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SEMINARE DE INFORMARE 
CU PRIVIRE LA PERFECTAREA DOSARELOR 
PENTRU SUBVENTIONARE 

După cum vă informam, la data de 
17 mai a fost aprobat Regulamentul 
privind condiţiile, ordinea și procedu-
ra de acordare a mijloacelor Fondului 
Naţional de Dezvoltare a Agriculturii și 
Mediului Rural. Regulamentul actual 
este valabil pentru 5 ani (2017-2021) și 
conţine și unele noutăţi. 

În perioada imediat următoare, mai 
exact, începând cu data de 25 mai, 
Agenţia de Intervenţie și Plăţi pentru 
Agricultură (AIPA) a demarat sesiunile 
de informare privind prevederile Regu-
lamentului, condiţiile, ordinea și proce-
dura de acordare a sprijinului fi nanciar 
din Fondul Naţional de Dezvoltare a 
Agriculturii și Mediului Rural. 

Campania de informare, se 
desfășoară cu sloganul „Fii agricultor 
activ, depune cererea de subvenţionare 

și poţi obţine sprijin fi nanciar” și vine 
în sprijinul producătorilor agricoli. 
Astfel, specialiștii din cadrul AIPA vor 
susţine în perioada 25 mai – 13 iunie 
24 de seminare de informare a fermie-
rilor cu privire la cele 5 măsuri de bază 
și cele 15 submăsuri ale acestora, care 
se conţin în regulamentul  actual. O 
atenţie sporită se acordă procedurii de 
întocmire a dosarului pentru subvenţio-
nare, inclusiv modalităţii de completare 
a unei cereri de subvenţionare propriu-
zise. De asemenea, se pune accent pe 
informarea potenţialilor benefi ciari 
de subvenţii, cu privire la respectarea 
criteriilor de eligibilitate, precum și 
de îndeplinire a tuturor obligaţiilor ce 
rezultă din prevederile declaraţiei pe 
propria răspundere privind veridicitatea 
datelor și a documentelor prezentate, 

inclusiv angajamentul de a nu înstrăina/
transmite în folosinţă sub nici o formă 
investiţia supusă subvenţionării.

În legătură cu aceasta, Federaţia 
Naţională a Agricultorilor din Mol-
dova, îndeamnă toţi membrii AGRO-
inform să participe în cadrul acestor 
sesiuni, unde pot benefi cia de suport 
informaţional foarte detaliat și 
argumentat cu privire la măsurile 
de sprijin fi nanciar acordate pro-
ducătorilor agricoli din fondul de 
subvenţionare, pot adresa întrebări 
concrete și obţine consultări. Pen-
tru informaţii suplimentare despre 
locul și ora desfășurării sesiunilor 
de informare în teritoriu, Vă puteţi 
adresa și la sediile Organizaţiilor 
Regionale AGROinform. 

Un reportaj amplu de la seminarul de informare care a avut loc la Chișinău, în incinta Ministerului 
Agriculturii și Industriei Alimentare, pe data de 29 mai, dar și  grafi cul  desfășurării  seminarelor în alte 
raioane ale ţării, găsiţi în PAG 8-9 a ziarului.
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IMPOZITUL PE VENIT AL PERSOANELOR FIZICE PENTRU ANUL 2016. 
CÂŢI MILIONARI AU AFACERI ÎN AGRICULTURĂ

Serviciul Fiscal de Stat a 
fi nalizat procesarea declaraţiilor 
cu privire la impozitul pe venit 
pentru anul 2016 a persoanelor 
fi zice. Numărul persoanelor fi zice 
care au depus declaraţiile cu pri-
vire la impozitul pe venit, pentru 
anul 2016 a fost în creștere cu 
peste 10%. De asemenea, a cres-
cut și numărul persoanelor fi zice 
care au obţinut venituri de peste 
un milion de lei pe parcursul anu-
lui trecut.

Astfel, numărul persoanelor 
fi zice care au obţinut venituri 
impozabile în anul 2016 este 
de 1milion 200 mii,  dintre care 
veniturile au fost declarate de 188 
630 cetăţeni. Dintre acestea, doar 
5 570 de persoane fi zice au depus 

declaraţie electronică, ceilalţi și-au 
declarat veniturile pe suport de 
hârtie sau au completat declaraţie 
rapidă. 

Suma veniturilor declarate de 
persoanele fi zice pentru anul 2016 
constituie 42 846,01 mil lei, iar 

suma impozitelor reţinute și decla-
rate din acestea – 3 126,31 mil lei.

În acest an veniturile persoa-
nelor fi zice obţinute din salarii 
au crescut cu 3 837,75 mil lei 
comparativ cu anul precedent și 
constituie  42 345,31 mil lei.

În creștere este și numărul 
persoanelor care au avut un venit 
mai mare de un milion de lei. În 
acest an SFS a înregistrat 422 de 
persoane, comparativ, cu 358 per-
soane înregistrate în 2015. Dintre 
milionari  314 sunt  bărbaţi și 108  
- femei.  

7 persoane au declarat venituri 
mai maro 11 milioane de lei. Tot-
odată, cea mai tânără persoană cu 
venituri de peste un milion lei, în 
anul 2016 are 18 ani – cu un venit 
înregistrat de 2,47 mil. lei, iar cea 
mai vârstnică – 89 de ani cu un 
venit de 1,22 mil.lei. 

Datele Fiscului mai arată că cei 
mai mulţi milionari activează în 
domeniul comerţului – circa 80 de 
persoane.

Pe locul doi în topul activităţi-

lor care generează venituri de mili-
oane moldovenilor sunt activităţile 
fi nanciare – 72 de persoane.

Totodată, 31 de persoane au 
obţinut peste u milion de lei din 
activităţi în domeniul agricol. 

Fiscul a mai făcut publice și 
datele cu privire la rezultatele 
aplicării mecanismului de de-
semnare procentuală, care pre-
vede posibilitatea cetăţenilor să 
direcţioneze 2% din impozitul pe 
venit indicat în declaraţia anua-
lă, în folosul unor organizaţii și 
asociaţii obștești, lista cărora este 
aprobată de Ministerul Justiţiei, 
aplicat în premieră, în anul 2017. 
19806 de contribuabili s-au folosit 
de această oportunitate, iar suma 
desemnată procentuală a constitu-
it 4,23 mil lei.

În 2016, Moldova a 
exportat cu 16% mai mult 
decât în 2014, iar cele 
mai multe dintre produse-
le autohtone au ajuns în 
Italia, România și Grecia. 
Datele au fost prezentate la 
conferinţa de presă privind 
impactul implementării a 
acordului de Liber Schimb 
Aprofundat și Cuprinzător 
(DCFTA) în Moldova, în ulti-
mii doi ani.

Potrivit datelor, în aceas-
tă perioadă, 65 la sută dintre 
exporturile moldovenești au fost 
îndreptate spre piaţa UE, acestea 
constituind circa 2,2 miliarde 
de euro.

Studiul prezentat de Orga-
nizaţia de Atragere a Investiţi-
ilor și Promovare a Exportului 
din Moldova (MIEPO) a mai 
arătat că cele mai cotate produse 
moldovenești în Uniunea Eu-
ropeană sunt vinurile, zahărul, 

cerealele, fructele sau legumele. 
De altfel, în 2016, Moldova a 
exportat cu 65 la sută mai multe 
produse agricole decât în 2014. 
De cealaltă parte, Moldova im-
portă, în special, mașini agricole. 

Expertul Proiectului ”Asis-
tenţă tehnică pentru Imple-
mentarea DCFTA în Republica 
Moldova”, Anatolie Fala, pe 
durata proiectului, ţara noastră 
a avut multe oportunităţi co-
merciale pe paiaţa UE. Potrivit 
lui, embargoul impus de Rusia 
produselor moldovenești a 
impulsionat relaţiile bilaterale 
moldo-europene. Acesta a mai 
dat câteva recomandări pentru 
mărirea exporturilor în UE. 
Printre acestea se numără atât 
efectuarea unor analize con-
sistente a pieţei străine, cât și 
sporirea concurenţei și pe piaţa 
locală și implementarea cerinţe-
lor sanitar-veterinare.

Sursa: bani.md

MAI MULTE PRODUSE MOLDOVENEȘTI PE PIAŢA UE

Din 31 mai 2017 
preţul maxim de comer-
cializare cu amănuntul 
al benzinei Premium-95 
și a motorinei se va ma-
jora cu peste 20 de bani. 
ANRE a stabilit preţu-
rile plafon de comerci-
alizare cu amănuntul 
a carburanţilor pentru 
perioada 31 mai-13 
iunie 2017.

Astfel, în următoa-
rele două săptămâni 
benzina Premium-95 va 
fi  comercializată cu un 
preţ maxim de 17,14 lei/
litru sau cu 24 de bani 
mai mult faţă de preţul 
maxim de comercializa-
re stabilit anterior. 

Preţul maxim de 
comercializare al moto-
rinei va constitui 14,69 
lei/litru sau cu 29 bani 
mai mult faţă de pla-
fonul maxim stabilit 
de ANRE în perioada 
precedentă.

Plafonul maxim de 

comercializare a carbu-
ranţilor are la bază cota-
ţiile Platts, costurile de 
tranzacţionare aferente 
operaţiunii de import, 
cele de transport, asigu-
rare, accizele, TVA, pre-
cum și marja comercială 
specifi că.

PREŢUL MAXIM DE COMERCIALIZARE 
A CARBURANŢILOR 
CREȘTE CU PESTE 20 DE BANI

În perioada ianuarie-
martie 2017 s-a înregistrat 
o creștere de aproape patru 
ori a numărului de apar-
tamente care au fost date 
în exploatare pe teritoriul 
ţării noastre, comparativ cu 
perioada similară a anului 
trecut. În mare parte, aceas-
tă performanţă se datorează 
activităţii dezvoltatorilor 
imobiliari din Chișinău, 
informează agora.md.

În ianuarie-martie 2017 
au fost date în exploatare 
1177 locuinţe cu suprafaţa 
totală de 122,6 mii m², sau 
de 2,0 ori mai mult faţă de 
ianuarie-martie 2016.

Distribuţia după mediul 
de rezidenţă arată, că din vo-
lumul total al locuinţelor în 
mediul urban au fost date în 
exploatare 1066 locuinţe cu 

suprafaţa totală de 106,2 mii 
m² sau de 2,3 ori mai mult 
faţă de nivelul înregistrat în 
ianuarie-martie 2016.

Distribuţia în profi l 

regional arată, că cel mai 
mare volum de locuinţe date 
în exploatare s-a înregistrat 
în municipiul Chișinău - 949 
locuinţe, cu suprafaţa totală 
de 99,2 mii m2, sau de 2,7 ori 
mai mult faţă de ianuarie-
martie 2016.

În perioada menţionată 
au fost date în exploatare 
907 apartamente sau de 3,7 
ori mai mult faţă de primele 
trei luni din 2016.

Această creștere poate fi  
explicată prin baza de com-
paraţie slabă din 2016, când 
construcţia multor imobile a 
fost stopată sau încetinită ca 
urmare a crizei economice și 
a cererii scăzute.

NUMĂRUL APARTAMENTELOR DATE ÎN EXPLOATARE ÎN R. MOLDOVA 
A CRESCUT CU 370%, ÎN PRIMELE TREI LUNI 
ALE ANULUI CURENT
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Începând cu 31 mai 
curent autorităţile vamale 
și de frontieră moldo-ucrai-
nene demarează controlul în 
comun la punctul de trecere 
de pe segmentul central 
al frontierei dintre Repu-
blica Moldova și Ucraina 
Cuciurgan-Pervomaisс.

Printr-un comunicat 
de presă, serviciul vamal 
informează că potrivit 
schemei tehnologice apro-
bate, controlul în comun în 
punctul de trecere a frontie-
rei Cuciurgan-Pervomaisс se 
va desfășura în două etape. 
La prima etapă, colaboratorii 
Serviciului Vamal, împreu-
nă cu structurile omoloage 
ucrainene, vor efectua con-
trolul în comun doar asupra 
operaţiunilor de export și 
reexport de bunuri ale agen-
ţilor economici din regiunea 
transnistreană, înregistraţi 
conform prevederilor Hotărâ-
rii Guvernului RM nr. 815 din 
02.08.2005 „Cu privire la re-
gularizarea trafi cului de măr-
furi și servicii ce constituie 
obiectul activităţii de comerţ 
exterior a agenţilor econo-
mici din Transnistria, precum 
și furnizarea de către aceștia 
a reţelelor și a serviciilor de 
comunicaţii electronice”.

Efectuarea exportului, re-
exportului și tranzitului măr-
furilor prin PTFS ”Cuciurgan-
Pervomaisс” de către agenţii 
economici exportatori de pe 
malul drept al r. Nistru sau 
transportatorii străini (în 
tranzit internaţional) nu va 
fi  posibilă, or, aceste aspecte 
urmează a fi  examinate la o 
etapă ulterioară.

Declararea mărfurilor va 

fi  efectuată doar în format 
electronic, ceea ce va permite 
prezentarea acestora direct 
la postul vamal de frontieră, 
evitându-se astfel vămuirea 
la posturile vamale interne 
de control. Totodată, elibera-
rea certifi catelor de origine 
preferenţială a mărfurilor se 
va efectua, potrivit procedurii 
actuale, la posturile vamale 
interne sau la subdiviziunile 
responsabile de originea măr-
furilor din cadrul birourilor 
vamale.

La realizarea exportului 
agenţii economici din regiunea 
transnistreană urmează să 
utilizeze doar unităţi de trans-
port înmatriculate conform 
legislaţiei Republicii Moldova, 
admise în trafi cul interna-
ţional de mărfuri conform 
acordurilor internaţionale.

Ulterior, la cea de-a doua 
etapă, angajaţii autorităţilor 
vamale din Republica Mol-
dova și Ucraina vor efectua 
controlul în comun asupra 
trafi cului de bunuri, atât la 
export, cât și la import.

În vederea creării condi-
ţiilor optime de organizare 
a controlului vamal în PTFS 

Cuciurgan-Pervomaisс, ală-
turi de angajaţii Serviciului 
Vamal vor activa și repre-
zentanţii brokerilor vamali, 
precum și angajaţii Agenţiei 
Naţionale pentru Siguranţa 
Alimentelor (pentru control 
veterinar și fi to-sanitar).

Controlul în comun în 
PTFS Cuciurgan-Pervomaisс 
are menirea de a contribui 
la facilitarea trafi cului de 
mărfuri, unităţi de trans-
port şi persoane, pentru a 
satisface interesele agenţilor 

economici, inclusiv, a între-
prinzătorilor mici şi mijlocii, 
precum şi a persoanelor fi zice 
din regiunea transnistreană. 
Prin urmare, aceasta va favo-
riza stimularea operaţiunilor 
de export-import în regiune, 
în particular, prin reducerea 
considerabilă a timpului de 
control în vamă, a distanţe-
lor de parcurs și respectiv, a 
cheltuielilor de transport.

Controlul în comun în 
punctul de trecere a fronti-
erei Cuciurgan-Pervomaisс 
urmează să fi e efectuat pe 
teritoriul Ucrainei în baza 
Acordului interguvernamen-
tal moldo-ucrainean din 11 
martie 1997 şi a Protocolului 
dintre serviciile vamale şi 
grănicereşti ale cele două 
ţări semnat la 4 noiembrie 
2015. Un control similar se 
efectuează deja de mai mulţi 
ani în punctele de trecere a 
frontierei moldo-ucrainene 
Briceni-Rosoşenî, Criva-Ma-
malîga, Larga-Kelmenţî şi 
Giurgiuleşti-Reni.

Sursa foto: moldova.org

CONTROL COMUN LA PUNCTUL VAMAL 
CUCIURGAN-PERVOMAISC

Cabinetul de miniștri a 
aprobat la data de 31 mai 
un proiect de Lege pentru 
modifi carea și completarea 
a circa 20 de articole din 
Codul muncii al Republicii 
Moldova. Potrivit autorită-
ţilor, modifi cările aprobate 
vor contribui la „perfec-
ţionarea și fl exibilitatea 
legislaţiei muncii”, aduce-
rea acesteia în concordan-
ţă cu cerinţele moderne 
ale economiei de piaţă și 
va asigura respectarea 
drepturilor și intereselor 
legitime ale ambelor părţi 
privind raporturile de 
muncă.

Astfel, în scopul îmbu-
nătăţirii climatului investi-
ţional, contractul individual 
de muncă poate fi  încheiat 
pe durată determinată 
pentru perioada îndeplinirii 
obligaţiilor de muncă ale 
salariatului care absentează 
din motive necunoscute. De 
asemenea, din contractul 
individual de muncă vor fi  
excluse prevederile contrac-
tului colectiv de muncă și ale 
regulamentului intern al uni-
tăţii, referitoare la condiţiile 
de muncă ale salariaţilor. 
Astfel, salariatul va primi la 
angajare contractul colectiv 
de muncă, regulamentul 

intern, precum și informaţia 
privind cerinţele de securita-
te și sănătate.

Codului muncii este 
completat cu un nou articol 
care reglementează noţiunea 
de staţionare. Aceasta va 
reprezenta imposibilitatea 
temporară de a continua 
activitatea de producţie de 
către o unitate, de un grup 
de salariaţi sau un salariat. 
Remunerarea timpului de 
staţionare, produsă din cauze 
ce nu depind de angajator 
sau salariat, se efectuează în 
mărime de cel puţin 2/3 din 
salariul de bază pe unitate de 
timp stabilit salariatului, dar 

nu mai puţin decât mărimea 
unui salariu minim, pe uni-
tate de timp, pentru fi ecare 
oră de staţionare. În caz de 
staţionare produsă din vina 
angajatorului, acesta este 
obligat să compenseze sala-
riul angajatului. În același 
timp, dacă staţionarea are 
loc din vina angajatului, 
acesta nu va fi  plătit pentru 
orele în care nu se va munci. 

Modifi cările prevăd, de 
asemenea, că angajatorul va 
fi  obligat să elibereze gratuit 
salariatului  certifi catul cu 
privire la muncă și salariu în 
cadrul instituţiei.

Potrivit proiectului, 
șomajul tehnic în decursul 
unui an calendaristic nu va 
depăși patru luni, iar indem-
nizaţia lunară va constitui 
50 la sută din salariul de 
bază.  

Modifi cările și comple-
tările aprobate vin să aducă 
Codului Muncii al Republicii 
Moldova în concordanţă cu 
cerinţele moderne ale econo-
miei de piaţă.

CODUL MUNCII VA FI MODIFICAT 
CE NOUTĂŢI PREVEDE

În prezent, în Moldova dispun 
de sistem de alimentare cu apă 48 
municipii și orașe și 647 localităţi 
rurale, ceea ce reprezintă 41,4% 
din localităţile ţării. În anul 2016, 
circa 1,9 mil. (53,7%) de oameni 
din populaţia ţării au benefi ciat de 
servicii de alimentare cu apă.

Potrivit agenţiei INFOTAG cu 
referire la datele Biroului Naţional 
de Statistică, în 2016, numărul 
sistemelor de alimentare cu apă s-a 
majorat cu 68 unităţi, astfel pe teri-
toriul ţării fi ind amplasate 1181 sis-
teme de alimentare cu apă. Însă 66 
de apeducte (5,6%) nu au funcţionat. 
În municipiul Chișinău serviciile de 

aprovizionare cu apă sunt accesibile 
pentru 66,8% din populaţie.

În anul trecut, consumatorilor 
le-au fost distribuite 84,9 mil. metri 
cubi de apă, iar 70,7% au revenit 
populaţiei. Au fost înregistrate 33,9 
mii cazuri de avarii în reţeaua de 

distribuţie a apei sau cu 2,1 mii 
cazuri mai mult comparativ cu anul 
2015.
De sisteme de canalizare dispun 48 
de municipii și orașe și 92 de sate. 
Din numărul total de sisteme de 
canalizare, 106 sunt dotate cu staţii 
de epurare, din care funcţionale sunt 
89 unităţi. Peste 816 mii persoane 
aveau acces la servicii centralizate 
de canalizare, ce prezintă 23% din 
populaţie. În mediul urban acest 
indice este de 51,7%, în timp ce în 
mediul rural acesta constituie doar 
2%. Prin staţiile de epurare a apei 
au trecut 65 mil. metri cubi de apă 
uzată (96,6%). Din volumul total de 
apă uzată epurată, 95,5% au fost 

epurate biologic, 83,6% - mecanic, 
iar 33,3% au fost epurate insufi cient. 
Pe parcursul anului la reţelele de 
canalizare au fost înregistrate 23,9 
mii de avarii, cu 6,4 mii mai mult 
comparativ cu anul 2015.

Sursa foto: ofi cial.md

SISTEMELE DE ALIMENTARE CU APĂ 
ACCESIBILE ÎN MAI PUŢIN DE JUMĂTATE 
DIN LOCALITĂŢILE MOLDOVEI

Până acum cetăţenii 
moldoveni puteau intro-
duce și scoate din ţară 
doar bunuri de până la 
300 de euro fără a plăti 
taxe vamale, acum vom 
putea trece vama fără 
a plăti impozitele și cu 
mărfuri de 800 de euro. 
Decizia a fost luată 
miercuri în ședinţă de  
Guvern și urmează să fi e 
votată în Parlament.  

Prevederea se referă 
doar la persoane fi zice și la 
bunurile pentru uz personal, 
care nu sunt destinate uzului 
comercial sau activităţii de 
producţie. Potrivit autorităţi-
lor, modifi carea la Codul Fis-
cal s-a făcut pentru că suma 
de 300 de euro a rămas ne-
schimbată timp îndelungat și 
în prezent nu mai corespun-
de necesităţilor și realităţilor 
economice actuale. 

PERSOANELE FIZICE VOR PUTEA TRECE 
PESTE GRANIŢĂ BUNURI DE 800 DE EURO 
FĂRĂ TAXE VAMALE

Din septembrie 2017, Colegiul 
Agroindustrial din orașul Râșcani 
va oferi acces la studii tinerilor 
cu cerinţe educaţionale speciale. 
Aici a fost amenajată o sală de 
studii specializată care permi-
te realizarea programelor de 
învăţământ profesional tehnic 
la distanţă. Dotarea instituţiei 
cu echipamentul necesar a fost 
efectuată la solicitarea lui Ion 
Ivanov, un tânăr cu defi cienţe 
locomotorii, care i-a scris Prim-
ministrului Pavel Filip pe reţelele 
de socializare că își dorește 
să continue studiile, dar nu are 
posibilitate să o facă. Astfel, din 
Fondul Premierului a fost procurat 
echipamentul și sost urile necesare 
pentru instruirea la distanţă. Sala 
de studii permite conexiunea audio 
și video, oferind  persoanelor cu 

defi cienţe locomotorii posibilitatea 
de a asista în regim online la ore 
și de a interacţiona cu semenii 
lor. Prim-ministrul Pavel Filip a 
menţionat că acest proiect este 
un pas important în asigurarea 
educaţiei inclusive în instituţiile 
de învăţământ profesional tehnic 
post-secundar. Sistemul a fost 
deja testat cu succes. Ion Ivanov a 
mulţumit pentru realizarea visului 
său și a îndemnat persoanele care 
se confruntă cu probleme similare 
să nu cedeze în fată greutăţilor. 
Tânărul a mai spus că își dorește 
să devină contabil, iar acum are 
toate condiţiile necesare pentru 
aceasta. De asemenea, colegiul 
va benefi cia și de o scară specială 
de acces în interiorul  instituţiei, 
pentru persoanele cu probleme 
locomotorii.

COLEGIUL AGROINDUSTRIAL DIN RÂȘCANI, 
DOTAT CU INFRASTRUCTURĂ 
PENTRU TINERII CU CERINŢE SPECIALE
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PAGINA MINISTERULUI AGRICULTURII

DEZBATERI PUBLICE ASUPRA 
PROIECTULUI CODULUI FUNCIAR

ȘEDINŢA SECTORIALĂ A DONATORILOR 
la ministerul agriculturii

Aspecte ce ţin de coope-
rarea cu partenerii de dez-
voltare pentru reformarea 
sectorului agricol au fost 
discutate în cadrul ședinţei 
sectoriale a donatorilor, 
care a avut loc recent la 
Ministerul Agriculturii și 
Industriei Alimentare.

Au fost prezentate prio-
rităţile pentru anul 2017 ale 
MAIA, s-a expus informaţia 
atât despre volumul, tipul și 
condiţiile suportului extern 
acordat în 2017, cât și legă-
tura acestuia cu necesităţile 
din sector. Toate acestea au 
fost abordate în contextul 
priorităţilor din Strategia 
Naţională pentru Agricul-
tură și Dezvoltare Rurală 
2014-2020, Planul de Acţiuni 
al Guvernului (2016-2018) 
și Planul de Acţiuni pentru 
implementarea Acordului 
de Asociere dintre Repu-
blica Moldova și Uniunea 
Europeană. Iurie Ușurelu, 
viceministrul agriculturii a 
salutat prezenţa partene-
rilor de dezvoltare, expri-
mând  intenţiile MAIA de 
a intensifi ca cooperarea cu 
donatorii, întru valorifi carea 

cât mai efi cientă a asistenţei 
acordate agriculturii Repu-
blicii Moldova. Viceministrul 
a reconfi rmat aspiraţiile de 
modernizare a sectorului 
agroalimentar al Republicii 
Moldova, în conformitate 
cu cerinţele și standardele 
europene, dar și impor-
tanţa identifi cării a noi 
pieţe de desfacere pentru 
producţia autohtonă (Asia, 
Orientul Apropiat).  Un 
subiect aparte l-a constituit 
propunerile de îmbunătăţire 
a formatului de consultări 
cu partenerii de dezvoltare, 
precum și prezentarea unui 
mecanism de colectare și 
analiză a datelor privind 
sprijinul acordat în sector, 

ce urmează a fi  defi nitivat 
la nivel tehnic, în decursul 
următoarelor luni.

Partenerii de dezvoltare 
au salutat iniţiativele și au 
manifestat interesul de a 
contribui la îmbunătăţirea 
cooperării în sector. Astfel, 
aceștia și-au manifestat 
disponibilitatea de a furniza 
informaţia despre asistenţa 
acordată și interesul de a 
consulta conceptul platfor-
mei/bazei de date pentru 
gestionarea efi cientă a spriji-
nului extern în sector.

Adiţional, au fost discu-
tate alte subiecte de interes 
cu privire la suportul pentru 
dezvoltarea unor ramuri din 
sectorul agriculturii cum 

ar fi  învăţământ, educaţie, 
cercetare și extensiune în 
agricultură, precum și revi-
gorarea sectorului zootehnic, 
abordări bazate pe orienta-
rea spre rezultat, produsul 
fi nit (nu și procese).  

În fi nal, viceministrul 
agriculturii și industriei 
alimentare, Iurie Ușurelu 
a mulţumit partenerilor de 
dezvoltare pentru sprijinul 
continuu acordat sectorului 
și i-a invitat să participe 
în cadrul acestui exerciţiu 
pentru consolidarea im-
plementării măsurilor din 
cadrul Strategiei Naţionale 
de Dezvoltare Agricolă și 
Rurală 2014-2020 și a altor 
documente strategice.

La data de 19 mai curent, în 
cadrul Consiliului Raional 
Rezina, au avut loc dezbateri 
asupra proiectului de hotărâre 
a Guvernului „Cu privire la 
aprobarea Codului funciar”.

Dezbaterile au fost 
desfășurate de către Angela Do-
gotari, șef Direcţie îmbunătăţiri 
funciare și dezvoltare tehnologică 
din cadrul Ministerului Agricul-
turii și Industriei Alimentare, la 
care au participat și reprezentanţi 
ai Direcţiilor Raionale Agricultură 
și Alimentaţie și Ofi ciilor Cadas-
trale Teritoriale, primarii, inginerii 
cadastrali și producători agricoli 
din raioanele Rezina, Florești, 
Șoldănești, Telenești și Orhei.

În cadrul dezbaterilor s-au 
discutat despre normele incluse 
în proiectul Codului funciar. 
Proiectul dat expune un nou ca-
dru legislativ de reglementare 
a relaţiilor funciare, ţinând cont 

de evoluţia acestora și orientat 
spre înlăturarea lacunelor 
normative.

De asemenea, s-a discutat 
despre normele ce reglemen-
tează: clasifi carea terenurilor, 
competenţa Parlamentului, 
Guvernului, autorităţilor publice 
centrale și locale, proprieta-
tea publică asupra terenurilor, 
proprietatea privată asupra 
terenurilor, obligaţiile propri-
etarului și a altor deţinători de 
terenuri, clasifi carea terenurilor, 
consolidarea terenurilor agricole, 

arenda terenurilor agricole, 
regimul juridic al terenurilor, 
normele cu privire la conserva-
rea calităţilor solului, obligaţiile 
privind măsurile de protecţie 
a solului în cadrul practicilor 
agricole, controlul de stat asupra 
utilizării și protecţiei terenurilor 
și răspunderea pentru nerespec-
tarea legislaţiei funciare.

Ministerul Agriculturii și In-
dustriei Alimentare va desfășura 
dezbateri pe marginea proiectului 
Codului funciar și alte raioane 
ale ţării.

În perioada 16-17 mai 2017, 
la Istanbul s-a desfășurat cea 
de-a 2-a Reuniune a Miniștrilor 
Agriculturii ai statelor membre 
a Organizaţiei Cooperării Eco-
nomice a Mării Negre (OCEMN), 
Reuniunea Înalţilor Ofi ciali și o 
expoziţie de produse locale și 
artizanat. Evenimentele au fost 
organizate de Ministerul Alimen-
taţiei, Agriculturii și Zootehniei 
al Republicii Turcia, ţara care 
în prezent deţine prezidenţia 
OCEMN.

Delegaţia Republicii Mol-
dova la aceste evenimente a 
fost condusă de viceministrul 
agriculturii  Iurie Ușurelu. Din 
componenţa acesteia au făcut 
parte și reprezentanţi ai Minis-
terului Agriculturii și Industriei 
Alimentare din Moldova, inclusiv 
un expert din cadrul ONVV și un 
meșter popular din Moldova, care 
au participat în cadrul expoziţiei 

de produse locale și artizanat, 
organizată de Republica Turcia, în 
cadrul căreia Republica Moldova 
a participat cu un stand naţional. 
Produsele expuse de ţara noastră 
la expoziţie au fost: vinuri din 
struguri, inclusiv fără alcool, 
fructe uscate, nuci, produse de 
panifi caţie, dulciuri si meșteșuguri 
naţionale.

Pe data de 16 mai 2017, 
membrii delegaţiei au participat 
la Reuniunea Înalţilor Ofi ciali ai 
Grupului de Lucru al OCEMN pe 
Agricultură și Agro-Industrie. 
De asemenea, au participat și la 
inaugurarea ofi cială a expoziţiei. 
La deschidere, standul Republicii 
Moldova a fost prezentat în faţa 
ofi cialilor turci de către viceminis-
trul Iurie Ușurelu. Delegaţia turcă 
a rămas impresionată atât de 
designul standului Moldovei, cât și 
de gustul produselor tradiţionale 
care au fost degustate la standul 
naţional.

Pe data de 17 mai 2017, Iurie 
Ușurelu, de comun cu membrii 
delegaţiei au participat la Reu-
niunea Miniștrilor Agriculturii ai 
statelor membre a OCEMN, care 
fost prezidată de Faruk Celik, mi-
nistru al Alimentaţiei, Agriculturii 
și Zootehniei al Republicii Turcia. 
În cadrul Reuniunii, viceministrul 
Iurie Ușurelu a ţinut un discurs în 
faţa tuturor participanţilor. La reu-
niunea ministerială au participat 9 
ţări membre a OCEMN, din cele 12 
existente  în cadrul organizaţiei.

Totodată, pe data de 17 mai, 
Iurie Ușurelu a avut o întrevedere 
bilaterală cu ministrul omo-
log turc Faruk Celik. În cadrul 
acesteia au fost discutate diverse 
subiecte de interes comun pentru 
părţi, au fost prezentate progre-
sele și sectoarele agriculturii a 
celor două ţări și au fost evidenţi-
ate domeniile în care ar fi  oportun 
dezvoltarea cooperării dintre 
Turcia și Moldova.

 LA ISTANBUL S-A DESFĂȘURAT CEA DE-A 2-a 
REUNIUNE A MINIȘTRILOR AGRICULTURII AI OCEMN

EVALUAREA EXECUTĂRII 
LUCRĂRILOR DE CONSERVARE 
ȘI SPORIRE A FERTILITĂŢII SOLULUI 

Prin Hotărârea Guver-
nului nr.626 din 20 au-
gust 2011, a fost aprobat 
Programul de conservare și 
sporire a fertilităţii solului 
pentru anii 2011-2020. 
Scopul acestuia constă în 
realizarea măsurilor de 
stopare a degradării și de 
sporire a fertilităţii solu-
rilor prin modernizarea 
și extinderea sistemului 
de îmbunătăţiri funciare, 
implementarea tehnologi-
ilor moderne și a practi-
cilor agricole prietenoase 
mediului.

La 27 martie 2017, 
prin Ordinul Ministrului 
Agriculturii și Industriei 
Alimentare s-a instituit o 
Comisie de evaluare a exe-
cutării lucrărilor de conser-
vare și sporire a fertilităţii 
solului conform obiectivelor 
Planului de acţiuni privind 
implementarea Programu-
lui de conservare și sporire 
a fertilităţii pentru anii 
2014-2016. Misiunea Co-
misiei de evaluare este de a 
aprecia nivelul de realizare 
a lucrărilor și progresele 
înregistrate pentru atinge-
rea indicatorilor de perfor-

manţă stabiliţi în Planul de 
acţiuni menţionat.

În acest context, membrii 
Comisiei, la 25 mai curent 
s-au deplasat în localită-
ţile Ghindești, r. Florești, 
Clișova, r. Orhei și Bobeica, 
r. Hîncești. În cadrul Comi-
siei de evaluare sunt incluși 
specialiști din Ministerul 
Agriculturii și Industriei Ali-
mentare, Ministerul Mediu-
lui, Agenţiei Relaţii Funciare 
și Cadastru, Universităţii 
Agrare de Stat, Universităţii 
de Stat, Academiei de Știinţe 
a Moldovei, I.P. „Institutului 

de Pedologie, Agrochimie și 
Protecţie a Solului „Nicolae 
Dimo” și Serviciului Protec-
ţiei Civile și Situaţii Excepţi-
onale. Membrii Comisiei de 
evaluare au vizitat obiectele 
selectate și în baza criterii-
lor stabilite în Regulament 
au apreciat în mod indivi-
dual lucrările realizate prin 
completarea unei fi șe indivi-
duale de evaluare. Apreci-
erile individuale acordate 
de către fi ecare membru a 
Comisiei de evaluare vor fi  
sintetizate într-o fi șa fi nală 
de evaluare care va fi  publi-
cată ulterior.

ÎN VIZITĂ LA O FERMĂ MODEL 
DIN SECTORUL ZOOTEHNIC

Iurie Ușurelu, viceministrul agriculturii 
și industriei alimentare, în comun cu Tatiana 
Nistorică, șefa Direcţiei politici de producţie, 
procesare și reglementări de calitate a produ-

selor animale au efectuat o vizită de studiu și 
de evaluare a modului de producere a laptelui 
la una din fermele model în sectorul zooteh-
nic-SRL „Docsancom”, din satul Tomai, raionul 
Ciadîr-Lunga.

Ferma SRL „Docsancom”  a fost fondată în 
anul 2007, cu 66 bovine holshtain din Olanda, fi ind 
prima din ţară care a investit în urma colapsului 
anilor 90.

În prezent, la fermă sunt înregistrate 350 
vaci mulgătoare și un total efectiv de 702 capete 
de bovine. Productivitatea medie a bovinelor 
înregistrată pentru 2016 este de 8235 l/ an, iar 

productivitatea record înregistrată în 2016 este de 
54 l/zi (16470 l/an). Laptele produs la fermă este 
prelucrat la fabrica de produse lactate „Oloi Pac”, 
iar zilnic se procesează aproximativ 10000 litri. 
Totodată, „Docsancom”   are statutul de fermă de 
prăsilă și, pe lângă producţia de lapte, se produce 
material biologic cu un potenţial genetic înalt.

Precizăm că, în contextul elaborării și 
implementării strategiei de dezvoltare a sectorului 
zootehnic, sarcina primordială este trecerea efecti-
velor de animale din sectorul gospodării casnice în 
sectorul ferme. Doar în cazul întreţinerii animalelor 
la ferme se vor aplica atât tehnologiile modern, cât 
obţinerea rezultatelor cantitative și calitative.
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CÂȘTIGUL SALARIAL MEDIU 
LUNAR ÎN I TRIMESTRU 
AL ANULUI CURENT

Salariul mediu lunar 
nominal brut în primele 
trei luni ale anului 2017 
a constitui  5219 lei, 
anunţă biroul Naţional de 
Statistică.  

Angajaţii  din sfera 
bugetară au avut în aceas-
tă perioadă salarii de circa 
4726 lei iar în sectorul 
economic (real) – ceva mai 
mult - 5429 lei. Menţionăm 
că cele mai ici salarii le-au 
avut angajaţii din agricul-
tură, silvicultură și pescuit 
– în medie 3266 lei! La polul 
opus se situează lucrătorii 
din domeniul informaţii-
lor și comunicaţiilor cu un 

câștig mediu de 11567 lei. 
De asemenea, salarii decente 
le-au avut și cei din activi-
tăţi fi nanciare și de asigurări 
– de circa 9 821 lei, dar și 

angajaţii întreprinderilor 
de producţie și furnizare de 
energie electrică și termică, 
gaze, apă caldă și aer condi-
ţionat – 8722 lei. 

INSTITUŢIILE ÎN CARE 
AU ÎNCREDERE MOLDOVENII

Moldovenii continuă să aibă cea mai 
mare încredere în Biserică, arată datele 
unui sondaj de opinie prezentat astăzi 
de Asociaţia Sociologilor și Demografi -
lor, notează NOI.md.

Astfel, clasamentul încrederii în in-
stituţiile interne ale statului este condus 
de Biserică cu aproximativ 64 la sută. 
Pe locul II s-a poziţionat mass-media, 
care se bucură de aprecierea a 48 la sută 
dintre respondenţi, iar pe III – Armata, cu 
45% nivel de încredere. În top urmează 
Academia de Știinţe a Moldovei – cu 43% 
și Președinţia – cu 41%, poliţia – 40%, 
Primăria – 38%.

Întrebaţi cum apreciază direcţia în 
care se îndreaptă ţara la ora actuală, ma-
joritatea respondenţilor - 62 la sută - au 
menţionat că direcţia este negativă. Doar 
22% cred că direcţia este bună, iar 16% 
nu au o opinie în această privinţă. Printre 

problemele care trezesc cele mai mari 
îngrijorări în rândul populaţiei, majorita-
tea au menţionat sărăcia și lipsa banilor, 
corupţia, creșterea preţurilor la produsele 
alimentare, precum și neîncrederea în 
ziua de mâine.

Sondajul de opinie a fost realizat în 
perioada 20-28 mai, pe un eșantion de 
1172 de persoane din 79 de localităţi ale 
ţării.  

BENZI REZONATOARE PE DRUMURILE 
DIN MOLDOVA

Începând cu anul curent, 
pe drumurile cu risc sporit 
de producere a accidentelor 
rutiere vor fi  amenajate benzi 
rezonatoare.

Acestea reprezintă niște 
denivelări create la nivelul 
stratului de uzură a carosabilu-
lui, cu o adâncime de maximum 
12 mm, care la interacţiunea 
cu anvelopele mașinii creează 
o vibraţie având un puternic 
efect rezonator. Rolul lor este 
să avertizeze conducătorii 
de autovehicule că depășesc 
zona carosabilului, marcată și 

destinată sensului de deplasare, 
transmite NOI.md

Potrivit unui comunicat de 
presă al Ministerului Transpor-
tului şi Infrastructurii Drumu-
rilor, benzile rezonatoare se 
amenajează, de regulă, pe ex-
tremităţile părţii carosabile sau 
pe mediană pentru avertizarea 
conducătorilor de autovehicule, 
la ieșirea de pe partea carosa-
bilă sau pentru a diminua cazu-
rile de ieșire a autovehiculelor 
pe contrasens. Cel mai des, 
benzile rezonatoare pot fi  întâl-
nite pe autostrăzi, pe drumurile 
expres și drumurile naţionale, 

din extravilanul localităţilor, pe 
care se înregistrează o inten-
sitate mare a trafi cului rutier. 
Din practica ţărilor ce utilizează 
benzile rezonatoare acestea 
s-au dovedit a fi  efi ciente la 
sporirea siguranţei rutiere.

Potrivit notei informa-

tive privind analiza situaţiei 
accidentare, pentru perioada 
anului trecut, a Inspectoratului 
Naţional de Patrulare, în urma 
a 261 de ciocniri între vehicule 
au decedat 58 de persoane, 
iar traumatizate au fost 443 de 
persoane.

Premierul a anunţat despre 
lansarea discuţiilor publice privind 
conceptul proiectului Prima Casă. 
Potrivit premierului, principala 
cauză a plecării tinerilor peste ho-
tare este lipsa perspectivei de a-și 
cumpără locuinţe acasă.

„Contribuţia iniţială a tinerilor este 
de doar 10%. Ei pot lua un credit de 
până la 900.000 de lei. Costul maximal 
este de 1 milion de lei. 10% e contri-
buţia tânărului, 90% - creditul de la 
bancă.

Se gajează 50% de către bancă și 
50% de către stat, pentru că statul 
vine să ofere 50% garanţie pentru cre-
ditul acordat. Creditul se oferă pentru 
25 de ani”, a declarat Filip, menţio-

nând că vorbește despre un concept 
de etapă iniţială, care poate suferi 
modifi cări.

„Sant condiţii în viziunea mea des-
tul de atractive. Poate nu sunt fi nale. 
Odată ce vom ajunge la un numitor 
comun, va fi  aprobat conceptul și în un 
termen scurt vom veni cu un proiect 
de lege. Ţin mult la el și sunt convins 
că va fi  unul de succes”, a mai spus 
șeful cabinetului de miniștri.

DISCUŢII PUBLICE 
PRIVIND PROIECTUL PRIMA CASĂ

Tentativele de frauda-
re a examenelor de baca-
laureat vor fi  sancţionate, 
iar lucrările vor fi  anula-
te. Atenţionarea vine din 
partea Ministerului Edu-
caţiei, care amintește că, 
la sesiunea trecută, din 
sălile de examen au fost 
eliminaţi 85 de candidaţi, 
transmite IPN.

Într-o circulară a Mi-
nisterului se menţionează 
că la sesiunea din anul 
2016 numărul cazurilor de 
fraudare a examenului de 
bacalaureat a scăzut faţă 
de sesiunea din anul 2015, 
când au fost eliminaţi din 
examen 103 candidaţi. 
Dintre cei 21 520 de can-
didaţi admiși la sesiunea 
din anul precedent, 85 au 
încercat să trișeze.

Printre persoanele 
neoneste au fost și ce-
tăţeni care, în mod fals, 
au declarat calitatea de 
candidat la examen și au 
semnat declaraţia pe pro-
prie răspundere în numele 

altei persoane. Faptele 
persoanelor respective au 
fost cercetate conform 
Codului penal al Republicii 
Moldova.

11 persoane au utilizat 
reţelele de socializare și 
mesageria instantanee 
pentru a posta probele de 
examen de absolvire. Aces-
tea au fost trase la răspun-
dere conform prevederilor 
Codului contravenţional. 
Persoanele fi zice și juridice 
au primit amenzi de la 30 
la 240 de unităţi conven-
ţionale.

FĂRĂ COPIUŢE! 
MINISTERUL EDUCAŢIEI 
RECOMANDĂ ABSOLVENŢILOR 
SĂ NU COPIEZE LA EXAMENE

CÂT VA COSTA LA ANUL ÎNCHIRIEREA MANUALELOR
Elevii clasei a X-a, care 

studiază în limba de stat, 
vor plăti în acest an 64 de lei 
pentru chiria manualelor, cu 
șase lei mai puţin decât anul 
trecut. 

Liceenii din clasa a XI-a 
vor plăti cu 25 de lei mai 
puţin, adică 89 de lei. Pentru 
elevii clasei a XII, în schimb, 
chiria a crescut cu 20 de lei. 
Elevii care învaţă în limba 

rusă vor plăti, în medie, cu 
30 de lei mai mult pentru 
setul de manuale de cât cei 
care studiază în limba de 
stat. Prin urmare, elevii cla-
sei a X-a care învaţă în limba 
rusă vor achita 90 de lei. Cei 
din clasa a XI-a vor închiria 
manualele în următorul an 
școlar la un preţ de 131 de 
lei, cu 25 de lei mai puţin 
decât anul trecut. Cu 27 de 

lei mai mult, însă, vor plăti 
viitorii absolvenţi care studi-
ază în limba rusă. 

Elevii claselor primare și 
gimnaziale vor fi  scutiţi de 
taxa pentru chiria manuale-
lor. Anterior, Curtea Consti-
tuţională a decis că plata 
obligatorie pentru cărţile de 
studiu, între clasele întâia 
și a noua, contravine Legii 
Supreme.

În noul an de învă-
ţământ, elevii claselor 
a X-a și a XI-a vor 
achita mai puţin 
pentru chiria manua-
lelor. Preţul a scăzut, 
deoarece cărţile nu 
sunt noi. Totodată, pla-
ta pentru liceenii care 
studiază în limba rusă 
rămâne mai mare de-
cât pentru ceilalţi.
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OPORTUNITĂȚI

MASĂ ROTUNDĂ PENTRU FEMEILE ANTREPRENOARE DIN AGRICULTURĂ: 

CHEIA SUCCESULUI ÎN AFACERI
Fiecare femeie vrea să 

aibă succes în tot ceea ce 
face – atât în muncă, cât și 
în viaţa personală. Acestea 
sunt cele două condiţii de 
bază care determină  feri-
cirea unei  femei moderne, 
care își dorește  o familie 
unită, copii deștepţi și as-
cultători, un soţ de succes 
și, în același timp, își mai 
dorește să facă și o carieră. 
Fiecare femeie poate avea 
succes, afi rmă experţii în 
dezvoltare personală. Pen-
tru aceasta trebuie să-și 
schimbe mentalitatea, tre-
buie să se orienteze către 
succes. Dar cum? 

La aceste și alte întrebări 
au încercat să găsească răs-
puns participantele în cadrul 
unei mese rotunde, orga-
nizate recent de Federaţia 
Naţională a Agricultorilor 
din Moldova AGROinform 
în parteneriat cu Camera 
de Comerţ și Industrie din 
Tiraspol, în cadrul Progra-
mului „Susţinerea Măsurilor 
de Promovare a Încrederii”, 
fi nanţat de Uniunea Eu-
ropeană și implementat 
de Programul Naţiunilor 
Unite pentru Dezvoltare. 
Evenimentul cu genericul 
”Care este cheia succesului 
în afaceri” s-a desfășurat 
la Bălţi și a întrunit 30 de 
benefi ciare ale proiectului 
„Dezvoltarea unei platfor-
me de cooperare durabilă a 

femeilor antreprenoare din 
agricultura de pe ambe-
le maluri ale Nistrului ”. 
Unele dintre acestea au deja 
înregistrate succese remar-
cabile în afacerile pe care 
le dezvoltă, altele sunt la 
început de cale, iar schim-
bul de experienţă, sfaturi și 
sugestii a fost utile absolut 
pentru toate. 

O concluzie general 
valabilă, la care au ajuns 
pe parcursul discuţiilor ar fi  
următoarea: succesul repre-
zintă rezultatul unei munci 
asidui și sistematice asupra 
propriei personalităţi.  Cău-

tarea permanentă a noilor 
idei, fi e uneori și a celor mai 
îndrăzneţe, dorinţa de a 
atinge scopul propus fac via-
ţa fi ecăruia dintre noi plină 
de sens, ne fac să ne simţim 
stăpâni pe propria soartă. 
Succesul vine neapărat în 
viaţa celui care îl caută, care 
aspiră la realizări și nu să cu 
mâinile-n sân. 

Ghidate de instructoarea 
Olga Kolesnikova, partici-
pantele au identifi cat câteva 
dintre  secretele de bază ale 
succesului, care le va ajuta 
în calea spre realizare și 
împlinire.

În primul rând, este vor-
ba despre formularea clară 
și cât mai conștientizată a 
scopului, dar și elaborarea 
unui plan care va duce la 
realizarea acestuia pas cu 
pas. Numai atunci când ai 

scopul bine determinat și un 
plan de acţiuni, poţi merge 
mai departe. 

În al doilea rând, este 
absolut necesar să-ţi dez-
volţi calităţile  pe care le au 
oamenii de succes: autodis-
ciplina, încrederea în sine, 
curajul și determinarea.

În al treilea rând este 
important să te eliberezi de 
frici și prejudecăţi. Acesta 
sunt cele mai mari obstacole 
în calea spre succes.
Și nu în ultimul rând 

– să înveţi să gândești 
pozitiv. În loc să te întrebi 
la nesfârșit: ”…de ce nu-mi 
reușește?”, pune-ţi întreba-
rea: ”Ce trebuie să fac ca să 
reușesc?” 

Participantele au men-
ţionat că astfel de întâlniri 
le motivează mult, energia 
pozitivă și elanul pe care îl 

transmit una alteia se ma-
terializează ulterior în fapte 
frumoase, decizii inspirate și 
succes în munca de zi cu zi. 

Interdependenţa dintre 
dezvoltarea personală si cea 
profesională este demult 
demonstrată, iar unul 
dintre scopurile proiectului 
„Dezvoltarea unei platfor-
me de cooperare durabilă a 
femeilor antreprenoare din 
agricultura de pe ambele 
maluri ale Nistrului ” este a 
ajuta femeile care au afaceri 
în agricultură să se dezvolte 
nu doar  profesional, dar și 
să înveţe a acumula energie 
creativă, să câștige puteri în 
propriile forţe. 

Evenimentul a fost orga-
nizat de Federaţia Naţională 
a Agricultorilor din Moldova 
AGROinform în parteneri-
at cu Camera de Comerţ și 
Industrie din Tiraspol, în 
cadrul Programului „Susţi-
nerea Măsurilor de Promo-
vare a Încrederii”, fi nanţat 
de Uniunea Europeană și 
implementat de Programul 
Naţiunilor Unite pentru 
Dezvoltare.  Programul con-
tribuie la sporirea încrederii 
între locuitorii ambelor ma-
luri 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.

GRANTURI PENTRU SECTORUL APICOL
Proiectul USAID Agri-

cultura Performanta în 
Moldova (APM) demarea-
ză programul de granturi 
pentru sectorul agricol prin 
lansarea primului apel de 
solicitări destinate producă-
torilor și exportatorilor de 
miere. Primele granturi vor fi  
acordate pentru procurarea 
unor recipiente uniformi-
zate utilizate la colectarea 
mierii destinate procesării 
și comercializării pe piaţa 
internă sau cea externă.

Ulterior proiectul va 
extinde apelul de granturi 
și pentru alte activităţi care 
vizează produsele agricole 
cu valoare înaltă cum ar fi  
fructele, pomușoarele sau 
legumele cultivate în sere sau 
câmp deschis.

Actualmente în Republica 
Moldova, anual sunt colec-
tate circa 4.000 de tone de 
miere, inclusiv miere de mai, 
miere de salcâm, miere de 
tei și miere din fl ori. Expor-
turile de miere din Republica 
Moldova au crescut de 12 ori 
în ultimii 10 ani - de la 245 
tone în 2006 la 3 160 tone în 
2016. Exportul de miere pe 
piaţa Uniunii Europene are 
perspective în situaţia în care 
producţia internă de miere în 
Uniunea Europeană (UE) aco-
peră doar 60% din consum.

În același timp, pentru 
a spori accesul pe piaţa UE, 
producătorii și exportatorii 
moldoveni trebuie să res-
pecte standardele UE, iar o 
constrângere semnifi cativă în 
ceea ce privește respectarea 
standardelor pentru expor-
tatorii de miere din Moldova 
este utilizarea recipientelor/
vaselor nestandardizate 
pentru transportarea mierii de 
la producător către exporta-
tori sau pe piaţă. În prezent 
mierea este colectată, de 
regulă, în de găleţi de calitate 
inferioară, cutii de aluminiu 
și alte vase ne standarde din 
plastic, care afectează calita-
tea produsului fi nal.

Proiectul USAID APM 
consideră că fondurile (gran-
turile) oferite vor încuraja 
apicultorii și exportatorii de 
miere să  utilizeze pentru co-

lectarea mierii vase uniforme 
care vor îmbunătăţi  condiţi-
ile de igienă la  depozitarea, 
transportarea, colectarea  și 
ambalarea mierii.

În cadrul acestui apel vor 
fi  acordate granturi între 250 
000 MDL – 400 000 MDL. 
Totodată, solicitantul trebuie 
să contribuie cu un minim de 
40% din suma totală a gran-
tului pretins de la Proiectul 
USAID APM. Aplicaţiile pot 
fi  depuse până pe data de 22 
iunie 2017

Nota: Proiectul USAID 
Agricultura Performantă în 
Moldova (APM) își propune 
în perioada 2016-2021 să 
ajute producătorii agricoli să 
sporească competitivitatea 
produselor agricole autohtone 
cu valoare înaltă și să crească 
vânzările pe piaţa locală și 
internaţională.

 PRODUCĂTORII MOLDOVENI 
SUNT INVITAŢI LA CEA MAI MARE 
EXPOZIŢIE DE PRODUSE 
ALIMENTARE DIN TURCIA

Organizaţia de Atragere 
a Investiţiilor și Promovare 
a Exportului din Moldova 
(MIEPO) anunţă compani-
ile autohtone din sectorul 
agroalimentar despre or-
ganizarea în perioada 7-10 
septembrie 2017, în Istan-
bul, Turcia, a celei de-a 25-a 
ediţii a Expoziţiei Internaţi-
onale Food Products & Tech-
nogies (Produse alimentare 
și tehnologii) care va avea 
loc pe platforma WorldFood 
Istanbul.

WorldFood Istanbul 
este cea mai mare expozi-
ţie de produse alimentare 
și procesare a alimentelor 
din Turcia, la care participă 
anual circa 300 de expozanţi, 
cu standuri pe o suprafaţă 
de 25.000 mp. Expoziţia 
reunește producători locali și 
internaţionali, oferind o plat-
formă utilă de a-și promova 
produsele și de a dezvolta 
parteneriate de afaceri. În 
acest context MIEPO lansea-
ză procedura de identifi care 
și selectare a candidaţilor 
pentru participare în cadrul 
expoziţiei menţionate.

Criteriile de selectare a 

participanţilor:  Motivaţia 
de a participa la expoziţie; 
 Oferta de produse agroali-
mentare (produse procesate, 
nuci, miere, produse uscate, 
produse de panifi caţie și 
cofetării) pentru pieţele de 
export;  Dorinţa de a ex-
porta și capacitatea tehnică 
pentru a face faţă cerin-
ţelor pieţelor de export;  
Aptitudinile, competenţa și 
personalitatea personalului 
propus pentru a reprezenta 
compania în cadrul expozi-
ţiei;  Gradul de pregătire 
pentru participare (existenta 
materialelor de comunicare/
promoţionale, disponibi-
litatea mostrelor pentru 
expoziţie);  Performanţele 
în cadrul expoziţiilor anteri-
oare;  Gradul de implicare 
în cadrul evenimentelor 

organizate de MIEPO. De 
asemenea, MIEPO solicită 
de la participanţi:  Să fi e 
pregătiţi pentru expoziţie 
din punct de vedere profe-
sional, informaţional și al 
dispunerii de materiale de 
comunicare (broșuri, oferte, 
cartele de vizită); Să lucreze 
activ (energic) la stand pe 
parcursul expoziţiei; Să-și 
acopere cheltuielile de 
deplasare, cazare, precum și 
diurnele; Să prezinte mostre 
de o calitate înaltă la stand.

Pentru a participa la 
selecţie candidaţii trebuie să 
completeze Formularul de 
solicitare a participării (ane-
xat mai jos) pentru expoziţia 
respectivă și să-l trimită la 
adresa organizatorilor ma-
xim.popov@miepo.md nu mai 
târziu de 9 iunie 2017.
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PULSUL PIEȚELOR REGIONALE

PREŢURILE LA CARNE 
ORHEI: Încă începând cu luna aprilie, 

pe piaţa din Orhei se observă o creștere 
semnifi cativă  a preţurilor la carne faţă de 
lunile precedente a anului 2017, asta pe 
fondul scumpirii în medie la majoritatea 
produsele și serviciile din R. Moldova.

În prezent, un kg de carne de  porc a 
ajuns sa coste pe piaţă între 85,00 și 95,00 
lei/kg, iar carnea de vită se vinde cu 95,00 
– 100,00 lei/kg. Faţă de luna trecută carnea 
s-a scumpit cu 10%. Din spusele producă-
torilor, carnea este achiziţionată de către 
intermediari în masă vie, la preţ de 33,00 
– 35,00 lei/kg, iar ulterior este vândută pe 
piaţă cu amănuntul.

Pentru comparaţie, pe pieţele din 
Ucraina, preţul mediu al cărnii de porc este 
de 82 UAH/kg, echivalent cu aprox. 57,00 
MDL/kg, iar pe pieţele din Moscova, preţul 
mediu al cărnii de porc (șuncă) este de  168 
– 203 RUB/kg, echivalent cu aprox. 55,00  - 
65,00 MDL/kg. 

Sursa: AGROinform, Orhei 

HÎNCEȘTI: Și pe piaţa din Hîncești 
carnea este comercializată mai mult de 
intermediarii care cumpără animale vii de 
la producătorii autohtoni, iar ulterior le 
sacrifi că și vând carnea cu amănuntul la un 
preţ mult mai mare. Menţionăm că sorti-
mentul de carne pe piaţa din Hînceşti este 
destul de variat,

Preţul cărnii de porc variază între 45,00 
lei/kg pentru carnea de la burtă,  74,00 lei/
kg pentru ceafa de porc și 100,00 lei/kg de 
carne macră.

La piaţa Centrală din orașul Chișinău, 
preţul cărnii, îndeosebi cea de porc este mai 
mic. În medie cu  20 - 25% decât  pe piaţa 
din Hîncești.

Preţul mare la carne în general se da-
torează micșorării treptate a efectivului de 
porcine în gospodăriile casnice, deschiderii 
sezonului de frigărui în aceasta perioadă 
dar și cerinţelor mai mari ale consuma-
torilor care folosesc zilnic în alimentaţie 
carnea. 

Sursa: AGROinform, Hînceşti

PREŢURILE 
LA BRÂNZA DE OI 

ORHEI: Preţurile la produsul tradiţio-
nal, brânza de oi, rămân constante pe piaţa 
agroalimentară din Orhei. Oferta este des-
tul de mare, însă cererea e cam mică, asta 
din cauza preţurilor ridicate.  Astfel, brânză 
de oi de la  de producătorii autohtoni a 
ajuns să coste între 70,00 și 75,00 lei/kg. 
În comparaţie cu aceeași perioadă a anului 

trecut, preţul nu s-a schimbat esenţial. 
Conform datelor statistice a BNS, din 

luna septembrie a anului 2016 în ţară erau 
aproape 1 mil de oi și capre. Comparativ 
cu anul precedent, numărul ovinelor și al 
caprinelor  a crescut aproximativ cu 30 000 
de mii. Producţia de la lapte pe 9 luni a 
anului 2016 a ajuns la aproximativ 40 000 
de mii de tone. În ianuarie - septembrie 
2016 în ţară au fost produse aproape 1700 
de tone de lână cu aproape de 200 de tone 
mai puţin decât 2015. În ultimii 10 ani 
producţia de lână a fost în medie 2200 de 
tone anual. Potrivit cercetărilor în dome-
niul nutriţiei, consumul de brânză a crescut 
foarte mult în ultimii 20 - 30 de ani.

Sursa: AGROinform, Orhei 

OFERTA DE RĂSADURI 
DE LEGUME

NISPORENI: Pe pieţele din ţară 
comercializarea răsadului de legume este 
în toi. Și la piaţa din Nisporeni oferta de 
răsaduri este destul de mare.  

Producătorii de legume vând surplusul 
de răsad după plantarea în sere, astfel, în 
această perioadă, pe piaţa din Nisporeni sunt 
expuse spre comercializare cantităţi mari de 
răsaduri de diferite culturi legumicole. 

Răsadul de roșii crescut în ghiveci se 
vinde cu 4,00 - 6,00 lei/fi rul, iar cel crescut 
obișnuit, în sere se vinde cu 0,70 lei/fi rul. 
Răsadul de castraveţi olandezi în ghiveci se 
vinde cu 4-5,00 lei/fi rul, iar soiurile omolo-
gate în Moldova - cu 3,00 lei/fi rul. Răsadul 
de ardei iuţi în ghiveci costă 4,00 lei/fi rul, 
iar varza timpurie - 0,50 - 0,70 lei/fi rul.

Volumul de vânzări este mare, deoarece 
și timpul de afară este favorabil pentru 
plantarea legumelor. Producătorii spe-
ră să-și vândă marfa ca să-și recupereze 
cheltuielile pentru producerea răsadului, 
iar în cazul în care nu vor reuși să-l vândă, 
îl vor planta în câmp. În următoarele zile se 
așteaptă o scădere a preţurilor de comer-
cializare la răsadurile de legume, deoarece 
perioada  de plantare este pe sfârșit.

Sursa: AGROinform, Nisporeni

HÎNCEȘTI: Spre sfârșitul săptămânii 
precedente, pe piaţa din Hîncești s-a înregis-
trat un defi cit semnifi cativ de răsad de toma-
te. Totodată,  oferta de răsad de ardei dulce 
sau iute, vânătă și praz, era mult mai mare.

Cu toate că la piaţa din Hîncești vin să-
și vândă răsadul de tomate producători din 
mai multe raioane vecine - Cimișlia, Leova 
sau Ialoveni, oferta nu satisface cererea  
potenţialilor cumpărători. Mai mult, cum-
părătorii afi rmă că și calitatea răsadurilor 
din acest an lasă  de dorit comparativ cu 
anul precedent.

Preţul unui fi r de răsad de legume (ardei 
dulce, ardei iute, vânătă, praz) crescut în 
sere la vatră, variază între 0,70 - 1,00 leu, 
preţul unui fi r în ghiveciuri mici este de  
2,00 – 5,00 lei, iar a celor din ghiveciuri 
mai mari (pahare plastic) ajunge la 5,00 – 
6,00 lei/bucată.

Comparativ cu primăvara anului prece-
dent, preţurile răsadului nu s-au schimbat 
semnifi cativ. 

Sursa: AGROinform, Hîncești

CIREȘE ȘI CĂPȘUNE 
AUTOHTONE PE PIEŢELE 
DIN REGIUNI

UNGHENI: Pe piaţa din Ungheni au 
apărut cireșe și căpșune produse în Moldo-
va. De regulă, acestea sunt comercializate 
de producători mici și mijlocii. Fructele 
sunt de calitate și sunt propuse spre vânza-
re în lădiţe de lamele și carton.

Căpșunele expuse sunt crescute în câmp 
deschis, între rânduri acoperite cu paie, 
curate și coapte uniform. Pe piaţă găsim și 
din cele crescute pe lângă casă, care sunt 
de o calitate mai inferioară, coapte neuni-
form. Preţul de comercializare este același 
pentru ambele categorii – 40,00 lei/kg, iar 
faţă de perioada similară a anului prece-
dent este cu circa 15,00 lei/kg mai mare. 
Odată cu apariţia căpșunelor autohtone au 
dispărut de pe piaţă căpșunele de import 
care se vindeau cu 80,00 lei/kg.

Cireșele se vindeau cu 20,00 - 35,00 lei/
kg, în dependenţă de calibru și calitate, 
cu 5,00 - 10,00 lei/kg mai scump faţă de 
aceiași perioadă a anului precedent.

Pe celelalte pieţe monitorizate din 
republică, preţurile medii angro la căpșune 
oscilează între 27,00 lei/kg la Chișinău și 
55,00 lei/kg la Bălţi; 36,00 lei/kg la Edineţ 
și 30,00 lei/kg la Cahul.  În ce privește 
cireșele, preţul mediu pe piaţa angro din 
Chișinău este de  15,00 lei/kg; la Cahul - 
20,00 lei/kg și la Edineţ - 28,00 lei/kg.

Sursa: AGROinform, Ungheni

PREŢURI MAI MICI 
LA CASTRAVEŢI

Oferta de castraveţi pe piaţa „Chiril” din 
Hînceşti este moderată, însă producătorii 
care cultivă castraveţi în sere dau asigurări 
că în curând oferta se va majora - pe măsu-
ră ce temperaturile de afară vor crește. 

În această săptămână pe piaţa din or. 
Hînceşti preţurile la castraveţii proaspeţi au 
scăzut semnifi cativ și variază între 20-22 
lei/kg, ce constituie  40%-50% mai puţin  
comparativ cu lunile martie-aprilie, când pre-
turile  de comercializare erau de 38-40lei/kg, 
ajungând în unele zile și la 50lei/kg. 

Totodată, faţă de aceeași perioadă a 
anului trecut, în acest an, castraveţii sunt 
mai scumpi cu aproximativ 20%-25%.  

Pentru comparaţie, la piaţa angro de 
legume și fructe din Chișinău preţul unui  
kilogram  de castraveţi variază între 14 și 
16 lei /kg, adică este cu 25% -30 % mai mic 
decât preţul de comercializare cu amănun-
tul pe piaţa din Hîncești. 

Preţul destul de ridicat la castraveţi, dar 
și oferta modestă propusă spre vânzare în 

această perioadă se explică prin tempera-
turile scăzute din primăvara anului curent.  
Mai mult, comercianţii nu se grăbesc să 
coboare preţul și din motiv că  pe piaţă 
practic lipsesc castraveţii cultivaţi în câmp 
deschis în  gospodăriile casnice. 

Sursa: AGROinform, Hînceşti

ÎN ACEST AN 
PRODUCŢIA AGRICOLĂ 
ESTE MAI SCUMPĂ

FĂLEȘTI: Actualmente, piaţa agrico-
lă din Fălești, continuă să fi e inundată cu 
loturi tot mai mari de producţie agricolă 
de origine autohtonă. Mai activi au devenit 
producătorii agricoli din satele Făleștii Noi, 
Taxobeni, Musteaţa din raionul Fălești și 
Gherman din raionul Ungheni.

Legume precum castraveţi, varză 
timpurie, dovlecei, ridiche de lună sunt co-
mercializate de către producătorii agricoli 
locali și constituie aproximativ jumătate 
din producţia totală expusă pe piaţă. În jur 
de 20% din producţia totală de roșii este 
crescută la Combinatul de sere din satul 
Făleștii Noi și fac concurentă roșilor impor-
tate din Turcia.

Totuși, numărul de intermediari pe pia-
ţa locală este destul de mare. Ei cumpără 
producţia agricolă direct de la producători, 
dar și de la piaţa agricolă angro din Bălţi. 
Deseori intermediarii procură producţia de 
la producător direct de la piaţă și o expune 
spre comercializare la un preţ mai mare. 
Prezenţa numărului mare de intermediari 
pe piaţa locală infl uenţează preţurile de 
comercializare a producţiei agricole.

Comparativ cu aceiași perioadă a anului 
trecut, preţurile actuale sunt mai mari 
cu 15 - 20%, iar la unele produse agricole 
sunt chiar duble. Astfel, cartofi i timpurii, 
în dependenţă de calibru, se vând cu 14,00 
- 20,00 lei/kg, varza timpurie cu preţul 
mediu de 12,00 lei/kg, iar preţul de comer-
cializare la dovlecei oscilează în intervalul 
de la 18,00 până la 20,00 lei/kg. Castraveţii 
sunt vânduţi la preţul de 20,00 - 25,00 lei/
kg, roșiile din Turcia cu preţul mediu de 
30,00 lei/kg, iar căpșunele cu 40,00 lei/kg. 
La cel mai mare preţ de 32,00 - 45,00 lei/kg 
sunt vândute roșiile crescute la Combinatul 
de sere din satul Făleștii Noi.  

În următoarele 2 - 3 săptămâni, se pre-
conizează o diminuare treptată a preţurilor 
de comercializare a produselor agricole, 
infl uenţat de creșterea ofertei producţiei 
locale.  

Sursa: AGROinform, Fălești

În această rubrică continuăm să Vă informăm cu privire la preţurile la unele produse agricole de pe pieţele din raioanele ţării. Menţionăm 
faptul că informaţia este oferită de către sistemul informaţional de marketing on-line www.agravista.md, care  include: știri zilnice și comen-
tarii de pe piaţă; preturile angro de pe pieţele interne și cele externe (Polonia, România, Ucraina, Rusia); informaţii 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. 
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Începând cu data de  25 mai 2017, 
Agenţia de Intervenţie și Plăţi pentru 
Agricultură (AIPA) a demarat sesiunile de 
informare privind prevederile Regulamen-
tului, condiţiile, ordinea și procedura de 
acordare a sprijinului fi nanciar din Fon-
dul Naţional de Dezvoltare a Agriculturii 
și Mediului Rural.                          

Actuala campanie de informare este 
o componentă a Campaniei de sociali-
zare ”AIPA mai aproape de producătorii 
agricoli” și vine cu sloganul „Fii agricultor 
activ, depune cererea de subvenţionare 
și poţi obţine sprijin fi nanciar”. Printr-o 
serie de seminare, specialiștii din cadrul 
AIPA își propun să informeze producăto-
rii agricoli, cu privire la prevederile Re-
gulamentului de subvenţionare, care a 
fost recent aprobat de către Executiv.   O 
atenţie sporită se va acorda, de asemenea, 
procedurii de întocmire a dosarului pen-
tru subvenţionare, inclusiv modalităţii de 
completare a unei cereri de subvenţionare 
propriu-zise.            

De asemenea, se pune accent pe infor-
marea potenţialilor benefi ciari de subven-
ţii, cu privire la respectarea criteriilor de 
eligibilitate, precum și de îndeplinirea tu-
turor obligaţiilor ce rezultă din prevederile 
declaraţiei pe propria răspundere privind 
veridicitatea datelor și a documentelor 
prezentate, inclusiv angajamentul de a nu 
înstrăina/transmite în folosinţă sub nici o 
formă investiţia supusă subvenţionării.

Seminarele de informare se vor 
desfășura pe durata întregii campanii, 
în toate raioanele republicii și vor oferi o 
platformă pentru un dialog constructiv 
între producători și autorităţi, unde parti-
cipanţii vor aborda subiecte din domeniul 
subvenţionării.

Participarea producătorilor agricoli 
la seminarele de informare, va determina 
sporirea calităţii dosarelor depuse pentru 
subvenţionare și prin urmare va contribui 
la creșterea numărului de potenţiali bene-
fi ciari de subvenţii. 

Pe data de 29 mai, un astfel de semi-
nar de informare a avut loc la Chișinău, 
în incinta Ministerului Agriculturii și 
Industriei Alimentare.           

O NOUĂ LEGE VINE 
CU NOI  OPORTUNITĂŢI 

Prezent la seminar, directorul AIPA, 
Dl Nicolae Ciubuc a venit cu unele expli-
caţii vis-a-vis de oportunităţile pe care le 
aduce cu sine adoptarea Legii cu privire la 
principiile subvenţionării în agricultură și 
dezvoltare rurală, (votată la fi nele anului 
trecut n. r.) Potrivit lui Nicolae Ciubuc, una 
dintre principalele oportunităţi o reprezintă 

accentuarea importanţei sectorului agro-
industrial, prin crearea Fondului Naţional 
de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului 
Rural. Mai mult, Legea stabilește mărimea 
minimă anuală a Fondului, pentru următo-
rii 5 ani, dar și domeniile prioritare pasibile 
subvenţionării având la bază strategia de 
dezvoltare durabilă a sectorului pe termen 
mediu. O altă oportunitate se referă la 
facilitarea producătorilor tineri și a femeilor 
care dezvoltă afaceri în domeniul agricultu-
rii prin majorarea cuantumului subvenţiilor 
și posibilitatea acordării lor în avans. De 
asemenea, se prevede acordarea subvenţiei 
pentru investiţia efectuată și aplicarea trep-
tată, începând cu 2020, a plăţilor directe la 
hectar de teren prelucrat. Totodată, existen-
ţa unui cadru legal bine defi nit și determi-
nat în domeniul agriculturii și dezvoltării 
rurale, crește șansele noastre în procesul de 
negocieri și atragere a fondurilor supli-
mentare din partea partenerilor străini.  
”În ce privește transparenţa în gestionarea 
Fondului, legea oferă o multitudine de obli-
gaţiuni din partea autorităţilor, responsabile 
de gestionarea Fondului pentru a asigura o 
transparenţă mai sporită. Una dintre aces-
tea vizează crearea Consiliului e Suprave-
ghere în cadrul AIPA, care va fi  responsabil, 
inclusiv de supravegherea efi cienţei utilizării 
mijloacelor Fondului Naţional de Dezvoltare 
a Agriculturii și Mediului Rural”, a punctat 
Nicolae Ciubuc.                         

REGULAMENTUL PRIVIND 
REPARTIZAREA MIJLOACELOR 
FONDULUI DEZVOLTARE 
A AGRICULTURII ȘI MEDIULUI RURAL

Primul document, elaborat întru exe-
cutarea acestei Legi este Regulamentul 

privind condiţiile, ordinea și procedura de 
acordare a mijloacelor Fondului Naţional 
de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Ru-
ral, care a fost aprobat în ședinţa de Guvern 
din data de 17 mai, 2017. Regulamentul 
este aprobat pe o perioadă de cinci ani, 
ceea ce exclude necesitatea intervenţiilor 
și aprobării regulamentelor de subvenţio-
nare în fi ecare an. ”La elaborarea acestui 
document s-a lucrat mult. Pe parcursul mai 
multor luni au avut loc consultări, inclusiv 
cu producătorii agricoli, cu reprezentanţii 
asociaţiilor de agricultori, cu experţi, așa 
încât, într-un fi nal, avem acest Regulament, 
care va fi  valabil pe o perioadă de cinci ani. 
Aceasta nu înseamnă că pe parcursul peri-
oadei respective nu vor mai fi  operate careva 
schimbări, modifi cări și completări, ele, însă 
vor fi  făcute doar pentru a îmbunătăţi acest 
document”, a explicat directorul AIPA.  

CE PRESUPUNE REGULAMENTUL
- Mărimea Fondului Naţional de Dezvol-

tare a Agriculturii și Mediului Rural pentru 
anul 2017 – în valoare de 900 mil LEI, 
repartizate după cum urmează: 334,5 mil LEI 
– datoriile pentru anul 2016; 29,3 mil. LEI – 
contribuţia statului în Fondul Viei și Vinului; 

circa 15 mil. LEI – cheltuieli de administrare 
a Fondului. Astfel, suma disponibilă pentru 
anul 2017 vor fi  circa 521 mil LEI. 

- Printre prevederile de bază ale aces-
tui Regulament este și suma maximală 
care poate fi  accesată de un producător 
agricol – de 3 mil LEI per benefi ciar, 
indiferent de faptul la câte măsuri aplică. 
Totodată, suma maximală care poate fi  
accesată de către un grup de producători 
este de 4,5 mil LEI. De asemenea, în sco-
pul de a echilibra solicitările producăto-
rilor agricoli a fost introdusă suma limită 
de 9 mil. LEI. Respectiv, acei producători 

care în ultimii trei ani au accesat cumu-
lativ subvenţii în valoare de 9 mil. LEI, în 
acest an nu vor fi  eligibili. Lista acestor 
producători agricoli urmează să fi e defi ni-
tivată în următoarele zile și va fi  plasată 
pe pagina web a Agenţiei. 

- O altă prevedere, instituită în scopul 
ușurării procesului de primire a dosarelor, îl 
reprezintă faptul că producătorul va putea 
depune doar un singur dosar de solicitate a 
subvenţiilor.

MĂSURI DE SPRIJIN
Prioritatea I. Creșterea competiti-

vităţii sectorului agroalimentar prin 
restructurare și modernizare 

Măsura 1. Investiţii în exploataţiile 
agricole pentru restructurare și adaptare la 
standardele Uniunii Europene 

Submăsura 1.1. Stimularea investiţiilor 
pentru producerea legumelor și a fructelor 
pe teren protejat (sere de iarnă, solarii și 
tuneluri)

Submăsura 1.2. Stimularea investiţi-
ilor pentru înfi inţarea, modernizarea și 
defrișarea plantaţiilor multianuale, inclu-
siv a plantaţiilor viticole și a plantaţiilor 
pomicole

Submăsura 1.3. Stimularea investiţii-
lor pentru procurarea tehnicii și utilajului 
agricol convenţional

Submăsura 1.4. Stimularea investiţiilor 
pentru utilarea și renovarea tehnologică a 
fermelor zootehnice

Submăsura 1.5. Stimularea procurării 
animalelor de prăsilă și menţinerii fondului 
genetic al acestora

Submăsura 1.7. Stimularea creditării 
producătorilor agricoli de către băncile co-
merciale și instituţiile fi nanciare nebancare

Submăsura 1.7A. Stimularea mecanismu-
lui de asigurare a riscurilor în agricultură

SEMINARE DE INFORMARE CU PRIVIRE LA 
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PERFECTAREA DOSARELOR PENTRU SUBVENTIONARE 

N/o OT Raionul Data Ora Localul, adresa 

1. Floreşti Florești 26.05.2017 10:00 Or. Florești, bd. Victoriei 2, sala de ședinţe a CR 
Florești

2. Soroca 31.05.2017 10:00 Or. Soroca, str. Ștefan cel Mare 5, sala de ședinţe a 
CR Soroca

3. Chişinău Ialoveni/ Chişinău/ Anenii 
Noi/ Strășeni 29.05.2017 10:00 Or. Chișinău, sala mare de ședinţe MAIA, et. 1 

4. Criuleni/ Dubăsari    30.05.2017 10:00 Or. Criuleni, sala de ședinţe, CR

5. UTA Gaga-
uzia

Comrat/ Ceadîr-Lunga/ 
Vulcanești   06/06/2017    10:00 Or. Comrat, Universitatea de Stat din Comrat, 

str. Gălăţană 17

6. Bălţi Bălţi/ Glodeni/ Fălești/ 
Sîngerei 07.06.2017 10:00 Or. Bălţi, str. Calea Ieșilor, 26, etaj. 3

7. Drochia 07.06.2017 13:00 Or. Drochia, sala de ședinţe, CR
8. Rîșcani 29.05.2017 10:00 Or. Râșcani, sala de ședinţe, CR 
9. Cahul Cantemir 25.05.2017 10:00 Or. Cantemir, sala de ședinţe, et. 6, CR
11. Taraclia 26.05.2017 10:00 Or. Taraclia, casa de cultură
12. Cahul 30.05.2017 10:00 Or. Cahul, sala de ședinţe, et. 2, CR
13. Ungheni Călăraşi 13.06.2017 13:00 Or. Călărași, sala de ședinţe, str. Biruinţei 1, CR
14. Ungheni 13.06.2017 10:00 Or. Ungheni, sala de șeinţe, str. Naţională 11, CR
15. Nisporeni 05.06.2017 10:00 Or. Nisporeni, sala de ședinţe, str. Ioan Vodă 2, CR
16. Orhei Orhei/ Teleneşti 09.06.2017 10:00 Or. Orhei, Primăria, sala de ședinţă, et.4
17. Rezina/ Şoldăneşti 30.05.2017 10:00 Or. Șoldănești, sala de ședinţe, CR 
18. Edineţ Edineţ/ Dondușeni 12.06.2017 10:00 Or. Edineţ, șos. Bucovinei 37
19. Briceni/ Ocniţa 12.06.2017 13:00 Or. Briceni, str. Independenţei  48, CR
20. Căuşeni Ştefan-Vodă 08.06.2017 13:00 Or. Ștefan-Vodă, sala de ședinţe, CR 
21. Căuşeni 08.06.2017 10:00 Or. Căușeni, sala de ședinţe, CR
22. Hîncești Cimișlia/ Basarabeasca 06.06.2017 10:00 Or. Cimișlia, sala de ședinţe, CR, et. 2
23. Hîncești 08.06.2017 10:00 Or. Hâncești, sala de ședinţe, CR
24. Leova 08.06.2017 14:00 Or. Leova, sala de ședinţe, CR, et. 2

Sursa foto: aipa.md (seminarul de informare din data de 29 mai, organiza t la Chișinău) 

GRAFICUL DE DESFĂȘURARE A SEMINARELOR DE INFORMARE ÎN DIFERITE RAIOANE ALE ŢĂRII:

Măsura 2. Investiţii în prelucrarea și co-
mercializarea produselor agricole Submăsura 

1.6. Stimularea investiţiilor pentru 
dezvoltarea infrastructurii postrecoltare și 
procesare

1.6.1. Case de ambalare și frigidere de 
păstrare a fructelor, strugurilor și legumelor

1.6.2. Procesare, uscare și congelare a 
fructelor, strugurilor, legumelor și cartofi lor

1.6.3. Prelucrare, uscare și condiţionare 
a cerealelor, oleaginoaselor, fl orii-soarelui 
și soia

1.6.4. Prelucrare primară, ambalare, 
refrigerare, congelare și păstrare a cărnii, 
procesare, ambalare și păstrare a laptelui, 
precum și analizei mierii de albine

Submăsura 1.8. Stimularea constituirii 
și funcţionării grupurilor de producători 
agricol

Submăsura 1.9. Stimularea activităţilor 
de promovare pe pieţele externe

Prioritatea II. Asigurarea gestionării 
durabile a resurselor naturale 

Măsura 3. Pregătirea pentru implemen-
tarea acţiunilor referitoare la mediul și 
spaţiul rural. 

Submăsura 2.1. Stimularea investiţiilor 
pentru consolidarea terenurilor agricole

Submăsura 2.2. Stimularea investiţii-
lor pentru procurarea echipamentului de 
irigare

Submăsura 2.3. Stimularea producători-
lor agricoli pentru compensarea cheltuieli-
lor la irigare

Submăsura 2.4. Stimularea investiţiilor 
pentru procurarea echipamentului No-Till și 
Mini-Till

Submăsura 2.5. Susţinerea promovării și 
dezvoltării agriculturii ecologice

Prioritatea III. Sporirea investiţiilor 
în infrastructura fi zică și cea a servicii-
lor din mediul rural, inclusiv în in-
frastructura aferentă întreprinderilor 
agricole, plasate în extravilan

Măsura 4. Îmbunătăţirea și dezvoltarea 
infrastructurii rurale

Măsura 5. Servicii de consultanta și 
formare

CINE POATE SOLICITA 
SUBVENŢII

Sunt pasibili de subvenţionare producă-
torii agricoli, grupurile de producători care:
 au la bază un plan de afaceri, prin 

care să se demonstreze efi cienţa proiectului 
realizat;

 au procurat bunuri obiect al investiţi-
ei eligibile de la furnizori și distribuitori; 
 nu au restanţe la momentul depu-

nerii cererii de subvenţionare la achitarea 
impozitelor și taxelor faţă de bugetul public 
naţional; 
 dispun de apartenenţă la una din 

asociaţiile producătorilor agricoli;
 dovedește prin acte confi rmative, re-

alizarea investiţiei (facturi, ordine de plată, 
acte de dare în exploatare); 

COSTURI NEELIGIBILE

Nu sunt eligibile la subvenţionare urmă-
toarele costuri și bunuri: 
 achiziţionarea de bunuri de la persoa-

ne/întreprinderi afi liate; 
 achiziţionarea de bunuri second-hand; 
 porţiunea de grant, valoarea căreia se 

deduce din valoarea investiţiei eligibile la 
calcularea subvenţiei; 
 investiţiile realizate în or. Chișinău și 

Bălţi; 
 taxa pe valoare adăugată; 

 comisioane bancare, costurile garanţi-
ilor bancare și cheltuieli similare; 
 servicii de instalare, montaj, lucrări 

mecanizate, servicii de transport, cheltuieli 
vamale; 
 achitările efectuate în cadrul opera-

ţiunilor de schimb, compensare, cesiune, 
precum și prin intermediul întreprinderilor 
înregistrate în zonele off -shore; 

DOCUMENTE OBLIGATORII 
PENTRU OBŢINEREA 
SUBVENŢIILOR
 cererea de solicitare a sprijinului 

fi nanciar 
 copia de pe certificatul de înregis-

trare, cu anexarea declaraţiei de consti-
tuire, pentru gospodăriile ţărănești (de 
fermier); 
 certifi catul ce atestă faptul că produ-

cătorul agricol este membru al unei asocia-
ţii profesionale
 copia de pe raportul fi nanciar 
 copia de pe certifi catul ce atestă parti-

ciparea la cursul de instruire a producători-
lor agricoli (24-40 ore), 
 declaraţia pe propria răspundere pri-

vind veridicitatea datelor și a documentelor 
prezentate
 plan de afaceri, prin care să se de-

monstreze efi cienţa proiectului realizat, 
pentru cererile de obţinere a subvenţiilor ce 
depășesc 500 mii lei,
 copia de pe certifi catul HACCP, după 

caz, GlobalGap, GMP sau ISO, sau a unui 
contact încheiat și preplătit cu una din 
companiile specializate, în scopul certifi cării 
conform standardelor menţionate
 procesul-verbal de punere în funcţiu-

ne a mijlocului fi x
 copia de pe documentul primar con-

tabil (factura fi scală, factura de expediţie, 
factura).

Perioada de depunere a dosarelor 1 fe-
bruarie – 31 octombrie a fi ecărui an. Ca și în 
anii precedenţi, toate dosarele urmează a fi  
depuse prin intermediul secţiilor teritoriale 
ale Agenţiei. 
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AGRICULTURA EUROPEI SE PREGĂTEȘTE PENTRU 
SCHIMBĂRILE CLIMATICE SEVERE DIN VIITORUL APROPIAT

Cele mai recente 
rapoarte discutate la 
Consiliul European pentru 
Agricultură și Pescuit in-
sistă asupra unor aspecte 
îngrijorătoare generate 
de schimbările climatice. 
Acestea vor induce serioa-
se modifi cări hidrologice 
care vor infl uenta majori-
tatea stadiilor ciclului apei 
în natură. Schimbările vor 
cauza importante reduceri 
ale resurselor de apă în 
zona ţărilor central și sud 
europene. Temperaturile 
mai ridicate și uscăciunea 
vor conduce la perioade de 
secetă prelungită.

Consiliul European 
pentru Agricultură și Pes-
cuit, desfășurat în Malta în 
perioada 21-23 mai 2017, 
a avut ca temă principa-
lă “Schimbările Climatice și 

resursele de apă în Uniu-
nea Europeană”. 

Discuţiile au fost purta-
te în principal în contextul 
activităţilor legate de pro-
gramarea pentru viitoarea 
Politică Agricolă Comu-
nă (PAC). Participanţii, 

miniștrii pentru agricultură 
și pescuit ai ţărilor Uniunii 
Europene, au făcut o radio-
grafi e a situaţiei din fi ecare 
stat și au dat răspuns unui 
set de patru întrebări care 
se referă în principal la 
iniţiativele politice pen-

tru creșterea rezilienţei 
agriculturii, instrumentele 
actuale ale PAC și opţiunile 
de diversifi care disponibile 
pentru agricultură în cadrul 
scenariilor proiectate pri-
vind schimbările climatice 
precum și identifi carea de 

noi instrumente economice 
dedicate sustenabilităţii 
și dezvoltării sectorului 
agricol.

Scenariile de modelare 
climatică indică încălziri 
semnifi cative cu infl uenţă 
sporită iarna în regiunile 
Nordice și vara în centrul 
și sudul continentului. Cel 
mai probabil precipitaţiile 
anuale vor crește în nord 
și vor scădea în sud. Ca 
urmare a acestui proces 
productivitatea culturilor 
va scădea în sud-estul 
Europei. Până în anul 2070 
mai mult de 35% din zonă 
va fi  caracterizată de stres 
hidric înalt, secetă prelun-
gită și alte fenomene mete-
orologice extreme asociate 
acestor condiţii.

Deși orizontul de timp 
avut în vedere poate părea 
îndepărtat, avem deja ma-

nifestări în trecutul recent 
care certifi că veridicita-
tea scenariilor și urgenţa 
măsurilor care trebuie 
adoptate. 

Discuţiile în Consiliul 
European pentru Agricultu-
ră și Pescuit pot fi  conside-
rate un indicator al orien-
tărilor viitoare de fi nanţare 
în cadrul Politicii Agricole 
Comune post 2020.

Atenuarea efectelor 
schimbărilor climatice, 
pregătirea agriculturii pen-
tru noile condiţii care se 
întrevăd, întărirea poziţiei 
fermierilor și a capacitaţii 
lor de a rezista la șocurile 
induse de fenomenele 
meteorologice extreme 
fac obiectul unor masuri 
foarte concrete care au fost 
dezbătute pe larg.

Sursa: 
gazetadeagricultura.ro

SMSuri CU SFATURI 
PE PROBLEME AGRICOLE 

Începând cu luna vii-
toare, aproximativ 8.000 
de fermieri din regiunea 
Kakheti din Georgia vor 
primi mesaje gratuite pe 
telefoanele lor mobile. 
SMS-urile vor conţine 
recomandări cum ar fi , 
de exemplu, momentul în 
care trebuie să înceapă 
tratarea  culturilor, e fel 
de substanţe și în ce canti-
tăţi să folosească. Iniţia-
tiva are ca scop reducerea 
răspândirii bolilor la 
diferite culturi agricole.

Aceste recomandări 
vor fi  elaborate în baza 
informaţiilor obţinute de la 
22 de staţii meteorologice 
instalate  pe terenurile 
agricole din cele opt muni-
cipalităţi din Kakheti.

Această inovaţie este 
parte a proiectului FAO 
fi nanţat de Agenţia Aus-
triacă pentru Dezvoltare și 
Programul de dezvoltare in-
stituţională integrată a UE. 
Scopul iniţial al proiectului 
pilot a fost crearea unei 

reţele de staţii agromete-
orologice care utilizează 
date privind temperatura 
aerului, umiditatea și alţi 
factori pentru a prezice 
perioadele cu risc ridicat de 
răspândire a bolilor la  cul-
turile agricole. Bazându-se 
pe aceste informaţii, fermi-
erii vor fi  în măsură să pre-
lucreze efi cient culturile, în 
conformitate cu condiţiile 
meteorologice și să minimi-
zeze, astfel, cantităţile de 
produse agrochimice.

„Pentru agricultura 
vremea joacă un rol impor-
tant”, - a declarat Mamuka 
Meskhi, asistentul repre-
zentantului FAO în Georgia. 
„Aceiași factori meteoro-
logici, au efecte diferite 
asupra plantelor la diferite 
stadii de vegetaţie. Din 
acest motiv, este necesar 
să se cunoască condiţiile 
meteorologice în fi ecare 
fază de creștere vegetativă 
a plantelor și a modul în 
care plantele reacţionează 
la acestea. Informaţiile 
obţinute de la staţiile de 

agrometeorologice, vor 
permite agricultorilor să 
economisească timp, resur-
se fi nanciare și  să obţină 
o recoltă sănătoasă, de 
calitate înaltă “ - a adăugat 
Meskhi.

Fiecare staţie are zece 
senzori, care în fi ecare 
oră măsoară temperatura 
aerului, nivelul de precipi-
taţii, umiditatea relativă, 
presiunea atmosferică, 
viteza și direcţia vântului, 
temperatura și umiditatea 
solului și radiaţia solară.

Agenţia Naţională a 
Alimentelor din cadrul Mi-
nisterului Agriculturii din 
Georgia este responsabilă 
de funcţionarea staţiilor 
meteorologice, precum și de 
prelucrarea și diseminarea 
informaţiilor primite de la 
acestea. Informaţiile vor fi  
gestionate de către agenţie 
și  trimise agricultorilor 
din 57 de sate din această 
regiune.

„Datorită acestor staţii 
agrometeorologice, pot fi  
preîntâmpinate bolile la 
ceriale, legume, fructe“ – a 
explicat Nikoloz Meskhi, 
șeful departamentului 
protecţia plantelor din ca-
drul Agenţiei. „Vom trimite 
informaţiile producătorilor 
agricoli, care au terenuri, 
situate într-o rază de cinci  
kilometri de la fi ecare sta-
ţie meteo, iar ei la rândul 
lor, vor putea să-și plani-
fi ce măsurile de tratare a 
plantelor.“

Sursa: fao.org/europe; 
foto jurnalul.ro

PREȘEDINTELE SUA PROPUNE REDUCEREA CHELTUIELILOR 
PENTRU PROGRAMELE DE SPRIJIN A FERMIERILOR

Ideile lui Trump 
și-au găsit refl ectarea 
în proiectul bugetului 
federal pentru 2018, 
scrie Milknews cu refe-
rire la The Dairy Site. 
Donald Trump a propu s 
să fi e reduse cheltuielile 
aferente programelor 
desfășurate în cadrul 
Legii cu privire la agri-
cultură cu aproximativ 
230 miliarde $ SUA, iar 
fi nanţarea Ministerului 
Agriculturii  (USDA) -  
cu 21%.

„Bugetul propus de 
președinte, este o insultă la 
adresa oamenilor care sunt 
implicaţi prestarea unor 
servicii importante, în acti-
vităţi de cercetare, care asi-
gură siguranţa familiilor de 
fermieri, a locuitorilor din 

zonele rurale  din zonele 
rurale și a consumatorilor“, 
a declarat Roger Johnson, 
președintele Asociaţiei 
Naţionale a Fermierilor. 

Johnson a mai menţionat 
că este deosebit de neplăcut  
faptul că propunerea de a 
reduce bugetul vine după 
anii de criză pentru agricul-
tura americană – o  perioadă 
de patru ani, în care au 
scăzut preţurile de vânzare, 
iar  veniturilor agricultorilor 
s-au diminuat cu 50%.  

Sursa: agroxxi.ru

TURIȘTII STRĂINI 
ÎNCEP SĂ REVINĂ ÎN TURCIA

Numărul turiștilor străini 
care au vizitat Turcia a crescut 
în luna aprilie pentru prima dată 
după mai multe luni de scăderi 
provocate de o serie de incidente 
precum atentate teroriste, o 
tentativă de puci și criza diplo-
matică cu Rusia, informează 
Bloomberg.

Sosirile de turiști au crescut 
cu 18% în ritm anual, punând 
capăt unei tendinţe descrescătoa-
re care a început în luna august 
2015 și s-a înrăutăţit după ce Tur-
cia a doborât un avion rusesc de 
vânzătoare la graniţa cu Siria. În 
replică, Rusia, a doua mare piaţă 
de turiști pentru Turcia, a interzis 
sejururile turistice în Turcia.

Îmbunătăţirea relaţiilor dintre 
Rusia și Turcia s-a văzut și în nu-
mărul de turiști ruși care au vizitat 
Turcia, care a crescut cu 485% 
în luna aprilie 2017 comparativ 
cu luna aprilie a anului trecut. De 

asemenea, sosirile de turiști din 
Irak au crescut cu 302,3%. Un nu-
măr de 262.730 de turiști germani 
au vizitat Turcia în luna aprilie, 
ceea ce a făcut din Germania 
principala sursă de turiști pentru 
Turcia cu 13% din total, urmată de 
Rusia cu 8,78%.

În pofi da revenirii înregistrată 
în luna aprilie, industria turistică 
din Turcia este departe de nivelul 
istoric. Exceptând datele pentru 
2016, numărul vizitatorilor din 
luna aprilie 2017 este cel mai 
mic pentru această lună de după 

2010, ceea ce scoate în evidenţă 
terenul pe care îl are de recuperat 
industria turistică.

Relansarea turismului este 
crucială pentru Turcia, care se 
bazează pe valuta adusă de turiștii 
străini pentru a acoperi un defi cit 
de cont curent preconizat să se 
ridice la 4,7% din PIB în acest an. 
Sectorul turistic asigură peste un 
milion de locuri de muncă și este 
responsabil pentru 4,5% din PIB-
ul Turciei, evaluat la 800 miliarde 
de dolari.

Sursa: agerpres.ro
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PARTICULARITĂŢIEL DE PREVENIRE ŞI COMBATERE 
A BOLILOR ŞI DĂUNĂTORILOR LA VIŢA DE VIE 
ÎN CONDIŢIILE ANULUI 2017 COMBATEREA MANEI

Particularităţile de prevenire și combatere a 
bolilor și dăunătorilor în condiţiile anului 2017 
vor fi  în funcţie de condiţiile climaterice și starea 
fi tosanitară a plantaţiilor viticole. În programe-
le de protecţie se va lua în consideraţie rezerva 
biologică a organismelor dăunătoare acumulată 
din anii precedenţi și factorii favorizanţi pentru 
manifestarea și dezvoltarea agenţilor fi topatogeni 
(condiţiile meteorologice și ecologice, gradul de 
fertilitate a solului, sensibilitatea soiurilor, densi-
tatea plantaţiilor).

COMBATEREA MANEI 
VIŢEI DE VIE ÎN ANUL 2017

Pentru combaterea reușită a manei viţei de vie 
trebuie luate în consideraţie următoarele:

1. Existenta unei surse înalte de infecţie din 
anul precedent;

2. Infectarea primară a organelor susceptibile 
(frunzelor) e posibilă în cazurile când pe parcursul 
a două zile de la momentul stabilirii temperaturilor 
medii zilnice de 13 oC (temperatura la suprafaţa 
solului fi ind mai înaltă de 10-11 oC) se însumează 
precipitaţii mai mult de 10 mm (suprafaţa solului 

fi ind umedă timp de 2-3 zile) - condiţii, necesare 
pentru germinarea oosporilor și producerea infecţi-
ilor primare; 

3. Dimensiunea organelor susceptibile atacului 
(frunzele) în această perioadă trebuie să atingă 
mărimi mai mari de 2x3 centimetri.

Primul tratament profi lactic contra manei se 
va aplica la avertizare cu 1-2 zile înainte de sfârșitul 
primei incubaţii cu utilizarea produselor cuprice 
(pe bază de sulfat de cupru, hidroxid de cupru, 
oxiclorura de cupru, sulfat de cupru tribazic, sulfat 
de cupru neutralizat cu hidroxid de Ca ş.a. (accesaţi 
site-ul http://www.pesticide.md/). Consumul optim 
de soluţie la aplicarea tratamentului cu produse 
cuprice în faza de „creșterea lăstarilor” este de 400 
l/ha. În cazurile în care în perioada de creștere a 
lăstarilor se vor crea condiţii favorabile pentru 
manifestarea bolii (ploi abundente, de lungă durată ) 
termenul următorului tratament se va stabili luând 

în consideraţie perioada de acţiune a produselor 
utilizate (termenul de acţiune al produselor cuprice 
în condiţii favorabile dezvoltării bolii este de 7 
zile). Se va lua în consideraţie și faptul că infecţiile 
secundare se pot produce la temperaturi minime de 
12-13 oC, în prezenţa picăturilor de apă pe organele 
susceptibile atacului (frunzele sunt sensibile pe tot 
parcursul vegetaţiei iar boabele până în stadiul în 
care dispar stomatele (înmuierea boabelor). Infec-
ţiile secundare se produc noaptea timp de 2 – 2,5 
ore după apariţia conidioforilor cu conidiile de vară 
(microconidiile).

În Stadiul fenologic „răsfi rarea infl orescenţelor” 
înainte de înfl oritul viţei de vie și în perioada de în-
dată după înfl orit (perioade în care viţa de vie mani-
festă cea mai înaltă sensibilitate la atacul de mană) 
se recomandă aplicarea unor tratamente de sigu-
ranţă. În cazurile în care se creează condiţii extrem 
de favorabile pentru dezvoltarea bolii (aplicarea la 
timp a tratamentului fi ind realizată cu difi cultate 
din cauza condiţiilor climaterice) pentru combatere 
se recomandă utilizarea produselor fi tosanitare care 
posedă efect curativ asupra patogenului pe bază de 
metalaxil, iprovalicarb, mefenoxam, mandipropanid 
ş.a. În astfel de condiţii intervalul între tratamente 
trebuie limitat până la 10 zile.  Consumul optim de 
soluţie la aplicarea tratamentelor înainte și după 
înfl oritul viţei de vie în stadiile „legarea bobiţelor”, 
„creșterea boabelor” se va stabili la un volum de 
1000 l/ha în cazul aplicării produselor sistemice; 
800 l/ha în cazul aplicării produselor cu acţiune 
mixtă și 600 l/ha - în cazul utilizării produselor de 
contact.

În faza fenologică „înfl oritul viţei de vie”(în 
cazul existenţei condiţiilor favorabile pentru dez-
voltarea bolii) la expirarea termenului de acţiune 
a produselor utilizate în tratamentul precedent 
(ca excepţie) se recomandă aplicarea produselor de 
sinteză organică, care nu manifestă fi totoxicitate și 
nu provoacă muierea sau mărgeluirea bobiţelor la 
viţa de vie:

• produse cu acţiune sistemică – Amistar XTRA 
280 SC (azoxistrobin+ciproconazol) - 0,75 l/ha, 
Aztec, EC, Azoshy 250 SC, Brodvei, SC (azoxistrobin) 
– 0,6 – 0,8 l/ha, Quadris 250 EC (azoxistrobin) – 0,6 
– 0,8 l/ha, Tanos (cimoxanil+famoxadon) – 0,4 kg/
ha, Presto 50 WP, Akkord WP, Calenta, WP, Cymbal, 
WG, Tamoxanil 450 WG (cimoxanil)-0,25-0,3 – 0,5- 
0,6 kg/ha, Protexyl 350 WP, Maxcel WP (metalaxil) 
- 1,1 – 1,5 kg/ha, Zahist, WP cimoxanil+metalaxil, 
(250+100) g/kg – 1,0 kg/ha;

• produse cu acţiune mixtă (sistemică  şi de 
contact) pe bază de mancozeb+metalaxil - Armetil-
M - 2,0 – 3,0 kg/ha, Metalaxan 720 WP - 2,5 kg/ha, 
Metaxil SP - 2,0 – 3,0 kg/ha, Pyrenomil 720 WP - 
2,0 – 3,0 kg/ha, Valsalaxil 720 WP - 2,0 – 3,0 kg/ha, 
Unomil 72 WP - 2,3 – 3,0 kg/ha, Acidan 72 WP – 3,0 
kg/ha, Matador 720 WP– 2,5 – 3,0 kg/ha, Curativ, 
WP, Pest 72 WP - 2,5-3,0 kg/ha, Gold-M, WP - 2,5-3,0 
kg/ha; 

• alte produse cu acţiune mixtă - ACROBAT MZ 
90/600 WG, Avatar, WG (dimetomorf+mancozeb) 
– 2,0 kg/ha, Melody Duo 66.8 WP 
(iprovalicarb+propineb) – 2,5 kg/ha, Ridomil Gold 
MZ 68 WG (mancozeb+mefenoxam)- 2,0 – 2,5 
kg/ha, , ACROBAT TOP (dimetomorf+ditianon) – 
1,5 – 2,0 kg/ha, Acrobat MZ 69 WP, Fungus, WP, 
Krabat WP (dimetomorf+mancozeb),– 2,0 kg/

ha, Pergado MZ, WG (mandipropamid+mancozeb) 
2,0 – 2,5 kg/ha, Presto Plus 72 WP, Profi lux, WG 
(cimoxanil+mancozeb,)- 2,5-3,0 kg/ha, 

Trebuie luat în consideraţie și faptul că peri-
oada de acţiune a produselor sistemice în condiţii 
normale nu depășește 12-14 zile, iar în condiţii de 
dezvoltare de pretutindeni a bolii - nu mai mult de 
10 zile. 

Faza fenologică „Creșterea boabelor” viţei 
de vie. Tratamentele contra manei se vor aplica cu 
utilizarea produselor sistemice sau de contact în 
funcţie de condiţiile climaterice. Consumul de solu-
ţie la aplicarea tratamentului în faza de „creșterea 
boabelor” este de 1000 l/ha - în cazul aplicării 
produselor sistemice, 800 l/ha - în cazul aplicării 
produselor cu acţiune mixtă și 600 l/ha - în cazul 
utilizării produselor de contact.

În faza de pârgă (15 - 30 zile înainte de 
recoltare). în plantaţiile pe rod contra manei se 
recomandă aplicarea unui tratament de siguranţă 
cu utilizarea produselor cuprice pentru protejarea 
organelor sensibile (frunzelor) de atacul de mană 
și bacterioze pentru perioada de înainte și după 
recoltare. Tratamentul aplicat în această fază este 
și mai important, deoarece conduce la o maturare 
mai bună a coardelor și, implicit, la o rezistenţă mai 
bună a lemnului la temperaturile critice minime 
din iernile geroase. Produsele cuprice utilizate, 
graţie persistenţei îndelungate pe organele sensibile 
(frunze, lăstarii) asigură o protecţie de lungă durată 
contra patogenilor - mai mult de 30 zile). Consumul 
de soluţie optim la aplicarea tratamentului în aceas-
tă fază este de 600 l/ha.

NOTA REDACŢIEI: Această informaţie este 
prezentată pe site-ul Ministerului Agriculturii și In-
dustriei Alimentare și reprezintă o lucrare semnată 
de experţii din cadrul Institutului Ştiinţifi co-Practic 
de Horticultură și Tehnologii Alimentare: Cebanu V., 
Cuharschi M., Degteari V., Elena Chiaburu, D. Terteac, 
A. Midari, Svetlana Armaşu, Vătăman I. De asemenea 
în acest articol mai sunt prezentate: măsurile de 
prevenire și combatere a făinării viţei de vie în anul 
2017, combaterea putregaiului cenușiu în anul 2017, 
combaterea moliei verde a strugurilor (Lobesia botra-
na Den. et Schiff ) în condiţiile anului 2017, precum și 
măsurile de combatere a acarienilor eriofi zi ai viţei 
de vie. Pentru o informaţie mai amplă asupra par-
ticularităţilor de prevenire și combatere a bolilor și 
dăunătorilor la viţa de vie în condiţiile anului 2017, 
accesaţi http://maia.gov.md/ro/comunicate-de-presa/
prevenirea-si-combaterea-bolilor-si-daunatorilor-la-
vita-de-vie-conditiile  

CONCLUZII:
Luând în consideraţie rezerva biologică a bolilor 

și dăunătorilor acumulată din anii precedenţi în 
programele de protecţie integrată pentru 2017 
trebuie luate în consideraţie următoarele:

1. Dezvoltarea și răspândirea manei viţei de vie 
în condiţiile anului 2017 va fi  în funcţie de factorii 
climaterici. În cazul creării unor condiţii favorabile 
pentru manifestarea maladiei (ploi de lungă durată 
în fazele de creștere intensivă a organelor vegeta-
tive și generative), patogenul poate evolua exploziv 
producând dezvoltarea de pretutindeni a bolii. 
Pentru combaterea efi cientă a bolii în aceste cazuri 
se recomandă utilizarea produselor fi tosanitare care 
posedă efect curativ asupra patogenului pe bază de 
metalaxil, iprovalicarb, mefenoxam, mandipropanid 
ş.a. În astfel de condiţii intervalul între tratamente 
trebuie de limitat până la 10 zile. 

2.Datorită acumulării unei surse înalte de infec-
ţie făinarea va prezenta pericol pentru soiurile sen-
sibile (Chardonnay, grupa Pinot, Muscat, Feteasca 
ş.a.) mai cu seamă în focarele de răspândire din anii 
precedenţi. Combaterea efi cientă a făinării poate fi  
realizată doar în cazul utilizării diferenţiate a produ-
selor chimice în funcţie de modul lor de acţiune 
(sistemic sau de contact), efi cacitatea de combatere, 
durata de acţiune și persistenţa substanţei active a 
produsului pe organele protejate. În diferite cazuri 
se va ţine cont de condiţiile climatice, ecologice, de 

factorii favorizanţi pentru manifestarea bolii și de 
situaţia fi tosanitară creată în plantaţii. 

3. În condiţii de risc înalt de manifestare a făi-
nării viţei de vie se recomandă efectuarea desfrun-
zirii parţiale timpurii. Operaţia constă în lichidarea 
a 2 – 3 frunze mai jos de infl orescenţe (la apariţia 
simptomelor bolii) și poate fi  justifi cată doar atunci 
când pierderile provocate de făinare sunt mult 
mai mari în comparaţie cu cele cauzate de arsurile 
solare Pentru diminuarea efectul negativ al arsurilor 
solare pe boabe, operaţia se va executa iniţial pe 
partea rândului mai puţin dispusă la soare (partea 
de Nord, Nord-Est, Nord-Vest) și numai peste 7-10 
zile pe partea dispusă la soare, după necesitate. 

4.Dezvoltarea și răspândirea putregaiului 
cenușiu al viţei de vie în mare măsură va depinde 
de frecvenţa depunerilor atmosferice în perioada 
de înfl orit, după înfl orit și mai ales în perioada de 
pârgă. Atacul de putregai se va înregistra mai frec-
vent în viile afectate de grindină , făinare, molii, alte 
insecte (viespi, albine ş.a.).

5.Afectarea viţei de vie de putregaiul cenușiu în 
mare măsură va depinde de îndeplinirea calitativă 
a măsurilor agrotehnice: - combaterea buruienilor; 
înfăptuirea calitativă a operaţiilor în verde – legatul, 
lichidarea lăstarilor de prisos, cârnitul, desfrunzirea 
parţială la începutul pârgului viţei de vie, lucrări, 
ce contribuie la aerisirea mai activă a butucilor și 
creării condiţiilor mai puţin favorabile pentru dez-
voltarea patogenului.

6. Antracnoza (Gloeosporium ampelophagum 
Sacc.) și pătarea roșie (Pseudopeziza tracheiphila 
(Muller-Thurgau) se vor înregistra mai frecvent la 
soiurile sensibile - hibrizii producători direcţi și 
hibrizii interspecifi ci compuși: Moldova, Vierul-59, 
Cutuzovskii, Ialovenschii ustoicivâi; la soirile Bas-
tardo magaraceskii, Rannii magaracea. Gradul de 
atac va fi  mai înalt dacă timpul va fi  ploios, mai ales 
la începutul vegetaţiei ( de la desmugurire până la 
înfl oritul viţei de vie)

7. Bolile micotice cu caracter sistemic de 
dezvoltare – eutipioza ( Eutypa lata Pers.), excorioza 
(Phompsis viticola Sacc.) se vo r dezvolta mai intens 
în plantaţiile bătrâne și în viile cu vârsta de peste 10 
– 15 ani . Atacul lemnului multianual și uscarea bra-
ţelor infectate se vor înregistra mai frecvent în viile 
neîngrijite, vătămate în procesul lucrărilor mecanice, 
afectate de ger și grindină, amplasate pe pantele de 
nord, mai ales în partea de jos a pantei. (Atacuri mai 
intense se vor semnala și în viile unde nu s-a aplicat 
zeama bordoleză sau alte produse cuprice ).

8. Bolile de origine virotică – scurtnodarea, 
răsucirea frunzelor, strierea lemnului, mozaicul in-
ternervural, mozaicul infecţios; de origine bacteriană 
– cancerul bacterian, necroza bacteriană, pătarea 
bacteriană a frunzelor, de origine micoplazmică – 
îngălbenirea aurie (Flavescens doree), Înnegrirea 
lemnului (Bois noir), se vor manifesta mai frecvent în 
plantaţiile fondate cu material săditor infectat și pe 
sectoarele unde nu se combat insectele care transmit 
infecţia (cicadele , tripşii). Aceste boli se vor înregistra 
și în viile tinere, plantate pe sectoare neaprobate 
(populate de nematozi, purtători de infecţie).
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SĂNĂTATE / STIL DE VIAȚĂ

ALCOOLUL AR PUTEA FI VÂNDUT NUMAI PERSOANELOR 
CARE AU ÎMPLINIT 21 DE ANI 

Cetăţenii moldoveni 
care nu au împlinit vârsta 
de 21 de ani nu ar putea să 
cumpere băuturi alcoolice. 
Asta prevede un proiect de 
lege promovat de mai mul-
ţi deputaţi. Documentul va 
ajunge miercuri pe masa 
Cabinetului de Miniștri, iar 
Guvernul a pregătit deja 
un aviz pentru proiect, 
informează trm.md. 

Potrivit deputaţi-
lor care au înregistrat 
proiectul în martie 2017, 
majorarea plafonului de 
vârstă pentru procurarea 
alcoolului, de la 18 la 21 
de ani, ar reduce con-
sumul de alcool printre 
adolescenţi și va diminua 
consecinţele negative 
ale acestuia. Autorii fac 
trimitere la date statis-

tice care relevă că mai 
mult de jumătate dintre 
decesele tinerilor de 
15-19 ani au legătură cu 
alcoolul, iar peste 80% 
dintre tinerii de 17 ani 
au băut m[car o dată în 
viaţă alcool.

În proiectul de lege se 
face trimitere la  legis-
laţia americană care 
nu permite vânzarea și 

consumul de alcool până 
la 21 de ani.

Proiectul urmează să 
ajungă la Guvern, unde 
va fi  anunţat avizul 
Executivului. „Evocăm 
că scopul proiectului 
este binevenit, deoarece 
acest fenomen agravea-
ză riscurile în mediul 
familial, generează vio-
lenţe și crime, accidente 

rutiere, decese și crize 
sociale enorme”, scrie în 
concluzia Guvernului. 
Autorităţile precizează că 
pentru a ajunge la scopul 
autorilor, trebuie schim-
bate mai multe acte 
legislative, dar și majo-
rate accizele la alcool, 
interzisă publicitatea și 
promovat modul sănătos 
de viaţă.

VACCINAREA ÎMPOTRIVA VIRUSULUI PAPILOMA UMAN 
VA ÎNCEPE ÎN NOIEMBRIE

Imunizarea împotriva Virusu-
lui Papiloma Uman (HPV) în Re-
publica Moldova va începe în luna 
noiembrie, 2017.  Asigurarea vine 
din partea Alianţei Globale pentru 
vaccinuri GAVI, care va asigura 
gratuit ţara noastră cu vaccinuri 
HPV, pentru perioada 2017-2018, 
anunţă Ministerul Sănătăţii printr-
un comunicat de presă.   

Alianţa Globală pentru 
vaccinuri va acorda ţării noas-
tre asistenţa tehnică necesară 

pentru implementarea cu 
succes a Programului de vac-
cinare împotriva HPV. În acest 
scop, lucrătorii medicali vor 
fi  instruiţi în legătură cu eta-
pele administrării vaccinului, 
procedurile și contraindicaţiile 
stabilite. De asemenea, va fi  
elaborată o strategie de preve-
nire și combatere a cancerului 
de col uterin.

15 mii de fete, cu vârsta 
de 10 ani, vor fi  imunizate cu 
vaccinurile oferite de GAVI.  În 

perioada 2019-2025,  ţara 
noastră va cumpăra prepa-

ratele la preţuri reduse,  prin 
intermediul UNICEF.

Legea Antitutun este respectată în peste 90% 
din spaţiile publice închise și semideschise. Cele 
mai disciplinate la acest capitol sunt instituţiile de 
învăţământ. În 99 la sută dintre ele nu se fumează. 
În schimb o parte dintre agenţii economici care au în 
proprietate localuri de odihnă și agrement își permit 
să încalce legea în continuare. 

Aceste date se conţin într-un studio, realizat în ca-
drul proiectului „Moldova fără fum de tutun”, fi nanţat 
de organizaţiile „Campanian for Tobacco-Free Kids” și 
„Bloomberg Philanthropies” ,implementate de Centrul 
pentru Politici și Analize în Sănătate.  autorii studiului 
au vizitat localurile de alimentaţie publică în cele mai 
frecventate ore, și anume perioada de prânz (13:00 - 
14:00) și seara (18:00 – 23.00). Instituţiile medicale și 
de învăţământ au fost monitorizate în orele de activi-
tate ale acestora.

La realizarea studiului au participat voluntari 
din Asociaţia Studenţilor și Rezidenţilor în Medicină, 
Centrul PAS, Platforma pentru Cetăţenie Activă și 
Parteneriat pentru Drepturile Omului și activiști civici 
din Municipiile Chișinău, Bălţi și Cahul.

Specialiștii Centrului susţin că fumatul de narghilea 
este principala încălcare depistată în cafenelele și baru-
rile din Chișinău, Bălţi și Cahul. Datele studiului relevă 
că majoritatea localurilor de alimentaţie publică au 
exclus materiale publicitare pentru produsele de tutun.

Totodată, în perioada ianuarie-martie 2017 au fost 
monitorizate 70 de instituţii medicale și tot atâtea 
instituţii de învăţământ. Potrivit reprezentantei Asoci-
aţiei Studenţilor din Medicină, Cristina Ursoi, în majo-
ritatea cazurilor, legea privind interzicerea fumatului 
este respectată.

Pachetul de legi antitutun, ce a intrat în vigoare în 
Republica Moldova la 31 mai 2016, prevede interzi-
cerea fumatului în locurile publice închise și semi-în-
chise, adică în baruri, restaurante și cluburi de noapte, 
dar și la locul de muncă. Fumatul este interzis și în 
transportul public, inclusiv în taxi, la staţii, în locurile 
de agrement și terenurile de joacă, pe stadioane și în 
Piaţa Marii Adunări Naţionale, în timpul evenimente-
lor. Restricţia este valabilă și pentru scările blocurilor 
și paliere. 

Potrivit noii legi, se poate fuma doar pe terase și 
în locuri special amenajate în aer liber, la cel puţin 10 
metri distanţă de intrarea în local.

Sursa: e-sanatate.md

STUDIU: TOT MAI MULTE 
LOCALURI RESPECTĂ 
LEGEA PRIVIND 
CONTROLUL TUTUNULUI 

 7 MOTIVE CA SĂ MĂNÂNCI CIREŞE. 
CE PROPRIETĂŢI BENEFICE AU FRUCTELEVEDETĂ ALE SEZONULUI 

În această rubrică ne străduim să ţinem 
pasul roadele de sezon. Dacă în numărul 
trecut Vă povesteam despre proprietăţile 
căpșunelor, astăzi, Vă prezentăm o altă vedetă 
a acestei perioade – cireșele. Și dacă tot a mai 
scăzut preţul acestora la piaţă și cumpără-
torii de la orașe își pot permite, cel puţin  să 
le guste, mulţi dintre cititorii noștri noi se 
pot bucura de propria roadă și le pot savura 
chiar din propria livadă. Potrivit oamenilor de 
știinţă, cireșele au numeroase efecte benefi ce 
asupra sănătăţii și a venit timpul să profi tăm 
pe deplin de acestea.

Bogate în vitamina C, melatonină şi minera-
le, delicioasele cireșe sunt considerate de medici 
adevărate minuni pentru sănătate. Ajută la 
întărirea sistemului imunitar, combat durerile 
și insomnia, ajută la prevenirea cancerului, 
sunt bune pentru piele și ideale pentru diete. 
Pentru efectele benefi ce pe care cireșele le au 
asupra organismului uman, medicii recomandă 
consumul din belșug, în perioada în care pieţele 
sunt pline de cireșe.   

- În primul rând, sunt fructe bogate în 
vitamina C și este recomandat consumul pentru 
că ajută la întărirea sistemului umanitar. Con-
ţinutul crescut de vitamina C ajută și în astenia 
de primăvară, dar și la răcelile de sezon. 

- Melatonina, polifenolii și antocianinele, 
conţinute de cireșe, au efecte benefi ce asupra 
activităţii cerebrale. Din acest motiv, cireșele 
sunt indicate celor care au insomnii, stări de 

nervozitate sau migrene”, mai spun medicii.    
Se spune că o mână de cireșe consumată seara, 
cu două ore înainte de culcare, are efect de 
somnifer natural. 

- Alt efect pe care cireșele îl au asupra 
creierului este prevenirea demenţei sau a bolii 
Alzheimer.   

- Consumul de cireșe are efect benefi c asupra 
migrenelor, durerilor de mușchi sau durerilor 
reumatice. Responsabil de combaterea durerilor 
și de efectul de aspirină naturală este pigmentul 
antocianic din cireșe, cel care dă culoarea roșie 
a fructului. Consumul de cireșe este indicat și 
după un efort fi zic îndelungat, deoarece reduce 
tensiunea din mușchi.   Același pigment din 
cireșe este responsabil pentru efectul benefi c pe 
care fructele le au în ceea ce privește reducerea 
riscului de boli de inimă și diabet. 

- Fructele-vedetă ale lunii mai sunt pline de 
minerale - potasiu, fi er, zinc, cupru și mangan- 
ajută la menţinerea unui ritm cardiac normal și 
la o circulaţie sanguină sănătoasă. Antioxidanţii 
din cireșe au efect anticancerigen. Studiile au 
arătat că un consum pe termen lung protejează 
starea a celulelor din organismul uman.  

- Cireșele conţin peste 75% apă, ele fi ind 
unele dintre cele mai indicate fructe pentru 
curele de slăbire. 100 de grame de cireșe conţin 
doar 63 de calorii. În plus, fructele dau senzaţia 
de saţietate, datorită fi brelor solubile din com-
poziţie. Efi cacitatea curei de slăbire pe bază de 
cireșe este sporită de efectul laxativ și energi-
zant al fructelor. 

- Nu numai fructele au efect benefi c asupra 
organismului uman, ci și cozile! Medicii reco-
mandă consumul de ceai din cozi de cireșe pen-
tru afecţiuni ale rinichiului sau fi catului. Ceaiul 
din cozi de cireșe se prepara dintr-un pumn de 
codite la 0,5 litri apă rece.   
 CONTRAINDICAŢII Medicii atrag atenţia 

asupra faptului că cireșele nu pot fi  consuma-
te din belșug chiar de oricine. Persoanele cu 
sensibilitate gastrică și cele care prezintă colită 
de fermentaţie trebuie să consume aceste fructe 
cu moderaţie. Diabeticilor li se recomandă, de 
asemenea, atenţie la consumarea acestor fructe 
care, deși nu sunt bogate în zahăr, au un conţi-
nut ridicat de hidraţi de carbon și pot afecta o 
dietă de diabet.

Sursa: adevarul .ro
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DIVERSE

MOLDOVA, ÎN TOP 10 CELE MAI FRUMOASE 
ŢĂRI DIN EUROPA

CELE MAI BUNE VINURI ROMÂNEȘTI 
ȘI MOLDOVENEȘTI, ADUNATE 
SUB ACEEAȘI COPERTĂ, ÎNTRUN GHID 

LA UNGHENI A FOST 
ORGANIZATĂ A VIA EDIŢIE 
A SĂRBĂTORII FAGULUIGhidul de călătorie Lo-

nely Planet a realizat un top 
în care a inclus 10 ţări din 
Europa, care merită a fi  vi-
zitate. În listă se regăsește 
și Moldova. Ţara noastră 
ocupă locul 8 din 10.

Iată cum arată clasa-
mentul:

1. Zagreb, Croaţia;
2. Gotland, Suedia;
3. Galicia, Spania;
4. Muntenegru de Nord;
5. Leeds, Marea Britanie;
6. Alentejo, Portugalia;
7. Germania de Nord;
8. Moldova;
9. Paphos, Cipru;
10. Le Havre, Franţa.

Așa descriu redactorii 
de la Lonely Planet Repu-
blica Moldova: “Această 
ţară a vinăriilor secrete și 
a mănăstirilor stâncoase 

este într-adevăr frontie-
ra fi nală a Europei: puţin 
vizitată, pierdută în timp 
și mereu surprinzătoare. În 
capitala Moldovei, Chișinău, 
bulevardele înfrunzite se 
intersectează cu betonul 
încastrat. Este neașteptat 
că barurile și cafenelele 
în stil parizian mărginesc 
cu vinurile locale, care 

sunt tot mai apreciate de 
când Moldova participă la 
concursuri anuale precum 
ExpoVin. Savuraţi cele mai 
bune picături în pivniţele 
gotice atrăgătoare de la 
Mileștii Mici, care găzduiesc 
cea mai mare colecţie de 
vinuri din lume. Exploraţi 
Orheiul Vechi sacru, încon-
jurat de stânci din cretă sau 

mănăstiri pe malul râului, 
cum ar fi  Saharna și Ţipova. 
La est de râul Nistru se afl ă 
republica autohtonă decla-
rată (deși nerecunoscută) 
a Transnistriei, o regiune 
încuiată în trecutul sovietic. 
Chiar și călătorii cu experi-
enţă în Europa vor fi  uimiţi 
și dezorientaţi de Moldova.”

Sursa: unica.md

Cea de-a patra ediţie a 
Sărbătorii Fagului a fost organizată 
duminică, 28 mai  în satul Rădenii 
Vechi, raionul Ungheni. Agenda 
evenimentului a inclus mai multe 
activităţi menite să promoveze Re-
zervaţia naturală “Plaiul Fagului”, 
turismul forestier, meșteșugăritul 
lemnului, iar ediţia din acest an a 
întrunit peste 400 de participanţi: 
meșteri populari, colective artistice 
și folclorice, copii și elevi ai institu-
ţiilor de învăţământ din regiune. 

Agenda sărbătorii a inclus  
Expoziţia - concurs de gastro-
nomie “Ca la Codru”, Festivalul 
naţional al formaţiilor folclorice 
“La poale de codru”, concursul de 
desen “Codrule, codruţule”, “Târgul 

Codrenilor”, expoziţie-vânzare de 
produse apicole, plante medicina-
le, excursii ghidate prin rezervaţie, 
plimbări cu barca pe lac ş.a. 
Tradiţional, la Sărbătoarea Fagului 
este prezentă Tabăra cioplitorilor 
în lemn. Mai mulţi meșteri lemnari 
din ţară s-au întrecut în iscusinţă, 
urmând să-și prezinte astăzi lu-
crările spre aprecierea publicului și 
a unui juriu. Expoziţiile din cadrul 
evenimentului au inclus: bucate 
tradiţionale,  cioplituri în lemn, 
broderie, icoane, plante medicinale 
și produse apicole. Vizitatorilor le-
au fost organizate excursii ghidate 
prin rezervaţie, plimbări cu barca 
pe lac inclusiv au avut posibilitatea 
să admire animalele împăiate din 
fauna sălbatică.

Organizatorii festivalului au 

fost: Secţia Cultură și Turism Un-
gheni, Uniunea Meșterilor Populari 
din Moldova, Centrul Naional de 
Conservare și Promovare a Patri-
moniului Cultural Imaterial, Agen-
ţia „Moldsilva", Inspecţia Ecologică 
Ungheni, Rezervaţia Naturală 
"Plaiul Fagului", Primăria Rădenii 
Vechi sub egida Consiliului Raional 
Ungheni. Scopul manifestării este 
promovarea potenţialului turistic al 
rezervaţiei "Plaiul Fagului", popu-
larizarea unui stil de viaţă sănătos 
și frumos, îmbunătăţirea calităţii 
vieţii culturale în zonele rurale.

 „Plaiul Fagului” este o arie 
protejată cu o suprafaţă de peste 
5600 de hectare, situată în raionul 
Ungheni, în apropiere de satul 

Rădenii Vechi. Rezervaţia a fost 
creată ca un ecosistem de conser-
vare și dezvoltare a biodiversităţii, 
protecţie a mediului, precum și 
pentru cercetări știinţifi ce. Aceasta 
a ajuns o platformă importantă 
pentru studiile în domeniu realiza-
te de savanţii instituţiilor de profi l 
ale Academiei de Știinţe și Uni-
versităţii de Stat din R. Moldova. 
„Plaiul Fagului” a fost creată prin 
hotărâre de Guvern, la 12 martie 
1992, ca urmare a reorganizării 
gospodăriei silvo-cinegetice „Pă-
durea Rădeni”. Actualmente, Re-
zervaţia este îngrijită de o sută de 
angajaţi și face parte din mai multe 
proiecte naţionale și internaţionale, 
susţinute de partenerii externi. 

Sursa: moldsilva.org.

Săptămâna trecută 
fost lansat volumul al 
doilea al primului ghid 
bilingv al celor mai 
bune vinuri românești 
și moldovenești, „The 
Wine Book of Romania”. 
Autoarea cărţii este  de-
gustătoarea profesionistă 
Marinela V. Ardelean.

În premieră ghidul vinurilor 
din România și Republica 
Moldova cuprinde 50 de vinuri 
de cinci stele. „Pentru mine, 
The Wine Book of Romania re-
prezintă, pe lângă o mare res-
ponsabilitate, și un angajament 
faţă de industria vitivinicolă și 
producătorii de vin din Româ-
nia (…) „, a declarat autoarea 
cărţii, Marinela V. Ardelean.

Toate vinurile prezentate în 
acest volum  au fost evaluate 
de un juriu format din experţi 
internaţionali din Franţa, Olan-
da, SUA,  Bulgaria, Ungaria, 
Germania, și Portugalia. În 
urma acestei evaluări, au fost 
descrise și clasifi cate 279 de 
vinuri, aparţinând a 75 crame, 
60 din România și 15 din Repu-
blica Moldova.

Dacă în primul volum 15 % 
dintre vinurile evaluate au ob-
ţinut 5 stele, cei care vor răsfoi 
volumul al doilea vor descoperi 
50 de vinuri care au primit 
califi cativul maxim din partea 
juriului, reprezentând 18 % din 
totalul vinurilor prezentate.

Noutatea absolută faţă 
de primul volum al ghidului 
o reprezintă introducerea 
unui capitol dedicat exclusiv 
distilatelor din vin (‚vinars’ în 

România și ‚divin’ în Republica 
Moldova). Au fost degustate și 
notate 19 distilate, dintre care 
16 din Republica Moldova și 3 
din România.

În vederea realizării acestui 
volum, Marinela V. Ardelean, 
autoarea cărţii „The Wine Book 
of Romania”, a vizitat timp de trei 
luni crame din România și Repu-
blica Moldova, a degustat peste 
2.000 de vinuri, dintre care a 
selectat maximum cinci etichete 
de la fi ecare producător.

Marinela V. Ardelean este 
specialist în branding și busi-
ness development în industria 
enogastronomică, degustător 
profesionist în concursuri 
internaţionale de vinuri și pro-
fesor la Italian Chef Academy 
(Roma, Italia). 

Sursa: agerpres.ro

DE UNDE VINE IDEEA ACESTEI 
SĂRBĂTORI

Ziua internaţională a copilului este sărbătorită 
la data de 1 iunie în aproximativ 50 de ţări, iar în 
alte peste 100 de state, la fel există o zi a copilului, 
dar se celebrează la date diferite. Sărbătorirea 
unei zile dedicate copilului a fost propusă în 1925, 
la Conferinţa mondială pentru bunăstarea copiilor 
de la Geneva. Decizia instituirii unei zile pentru 
protecţia copiilor a fost adoptată de către Fede-
raţia Democratică Internaţională a Femeilor, în 
cadrul unei sesiuni speciale din noiembrie 1949, 
desfășurată la Moscova.

La 14 decembrie 1954, Adunarea Generală a 
ONU a adoptat Rezoluţia nr. 836 pentru a proclama 
o Zi mondială a copilului, „ca o zi a fraternităţii și 
înţelegerii între copiii de pretutindeni, a activităţi-
lor dedicate promovării idealurilor și obiectivelor 
Cartei și bunăstării copiilor din toată lumea, pentru 

întărirea și lărgirea eforturilor pe care Naţiunile 
Unite le fac în favoarea copiilor din întreaga lume”. 
Potrivit website-ului ONU, www.un.org, rezoluţia 
recomanda atunci guvernelor statelor membre să 
instituie o astfel de zi, la data pe care o considerau 
de cuviinţă. Organizaţia Naţiunilor Unite marchează 
această zi la 20 noiembrie, data la care au fost 
adoptate Declaraţia Drepturilor Copilului în 1959 și 
Convenţia asupra Drepturilor Copilului, în 1989.

ÎN MOLDOVA SE NASC 
TOT MAI PUŢINI COPII! 

Aducem în acest context câteva date statistice. 
Din păcate, și în 2016, cifrele arată că natalitatea 
în ţara noastră este în descreștere. Potrivit Biroului 
Naţional de Statistică,  în anul 2016 s-au născut 
37.394 de copii, sau cu 1.216 (3,1%) mai puţini 
decât în anul  2015. Rata natalităţii a constituit 10,5 
născuţi-vii la 1000 locuitori. Nivelul natalităţii în 

localităţile rurale  a fost ceva mai mare (11,8‰) 
decât în localităţile urbane (8,8‰). Din numărul 
copiilor născuţi-vii, 51,6% au fost băieţi, adică, la 
107 băieţi se nasc 100  de fetiţe. 

ZI LIBERĂ 
PENTRU BUGETARI

Ziua de 1 iunie, în acest an a fost declarată zi 
liberă pentru angajaţii din Republica Moldova. O 
decizie în acest sens a fost luată în cadrul ședinţei 
de Guvern din 24 mai. Potrivit Hotărârii de Guvern, 
această zi  va fi  recuperată sâmbătă, 24 iunie, 2017. 
Și în acest an autorităţile publice din toate locali-
tăţile din ţară, organizaţiile obștești care reprezintă 
interesele copiilor, agenţii economici, au pregătit 
programe distractive pentru copii, iar cel mai bun 
program este, cu siguranţă, o zi în familie. 

La mulţi ani pentru toţi copii! 
Să  crească fericiţi!

1 IUNIE  ZIUA INTERNAŢIONALĂ A COPIILOR
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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    6/1/2017

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
Ardei dulce  -  -   - 35.00 40.00 37.00 24.00 25.00 24.00 30.00 55.00 30.00  -  -  - 
Cartofi 5.00 7.50 6.50 2.50 6.00 3.50 6.50 9.00 6.50 5.50 8.50 7.50 6.00 7.00 6.00
Cartofi  timpurii 9.00 14.00 13.00 6.00 12.00 9.00 3.00 9.00 3.00 8.00 15.00 12.00 10.00 10.00 10.00
Castraveţi 9.00 13.00 12.00 9.00 11.00 10.00 11.00 13.00 11.00 12.00 18.00 16.00 10.00 10.00 10.00
Ceapă galbenă 7.00 8.00 7.50 - - - 2.00 6.00 2.00 5.00 6.00 6.00 5.00 6.00 5.00
Ceapă roşie  -   -   - - - - 10.00 13.00 10.00 - - -  -  -  - 
Ceapă verde (cozi)  -  -   - - - - 6.00 8.00 6.00 - - -  -  -  - 
Ciuperci Păstrăv/Veşenca  -  -  - - - - 25.00 26.00 25.00 35.00 40.00 35.00  -  -  - 
Ciuperci Shampinion  -  -   - 16.00 20.00 18.00 25.00 26.00 25.00 35.00 40.00 35.00 28.00 28.00 28.00
Dovlecei  -  -  - 6.00 8.00 7.00 14.00 16.00 14.00 15.00 18.00 15.00  -  -  - 
Morcov 5.00 6.00 5.50 4.00 5.00 4.50 5.00 8.00 5.00 8.00 9.00 9.00 5.00 6.00 6.00
Morcov timpuriu  -  -   - - - - 11.00 13.00 11.00 10.00 15.00 12.00  -  -  - 
Pătrunjel  -  -  - - - - 22.00 25.00 22.00 - - -  -  -  - 
Ridiche neagră  -  -  - - - - 2.00 2.00 2.00 - - -  -  -  - 
Ridiche de lună  -  -  - 8.00 10.00 8.00 9.00 11.00 9.00 15.00 18.00 16.00  -  -  - 
Roşii de seră 23.00 23.00 23.00 18.00 23.00 20.00 22.00 35.00 22.00 28.00 45.00 35.00 25.00 28.00 25.00
Salată  -  -  - - - - 20.00 20.00 20.00 - - -  -  -  - 
Sfeclă de masă  -  -   - 1.50 2.50 2.00 2.00 3.00 2.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00
Sfecla de masa timpurie  -  -  - - - - 10.00 13.00 10.00 10.00 15.00 12.00  -  -  - 
Usturoi  -  -  - 40.00 50.00 40.00 45.00 55.00 45.00 35.00 70.00 60.00  -  -  - 
Varză  -  -   - - - - - - - - - - 8.00 9.00 8.00
Varză timpurie 6.00 7.00 6.50 5.00 6.00 5.00 6.00 7.00 6.00 8.00 10.00 10.00 7.00 7.00 7.00
Varză broccoli  -  -  - - - - 25.00 30.00 25.00 - - -  -  -  - 
Varză conopidă  -  -   - - - - 12.00 18.00 12.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00
Varză de pechin  -  -  - 16.00 20.00 18.00 10.00 12.00 10.00 20.00 22.00 22.00  -  -  - 
Vinete  -  -   - - -- - 43.00 45.00 43.00 - - -  -  -  - 

FRUCTE
Banane  -  -   - - - - 22.00 27.00 22.00 - - - 25.00 28.00 28.00
Caise  -  -   - - - - 35.00 37.00 35.00 - - -  -  -  - 
Căpşune 15.00 23.00 20.00 20.00 20.00 20.00 25.00 35.00 25.00 15.00 35.00 30.00 25.00 25.00 25.00
Cirese  -  -   - - - - 25.00 30.00 25.00 15.00 20.00 15.00 10.00 10.00 10.00
Grepfrut  -  -   - - - - 21.00 23.00 21.00 - - -  -  -  - 
Lămâi  -  -   - 35.00 40.00 35.00 38.00 42.00 38.00 - - - 28.00 28.00 28.00
Mandarine  -  -  - 30.00 40.00 35.00 38.00 40.00 38.00 - - - 25.00 25.00 25.00
Mere  -  -   - 5.00 8.00 6.00 5.00 10.00 5.00 4.00 5.00 4.00 7.00 7.00 7.00
Mere Golden  -  -  - 9.00 12.00 10.00 5.00 12.00 5.00 8.00 14.00 10.00 9.00 10.00 10.00
Mere Idared  -  -  - 5.00 6.00 5.00 5.00 16.00 5.00 6.00 7.00 7.00  -  -  - 
Mere Richard  -  -   - - - - 5.00 16.00 5.00 12.00 14.00 12.00  -  -  - 
Pere  -  -   - - - - 28.00 34.00 28.00 - - -  -  -  - 
Portocale  -  -   - 27.00 35.00 30.00 24.00 26.00 24.00 - - - 20.00 20.00 20.00
Prune uscate  -  -  - - - - 35.00 45.00 35.00 25.00 35.00 30.00 30.00 30.00 30.00
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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 Canti-

tate Contacte 

Depozit-carcasa s. Chetrosu, r. Drochia; Telefon: 025254567; 
Fructe uscate 25 t Nisporeni; Mobil: 069410469,069518246; 
Mini brutărie 1 unitate Nisporeni; Telefon: 068446172; Mobil: 068453428; 

Prune uscate 15 t Nisporeni; Telefon: +373(264) 24256; Mobil: +373 
68440029; Email: secrierubs@mail.md 

Vând miei 32 
unități 

s. Cîietu; Telefon: 029892617; Mobil: ; Email: alucas@mail.
ru 

Făină de po-
rumb 1 t Nisporeni; Mobil: 60732054; 

Comercializez 
prune uscate 35 t s. Frumisica, Cantemir; Mobil: 067303546; Email: vmarie@

mail.md 

Varză timpurie 10 000 
MDL 5 t MD-3618, s. Chirileni, raionul Ungheni ; Telefon: +373 236 

75341; '; Mobil: +373 79207222 ; Email: vladei@mail.md 

Cartofi  timpurii 20 000 
MDL 5 t s. Valea Mare, r. Ungheni; Telefon: +373 23643230; Mobil: 

+373 68840400; Email: apascaru@mail.md 

Dovlecei 20 000 
MDL 2 t MD-3618, s. Chirileni, raionul Ungheni ; Telefon: +373 236 

75341; '; Mobil: +373 79207222 ; Email: vladei@mail.md 
Comercializam 
Răsad de Ardei 
dulci 

30 000 
unități 

s. Ratuș, Criuleni; Mobil: 069346320; Email: zina.ignat@
mail.ru 

Comercializez 
miei, masă vie 

15 
unități s. Cîietu, r. Cantemir;  Email: ghenaoltean@mail.ru 

Vând castraveți 
în stare proas-
pătă 

s. Buteni; Telefon: 068083841; 

Cireșe 30 000 
MDL 3 t Ungheni, str. Caragiale 3/23; Mobil: +373 697 65623; Email: 

vpascaru@mail.md 

Cireșe 25 000 
MDL 8 t s. Chirileni, r-ul Ungheni; Telefon: +373 236 24703; Mobil: 

+373 69184405; Email: vbargan@gmail.com 
Credit de îm-
prumut on-line 
rapid în 72 de 
ore 

100 000 
MDL Telefon: 0712365478; Email: porlierclaude81@gmail.com 

Căpșune 35 000 
MDL 2 t s. Chirileni, r-ul Ungheni; Telefon: +373 236 75209; Mobil: 

+373 69325939; Email: dcalmaui@mail.ru 
Castraveți in 
stare proaspătă s. Buteni, r-ul Hîncesti; Telefon: 078124239; 

Castraveți in 
stare proaspătă s.  Buteni; Telefon: ; Mobil: 079652289; 

Coacăză proas-
pătă s. Carpineni, r-ul Hincesti; Mobil: 060044960; Email: 4512 

Vin alb Aligote si 
roșu Moldova or. Hincesti; Mobil: 069221826; Email: 789 

Cireșe 4 t MD-5917, s.Chetriş, raionul Făleşti ; Telefon: ; Mobil: 0 
69233509; 069553653; Email: jornyayion@mail.md 

Purcei 25 
unități 

com. Siscani, rn. Nisporeni; Telefon: +373 (264) 42360; 
Mobil: +37369651130; Email: vasilicabs@mail.md 

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

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

Încărcător 
pentru sfecla de 
zahar 

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

Cuptor de copt 
pâine 1 unitate s. Antoneuca, r. Drochia; Telefon: +37327032; Mobil: 

+37360006888; Email: vasturcanu@mail.md 

Grâu 100 t s. Antoneuca, r. Drochia; Telefon: +37327032; Mobil: 
+37360006888; Email: vasturcanu@mail.md 

Morcovi 10 000 
MDL 3 t MD-3618, s. Chirileni, raionul Ungheni ; Telefon: +373 236 

75341; Mobil: +373 79207222 ; Email: vladei@mail.md 

Roșii 30 000 
MDL 5 t Mobil: +37369357289; Email: strungarubs@mail.md 

Baloate de 
lucerna 

500 
unități Nisporeni; Telefon: 026424070;; Email: lupei@gmail.com 

Răsad ardei 
dulci 

1 000 
unități Bălăurești; Telefon: 069926550; Mobil: ; Email: a1 

Vin roșu Mol-
dova 500 l Nisporeni; Mobil: +373 26422020; Email: cioricibs@mail.md 

Porumb 15 t Nisporeni, Boldurești; Telefon: +373 264 64460; Email: 
lupeicabs@mail.md 

CERERI

Produs / Serviciu Preț Cantitate Contacte 

cereale 0 MDL 10 t s, Zberoia r. Nisporeni; Telefon: ; Mobil: 
060636121; Email: 060636121 

20 de cerbi nobili au 
fost aduși de la Întreprin-
derea Silvică Telenești în 
scopul repopulării și resta-
bilirii teritoriului Rezer-
vaţiei Naturale „Pădurea 
Domnească”. După o peri-
oadă de 2 luni de aclima-
tizare și adaptare într-un 
volier al rezervaţiei, cele 
17 femele și cei 3 masculi 
au fost puși în libertate. 

Directorul general al 
Agenţiei „Moldsilva” Ion 
Cebanu, a vorbit despre 
importanţa dezvoltării 
gospodăriei în fondurile 
de vânătoare gestionate și 
anume Programul „Cerb”, 
care va avea o perioadă de 
implementare de 2 ani  și 
este avizat de Ministerul 

Mediului și Academia de 
Știinţe a Republicii Mol-
dova. ”Se pune accent pe 
optimizarea stării de lucruri 
și aplicarea metodelor fun-
damentate ştiinţifi c privind 
valorifi carea resurselor 
regnului animal, extinderii 
şi aprofundării cercetări-
lor în domeniu, studierii 
rolului speciilor de vânat în 
ecosistemele naturale şi an-
tropizate”, anunţă Agenţia 
„Moldsilva”. 

Entităţile silvice 
subordonate incluse în 
acest program vor asigura 
construcţia sau reparaţia 
volierilor de întreţinere 
provizorie pentru adapta-
rea şi acomodare a cerbilor, 
asigurând după posibili-
tate cu apă şi hrană din 

surse naturale după caz, 
pe tot parcursul ciclului 
de dezvoltare. Respectarea 
măsurilor biotehnice prin 
amenajarea sectoarelor 
populării cervidelor cu 
hrănitori, adăpători, scăl-
dători, sărării, ogoare de 
hrană. „Mai este planifi cat 
repopularea cu cerb nobil 
a Parcului Naţional „Orhei” 
- 10 exemplare și pădurile 
întreprinderii silvo-cinege-
tice Strășeni - 10 exem-
plare, iar din rezervaţiile 
„Codrii” și „Plaiul Fagului” 
vor fi  transmise spre popu-
larea 100 de exemplare de 
cerb cu pete în pădurile din 
sudul ţării - întreprinderile 
silvice Răzeni, Cimișlia, 
Silva-Sud, Cahul și Manta-
V”, spune „Moldsilva”.

VIAŢA ÎN STIL ECO

PUNGILE DE PLASTIC 
VOR FI INTERZISE PRIN LEGE

Potrivit proiectului, 
agenţii economici care nu 
se vor conforma noilor 
reguli vor  fi  sancţionaţi cu 
amenzi de până la 4.000 de 
lei, iar pentru  persoanele 
fi zice se prevăd amenzi 
de până la 3.000 de lei. 
Retragerea de pe piaţă 
a pungilor de plastic va 
fi  făcută treptat, astfel, 
administratorii unităţilor 
comerciale vor avea la 
dispoziţie patru ani să se 
conformeze legii.

În prezent, pungile de 
plastic nu sunt reciclate, 
ci sunt aruncate împreună 
cu deşeurile menajere şi 
transportate la gunoişti, iar 
la descompunerea acestora 
- în aer, apă și sol se elimi-
nă oxizi de azot și carbon, 
oxizi ai metalelor grele și 
alte substanţe cancerigene, 
ce afectează grav starea 
mediului și sănătatea 
populaţiei. Acest proiect 
are drept scop responsa-
bilizarea agenţilor econo-
mici, dar și schimbarea 
atitudinii populaţiei faţă 
de necesitatea imperativă a 

interzicerii utilizării lor. 
Proiectul de lege este 
înaintat de fracţiunea 
Partidului Liberal și  are 
drept obiectiv major di-
minuarea consumului de 
astfel de ambalaje la nivel 
de republică până în anul 
2020. Potrivit datelor sta-
tistice, anual, un cetăţean 
al republicii utilizează circa 
140 pe pungi din plastic 
sau circa 420 milioane de 
pungi, în total, per repu-
blica.

Ministerul Mediului 
anunţă printr-un comu-
nicat de presă că salută 
votarea acestui proiect de 
lege și mizează pe susţine-
rea acestui deziderat din 
partea deputaţilor pentru 

votarea și în lectura a II-a.
Amintim că, începând 

cu 1 ianuarie 2017 a fost 
interzisă distribuirea gra-
tuită a pungilor din plastic, 
cu excepţia pungilor din 
plastic foarte subţire, în 
scopul prevenirii și evitării 
poluării mediului cu deșeuri 
formate urmare a utilizării 
acestor pungi.

Astfel, după intrarea în 
vigoare a prevederilor Legii 
privind deșeurile, toate 
supermarketurile trebuie să 
le ofere cumpărătorilor al-
ternative: fi e folosesc plase 
biodegradabile, cu inscripţia 
„material biodegradabil” 
sau „reciclabil”, fi e folosesc 
plase din hârtie care să con-
ţină 40% material reciclat. 

PĂDUREA DOMNEASCĂ 
ESTE DIN NOU POPULATĂ 
DE CERBII NOBILI
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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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