
matorii din Europa.  
Semnarea Acordului de 
Liber Schimb (DCFTA) 
între UE-28 și Ucraina 
a dus, de asemenea, la 
o creștere a exporturilor 
de carne de pui broiler 
din Ucraina către UE-28, 
care în 2017 ar putea să 
se ridice la 37.000 tone.  
Pentru exporturile din 
UE-28 de carne de pui 
broiler sunt prognoza-
te creșteri în 2017, în 
ciuda embargoului rus 
asupra anumitor produse 
alimentare impuse de UE 
începând cu luna august 
2014. În același timp, 
se așteaptă o scădere a 
exporturilor de pui de 
carne franceze în regi-
unea Orientul Mijlociu, 
din cauza cererii stag-
nante din Arabia Saudită 
și situaţia politică din 
Yemen.

Sursa: agroinfo.ro

INFORMAŢIA 
CONTEAZĂ

Ministrul român al  Agri-
culturii, Petre Daea, vrea ca 
fi ecare fermier să fi e abonat 
la o publicaţie agricolă. Este 
o veste bună atât pentru 
presa agricolă cât și pentru 
fermieri, scrie agroinfo.ro.

Mai precis, de anul vii-
tor, în cererea unică pentru 
acordarea subvenţiilor va fi  
o rubrică în care fermierii 
vor putea bifa publicaţia la 
care se vor abona pentru 
respectivul an de cerere. „În 
așa fel încât să nu mai 
poată spună niciun fermier 
că nu a avut acces la infor-
maţie!”, a subliniat ofi cialul. 
Astfel, fermierii vor avea 
acces la informaţie de cali-
tate, obţinută și prezentată 
de publicaţii specializate în 
agricultură.

În acest fel, scrie sursa, 
se va putea face și scară 
de  diferenţiere a valorii și 
credibilităţii publicaţiilor 
de profi l.  Scară care va 
putea fi  folosită de toţi cei 
care vor ca informaţiile lor 
să ajungă la câţi mai mulţi 
fermieri. 
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CULTURILE HIDROPONICE, 
O SOLUŢIE PENTRU AGRICULTURA MILENIULUI III

Sistemele de cultură fără sol se mai 
numesc și sisteme de culturi hidroponice. În 
ţări precum Statele Unite ale Americii, 
Japonia, Olanda, Franţa, Marea Britanie, 
Danemarca, Israel, Australia etc. acestea  
reprezintă o tehnologie de cultură agricolă 
modernă, aplicată pe scară largă, pentru 
legume, fructe, furaje, plante medicina-
le si fl ori.  În lume, la ora actuală, există 
milioane de hectare de culturi hidroponice, 
mare parte din legumele, zarzavaturile, 
fructele, plantele aromatice din hipermar-
ket-uri provenind din sistemele de cultura 
fără sol.

SISTEME DE CULTURI 
HIDROPONICE

Literatura de specialitate ne prezintă 
următoarele informaţii teoretice despre pro-
cedeul utilizat la culturile hidroponice, care 
constă în creșterea plantelor în soluţii nutriti-
ve (și nu în pământ), fi ind folosit un sistem de 
aparataj complex, care reglează automat con-
centraţia și distribuirea nutrienţilor  lichizi, în 
funcţie de specifi cul fi ecărei culturi.  

Sistemele de culturi hidroponice, pre-
supun amenajarea unui mediu de înrădă-
cinare a plantelor, altul decât solul, care 
poate fi  vată minerală (foarte utilizată, în 
ultima vreme), pietrișul, nisipul, cuarţul, 
perlitul (un material spongios, obţinut din 
roca vulcanica), argila expandată, poliuretan 
etc. Materialele folosite pentru substratu-
rile de susţinere, fi e ca sunt naturale, fi e ca 
sunt obţinute industrial, trebuie să permită 
rădăcinilor să respire, să aibă capacitatea de 
a reţine soluţia (dar să asigure și un bun dre-
naj), să nu interacţioneze cu diverși compuși 
ai substanţelor nutritive. Materialele sunt 
umezite, la intervale regulate de timp, cu 
soluţia nutritivă care trebuie să conţină, în 
anumite proporţii, toate elementele (mine-
rale și oligoelemente) pe care planta, în mod 
normal, le extrage din sol: calciu, magneziu, 
sodiu, potasiu, fi er etc. Apa cu nutrienţi 
este împrăștiata cu ajutorul unui aparat cu 
ultrasunete, cu membrană ceramică, având 
capacitatea de a vibra la o anumita frecventa 
(1,65MHz), ceea ce înseamnă mai mult de 
1 500 000 de vibraţii pe secunda. Când apa 
trece pe deasupra acestei membrane este 
pulverizata atât de fi n, încât seamănă cu un 
fel de ceaţă, alimentând rădăcinile plantei 
într-un ritm favorabil creșterii. Această 
ceaţă este permanent ventilată, stimulând 
absorbţia ei de către planta, care se dezvolta, 
în aceste condiţii, mult mai repede. Cei care 
practica acest tip de culturi hidroponice au 
elaborat reţete de soluţii, în funcţie de specii 
(pentru roșii, castraveţi, morcovi, ciuperci 
etc.), de o anumita faza a vegetaţiei și în 
concordanţă cu temperatura și umiditatea 
mediului ambiant, acestea fi ind ţinute sub 
control automatizat.

O varianta a sistemelor de cultura 
fără sol este aeroponica, aceasta constând 
în introducerea rădăcinilor plantelor în 

interiorul unor tuburi din plastic, în care se 
pulverizează soluţia nutritivă. Se pot crește 
plante și pe fi lm nutritiv, adică în containe-
re introduse în niște conducte la baza căro-
ra soluţia circula sub forma unor pelicule 
foarte fi ne. De asemenea, pentru accelerarea 
procesului de maturare a legumelor și a 
fructelor, se folosește tot mai mult “ultra-
ponia”, un procedeu bazat pe urmărirea va-
riaţiilor ciclice ale unor funcţii biologice ale 
plantelor, într-un interval de 24 de ore, cu 
scopul de a le stimula prin diverse procedee. 
(sursa: sectoreco.ro)

AVANTAJELE  ȘI DEZAVANTAJELE 
SISTEMELOR DE CULTURI 
HIDROPONICE

Am căutat, însă diferite păreri și aprecieri 
ale evaluării avantajelor și dezavantajelor 
culturilor hidroponice. Informaţia următoare 
vine să ne adică o imagine mai amplă asupra 
acestei tehnologii de creștere a plantelor.

Între ”plusuri”, specialiștii și cei care prac-
tică creșterea acestor culturi, evidenţiază  mai 
întâi de toate 

• productivitatea mai mare, în comparaţie 
cu sistemele tradiţionale

• calitatea superioara a produselor agricole 
obţinute

• producţiile nu sunt dependente de 
condiţiile climatice și nici de lumina naturală, 
deoarece lumina artifi cială adecvată o poate 
substitui 

• nu se folosesc îngrășăminte chimice si 
nici pesticide

• creșterea rapidă a plantelor (plantele 
cresc de două ori mai repede în culturi hidro-
ponice decât în sol

• se obţin mai multe recolte pe an
• se fac economii substanţiale la consumul 

de apă (cu 90% mai puţină apă decât la cul-
turile cu sol), iar unele sisteme performante 
permit chiar reciclarea apei folosite

• se elimină fenomenul de “oboseala” a 
solului, aceeași cultură putând fi  repetată, 
pe același suport, de mai multe ori pe an (de 
exemplu, se pot obţine aproximativ 20 de 
recolte de salata pe an)

• condiţii maxime de igienă
• instalaţiile specifi ce ale acestor sisteme 

de culturi hidroponice nu poluează.
Totuși, există și dezavantaje, care nu pot fi  

trecute cu vederea:
• Costurile ridicate ale amenajărilor și ale 

energiei electrice
• amortizarea se face în timp mai înde-

lungat
• folosirea unor cantităţi mari de materia-

le plastice pentru substrat, care, de regulă, nu 
sunt reciclabile

• Plantele sunt foarte sensibile la variaţiile 
de temperatură, ceea ce presupune sisteme 
sofi sticate de aerisire și reglare a temperatu-
rii. (surse: agrointel.ro; dli.ro)

NIMIC NU-I NOU 
PE ACEST PĂMÂNT…

Chiar dacă, astăzi, sistemele de culturi 
hidroponice, par a fi  cea mai modernă și sur-
prinzătoare tehnologie aplicată în creșterea 
plantelor, principiul este vechi de când 
lumea. Pe baza lui s-au ridicat Grădinile 
suspendate ale Semiramidei din Babilon, în 
secolul al VII-lea î.Hr., datorită lui populaţia 
din zonele muntoase din Peru își cultiva 
legumele pe suprafeţe acoperite cu apă sau 
cu nămol. Gospodăriile ţărănești din China, 
chiar și astăzi, folosesc tehnicile milenare 
ale culturilor pe pietriș.

La antipod, la începutul mileniului trei, 
păstrându-se ideea, veche de mii de ani, a 
culturilor fără sol, o ipostază a Grădinilor 
suspendate din Babilon ar putea fi  “ferme-
le verticale”, cea mai îndrăzneaţă idee a 
agriculturii contemporane, un concept lansat 
în 1999, în Statele Unite ale Americii. Cu 
o mare economie de suprafaţă orizontală, 
aceste ferme, amplasate în interiorul sau în 
apropierea orașelor, apelând la sistemele de 
culturi hidroponice supraetajate, ar putea 
fi  răspunsul la nevoile de hrană crescute, la 
nivelul mapamondului, și ar aduce și un plus 
de calitate.

EXPERIENŢE DE ACASĂ

Agricultura hidroponica este un drum de 
urmat și pentru afaceri în agricultura de la 
noi, în pofi da costurilor ridicate, pentru că 
este foarte productivă, poate acoperi, prin 
produse, toate cerinţele pieţei și răspunde, 
tot mai mult, constrângerilor vieţii urbane. 
Conceptul de agricultură hidroponica este 
cunoscut și apreciat și în ţara noastră, și nu 
doar la nivel teoretic.
 Aţi fost în sala de așteptare a Aero-

portului internaţional din Chișinău? Atunci 
aţi fi  văzut, cu siguranţă, grădina verticală 
de acolo.  Pe acest panou viu cu suprafaţa 
de 38 m2, sunt inserate peste 25 de specii 
și varietăţi perene, ceea ce creează senzaţia 
de natură vie. Aranjamentul are un total de 
peste 1000 de plante care redau un efect 
vizual deosebit. Potrivit diez.md, proiectul a 
fost realizat de către SC “Grădini Verticale”, 
companie care  garantează o rată mică de 
mortalitate a plantelor de doar 5%, în cazul 
în care Peretele Vegetal este întreţinut con-
form indicaţiilor. Grădina verticală dispune 
de un set complex de avantaje, printre care: 
dispune de sisteme individuale de irigare 
și fertilizare a plantelor, purifi că aerul și 
reglează umiditatea atmosferică, oferă un 
efect psihic pozitiv,  pot fi  folosite și ca 
agent fono-izolator etc. Grădină primește 
automat o soluţie de elemente minerale 
nutritive prin tuburi si fi ltre speciale și 
reprezintă un exemplu de culturi crescute 
fără sol. 

 Un alt exemplu de creștere a culturilor 
hidroponice este experienţa a trei tineri din 
Capitală, care au pus pe picioare o afacere cu 
microplante, niște verdeţuri minuscule, cres-
cute în sere speciale, relatează canal3.md. 

Fiind inspiraţi de ceea ce a văzut pe rast u-
rile din Occident, tineri  și-au lansat propria 
afacere cu microplante. De fapt, sunt aceiași 
germeni, doar că lăsaţi să crească niţel, până 
când ajung mazăre, busuioc, rucola sau ridi-
che... în miniatură. Pentru a menţine germenii 
în starea în care să poată furniza organismu-
lui doze maxime de sănătate, e nevoie de sere 
speciale, în care temperatura ajunge până la 
24 de grade Celsius. În aceste sere, plantele, la 
fel sunt crescute fără sol, dar sunt hrănite cu 
nutrienţi printr-un sistem special de irigare.
 În Moldova, prin metoda hidroponică 

mai sunt cultivate și căpșuni. La Criuleni se 
cresc căpșuni care dau roadă anul împrejur. 
Pentru prima dată antreprenorul Ion Bobei-
co a încercat să cultive căpșuni în 2012, iar 

ulterior, proiectul a fost pus în aplicare cu 
succes pe o suprafaţă de 1,2 hectare de sere 
tehnologice. Perioada de cultivare a cu lturii în 
sere este de 11 luni, scrie portalul madein.md. 
Căpșunile sunt crescute pe jgheaburi suspen-
date. În seră există un sistem de irigare prin 
picurare, un sistem de ceaţă și urmează să fi e 
instalat un sistem de iluminare. De asemenea, 
un factor important este că cultivarea nu se 
face în sol, ci ca substrat pentru rădăcina este 
utilizată vata minerala, ceea ce garantează 
o sterilitate sporită în zona rădăcinii - factor 
important la atingerea volumului de roadă 
planifi cat. Când are nevoie de ajutor, Ion 
Bobeica apelează la specialiști din afara ţarii 
precum Olanda, Germania sau Spania. Inves-
tiţiile de câteva milioane de lei, antreprenorul 
planifi că să le recupereze  integral într-un 
termen de circa 3 ani. 

În procesul de documentare pentru acest 
material, am întâlnit mai multe exemple de 
creștere a culturilor fără sol, prin sisteme 
hidroponice. Exemple de implementare a aces-
tor tehnologii în Moldova, dovadă a faptului 
că progresul și realizările de ultimă oră din 
agricultura modernă se simt bine și în ţara 
noastră. 

Surse foto: madein.md; canal3.md; diez.md; 
agrointel.ro; dli.ro; sectoreco.ro
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SĂNĂTATE / STIL DE VIAȚĂ

CA SĂ CONVINGĂ MEDICII TINERI SĂ MEARGĂ LA SATE, 
STATUL LE MĂREȘTE INDEMNIZAŢIA UNICĂ 

„Deși profesia de medic 
rămâne în continuare foarte 
prestigioasă, faptul că anual 
cca 1/3 din tinerii specialiști, 
care au urmat o pregătire de 
9-10 ani în domeniu, cu in-

vestiţii materiale și intelectu-
ale considerabile, nu doresc 
să continue activitatea de 
muncă în sistemul public 
al sănătăţii dovedește că 
sistemul public al sănătăţii 
rămâne un spaţiu neatractiv, 
cu excepţia Chișinăului și 
Bălţiului”, se arată în proiec-
tul ministerului. Din această 
cauză, Ministerul Sănătăţii 
a decis majorarea cu 50% a 
indemnizaţiei unice pentru 
tinerii specialiști încadraţi 
în câmpul muncii în mediul 
rural, conform repartizării 

MS. Așadar, după ce legea 
va fi  modifi cată, medicii și 
farmaciștii vor primi 45.000 
de lei în loc de 30.000, 
iar personalul medical și 
farmaceutic - 36.000 în loc 
de 24.000. Sumele se vor 
achita în tranșe, prima dintre 
care se va achita după prima 
lună de activitate și va fi  de 
11.250 de lei, nu 7.500 cum 
era anterior (pentru medici și 
farmaciști). Pentru lucrătorii 
medicali și farmaceutici 
prima tranșă va crește de la 
6.000 de lei la 9.000.

N.R. Pentru a afl a care este 
situaţia actuală în domeniu, am 
consultat raportul de activitate al 
Federaţiei Sindicale ”Sănătatea” 
din Moldova. Potrivit documentului, 
anul trecut, a scăzut (deși nesemni-
fi cativ) angajarea în câmpul muncii 
a persoanelor tinere în vârstă de 
până la 30 de ani. Astfel, în anul 
2015 în unităţile medicale s-au 
angajat 1165 persoane tinere, în 
2016 – 1091, cu 74 mai puţin. Nu 
este satisfăcător indicele ce ţine de 
angajarea persoanelor tinere (până 
la 30 de ani) în mediul rural. Astfel, 
în anul 2016 în mediul urban s-au 

angajat 949 persoane tinere, pe 
când în mediul rural – numai 142. 
În același raport  găsim și referiri la 
fenomenul ”îmbătrânirii” cadrelor 
medicale ”Fenomenul „îmbătrânirii” 
cadrelor se conturează din an în 
an în ramura sănătăţii. Insufi cienţa 
acută a cadrelor medicale, generată 
şi de diminuarea imaginii lucrătoru-
lui medical în societate, condiţio-
nează activitatea persoanelor de 
vârstă pensionară și cu grade de 
invaliditate în unităţile medicale. În 
anul 2016 în instituţiile medicale au 
activat 10.325 de angajaţi în vârstă 
de pensionare și 1285 invalizi.

 CE MALADII AU PROVOCAT ANUL TRECUT 
DECESUL CETĂŢENILOR MOLDOVENI

Fiecare al doilea moldovean care a dece-
dat anul trecut, a suferit de boli de inimă. Din 
numărul total de 38 de mii 490 de decese, 57 
la sută au suferit de maladii ale aparatului 
circulator. Topul este urmat de cancer, bolile 
aparatului digestiv, accidente, intoxicaţii și 
traume. Datele sunt prezentate de Biroul 
Naţional de Statistică, care ne anunţă în 
2016, totuși, numărul deceselor în Moldova a 
scăzut cu 1.416 oameni sau cu 3,6 la sută.

Așadar, potrivit Centrului Naţional de 

Management în Sănătate, instituţia care a 
oferit datele Biroului Naţional de Statistică,  cei 
mai mulţi moldoveni, 57% au murit din cauza 
bolilor aparatului circulator, 16,2% din cauza 
tumorilor, 9,6% - de maladii ale aparatului 
digestiv, 7% - în urma accidentelor, intoxicaţi-
ilor şi traumelor, 4,4% - au suferit de maladii 
ale aparatului respirator şi 5,8% au decedat din 
alte cauze.

Ca în fi ecare an, bărbaţii au decedat din 
alte motive decât femeile. Aceștia au murit din 
cauza infecţiilor și maladiilor parazitare, iar 
femeile – din cauza aparatului circulator.

Cei mai puţini, în 2016, au murit în Muni-
cipiul Chișinău. Aceștia constituie 7,7 la sută 
din numărul total de decese. Capitala este 
urmată de Municipiul Bălţi cu o rată de 8,5 la 
sută, raioanele Ialoveni, Cahul și UTA Găgăuzia 
– câte 9,9%. Raionul Dubăsari a avut o rată a 
deceselor de 10,3%, Anenii Noi şi Străşeni – de 
10,7%, Sîngerei şi Cantemir - 10,8%, iar cele 
mai înalte rate au fost înregistrate în raioanele 
Donduşeni - 16,4%, Şoldăneşti - 14,8%, Rîşcani 
- 14,5%, Briceni - 14,3%, Floreşti şi Ocniţa - 
14,1%, Drochia - 13,9%, Edineţ -13,7%.

Și din punct de vedere regional mortalitatea 
generală este diferită. Decesele cauzate de boli 
ale aparatului circulator au fost mai pronunţate 
în partea de nord a ţării la Briceni, Donduşeni, 
Edineţ, Făleşti, Floreşti, Ocniţa şi Rîşcani.

Cele mai multe decese au fost cauzate de 
bolile inimii și au fost înregistrate în raionul 
Şoldăneşti; iar din cauza tumorilor au murit la 
Ocniţa, Basarabeasca, Drochia, Donduşeni, Bri-
ceni, Şoldăneşti, Rîşcani, Anenii Noi, Cimişlia, 
Taraclia, Cantemir şi Municipiul Bălţi. De ma-
ladii ale aparatului au suferit și au decedat mai 
mulţi oameni din zona de centru, mai precis din 
raioanele Orhei, Hînceşti, Criuleni, Şoldăneşti 
şi Călăraşi.

Cel mai înalt nivel al mortalităţii provocat 
de cauzele externe (specialiștii nu precizea-
ză care sunt acestea) au fost înregistrate în 
raioanele Cimişlia, Leova, Ungheni, Teleneşti, 
Hînceşti, Cantemir, Şoldăneşti,  Ştefan-Vodă, 
Rezina şi Briceni. Bolile aparatului respirator 
au luat viaţa mai multor oameni din raioanele 
Donduşeni, Briceni, Drochia şi Rezina.

 e-sanatate.md   

Salată verde cu un conţinut sporit de pesticide – 
asta au depistat specialiștii Centrului de Metrologie 
Aplicată și Certifi care, după ce au verifi cat în labo-
rator o probă de salată crescută în seră. Experţii au 
constatat că produsul conţine de patru ori mai multe 
de pesticide decât nivelul maxim admis. Testele au 
fost efectuate în perioada 24 aprilie – cinci mai 2017, 
salata fi ind adusă la laborator de către un agent 
economic. Ceea ce au refuzat să spună specialiștii 
este dacă această salată se vinde în magazinele și 
în pieţele din ţară, scrie portalul de specialitate e-
sanatate.md.

Potrivit șefei laboratorului Încercări Produse Ali-
mentare al Întreprinderii de Stat Centrul de Metrologie 
Aplicată și Certifi care, Galina Cecico, în proba verifi cată 
au fost găsite aproximativ 20 de pesticide în cantităţi 
diferite. „Nu vă dăm mai multe detalii. Am făcut publică 
această informaţie pentru consumatori, ca ei să știe că 
există pe piaţă produse cu pesticide. Un agent economic 
a prezentat o probă la Agenţia de metrologie, iar rezul-
tatul este confi denţial, pe care trebuie să-l cunoască 
doar el. Consumatorii trebuie să știe că pe piaţă se 
comercializează așa produse. Noi nu știm de unde s-a 
adus această probă, poate chiar acel agent economic o 
consumă. Când mergeţi la piaţă întrebaţi de directorul 
pieţei despre certifi catele de inofensivitate și atunci veţi 
ști ce se vinde pe piaţă”, ne-a sugerat Galina Cecico.

Potrivit specialiștilor, pesticidele sunt folosite în 
aproape toată producţia agricolă modernă pentru a îm-
bunătăţi randamentul de creștere al culturilor, pentru 
combaterea buruienilor, insectelor și a altor daune care 
le pot provoca rozătoarele. Acestea cresc mai repede și 
sunt mai atrăgătoare decât culturile neprelucrate cu 
pesticide. Tot specialiștii ne avertizează că produsele 
cu conţinut de pesticide sporit, consumate frecvent, 

pot duce la intoxicaţii și afecţiuni grave ale fi catului și 
sistemului imunitar.

Datele Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii arată 
că la nivel mondial aproximativ 50% din volumul 
fructelor, legumelor şi cerealelor sunt prelucrate, într-o 
măsură sau alta, cu pesticide. Prelucrarea cu sub-
stanţe chimice a produselor alimentare constituie un 
pericol pentru sănătate şi este una dintre problemele 
primordiale la compartimentele siguranţa alimentelor, 
comerţul şi protecţia consumatorului.

 e-sanatate.md   

PREA MULTE PESTICIDE 
ÎN SALATA VERDE 

CĂPȘUNELE  PROPRIETĂŢI, BENEFICII, REŢETE
Recunosc, m-am indignat, sunt scumpe. 

Dar, e, totuși sezonul căpșunelor. Trec pe 
lângă tarabele din pieţe, înghit în sec și nu mă 
încumet să dau o groază de bani pe ele. Știu, 
însă că tot va veni momentul când voi bene-
fi cia din plin de ele. Până atunci, totul despre 
căpșune, în articolul ce urmează.

Fragaria este o planta din familia Rosaceae, 
cunoscută sub denumirea populară de „căp-
şună”. Există peste 20 de specii şi hibrizi ale 
acestei plante, cea mai cunoscută specie fi ind 
căpşunul de gradină (Fragaria x ananassa). Cu o 
istorie de peste 2.200 de ani, căpşunii s-au găsit 
încă din cele mai vechi timpuri atât pe continen-
tul european, cât şi pe cel american. Acestea 
au fost descoperite în mod ofi cial în Virginia, de 
către primii exploratori, în 1588. Primii căpşuni 
de grădină au fost cultivaţi în Franţa, la fi nalul 
secolului al XVIII-lea. Cu toate acestea, specii 
sălbatice de căpşuni au fost crescute încă din 
cele mai vechi timpuri, căpşuna fi ind un fruct 
menţionat în literatura de specialitate din Roma 
Antica. Astfel, aceasta era utilizată pentru tra-
tarea melancoliei, leşinului, infl amaţiilor, febrei, 
infecţiilor, mirosului neplăcut şi a multor altor 
afecţiuni. Începând cu 1300, francezii au început 
sa ia plantele din păduri şi să le crească în gră-
dină cu scop decorativ, Charles al V-lea, regele 
Franţei între 1364 şi 1380 avea peste 1.200 de 
căpşuni în grădina regală de la Luvru.

Având efect antibiotic, bactericid, antiinfl a-
mator, tonic, nutritiv, reminalizant, alcalinizant al 
sângelui şi de reducere a colesterolului, căpşu-

nul este una dintre plantele cele mai cultivate şi 
folosite în scop terapeutic.

ȘTIAŢI CĂ...
• În Belgia există un muzeu dedicat căpşu-

nelor, de unde pot fi  cumpărate alimente realiza-
te din aceste fructe, de la gem până la bere.

• Madame Tallien, una dintre cele mai 
emblematice prezenţe de la Curtea lui Napoleon, 
a rămas cunoscută pentru băile pe care le făcea 
în suc de căpşune. Aceasta folosea aproximativ 
9 kg/ baie.

• În Franţa, căpşunele erau folosite drept 
afrodiziac. Astfel, o supă de căpşune subţiata 
cu smântâna, planta limba mielului şi zahăr era 
servită tinerilor căsătoriţi.

• În anumite părţi ale Bavariei, persoanele 
din zona rurală practică un ritual anual prin care 
leagă coşuri mici cu căpşune de coarnele vitelor, 
drept jertfă pentru elfi . Tradiţia spune că elfi lor le 
plac căpşunele şi o astfel de jertfă va ajuta vitele 
să facă viţei sănătoşi şi să dea mult lapte

SĂNĂTATE
În scop terapeutic sunt folosite atât frunzele, 

cât şi rizomul şi fructele căpşunului. Planta 
şi fructele sunt bogate în vitamine (C, B1, B2, 
E), acid salicilic, elagic şi pantotenic, proteine, 
săruri de potasiu, fosfor, calciu, magneziu, fi er, 
sodiu, proteine şi zaharuri. Astfel, căpşunele 
sunt recomandate pentru tratarea reumatis-
mului, afecţiunilor renale, gutei, constipaţiei, 
hipertensiunii arterioare, tulburarilor hepato-bi-
liare, eczemelor, insomniilor, acneei, obezităţii şi 
a multor altor afecţiuni. 

NUTRIŢIE ȘI FRUMUSEŢE
• 8 căpşune de mărime medie asigură 140% 

din necesarul de vitamina C zilnic recomandat 
şi 20% din acidul folic recomandat femeilor 
gravide.

• O cană de căpşune are doar 55 de calorii.
• Căpşunele conţin un nivel foarte crescut 

de nitraţi, care îmbunătăţesc circulaţia sângelui 
şi a oxigenului prin muşchi. Astfel, acestea pot 
fi  consumate înaintea antrenamentelor pentru o 
mai bună anduranţă şi pentru o ardere accelera-
tă a caloriilor.

• Amestecate cu mierea, căpşunele pot fi  fo-
losite pentru tratarea arsurilor şi a infl amaţiilor.

• Căpşunele sunt extrem de efi ciente şi 
în tratarea tenului gras, cu tendinţă acneica, 
pori dilataţi şi puncte negre, fi ind recomandate 
măştile realizate din fructele proaspete, eventual 
amestecate cu zeama de lămâie şi iaurt.

Sursa: csid.ro

Tinerii medici și 
lucrători medicali care vor 
merge  să lucreze la sate 
vor primi o îndemnizaţie 
mai mare. Ministerul 
Sănătăţii a elaborat un 
document prin care se 
modifi că Legea ocrotirii 
sănătăţii, iar indemnizaţiile 
cresc cu 50%.
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EXPOZIŢII SPECIALIZATE 
ÎN DOMENIUL AGROALIMENTAR

RISC DE CATASTROFĂ ECOLOGICĂ 
ÎN R. MOLDOVA: 
DOAR ÎNTRUN SAT DIN NOUĂ 
SE COLECTEAZĂ DEȘEURILE MENAJERE

NUMĂRUL TURIȘTILOR 
CAZAŢI ÎN MOLDOVA A CRESCUT 

Agenţii economici din sector 
și operatorii din industria alimen-
tară să benefi cieze de oportuni-
tatea promovării producţiei sale, 
participând cu un standuri în 

cadrul expoziţiilor  respective.
Programul expoziţional 

cuprinde un șir de mese rotunde, 
seminare tematice,  care reies din 
priorităţile sectorului, și anume: 

aplicarea indicaţiilor geografi ce, 
denumirile de origine ca instru-
ment de promovare a produse-
lor autohtone, subvenţionarea 
producătorilor agricoli și calitatea 
alimentelor. De asemenea, pe 
parcursul expoziţiilor, companiile 
participante vor efectua  prezentări 
și degustări a celor mai bune și re-
prezentative produse agroalimen-
tare, iar utilajele și echipamentele 
pentru unităţile comerciale și de 
alimentaţie publică vor fi  prezenta-
te în faţa vizitatorilor.

Participanţii cu cele mai bune 
performanţe vor fi  premiaţi, în 
cadrul concursului tradiţional 
„Noutatea anului 2017”.

În contextul celor expuse mai 
sus, Ministerul Agriculturii și Indus-
triei Alimentare invită producătorii 
agricoli și persoanele cointeresa-
te,  în perioada 17-21 mai 2017, 
în incinta Centrului Expoziţional 
”MOLDEXPO” SA din str. Ghioceilor, 
1 pentru a vizita cele mai vaste 
expoziţii în domeniul agroalimentar.

În primele trei luni ale anului curent 
numărul persoanelor care au frecvent 
structurile de primire turistică colec-
tive s-a majorat cu aproape 10%. În 
mare parte, acest lucru se datorează 
unui număr mai mare de turiști care au 
vizitat taberele de vacanţă pentru elevi, 
pensiunile turistice și agroturistice.

44,8 mii de turiști au fost cazaţi în 
hotelele, pensiunile și agropensiunile din 
Moldova de la începutul anului și mână 
în luna martie. Dintre aceștia, mai mult 
de jumătate sunt cetăţeni străini - 52,7%, 
iar  47,3% - turiști moldoveni. 

Cei mai mulţi turiști, au venit în 
Moldova  din România (22,9%), Ucraina 
(14,5%), Federaţia Rusă (9,2%), Statele 

Unite ale Americii (7,2%), Turcia (5,3%), 
Germania (4,5%), Italia (4,3%). Am găz-
duit și turiști din Regatul Unit al Marii 
Britanii și Irlandei de Nord (2,9%), Israel 
(2,4%), Franţa (2,1%), Polonia (1,9%), 
Bulgaria (1,6%), Spania (1,5%), Austria 
(1,1%), Olanda (1,0%), Lituania și Elveţia 
(câte 0,8%). În medie, durata de ședere 
a unui turist în structurile de primire 
turistică colective în această perioadă a 
constituit 5 zile.  

Drept structuri de primire turistică co-
lective sunt considerate hotelurile, motelu-
rile,  căminele pentru vizitatori, pensiunile 
turistice și agroturistice, structurile de 
întremare de tip sanatorial, structurile de 
odihnă și taberele de vacanţă pentru elevi. 

Sursa: BNS

La nivel naţional în anul 
2016 doar 29,8% din po-
pulaţie a fost deservită de 
servicii de salubrizare. Cea 
mai proastă situaţie este în 
mediul rural unde doar într-
un sat din nouă benefi ciază 
de servicii de colectare a 
deșeurilor menajere.

Pe parcursul anului 2016 
pentru serviciile de salubrizare 
a localităţilor au fost antrenate 
746 vehicule cu destinaţie 
specială, fi ind cu 40 unităţi mai 
mult decât în anul precedent. 
Din numărul total 679 vehicule 
au deservit localităţile urbane 
(cu 21 unităţi mai mult decât în 
anul precedent), iar 67 locali-

tăţile rurale (cu 19 unităţi mai 
mult decât în anul precedent).

De asemenea, din totalul 
de autovehicule cu destinaţie 
specială, 294 (39,4%) deser-
vesc mun. Chișinău, 36 (4,8%) 
localităţile din UTA Găgăuzia, 
25 (3,4%) - r-nul Ungheni, 24 
(3,2%) - r-nul Cahul, 23 (3,1%) 
- mun. Bălţi și r-nul Orhei, 22 
(2,9%) - r-nul Soroca.

Pentru curăţarea drumu-
rilor pe timp de iarna au fost 
utilizate 48 vehicule pentru 
împrăștierea nisipului și 
a materialului derapant, 5 
încărcătoare de zăpadă și 5 
pluguri de zăpadă cu rotor. 
Pentru menţinerea curăţeniei 
în localităţi au fost utilizate 
de asemenea 109 tractoare 
echipate cu mecanisme de 
curăţire, 12 automăturătoare, 
38 autostropitoare (inclusiv 23 
în mun. Chișinău). Pe parcursul 
anului în ţară a fost curăţată 
o suprafaţă de 38,9 milioa-
ne m.p. sau cu 5% mai mult 
comparativ cu anul precedent. 
Circa 87 la sută din suprafaţă 
localităţilor este curăţată cu 

mijloace mecanizate.
În majoritatea cazurilor 

deșeurile menajere sunt colec-
tate fără a fi  separate la sursă 
și sunt depozitate la un depozit 
de deșeuri. Suprafaţa depozite-
lor destinată deșeurilor mena-
jere solide a constituit în anul 
2016 - 201,2 ha, comparativ 
cu anul precedent s-a mărit cu 
30,5 ha. Către aceste depo-

zite au fost transportate 3,13 
milioane de m2 de deșeuri, din 
care 2,91 milioane m2 deșeuri 
menajere solide și 217,8 mii 
m2 deșeuri stradale, zăpadă 
și alte încărcături. În structura 
volumului deșeurilor menajere, 
cea mai mare pondere o au 
deșeurile menajere colec-
tate de la populaţie - 66,1%, 
după care urmează volumul 
deșeurilor de la instituţii, 
agenţi economici - 28,6%, iar 
deșeurile stradale colectate din 
spaţii publice, străzi, parcuri, 
spaţii verzi constituie 5,3%. În 
structura deșeurilor municipa-
le, cea mai mare pondere o au 
deșeurile menajere (93,0%). 
Cantitatea de deșeuri lichide 
comparativ cu anul precedent 
s-a majorat cu 10,0%, alcătu-
ind 149,7 mii m2.

La nivel naţional în anul 
2016 doar 29,8% din populaţie 
este deservită de servicii de 
salubrizare, gradul de acope-
rire în mediul urban fi ind de 
61,7% și doar 6,0% în mediul 
rural. De asemenea, se consta-
tă că sunt cantităţi de deșeuri 
care rămân necolectate.

Numărul localităţilor care 
au benefi ciat de servicii de co-
lectare a deșeurilor menajere 
solide a constituit 160 unităţi, 
inclusiv 3 - municipii, 49 - 
orașe și 108 sate. Astfel, doar 
un sat din nouă sunt colectate 
deșeurile solide. Reprezentanţii 
Ministerului Mediului men-
ţionează că ţara noastră are 
nevoie urgentă de un sistem 
de management integrat al 
deșeurilor.

Sursa: agora.md

În perioada 17-21 mai 2017, în pavilioanele CIE 
„MOLDEXPO” SA se vor desfășura trei expoziţii in-
ternaţionale specializate: expoziţia internaţională 
specializată de produse alimentare și materii prime 
pentru producerea acestora, „Food&Drinks”, expoziţia 
internaţională specializată de echipamente și teh-
nologii pentru industria alimentară și de prelucrare, 
Food Technology”, dar și expoziţia internaţională 
specializată de ambalaje, materiale, tehnologii și uti-
laje pentru producerea acestora, Packaging. Depot”. 
Evenimentele vor fi  organizate sub egida Ministerul 
Agriculturii și Industriei Alimentare.  

PUNGILE DE PLASTIC VOR FI INTERZISE. 
CODUL CONTRAVENŢIONAL 
AR PUTEA FI COMPLETAT CU NOI SANCŢIUNI

Pungile de plastic de unică folosinţă ar 
putea fi  interzise în magazine, iar comerci-
anţii s-ar putea alege cu amenzi de până la 
10.000 de lei, dacă nu se vor conforma. Un 
proiect de modifi care a Codului contravenţi-
onal va fi  examinat la următoarele ședinţe 
ale Parlamentului, anunţă bizlaw.md.

Astfel, se propune introducerea unui 
nou articol – ”Restricţii în domeniul 
comerţului cu amănuntul”, prin care se 
interzice utilizarea și comercializarea 
pungilor de plastic de unică folosinţă în 
magazine. Odată cu această modifi care, se 
propune completarea cu un nou aliniat, la 
articolul 273, care să prevadă sancţiuni.

Potrivit documentului, utilizarea sau 
comercializarea pungilor de plastic de 
unică folosinţă de către magazine se va 
sancţiona cu amendă de la 5.000 la 7.500 
de lei, pentru persoanele fi zice, și cu 
amendă de până la 10.000 de lei, pentru 
persoanele juridice. Autorii documentului, 
un grup de deputaţi, motivează nece-
sitatea modifi cărilor prin faptul că, în 

prezent, pungile de plastic sunt aruncate 
cu deșeurile menajere, reprezentând cele 
mai periculoase materiale plastice pentru 
mediu. Autorii mai propun ca utilizarea 
pungilor să fi e interzisă gradual.

Anual, fi ecare cetăţean folosește, în 
medie, 140 de pungi de plastic. Acestea se 
descompun în câteva sute de ani. În urma 
modifi cărilor, agenţii economici vor putea 
propune clienţilor alte tipuri de sacoșe fi e 
din plastic biodegradabil, fi e din hârtie 
sau stofă, pe care le pot cumpăra și reu-
tiliza.

 O NOUĂ LEGE A BIBLIOTECILOR. CĂRŢI NOI, INTERNET 
GRATUIT ȘI LITERATURĂ ÎN LIMBILE MINORITĂŢILOR NAŢIONALE

Săptămâna trecută 
deputaţii au votat  în prima 
lectură o nouă lege a bibli-
otecilor. Aceasta reglemen-
tează modul de organizare 
și funcţionare a sistemului 
naţional de biblioteci, modul 
de constituire, organizare, 
funcţionare și încetare a 
activităţii bibliotecilor, precum 
și atribuţiile autorităţilor com-
petente în domeniul serviciilor 
de bibliotecă.

Spre deosebire de legea în 
vigoare, care reglementează 
sistemul naţional de biblioteci 
ca fi ind un ansamblu de reţele 
de biblioteci și centre bibliote-
conomice, proiectul noii Legi cu 
privire la biblioteci recunoaște 
în calitate de element de bază 
al acestui sistem - biblioteca 
publică, precizează agora.md. 

Nou lege prevede obliga-
ţia bibliotecilor să asigure cu 

documente în limbile populaţiei 
minoritare care locuiește în 
localitatea respectivă, pre-
cum și să aibă servicii pentru 
persoanele cu dizabilităţi. Orice 
bibliotecă va trebui să dispună 
de Internet gratuit. Va fi  creat un 
Registru naţional al bibliotecilor 
și va fi  consolidat rolul Consiliu-
lui biblioteconomic naţional, 
care va adopta și Codul deonto-
logic al bibliotecarului.

Potrivit ministrului Culturii, 
Monica Babuc, care a prezentat 
proiectul de lege de la tribuna 
Parlamentului, noul document 
prevede și procurarea anuală a 
50 de titluri de carte noi la 1000 
de locuitori. Propunerea însă a 
trezit polemici în plen.

Deputaţii au votat proiectul 
în prima lectură și urmează 
să se pronunţe și în a doua 
lectură.
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TE INFORMEAZĂ LA TIMP, 
OFERINDUŢI CELE MAI BUNE 
ARGUMENTE ÎN ORICE NEGOCIERE!

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

MARKETING

Federaţia Agricultorilor AGROinform prezintă preţurile săptămânale angro la fructe şi legume pe 5 pieţe din Moldova
Informaţia despre preţurile săptămânale o puteţi accesa pe www.agravista.md    5/18/2017

Denumirea produsului
Piaţa agricolă

Edineţ
Piaţa angro

Bălţi
Piaţa angro

Chişinău 
Piaţa agricolă

Ungheni
Piaţa agricolă

Cahul
minim maxim mediu minim maxim mediu minim maxim mediu minim maxim mediu minim maxim mediu

LEGUME
Cartofi 4.50 7.50 5.50 2.50 7.00 4.50 6.00 7.00 6.00 5.50 8.00 7.50 6.00 7.00 6.00
Cartofi  timpurii 28.00 29.00 28.00 17.00 20.00 18.00 16.00 18.00 16.00 20.00 28.00 25.00 15.00 18.00 15.00
Castraveţi  -  -   - 20.00 26.00 24.00 23.00 24.00 23.00 20.00 30.00 30.00 15.00 18.00 18.00
Ceapă galbenă 3.00 4.00 3.50 2.00 4.00 3.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
Ceapă roşie  -  -   - - - - 8.00 10.00 8.00 - - -  -  -  - 
Ceapă verde (cozi)  -  -   - - - - 6.00 8.00 6.00 - - -  -  -  - 
Ciuperci Păstrăv/Veşenca  -  -  - - - - 28.00 30.00 28.00 30.00 30.00 30.00  -  -  - 
Ciuperci Shampinion  -  -   - - - - 28.00 30.00 28.00 35.00 35.00 35.00 30.00 30.00 30.00
Dovlecei  -  -  - 18.00 22.00 20.00 16.00 17.00 16.00 20.00 25.00 20.00 15.00 15.00 15.00
Morcov 4.50 5.50 5.50 5.00 7.00 5.00 4.00 6.00 4.00 8.00 9.00 8.00 6.00 6.00 6.00
Morcov timpuriu  -  -   - - - - - - - 10.00 10.00 10.00  -  -  - 
Ridiche neagră  -  -  - 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 2.00 - - -  -  -  - 
Ridiche de lună 8.00 11.00 10.00 9.00 13.00 10.00 11.00 13.00 11.00 20.00 20.00 20.00 8.00 8.00 8.00
Roşii de seră  -  -   - 24.00 30.00 26.00 30.00 47.00 30.00 35.00 55.00 45.00 28.00 30.00 28.00
Sfeclă de masă 3.00 3.50 3.50 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 2.00 5.00 6.00 5.00 6.00 6.00 6.00
Usturoi  -  -  - - - - 60.00 70.00 60.00 35.00 70.00 60.00  -  -  - 
Varză 7.50 8.50 8.00 5.00 7.00 6.00 5.50 6.00 5.50 8.00 9.00 9.00 8.00 8.00 8.00
Varză timpurie 10.00 11.00 10.00 8.00 10.00 8.00 6.00 10.00 6.00 10.00 13.00 12.00 8.00 8.00 8.00
Varză broccoli  -  -  - - - - 47.00 50.00 47.00 - - -  -  -  - 
Varză conopidă  -  -   - - - - 15.00 25.00 15.00 35.00 35.00 35.00  -  -  - 
Varză de pechin  -  -  - 16.00 18.00 18.00 10.00 12.00 10.00 20.00 25.00 25.00  -  -  - 
Vinete  -  -   - - - - 43.00 45.00 43.00 - - - 30.00 35.00 35.00

FRUCTE
Banane  -  -   - - - - 26.00 28.00 26.00 - - - 28.00 28.00 28.00
Căpşune  -  -  - - - - 60.00 75.00 60.00 50.00 50.00 50.00
Cirese  -  -   - - - - 50.00 60.00 50.00 - - - 90.00 90.00 90.00
Grepfrut  -  -   - - - - 21.00 23.00 21.00 - - -  -  -  - 
Lămâi  -  -   - 27.00 27.00 27.00 27.00 28.00 27.00 - - - 30.00 30.00 30.00
Mandarine  -  -  - 23.00 26.00 24.00 23.00 25.00 23.00 - - - 25.00 25.00 25.00
Mere 4.00 6.00 5.00 3.00 6.00 4.00 5.00 10.00 5.00 4.00 5.00 4.00 6.00 7.00 7.00
Mere Golden  -  -  - 4.50 11.00 10.00 5.00 12.00 5.00 8.00 14.00 10.00 8.00 10.00 10.00
Mere Idared  -  -  - 4.00 5.00 4.50 5.00 16.00 5.00 6.00 7.00 7.00  -  -  - 
Mere Richard  -  -   - 9.00 12.00 10.00 5.00 16.00 5.00 12.00 14.00 12.00  -  -  - 
Pere  -  -   - - - - 32.00 38.00 32.00 - - -  -  -  - 
Portocale  -  -   - 22.00 22.00 22.00 21.00 26.00 21.00 - - - 25.00 25.00 25.00
Prune uscate  -  -  - - - - 25.00 35.00 25.00 25.00 35.00 30.00 30.00 30.00 30.00
Struguri albi de masă  -  -   - 15.00 18.00 17.00 - - - - - -  -  -  - 
Struguri de masă Moldova  -  -  - 18.00 20.00 20.00 - - - - - -  -  -  - 
Struguri roşii de masă  -  -  - 18.00 20.00 20.00 - - - - - -  -  -  - 
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CERERI ȘI OFERTE

Responsabilitatea pentru veridicitatea ofertelor plasate aparține www.agravista.md

OFERTE COMERCIALE

Mai multe informații găsiți pe www.agravista.md

OFERTE 

Produs / Ser-
viciu Preț Cantitate Contacte 

Porumb boabe 4 t Telefon: 025254838; Email: angel@
mail.ru 

fl oarea soarelui 2 t Telefon: 025254838; Email: angel@
mail.ru 

Semințe de 
fl oarea soarelui 
Syngenta 

„ICS Helian Agro Cereale” SRL ; Tele-
fon: +37360006888; '+37378012222; '; 
Mobil: +37325227032 ; Email: Turcanu.
vasile@ymail.com 

Semințe de 
porumb 

„ICS Helian Agro Cereale” SRL ; Tele-
fon: +37360006888; '+37378012222; '; 
Mobil: +37325227032 ; Email: Turcanu.
vasile@ymail.com 

Erbicide 

„ICS Helian Agro Cereale” SRL ; Tele-
fon: +37360006888; '+37378012222; '; 
Mobil: +37325227032 ; Email: Turcanu.
vasile@ymail.com 

Fungicide 

„ICS Helian Agro Cereale” SRL ; Tele-
fon: +37360006888; '+37378012222; '; 
Mobil: +37325227032 ; Email: Turcanu.
vasile@ymail.com 

Insecticid 

„ICS Helian Agro Cereale” SRL ; Tele-
fon: +37360006888; '+37378012222; '; 
Mobil: +37325227032 ; Email: Turcanu.
vasile@ymail.com 

Soia 8 t 

„ICS Helian Agro Cereale” SRL ; Tele-
fon: +37360006888; '+37378012222; '; 
Mobil: +37325227032 ; Email: Turcanu.
vasile@ymail.com 

Cartofi  3 t 
Chetrosu, Drochia, Republica Moldo-
va; Telefon: +373 251 27032; Mobil: ; 
Email: drtudor@yahoo.com 

Miere 45 
MDL 10 kg Telefon: 025241251;; Email: tvasilita@

mail.md 

Carne de porci s. Gribova, r. Drochia; Telefon: ; Mobil: 
068119714; Email: sergio@mail.md 

Sistem de iriga-
re Bauer 2 unităţi s. Antoneuca, r. Drochia; Mobil: 

069194978; Email: ionjitari@mail.md 

Plasa pentru 
sere 1 unitate Falesti,Falestii Noi; Telefon: 067389906; 

Mobil: ; Email: ionjitari@rambler.ru 

Oloiniță 1 unitate 
s. Antoneuca, r. Drochia; Telefon: 
+37327032; Mobil: +37360006888; 
Email: vasturcanu@mail.md 

Tractoare 3 unități 
s. Antoneuca; Telefon: +373025227032; 
Mobil: +373060006888; Email: susa-
nas@mail.ru 

Moara de crupe 1 unitate 
s. Antoneuca, r. Drochia; Telefon: 
+37327032; Mobil: +37360006888; 
Email: vasturcanu@mail.md 

Utilaj brutărie 1 unitate 
s. Antoneuca; Telefon: +373025227032; 
Mobil: +373060006888; Email: susa-
nas@mail.ru 

Vitrină frigorifi ca 1 unitate 
s. Antoneuca, r. Drochia; Telefon: 
+37327032; Mobil: +37360006888; 
Email: vasturcanu@mail.md 

Fasole albă 200 kg 
s. Antoneuca, r. Drochia; Telefon: 
+37327032; Mobil: +37360006888; 
Email: vasturcanu@mail.md 

Floarea soarelui 3 t s. Chetrosu, r. Drochia; Telefon: 
+37325254636; Email: donu@mail.md 

Miere de albini 100 kg s. Chetrosu, r. Drochia; Telefon: 
+37325254636; Email: donu@mail.md 

Ceapă 200 kg s. Chetrosu, r. Drochia; Telefon: 
+37325254636; Email: donu@mail.md 

Balote de lucer-
nă 

40 
MDL 

200 
unități  

s. Chetrosu, r. Drochia; Telefon: 
+37325254636; Mobil: ; Email: donu@
mail.md 

Aparat de muls 6 000 
MDL 1 unitate 

s. Sofi a, r. Drochia; Telefon: ; Mobil: 
+37369166024; Email: Tincu1957@
yahoo.com 

Hulubi de rasă 
s. Chetrosu, r. Drochia; Telefon: 
025255489; Mobil: 069792045; Email: 
fortuna@rambler.ru 

Varză timpurie 12 000 
MDL 5 t Mobil: +37369357289; Email: strungaru-

bs@mail.md 

Varza timpurie 13 000 
MDL 5 t 

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

Semințe de 
ceapa 200 kg 

Chetrosu, Drochia, Republica Moldova; 
Telefon: +373 251 27032; Email: drtu-
dor@yahoo.com 

Semințe de 
ardei 30 kg 

Chetrosu, Drochia, Republica Moldo-
va; Telefon: +373 251 27032; Mobil: ; 
Email: drtudor@yahoo.com 

Semințe de 
ardei 60 kg 

Chetrosu, Drochia, Republica Moldo-
va; Telefon: +373 251 27032; Mobil: ; 
Email: drtudor@yahoo.com 

Semințe de 
ardei 20 kg 

Chetrosu, Drochia, Republica Moldo-
va; Telefon: +373 251 27032; Mobil: ; 
Email: drtudor@yahoo.com 

Porumb boabe 6 t 
Chetrosu, Drochia, Republica Moldo-
va; Telefon: +373 251 27032; Mobil: ; 
Email: drtudor@yahoo.com 

Răsad de toma-
te la comanda 

Chetrosu, Drochia, Republica Moldo-
va; Telefon: +373 251 27032; Mobil: ; 
Email: drtudor@yahoo.com 

Uscăm fructe 
și legume la 
comandă 

MD-5201, str. Burebista 124, or. Dro-
chia ; Telefon: 00373 252 25796 ; Mobil: 
00373 69170415 ; Email: valentinapo-
perecinii@mail.ru 

Miere 100 kg Email: gdascal@mail.md 

Ceară de albini 25 kg Email: gdascal@mail.md 

Cucoși 20 unități 
s. Chetrosu, r. Drochia; Telefon: 
025255489; Mobil: 069792045; Email: 
fortuna@rambler.ru 

Agregat de 
curățit semințe 
SM-4 

1 unitate 
orașul Fălești; Telefon: +37325923195; 
Mobil: +37378011066; Email: ion_turtu-
reanu@mail.ru 

Silitra amoniaca-
lă, Nitroamofos, 
Uree, Amofos 

10 t 
Cetatea Alba 2; Telefon: 078934444; 
Mobil: 078934444; Email: ambrofl or@
mail.com 

Erbicide p/u 
porumb Stellar, 
Optimum Prio-
ritet 

970 
MDL 1 000 l 

Cetatea Alba 2; Telefon: 078934444; 
Mobil: 078934444; Email: ambrofl or@
mail.com 

Împrumuturi 
pentru afaceri și 
investiții 

5 000 € 500 l Telefon: +18328191150; Mobil: ; Email: 
transagent2650@gmail.com 

CERERI

Produs / Ser-
viciu Preț Cantitate Contacte 

Grâu - cumpăr 
mult 

2 800 
MDL 1 000 t Telefon: 068672257; Mobil: 068672257; 

Email: eximtrans.srl@gmail.com 

Grâu - roadă 
nouaă 

2 100 
MDL 3 000 t Telefon: 068672257; Mobil: 068672257; 

Email: eximtrans.srl@gmail.com 
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Pentru comoditate tractoarele 
şi agregatele au fost expuse 
pe o suprafaţă special amena-
jată ce se afl ă în or. Străşeni la 
adresa: şoseaua Chişinăului 1. 
Terenul este amplasat exact 
lângă Gara Auto, pe traseul 
naţional Chişinău – Ungheni.

PENTRU INFORMAŢII SUPLIMENTARE 
NU EZITAŢI SĂ NE CONTACTAŢI:

Ozonteh IMPEX S.R.L.
Mob.: 0698 98 123 - Nicolae 
mob.: 0685 98 250 - Nicolae
mob.: 0698 98 987 - Ion  

E-mail: ozonteh@gmail.com
www.TehnicaAgricola.md 

Ozonteh IMPEX S.R.L. din oraşul Străşeni vă propune tractoare compacte la preţuri  mici
 Tractoare compacte japoneze 
de la 12 la 70 cai putere atât de 
mâna a doua, cât şi noi

 Asistenţă tehnică 
 O gama larga de utilaj 
nou pentru aceste tractoare 
precum:
Pluguri 

Stropitoare combinată (dotată 
atât cu ventilator pentru stropit în 
vie, cât şi cu braţe pentru stropitul 
culturilor de câmp) 

Grapă cu discuri
Cultivatoare
Cositoare cu rotor
Cositoare plată
Burghiu de săpat gropi
Remorcă simplă sau bascula-
bilă
 Tocător de crengi

TOATE PIESELE DE SCHIMB 
LA TRACTOARELE IMPORTATE

PREŢURI ACCESIBILE - 
suntem importatori direcţi din Japonia

AVANTAJE:
CALITATE SUPERIOARĂ 

CONSUM REDUS

TRACŢIUNE 4x4

LONGEVITATE 

STARE TEHNICĂ EXCELENTĂ 

PUTERNICĂ ŞI COMPACTĂ

PREŢ MIC

OR. STRĂŞENI
www.tractoare.md

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

ZIARUL DESPRE ȘI PENTRU AGRICULTORUL MODERNAgroMediaInform
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