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A ÎNCEPUT RECEPŢIONAREA 
CERERILOR DE SUBVENŢIONARE 

La 27 iunie a demarat ofi cial campania de 
recepţionare a cererilor de subvenţionare – 
2017. Pentru a atrage atenţia producătorilor 
agricoli, care doresc să benefi cieze de subvenţii 
asupra noutăţilor, pe care le aduce cu sine 
Regulamentul  privind condiţiile, ordinea și 
procedura de acordare a mijloacelor Fondului 
Naţional de Dezvoltare a Agriculturii și Mediu-
lui Rural, reprezentanţii AIPA au organizat un 
eveniment ofi cial chiar în ziua, în care s-a dat 
start primirii cererilor. 

În cadrul unui briefi ng, oferit de directorul 
Agenţiei de Intervenţie și Plăţi pentru Agri-
cultură (AIPA), dl Nicolae Ciubuc a menţionat 
faptul că ”această campanie de recepţionare a 
cererilor pentru subvenţionare este un proces 
prea mult așteptat de  producătorii agricoli, 
în condiţiile în care și în acest an, din păcate 
am fost în întârziere cu aprobarea politicii de 
subvenţionare pentru anul în curs. Într-un fi nal, 
acest lucru s-a realizat, iar astăzi ne propunem 
să dăm startul acestui proces, care va continua 
până la data de 31 octombrie, 2017”. 

De menţionat faptul că Regulamentul  
privind condiţiile, ordinea și procedura de 
acordare a mijloacelor Fondului Naţional de 
Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural a 
fost aprobat către fi nele lunii mai, iar recent, 
în data de 23 iunie, curent, a fost publicat în 
Monitorul Ofi cial (publicarea determină, de 
fapt, începerea procesului de recepţionare a 
dosarelor pentru acest an). 

Directorul AIPA, Dl Nicolae Ciubuc, s-a refe-
rit la valoarea Fondului Naţional de Dezvoltare 
a Agriculturii și Mediului Rural pentru anul de 
subvenţionare – 2017, care constituie  900 mil. 
lei, menţionând și despre faptul că în compa-

raţie cu anul 2016, Fondul este mai mare cu 
200 mil. lei, iar situaţia în acest an se prezintă 
a fi  una cu mult mai bună – în condiţiile în care 
anul trecut suma datoriilor pentru anii prece-
denţi era destul de mare, iar achitarea acestora 
s-a întins până în luna octombrie, 2016. La 
acest moment toate datoriile au fost achitate, 
inclusiv și datoriile care au fost trecute pentru 
anul 2017 -  cca 335 mil. lei.  

Prin urmare, disponibil pentru anul 2017 
sunt circa 565 mil. lei.

”Este un fond sufi cient pentru a acoperi 
practic toate solicitările care vor veni pe par-
cursul acestui an. Spun aceasta, bazându-mă 
pe rezultate și experienţa anilor precedenţi. Este 
important de menţionat că Regulamentul din 
acest an este elaborat pe o platformă absolut 

nouă, având la bază analiza efi cienţei economi-
ce a fi ecărui proiect, a fi ecărei măsuri de sprijin, 
fi ecare alocaţie de bani, fi ind argumentată din 
punct de vedere fi nanciar economic. Cel mai 
important, este faptul că acest regulament 
stabilește o claritate și o previziune pentru 
următoarea perioadă, deoarece, în baza Legii cu 
privire la principiile de subvenţionare a produ-
cătorilor agricoli, Regulamentul urmează să fi e 
implementat pe o perioadă de cinci ani”, a mai 
menţionat Nicolae Ciubuc.

Un articol amplu despre evenimentul 
ofi cial de lansare a campaniei de recepţionare 
a dosarelor pentru subvenţionare, dar și despre 
noile reguli de acordare a subvenţiilor pentru 
agricultori,

 citiţi în PAG. 2

Veste bună pentru cumpărători! În ultima 
săptămână legumele și fructele au început 
să se iest inească, acesta fi ind primul semn al 
recoltelor mai bogate din acest an, dar și  al 
demarării campaniei de recoltare a legumelor 
cultivate în câmp deschis. 

 Iest inirea fructelor, dar și a legumelor cu 
cca 30-40% a început să fi e semnalată de 
către experţii AGROinform, care monitorizea-
ză săptămânal preţurile angro pe pieţele din 
ţară.  

Astfel, potrivit informaţiilor, la Drochia, 
zmeura este la mare căutare în aceste zile. 
Preţul de 20 de lei pentru un kg a făcut din 
ochi gospodinelor, care s-au grăbit să-și facă 
rezerve pentru sezonul rece, iar vânzătorii 
spun că acesta ar putea fi  cel mai mic preţ 
propus în această vară pentru zmeură.

Cumpărătorii s-au arătat mulţumiţi și de 

preţurile celorlalte fructe autohtone.
La Drochia un kilogram de caise poate fi  

cumpărat cu 20 lei, iar căpșunele costă între 
20 și 25 lei/kg. Preţul unui kilogram de cireșe 
a scăzut până la 10 lei. Pe tarabe au apărut și 
piersice moldovenești la preţul de 15 lei/kg. 

Gata și cu legumele importate. La piaţă au 

apărut legume din câmp deschis, castraveţi, 
păstăi, ardei - toate crescute pe pământurile 
moldovenești. Preţul angro pentru un kilo-
gram de castraveţii din câmp  deschis este de 
circa 3,50 lei, cu 2,0 lei mai puţin ca pentru 
cele crescute în sere. Pentru ardeii crescuţi 
atât în câmp deschis, cât și în sere preţul este 
de 14,00 - 16,00 lei/kg. 17,00-20,00 lei trebuie 
să scoată consumatorii din buzunare pentru a 
cumpăra un kilogram de roșii din sere.

Legumele s-au iest init, iar preţurile vor 
mai continua să scadă, datorită comercia-
lizării primelor loturi de legume din câmp 
deschis, susţin producătorii.

Mai multe informaţii despre preţurile la 
produsele agricole, puse în vânzare pe pieţele 
din raioanele ţării, afl aţi din PAG 7. PAG. 
14, dar și pe www.agravista.md 
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CERERILOR DE SUBVENŢIONARE
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Ofi ciile Teritoriale ale 
Agenţiei de Intervenţie și 
Plăţi pentru Agricultură 
invită toţi producătorii agri-
coli, solicitanţi de subvenţii, 
să depună cererea de sub-
venţionare începând cu data 
de 27 iunie și până la data 
de 31 octombrie curent.

Dosarul pentru obţinerea 
subvenţiilor trebuie să con-
ţină o cerere-tip, copia de pe 
certifi catul de înregistrare, 
planul de afaceri pentru cel 
puţin 5 ani, certifi catul care 
confi rmă că fermierul nu 
are datorii faţă de bugetul 
de stat și cel local, copia 
de pe certifi catul ce atestă 
participarea la cursul de in-
struire etc. Mai multe detalii 
găsiţi accesând www.aipa.
gov.md.

Anunţul a fost făcut în 
cadrul evenimentului ofi cial 
de lansare a campaniei de re-
cepţionare a dosarelor pentru 
subvenţionare – 2017, care, 
după cum Vă informam,  s-a 
desfășurat marţi, 27 iunie. În 
afară de informaţiile necesa-
re, oferite de către Directorul 
AIPA, Nicolae Ciubuc, în 
cadrul briefi ngului de presă, 
la eveniment a participat și 
primul producător agricol 
care ulterior a depus cererea 
de subvenţionare la sediul 
Agenţiei.  

Mai mult, reprezentanţii 
mass-media au fost invi-
taţi să viziteze investiţiile 
efectuate de întreprinderea 
SRL „Agro-Meridian” situată 
în s. Boșcana, r-nul Criuleni, 
administrată de G. Jembei, 
pentru care s-au depus 
cereri de subvenţionare în 
cadrul subMăsurii 1.2. „sti-
mularea investiţiilor pentru 
înfi inţarea, modernizarea 
și defrișarea plantaţiilor 
multianuale”, subMăsurii 

1.3.  „stimularea investi-
ţiilor pentru procurarea 
echipamentului de irigare” 
și subMăsurii 2.2. „stimu-
larea investiţiilor pentru 
procurarea tehnicii și utila-
jului agricol convenţional”. 
Proprietarul întreprinderii 
a depus primele dosare spre 
subvenţionare pentru inves-
tiţiile efectuate în 2016 în 
valoare totală de cca 3 mili-
oane lei, dintre care cca1,2 
milioane lei vor constitui 
suma subvenţiei.

MODIFICĂRI LA ACORDAREA 
SUBVENŢIILOR - PRODUCĂTORII 
AGRICOLI TREBUIE SĂ RESPECTE 
NOI REGULI ÎNCEPÂND 
CU CAMPANIA 2017

Mai menţionăm că Agen-
ţia pentru Intervenţii și Plăţi 
în Agricultură a prezentat 
și  modifi cările la acordarea 
subvenţiilor pentru producă-
torii agricoli în 2017. Astfel, 
pentru a benefi cia de sub-
venţii, producătorii agricoli 
trebuie să respecte mai multe 
reguli noi. 

Iată care sunt principale-
le reguli pe care producătorii 
agricoli trebuie să le știe:

- Pentru investiţiile ce 
depășesc 0,5 mil. lei, pro-
ducătorii agricoli trebuie 
să aibă la bază un plan 
de afaceri, prin care să se 
demonstreze fezabilitatea 
proiectului realizat, și să nu 
aibă restanţe la achitarea 
impozitelor și taxelor faţă de 
bugetul public naţional, la 
momentul depunerii cererii 
de subvenţionare;

- Mărimea subvenţi-
ilor pentru toate catego-
riile de agricultori nu va 
depăși 50% din costul in-
vestiţiilor, iar solicitantul va 
depune doar un singur dosar 
de subvenţionare în cadrul 
unei măsuri de sprijin;

- Solicitanţii de subvenţii 
care au procurat combine/
tractoare începând cu anul 
precedent celui de subvenţio-
nare vor benefi cia de subven-
ţie după capacitatea moto-
rului (cai putere) raportată 
la suprafaţa terenului arabil 
deţinut, iar pentru diverse 
mașini și utilaje agricole 
solicitantul trebuie să deţină 
cel puţin 5 ha teren agricol 
și tractor cu capacitatea 
energetică necesară pentru 
agregatarea acestuia;

- Prezentarea copiei de pe 
certifi catul ce atestă partici-
parea la cursul de instruire a 
producătorilor agricoli (24-40 
ore);

- Copia de pe certifi catul 
HACCP, după caz, GlobalGap, 
GMP sau ISO, sau a unui 
contract încheiat;

- Procesul-verbal de pu-
nere în funcţiune a mijlocu-
lui fi x;

- În cazul subMăsurii 
1.6. ce vizează ”Stimularea in-
vestiţiilor pentru dezvoltarea 

infrastructurii postrecoltare 
și procesare”, solicitantul va 
demonstra deţinerea bazei de 
producţie proprie, confi rmate 
prin suprafeţe de teren deţi-
nute/șeptel de animale, care 
ar asigura cel puţin 50% din 
capacitatea de păstrare/
prelucrare eligibilă pentru 
subvenţionare;

- Nu sunt pasibili de 
subvenţionare producătorii 

agricoli care în ultimii 3 ani 
calendaristici, precedenţi 
anului în care au depus 
cererea de subvenţionare, au 
obţinut subvenţii din partea 
statului, cumulativ pe măsuri 
în mărime de 9,0 mil. lei;

- Mai nou, începând cu 
acest an, producătorii agricoli 

vor fi  obligaţi să aplice și să 
întreţină materialele de vizi-
bilitate aplicate pe obiectul 
investiţiei;

- Cei care practică agricul-
tura ecologică vor fi  obligaţi 
să activeze în domeniu, pe 
o durată de cel puţin 5 ani, 
în condiţiile când aceștia 
încalcă prevederea, vor 

restitui suma alocată de stat. 
Anterior, acest termen era 
până la 3 ani;

- De asemenea, în cadrul 
subMăsurii 1.2. ce preve-
de ”Stimularea investiţiilor 
pentru înfi inţarea, moderni-
zarea și defrișarea planta-
ţiilor multianuale, inclusiv 
a plantaţiilor viticole și a 
plantaţiilor pomicole” au 
fost incluse subvenţionarea 
echipamentului antiploa-
ie și al sistemelor moderne 
de suporturi în plantaţiile 
multianuale.

- Suplimentar, pentru sec-
torul viticol, eligibili pentru 
subvenţionare sânt producă-
torii care sânt înregistraţi și/
sau care au înregistrate plan-
taţiile viticole în Registrul 
vitivinicol;

- Noul regulament mai 
prevede susţinerea agricul-
torilor moldoveni dornici să 
se promoveze pe piaţa exter-
nă. Astfel, prin intermediul 
subMăsurii 1.9. ”Stimularea 
activităţilor de promovare 
pe pieţele externe” producă-
torii agricoli vor benefi cia de 
mijloace fi nanciare pen-
tru participarea și organi-
zarea de expoziţii, târguri, 
concursuri, cu profi l agroali-
mentar, inclusiv în reţelele 
de comercializare pe piaţa 
externă.

- Începând cu anul 2017, 
o parte din buget se va 
aloca și pentru construcţia/ 
reconstrucţia și renovarea 
pensiunilor agroturistice 
rurale precum și la crearea 
sau extinderea unităţilor 
meșteșugărești – atelierelor 
de lucrare a lemnului, de con-
fecţionat obiecte artizanale, 
de confecţionat ceramică, de 
croitorie, broderie, tricotaje, 
împletituri, de fi erărie, de 
prelucrare a pieilor, papurii și 
răchitei etc.

-   În cadrul Măsurii 4 
ce vizează ”Îmbunătăţirea și 
dezvoltarea infrastructurii 

rurale” se va aloca 50% din 
costul investiţiei eligibile 
pentru subvenţionare, dar 
nu mai mult de 800,0 mii lei 
per benefi ciar pentru utilajul, 
echipamentul și instalaţiile 
de producere a energiei rege-
nerabile.

În vederea încurajării 
producţiei agroalimentare 
ecologice, susţinerii busi-

nessului mic și mijlociu 
și atragerea tineretului în 
agricultură, a femeilor din 
mediul rural, cu subvenţii 
în cuantumurile majorate, 
în condiţii generale din 
valoarea investiţiei eligi-
bile, se prevede acorda-
rea a 15% producătorilor 
agricoli tineri și femeilor, 
20% producătorilor agricoli 
preocupaţi de cultivarea 
culturilor ecologice sau 
creșterea șeptelului anima-
lelor ecologice și 10% pro-
ducătorilor agricoli, care au 
achiziţionat bunuri eligibile 
la subvenţionare, de produc-
ţie autohtonă.

În plus, noul regulament 
de subvenţionare prevede im-
plementarea unui nou sistem 
de monitorizare a rezonabili-
tăţii costurilor investiţiilor, în 
vederea neadmiterii majoră-
rii artifi ciale a investiţiei și 
prevenire a fraudelor. 

Producătorii agricoli, 
benefi ciari de subvenţii, din 
momentul autorizării spre 
plată a cererii de solicitare 
a sprijinului fi nanciar, sunt 
obligaţi pe o perioadă de 5 
ani:

- să asigure utiliza-
rea conform destinaţiei a 
obiectului investiţiei pentru 
care a primit subvenţii, în 
scopul realizării obiectivelor 
și indicatorilor asumaţi prin 
planurile de afaceri;

- să întreţină obiectul 
investiţiei în conformitate 
cu cele mai bune practici în 
domeniul vizat;

- să asigure toate con-
diţiile pentru desfășurarea 
corespunzătoare a inspec-
ţiilor post-achitare de către 
reprezentanţii împuterniciţi 
ai Agenţiei.

În cazul încălcării obliga-
ţiilor invocate, precum și acei 
care au intrat în proces de 
insolvabilitate, sau lichidare, 
urmează să restituie suma 
subvenţiei.

Mărimea sprijinului 
fi nanciar acordat unui 
producător agricol în ca-
drul unui an de subvenţi-
onare, cumulativ pe toate 
măsurile de sprijin nu va 
depăși suma de 3,0 mil. lei 
per benefi ciar, iar pentru 
grupurile de producători 
plafonul va fi  în limita 
de 4,5 mil. lei.
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ACTUAL

Guvernul Statelor Unite ale 
Americii a decis acordarea asisten-
ţei suplimentare, în valoare de 4,1 
milioane dolari SUA, Guvernului 
Republicii Moldova prin interme-
diul programului „Controlul dro-
gurilor şi aplicarea normelor de 
drept”. 

 
Sprijinul acordat va fi  îndreptat 

spre promovarea supremaţiei legii în 
Republica Moldova şi, în special, va 

viza susţinerea eforturilor în dome-
niul consolidării justiţiei şi a refor-
mei judiciare, combaterea corupţiei, 

trafi cului de persoane şi a criminali-
tăţii organizate. 

Scrisoarea de Acord iniţială cu pri-
vire la controlul drogurilor şi aplicarea 
normelor de drept dintre Guvernul 
Republicii Moldova şi Guvernul Statelor 
Unite ale Americii a fost semnată la 
28 august 2001. Astfel, Guvernul SUA 
alocă anual resurse pentru atingerea 
standardelor europene şi internaţionale 
de către ţara noastră în domeniul apli-
cării normelor de drept şi cel al justiţiei.

GUVERNUL SUA OFERĂ 4,1 MILIOANE 
DOLARI REPUBLICII MOLDOVA

În conformitate cu ordinul 
Directorului General ANSA, 
Gheorghe Gaberi, emis şefi lor 
subdiviziunilor teritoriale pentru 
siguranţa alimentelor şi în le-
gătură cu cazurile de constatare 
a neconformităţilor in domeniul 
alimentar, expuse in petiţii si 
surse mass-media, din ziua 
curentă toate Direcţiile municipale 
şi raionale ale Agenţiei vor inten-
sifi ca controalele ofi ciale asupra 
unităţilor din domeniul alimentar 
cu risc sporit: magazine alimen-

tare, unităţi de alimentaţie publică 
(fast-food, catering, ş.a.), locuri 
de agrement inclusiv a taberelor 
de odihnă şi întremare a sănătăţii 
copiilor şi adolescenţilor.

Obiectul inspecţiei îl va 
constitui respectarea legislaţiei 
şi a reglementărilor din domeniul 
siguranţei  alimentelor, recepţi-
onarea şi examinarea, in confor-
mitate cu legislaţia in vigoare, a 
tuturor petiţiilor/reclamaţiilor, in 
domeniul alimentar, parvenite de la 
consumatori.

Rezultatele controalelor 
efectuate, vor fi  refl ectate în acte 
de control, procese-verbale de 
contravenţie şi alte acte, după caz.

Mai menţionăm, că Agen-
ţia Naţională pentru Siguranţa 
Alimentelor a expediat o scrisoare 
la adresa Mitropoliei Moldovei, 
prin care, având în vedere cazul 
de toxiinfecţie alimentară din anul 
trecut la o masă de pomenire 
din satul Tocuz, Căuşeni, solicită 
asigurarea la biserici a cerinţelor 
minime elementare la biserici, cum 

ar fi : asigurarea cu apă potabilă 
curgătoare caldă şi rece a blocuri-
lor alimentare unde vor fi  preparate 
şi amenajate bucate, asigurarea cu 
stelaje pentru păstrarea veselei, 
frigiderului şi/sau camerei frigo-
rifi ce pentru păstrarea produselor 
alimentare, amenajarea spaţiului 
pentru păstrarea inventarului igie-
nic şi soluţiilor pentru dezinfectare 
şi igienizare blocurilor alimentare, 
obţinerea autorizaţiei de la Subdivi-
ziunea Teritorială pentru Siguranţa 
Alimentelor.

ANSA INTENSIFICĂ CONTROALELE 

Statul va reduce și 
simplifi ca sistemul de 
control asupra activităţii 
mediului de afaceri, co-
munică NOI.md. Comisia 
parlamentară economie, 
buget și fi nanţe a aprobat, 
în ședinţa de miercuri, 
trei proiecte de completa-
re și modifi care în acest 
sens. Potrivit iniţiativelor, 
cele 67 de instituţii cu 
funcţii de control au fost 
reduse la 18.

Astfel, controlul de 
stat în domeniul protecţiei 
consumatorilor în domeniul 
alimentar, inclusiv siguran-
ţa ocupaţională și condiţii 
de licenţiere va fi  efectuat 
de Agenţia Naţională pentru 
Siguranţa Alimentelor 
(ANSA). Competenţele de 
supraveghere și control a 
produselor nealimentare, 
adică a tuturor serviciilor, 
inclusiv a celor turistice 
va reveni Agenţiei pentru 
Supravegherea Pieţei și 
Produselor Nealimentare 
(ASPPN). Inspectoratul de 
Stat al Muncii (ISM) va avea 
competenţe de control doar 
al respectării prevederilor 
raporturilor de muncă. Toto-

dată, siguranţa și sănătatea 
în muncă va fi  distribuită 
tuturor organelor pe dome-
niul lor de competenţă. În 
domeniul produselor medi-
camentoase, farmaceutice și 
para-farmaceutice controlul 
va fi  efectuat de organul de 
stat pentru supravegherea 
sănătăţii publice. La fel, și 
în domeniul energetic, al 
construcţiilor, al telecomu-
nicaţiilor, al asigurărilor, al 
transporturilor verifi cările 
periodice vor fi  efectuate de 
organe abilitate conform 
domeniilor de competenţă. 
Totodată, proiectele pre-
văd optimizarea întregului 
spectru de acte permisive 
de la peste 400 la circa 180 
- autorizaţii, certifi cate și 
licenţe. Potrivit autorilor, 
noile prevederi vor contri-
bui la aplicarea uniformă 
a normelor de control de 
către instituţiile abilitate, 
vor elimina dublările din 
acest domeniu, precum și 
vor reduce povara asupra 
mediului de afaceri. 

Deputaţii au propus 
comasarea și prezentarea 
comună a proiectelor în ca-
drul dezbaterilor din plenul 
Parlamentului.

49 DE INSTITUŢII DIN MOLDOVA 
VOR FI LICHIDATE

Exportul de culturi 
cerealiere, oleaginoase şi 
tehnice din Transnistria va 
fi  posibil doar în condiţi-
ile deţinerii unei licenţe. 
Asta prevede o iniţiativă 
legislativă a liderului de 
la Tiraspol, Vadim Krasno-
selski, pe care a transmis-o 
luni așa-numitului Soviet 
Suprem spre examinare în 
regim de urgenţă. 

Conform modifi cări-
lor la Legea cu privire la 
licenţierea anumitor tipuri 

de activităţi, exportul de 
culturi cerealiere, oleagi-
noase şi tehnice „se permite 
tuturor agenţilor economici, 
indiferent de forma juridică 
de organizare şi de forma de 
proprietate, fără alte restric-
ţii care nu sunt stipulate de 
cerinţele de licenţiere”. 
În acelaşi timp, persoanele 
juridice şi întreprinzătorii 
individuali a căror producţie 
proprie constituie mai mult 
de 70% din producţia desti-
nată exportului vor fi  scutiţi 
de licenţă.

TRANSNISTRIA VA LICENŢIA EXPORTUL 
DE CULTURI CEREALIERE 

CEA DE-A IV-A SESIUNE A COMISIEI MIXTE 
INTERGUVERNAMENTALE MOLDO-AUSTRIECE

La 27 iunie 2017, dele-
gaţia Republicii Moldova 
condusă de viceministrul 
Agriculturii şi Industriei 
Alimentare, Iurie Uşurelu a 
participat la cea de-a IV-a 
sesiune a Comisiei mixte 
interguvernamentale mol-
do-austriece de cooperare 
economică, comercială, 
știinţifi că și tehnică, la Vie-
na, Austria.

Din delegaţia Republicii 
Moldova fac parte repre-
zentanţi ai Ministerului 
Agriculturii și Industriei 
Alimentare, Ministerului 
Economiei, Agenţiei pentru 
Protecţia Consumatorului, 
Agenţiei pentru Inovare și 
Transfer Tehnologic, precum 

și reprezentanţi ai Amba-
sadei Republicii Moldova în 
Austria. În cadrul Comisiei 
au fost puse în discuţie 
mai multe subiecte privind 
relaţiile bilaterale în dome-
niul cooperării economice, 
comerciale, știinţifi ce, 
tehnice ș.a. dintre Republica 
Moldova și Austria și dez-
voltarea și aprofundarea lor 
în continuare. Au fost abor-
date următoarele domenii: 
agricultură și dezvoltare 
rurală, sectorul  economic, 
protecţia consumatorului și 
standardizarea, cooperarea 
fi nanciară, mediu și tehno-
logii de mediu, dezvoltare 
regională și construcţii, 
turism și dezvoltarea infras-
tructurii, mediul de afaceri, 

precum și avansarea rela-
ţiilor multilaterale dintre 
Republica Moldova, Uniunea 
Europeană și Organizaţia 
pentru Securitate şi Coope-
rare în Europa. 

La fi nalul şedinţei plena-

re a fost semnat protocolul 
sesiunii a IV-a a Comisiei 
mixte interguvernamentale 
moldo-austriece şi s-a stabi-
lit data și locul desfășurării 
următoarei (a cincea) 
reuniuni.

ANTREPRENORII MOLDOVENI SE SIMT IMPUȘI SĂ DEA MITĂ! 
CARE SUNT CELE MAI CORUPTE INSTITUŢII POTRIVIT STUDIULUI IDIS

Cele mai corupte instituţii din 
Republica Moldova sunt Centrele de 
Sănătate Publică, Poliţia și Serviciul 
Vamal, urmate de Procuratură și 
Inspectoratul Fiscal de Stat. Acestea 
sunt datele prezentate în cadrul unui 
studiu al Institutului pentru Dezvol-
tare și Iniţiative Sociale „Viitorul”, în 
cadrul conferinţei cu tema „Comba-
terea corupţiei în Moldova: Ce poate 
face businessul?”, anunţă bani.md.

Potrivit studiului, 44,8% din oame-
nii de afaceri din Republica Moldo-
va achită mită fi ind impuși, 35,2% o 
fac voluntar, iar c elelalte 20% din res-
pondenţi s-au abţinut de la răspuns. 
Conform aceluiași studiu, 79,3% din 
respondenţii sondajului nu s-au plâns 
de cazuri de corupţie și doar 36,7% 
dintre cei care s-au adresat organelor 
competente au obţinut rezolvarea 
cazului.

De asemenea, aproximativ 70% din 
oamenii de afaceri susţin că fenome-
nul corupţiei este răspândit pe larg în 
Republica Moldova. Cauzele principale 
care favorizează corupţia în afaceri 
ar fi  birocraţia excesivă, legile care se 
contrapun, dar și politizarea econo-
miei. În acest context, se afi rmă că de 
cele mai multe ori agentul economic 
se confruntă cu aspectele legate de 

corupţie atunci când este vorba despre 
controale și achiziţii publice. Pornind 
de aici, numărul afacerilor închise 
anul acestea depășește cifra celor 
deschise.

În cadrul conferinţei au fost pro-
puse și discutate strategii de comba-
tere a corupţiei, de asemenea au fost 
prezentate și modele internaţionale, 
la dezbateri fi ind implicaţi invitaţi din 
SUA, Slovacia, România, Ucraina etc.

Studiul a fost efectuat pe un 
eșantion de 511 oameni de afaceri 
din 5 zone geografi ce (Chișinău, Bălţi, 
Nord, Centru și Sud). Domeniul de 
activitate al întreprinderilor cercetate 
este diferit: Agricultură, Industrie, 
Construcţii, Transport HoReCa, Servicii 
ș.a. Informaţiile au fost colectate în 
perioada 19 aprilie – 17 mai 2017, la 
domiciliile respondenţilor.

Sursa foto: dcnews.ro
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PAGINA MINISTERULUI AGRICULTURII

DEZBATERI PUBLICE 
ASUPRA PROIECTULUI CODULUI FUNCIAR

În cadrul dezbaterilor au fost puse în 
discuţii normele incluse în proiectul Codului 
funciar. Proiectul dat reglementează un nou 
cadru legislativ de reglementare a relaţiilor 
funciare, ţinând cont de evoluţia acestora și 
orientat spre înlăturarea lacunelor normati-
ve. De asemenea, s-a discutat despre actele 
legislative ce au ca obiect relaţiile funciare 
și se propun a fi  codifi cate în proiectul Co-
dului funciar, despre normele ce reglemen-
tează: clasifi carea terenurilor, competenţa 
Parlamentului, Guvernului, autorităţilor pu-

blice centrale și locale, proprietatea publică 
și privată asupra terenurilor, obligaţiunile 
proprietarului și altor deţinători de terenuri, 
clasifi carea terenurilor, consolidarea tere-
nurilor agricole, arenda terenurilor agricole, 
regimul juridic al terenurilor, normele cu 
privire la conservarea calităţilor solului, 
obligaţiile privind măsurile de protecţie a 
solului în cadrul practicilor agricole, con-
trolul de stat asupra utilizării și protecţiei 
terenurilor și răspunderea pentru nerespec-
tarea legislaţiei funciare.

VICEMINISTRUL IURIE UȘURELU 
A EFECTUAT O VIZITĂ DE LUCRU 
ÎN RAIONUL FĂLEȘTI

În conformitate cu pre-
vederile Hotărârii Guver-
nului Republicii Moldova 
nr. 78 din 12 februarie 
2010 „Privind stabilirea 
zilei de audienţă și de 
întâlnire a membrilor Gu-
vernului și a conducătorilor 
autorităţilor administra-
tive centrale cu cetăţenii”, 
la 20 iunie curent, vice-
ministrul Agriculturii și 
Industriei Alimentare Iurie 
Ușurelu  a efectuat o vizită 
de lucru în raionul Făleși.

La întâlnirea cu agen-
ţii economici, serviciile 
desconcentrate din teri-
toriu, dar și cu un număr 
de cetăţeni, viceministrul 
Iurie Ușurelu  a prezentat  
un raport despre situaţia 
domeniului agricol, accen-
tul fi ind pus pe politicile 
Ministerului Agriculturii. 
În acest context, s-a vorbit 
despre realizările ce ţin 
de  pieţele de desfacere a 
producţiei agricole către 
Uniunea Europeană, dar și 
cele din Est. De asemenea, 

s-a  menţionat și despre ex-
tinderea exporturilor către 
ţările din Asia.

Sectorul zootehnic și 
relansarea acestuia a fost 
o altă problemă discutată, 
care a trezit interesul audi-
enţei. Nu în ultimul rând, 
s-au prezentat publicului 
proiectele investiţionale 
în domeniul agricol, dar și 
cele de asistenţă tehnică 
oferite de unele ţări din UE 
și nu numai. Totodată, la 
acest capitol, o importanţă 

deosebită s-a atras Regula-
mentului privind condiţiile, 
ordinea și procedura de 
acordare a mijloacelor Fon-
dului Naţional de Dezvoltare 
a Agriculturii și Mediului 
Rural.

În cadrul discuţiilor, par-
ticipanţii au abordat și alte 
subiecte: creșterea semin-
ţelor autohtone, preţurile 
înalte la carburanţi, credite 
performante în agricultură, 
asigurarea în agricultură, 
comercializarea cotei valo-
rice etc.

La 21 iunie curent, au avut loc dezbateri asupra 
proiectului de hotărâre a Guvernului „Cu privire la 
aprobarea Codului funciar”. La dezbateri au  participat 
reprezentanţi ai Direcţiilor Raionale Agricultură și 
Alimentaţie și Ofi ciilor Cadastrale Teritoriale, inginerii 
cadastrali din raioanele Călărași, Basarabeasca, 
Nisporeni, Chișinău. De asemenea, au participat și re-
prezentanţi ai asociaţiilor reprezentative producători-
lor agricoli, iar dezbaterile publice au fost desfășurate 
de către Angela Dogotari, șef Direcţie îmbunătăţiri 
funciare și dezvoltare tehnologică din cadrul Ministe-
rului Agriculturii.

PROIECTE DE DEZVOLTARE RURALĂ, 
REALIZATE ÎN UTA GĂGĂUZIA ȘI TARACLIA DIN FONDURI EUROPENE

Viceministrul Agriculturii și 
Industriei Alimentare Iurie Ușurelu 
a participat joi, 15 iunie 2017, la 
inaugurarea noului sistem de ali-
mentare cu apă din satul Bugeac, 
raionul Comrat. Astfel, peste 
1700 de persoane din localitate, 
au obţinut acces la apă potabilă 
odată cu lansarea noului sistem 
de alimentare cu apă din locali-
tate. Reţeaua de aprovizionare 
cu apă și noul turn de apă au fost 
construite cu ajutorul fi nanciar 
al Uniunii Europene și contribuţia 
autorităţilor publice locale și 
regionale în cadrul programului 
UE „Susţinerea agriculturii și 
dezvoltării rurale în UTA Găgăuzia 
și Taraclia” (SARD), implementat 
de PNUD. 

Potrivit primarului Nicolae 
Dudoglo, turnul de apă din sat a fost 
construit prin anii ‚80 și din cauza 
uzurii se afl a în stare critică. „Până 
acum n-am avut surse sigure de 
apă potabilă, pentru că apeductul 
era deteriorat, fântânile se afl ă la 
distanţe mari, iar apa din ele este 

nepotabilă. Din acest motiv, inci-
denţa maladiilor gastrointestinale 
în rândul populaţiei din localitate a 
crescut în ultimii zece ani cu vreo 
15%. Realizarea acestui proiect va 
duce la îmbunătăţirea stării de să-
nătate pentru cei 1700 de locuitori 
din sat. Cu banii de la bugetul local 
nu am fi  reușit să reabilitămsiste-
mul de aprovizionare din sat nici în 
50 de ani”, a spus Nicolae Dudoglo.

Tot în cadrul programului 
SARD, cu aportul comunităţii, în Bu-
geac a mai fost construită o staţie 
de autobuz și au fost reparate 400 
metri de drum local, care facilitează 
accesul locuitorilor la cele mai im-
portante instituţii sociale din sat. 
Pentru realizarea tuturor acestor 
lucrări au fost investiţi 75 mii 722 
euro, dintre care 62 mii 787 Euro au 
fost oferiţi de Uniunea Europeană.

În cadrul evenimentului, Pirkka 
Tapiola, Ambasadorul UE în Republi-
ca Moldova, a menţionat: „Crearea 
condiţiilor favorabile și atractive de 
viaţă pentru generaţiile viitoare este 
responsabilitatea noastră principală. 
Putem abilita generaţiile viitoare 

dedicând o parte din timpul nostru 
pentru conservarea și reînnoirea 
patrimoniului social și comunitar”.

În aceiași zi, viceministrul 
agriculturii a participat la ceremo-
nia de inaugurare a grădiniţei din 
satul Cealîc, raionul Taraclia, care 
pe parcursul ultimelor patru luni a 
trecut printr-o transformare majoră. 
Cu asistenţa fi nanciară a Uniunii 
Europene și contribuţia autorită-
ţilor publice locale și regionale a 
fost schimbat acoperișul, a fost 

reconstruită o anexă și a fost 
termoizolată clădirea grădiniţei. 
Totodată, au fost reparate căile de 
acces către instituţia preșcolară și a 
fost amenajat teritoriul din jurul ei. 
Costul total al acestor lucrări este 
de 72 mii 085 Euro, dintre care 59 
mii 772 Euro reprezintă asistenţa 
oferită de Uniunea Europeană.

„Ne bucurăm că de acum 
încolo vom putea asigura condiţiile 
necesare pentru o educaţie timpurie 
de calitate pentru aproximativ 50 de 

copii. O generaţie de copii educată 
în bune condiţii înseamnă un viitor 
frumos pentru comunitatea noastră 
și pentru Republica Moldova”, a 
spus Parascovia Torlac, directoarea 
grădiniţei.

În total, până la sfârșitul 
anului 2018, 40 de localităţi din 
UTA Găgăuzia și raionul Taraclia 
își vor îmbunătăţi infrastructura 
socială datorită asistenţei oferite de 
Uniunea Europeană prin interme-
diul programului UE „Susţinerea 
agriculturii și dezvoltării rurale în 
UTA Găgăuzia și Taraclia” (SARD), 
implementat de PNUD. Uniunea 
Europeană oferă aproximativ 2 
milioane de Euro pentru realizarea 
acestor proiecte, urmând ca auto-
rităţile regionale și cele locale să 
contribuie cu cel puţin 20 la sută din 
suma necesară pentru implementa-
rea fi ecărui proiect.

„Intervenţia din  satul Cealîc are 
un efect triplu: obţinerea unei edu-
caţii incluzive și de calitate pentru 
toţi; promovarea energiei ecologice 
și sigure (prin utilizarea sistemului 
de încălzire pe biomasă și izolării 

termice a clădirii), contribuind 
astfel și la economisirea resurse-
lor; crearea unor condiţii pentru 
tinerii specialiști, pentru ca ei să nu 
părăsească ţara și să-și dezvolte 
comunitatea”, a declarat Dafi na 
Gercheva, Coordonatoare rezidentă 
ONU și Reprezentantă permanentă 
PNUD în Republica Moldova.

Renovarea obiectelor de infra-
structură și promovarea cooperării 
intercomunitare în UTA Găgăuzia 
și raionul Taraclia este una din cele 
trei componente de bază ale pro-
gramului SARD.  Pe lângă aceasta, 
SARD mai desfășoară activităţi 
pentru mobilizarea comunităţilor 
și susţinerea iniţiativelor antrepre-
noriale locale. Finanţat de Uniunea 
Europeană cu 6 milioane 500 mii 
Euro, și implementat de PNUD, 
programul SARD își propune să 
intensifi ce colaborarea între autori-
tăţile centrale și cele locale, precum 
și între organizaţiile regionale din 
UTA Găgăuzia și raionul Taraclia, 
în vederea dezvoltării sociale și 
economice a regiunii și a Republicii 
Moldova în ansamblu.

BUSINESS WEEK ÎN GĂGĂUZIA ȘI TARACLIA
În perioada 20-23 iunie2017, 

s-a desfășurat evenimentul 
„Business Week în Găgăuzia 
și Taraclia 2017“ organizat de 
autorităţile raionului Taraclia 
și UTA Găgăuzia, cu sprijinul 
din partea Uniunii Europene, în 
cadrul programului „Susţinerea 
agriculturii și dezvoltării rurale 
în UTA Găgăuzia și Taraclia” 
(SARD), implementat de PNUD.

La eveniment au participat 
reprezentanţii Ministerului Agri-
culturii și Industriei Alimentare: 
Petru Avasiloaie, șef-adjunct al 
Direcţiei dezvoltare rurală, statis-
tică agricolă și marketing și Alexei 
Chicuș, consultant al aceleiași 
Direcţii, precum și reprezentanţi ai 
Delegaţiei Uniunii Europene în Re-
publica Moldova, Programului Na-
ţiunilor Unite pentru Dezvoltare, 

Ministerului Economiei, parteneri 
internaţionali și reprezentanţi ai 
corpului diplomatic din Republica 
Moldova, asociaţiilor de business, 
reprezentanţii tuturor sectoarelor 
de afaceri și autorităţile locale din 
Găgăuzia și Taraclia, precum și 
companii de consultanţă în afaceri 
și organizaţii non-guvernamentale 
din Republica Moldova.  

Evenimentul a fost organizat 
cu scopul de a sprijini iniţiativele 

de afaceri din UTA Găgăuzia și 
raionul Taraclia, de a atrage în 
regiune potenţiali investitori. 
Participanţii la Forum au fost 
informaţi despre situaţia social-
economică din regiune și despre 
posibilităţile de investiţie în UTA 
Găgăuzia și raionul Taraclia. Petru 
Avasiloaie a prezentat oportu-
nităţile de fi nanţare cu suportul 
proiectelor externe gestionate 
de Ministerul Agriculturii, noile 

prevederi ale Regulamentului de 
subvenţionare pentru anul 2017, 
potenţialul de export a produse-
lor agroalimentare, tendinţele 
exportului orientate spre piaţa 
comunitară și pieţele tradiţionale. 
De asemenea, s-a discutat despre 
noi posibilităţi de valorifi care a 
fondurilor europene și a celor de 
stat, necesitatea de susţinere a 
antreprenoriatului și a infras-
tructurii de afaceri, cooperarea 
între sectorul privat și cel public, 
atragerea investiţiilor străine și 
valorifi carea resurselor locale în 
Găgăuzia și Taraclia. Totodată, a 
fost efectuată o vizită la compania 
„CGLPrim” SRL  - Mini-Vinărie 
și Pensiune în orașul Vulcănești, 
gestionată de Gheorghe Cerven, 
unde participanţii au fost fami-
liarizaţi cu investiţia realizată cu 
suportul Programului SARD.
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SOCIAL

CLASAMENTUL ECONOMIILOR 
SOCIAL-ORIENTATE: 
MOLDOVA, PE LOCUL 71

Republica Moldova se afl ă pe 
locul 71 din 128 de ţări în clasa-
mentul economiilor social-ori-
entate (Social Progress Index), 
elaborat de organizaţia The Social 
Progress Imperative din Statele 
Unite ale Americii. 

Social Progress Index 2017 a 
dezvăluit care sunt ţările în care 
merită sau să trăiești.  
Potrivit clasamentului, aceasta 
este Danemarca. În fruntea topului 
se mai clasează Finlanda (care a 
clasat pe primul loc în anul prece-
dent), Islanda, Norvegia, Elveţia, 
Canada, Olanda, Suedia, Austria și 
Noua Zeelandă.

La polul opus, Republica 
Centrafricană a fost denumită cel 
mai nepotrivit loc pentru a locui.  
Australia a fost clasată pe locul 
nouă, Regatul Unit al Marii Britanii 
a prins locul 12, iar Statele Unite 
ale Americii - locul 18, ceea ce 
înseamnă că are probleme când 
vine vorba de unitatea socială, ser-
vicii medicale, spirit civic și mediul 
înconjurător. 

Social Progress Index 2017 
a clasat 128 de ţări în funcţie de 
50 de indicatori,  împărţiţi pe mai 
multe categorii: nevoi umane de 
bază, bunăstare și oportunităţi. Ne-
voile umane de bază au în vedere 
accesul la medicamente, adăpost și 

securitate; bunăstarea are legătură 
cu educaţia, accesul la comunicare 
și la mediul înconjurător; iar opor-
tunităţile au legătură cu drepturi, 
libertăţi, toleranţă și acces la edu-
caţie superioară. Social Progress 
Index 2017este clasamentul, care 
în baza mai multor factori oferă 
un tablou al progresului social al 
naţiunilor din lumea întreagă. 

Republica Moldova s-a clasat 
pe locul 71, obţinând un scor mediu 
de 66,31, cele mai bune punctaje 
fi ind înregistrate la indicatorii: 
alimentaţie și îngrijire medicală de 
bază și accesul la cunoștinţele de 
bază. La polul opus se afl ă toleran-
ţa și incluziunea socială, accesul 
la educaţia universitară și libertăţi 
personale.

Potrivit raportului, Republica 

Moldova este cea mai săracă ţară 
din Europa (cu PIB de 4742 dolari 
pe cap de locuitor). Dar, comparativ 
cu alte economii de același nivel, 
cum ar fi  Yemen, Mauritania și Ni-
geria, Republica Moldova înregis-
trează un scor favorabil progresului 
social, citează agora.md.

Pentru comparaţie cu ţările CSI: 
Georgia se afl ă pe locul 53, Arme-
nia - 59, Ucraina - 64, Belarus - 65, 
Rusia - 67, Republica Moldova - 71, 
Kazahstan - 74, Kîrgîzstan - 76, 
Azerbaidjan - 76, Uzbekistan - 85, 
Tadjikistan - 92. România a fost 
clasată pe locul 44 din 128 de ţări, 
după ce anul trecut era pe locul 42.

La coada clasamentului se 
afl ă statele Yemen, Guineea, Niger, 
Angola, Republica Centrafricană, 
Ciad și Afganistan.

BAC 2017: ABSOLVENŢII CULEG 
ROADELE STRĂDUINTELOR

Mare forfotă la ușile 
Centrelor de Bacalaureat, 
unde marţi, 27 iunie, au 
fost afi șate rezultatele 
examenelor. Potrivit datelor 
Agenţiei Naţionale pentru 
Curriculum și Evalua-
re, rata de promovare a 
examenului în sesiunea 
curentă este mai mare, în 
comparaţie cu sesiunea din 
anul precedent.

81,24% dintre absolven-
ţii liceelor au luat note pozi-
tive la BAC (cu 4,32 puncte 
procentuale mai mulţi decât 
anul trecut). Astfel, din 
cei 10048 de liceeni, 8163 
au promovat examenul de 
Bacalaureat.

Totodată, aproape jumă-
tate dintre candidaţii din 
colegii au promovat exame-
nul de Bacalaureat. Astfel, 
dintre cei 4237 de candidaţi 
admiși au obţinut note pozi-
tive 1982 de candidaţi. Rata 
de promovare constituie 
46,78%, fi ind în creștere faţă 
de anul precedent cu 7,11 
puncte procentuale.

Din 4078 de restanţieri 
din sesiunile anterioare au 
promovat examenul 761 de 
candidaţi, ceea ce constituie 
18,66%.

În total au promovat 
examenul de Bacalaure-
at 11017 candidaţi, ceea 
ce constituie 58,73% din 
numărul total admiși în se-
siune, rata promovabilităţii 
fi ind în ascensiune cu 4,78 
puncte procentuale faţă de 
anul precedent.

1467 dintre absolvenţi 
au obţinut nota medie mai 
mare sau egală cu 8, în 
comparaţie cu 1316 în 2016, 
iar 264 de candidaţi au nota 
medie mai mare sau egală 
cu 9, în comparaţie cu 178 
în 2016.

Totodată menţionăm 
că numărul de candidaţi 
eliminaţi din examen este 
în descreștere, anul acesta 
fi ind eliminaţi din examen 8 

candidaţi, în comparaţie cu 
51 în 2016.

Candidaţii care nu au 
fost de acord cu nota obţi-
nută au depus contestaţiile 
la Centrele de Bacalaureat, 
iar rezultatele fi nale, după 
examinarea contestaţiilor, 
vor fi  anunţate pe data de  6 
iulie.

Sesiunea suplimentară a 
examenului de Bacalaureat 
se va desfășura în perioada 
17-24 iulie. Pentru parti-
ciparea la sesiunea supli-
mentară, în zilele de 6 - 7 
iulie, candidaţii vor depune 
o cerere în scris la Centrul 
de Bacalaureat în care au 
susţinut sesiunea de bază.

Imagine sim bol: 
adevarul.ro

TROLEIBUZUL PÂNĂ 
LA AEROPORT, DEJA PE RUTĂ 

Cinci troleibuze de tip 
nou, dotate cu acumula-
toare, vor circula începând 
de marţi, 27 iunie, din 
centrul capitalei și până la 
Aeroportul Internaţional 
Chișinău.  Noua linie de 
troleibuze cu numărul 30 
va asigura legătura între 
Piaţa Marii Adunări Naţi-
onale și Aeroportul Inter-
national Chișinău. Preţul 
unui bilet de călătorie până 
la aeroport va constitui 2 
lei, ca și în cazul unei rute 
obișnuite.

Autorităţile municipale 
au precizat că troleibuzele 
de tip nou, fără fi r, sunt 

confortabile și mai ecolo-
gice. Până la fi nele anului, 
autorităţile preconizează să 
mai procure încă cinci uni-
tăţi de acest fel. „Ne dorim 
ca chișinăuienii și oaspeţii 
capitalei să se simtă cît mai 
confortabil. Pentru anul 
acesta sunt rezervate surse 
și planifi căm în trimestrul 4 
să mai asamblăm încă cinci 
unităţi. Primăria va decide 
pe ce traseu vor circula. 
Considerăm că e corect că 
am ales această rută - spre 
Aeroport, unde vin mulţi 
oaspeţi, concetăţeni de-ai 
noștri care muncesc peste 
hotare”, a menţionat șeful 
Regiei Transport Electric, 

Gheorghe Morgoci, citat de 
noi.md.

Ruta de electrobuz nr. 30 
va circula conform următo-
rului itinerar - Tur: Aeropor-
tul internaţional Chișinău 
- bd. Dacia - viaduct - str. 
Ciufl ea - bd. Ștefan cel Mare 
și Sfânt - str. Mitropolit G. 
Bănulescu-Bodoni - str. 31 
august 1989.  Retur: str. 31 
august 1989 - str. A. Pușkin 
- bd. Ștefan cel mare și 
Sfânt - str. Ciufl ea - viaduct 
- bd. Dacia - Aeroportul In-
ternaţional Chișinău. În ziua 
lansării rutei, pasagerii au 
călătorit gratuit, pe întreg 
traseul tur-retur.  

Sursa foto: noi.md

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii 
Drumurilor a identifi cat două porţiuni de traseu 
pe unde se va putea circula cu 110 km la oră, 
potrivit ultimelor modifi cări la Regulamentul 
circulaţiei rutiere. Este vorba de două segmen-
te, care vor primi numele de autostradă. La 
intrarea și ieșirea de pe acestea va fi  amplasat 
indicatorul rutier 5.2 (autostradă).   Informaţia 
a fost oferită de viceministrul Transporturilor 
și Infrastructurii Drumurilor, Anatol Usatîi, 
pentru BizLaw.

Potrivit viceministrului Transporturilor, 
prima porţiune a fost identifi cată pe traseul M2 
Chișinău-Orhei. Circulaţia cu 110 km la oră va fi  
permisă pe un segment de 7 km, între locali-
tăţile Micăuţi și Peresecina. Viceministrul a mai 
declarat că această porţiune de drum, corespun-
de standardelor unei autostrăzi: are bandă de 
separare a carosabilelor și câte două benzi de 
circulaţie în ambele sensuri.

Cea de-a doua porţiune de drum, identifi -
cată de Ministerul Transporturilor, este pe M3 
Chișinău-Cimișlia. Aici se va putea circula cu 110 
km/h pe un segment de 30 de kilometri. Pe acest 
tronson de drum urmează a fi  efectuate lucrări. 
Mai exact, pe porţiunea respectivă trebuie să fi e 
construită banda de separare.

Potrivit Regulamentului circulaţiei rutiere, 
autostrada este drumul construit sau amenajat și 

semnalizat cu indicatorul 5.2, care are carosabi-
lele despărţite prin banda de separare, iar în lip-
sa acesteia – prin alte mijloace. Autostrada este 
destinată exclusiv circulaţiei autovehiculelor cu 
mare viteză, neavând intersectări la același nivel 
cu alte drumuri, căi ferate și treceri de pietoni.

Amintim că, Guvernul a aprobat modifi cări 
la Regulamentul circulaţiei rutiere. Acestea încă 
nu au fost publicate în Monitorul Ofi cial. Una din-
tre modifi cări majorează limita de viteză de la 90 
km/h la 110 km/h, pe unele porţiuni, identifi cate 
de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii 
Drumurilor.

Potrivit noilor modifi cări, în cazul în care 
siguranţa trafi cului este garantată, pe anumi-
te sectoare de drum, pentru autoturismele și 
autocamioanele, cu greutatea ce nu depășește 
3,5 tone, limita de 90 km/h va fi  majorată până la 
110 km/h. La fel, pentru camioanele cu greu-
tatea mai mare de 3,5 tone și pentru vehiculele 
care tractează o remorcă, dar nu depășesc 
greutatea de 3,5 tone, limita de 70 km/h să fi e 
majorată până la 90 km/h.

În cazuri de precipitaţii abundente, ceaţă sau 
când drumurile sunt acoperite de gheaţă, polei, 
zăpadă, atunci viteza maximă admisă în afara 
localităţilor va trebui să fi e mai mică cu cel puţin 
20 km/h, decât viteza maximă admisă pentru 
categoria din care fac parte autovehiculele 
conduse.

VOM AVEA DOUĂ AUTOSTRĂZI

INDICATOARE RUTIERE NOI LA INTRĂRILE ÎN CHIȘINĂU
La toate intrările în municipiul 

Chișinău au fost instalate indicatoare 
noi. Acestea sunt destinate transportului 
de mare tonaj, greutatea cărora este mai 
mare de 20 de tone.

Astfel, în zilele cu temperatura aerului 
de peste 30 de grade, circulaţia autovehicu-
lelor cu o greutate mai mare de 20 de tone, 
va fi  restricţionată de la ora 10:00 până la 
ora 20:00.

Potrivit INP, limitarea provizorie a 
transportului pe perioada de vară este de 
a asigura integritatea drumurilor locale și 
nu vizează automobilele care efectuează 

transporturi de călători, produse alimentare 
și materiale necesare pentru prevenirea și 
lichidarea consecinţelor excepţionale.

Sursa foto: facebook, INP
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DEZVOLTARE

IFAD: ABORDAREA COMPLEXĂ A BUSINESSULUI AGRICOL
În luna martie a acestui an, Unitatea Consolidată pentru 

Implementarea Programelor IFAD (UCIP-IFAD) organiza 
o  conferinţă de presă, în cadrul căreia au fost prezentate 
Oportunităţile de fi nanţare oferite în cadrul Programelor 
IFAD. Vă informam atunci despre posibilităţile de accesare 
a suportului fi nanciar pentru producătorii agricoli. Prezent 
la acel eveniment, viceministrul Agriculturii și Industri-
ei Alimentare, Dl. Iurie Ușurelu, menţiona despre faptul 
că  programele IFAD, în afară de faptul că vin cu asistenţa 
fi nanciară  pentru fermieri (în formă de credite, sau creditări 
cu componentă de grant), oferă și un amplu complex de ac-
tivităţi de informare privind gestionarea efi cientă a banilor 
- diferite cursuri, seminare de instruire, vizite de studiu. 
Important este că IFAD lucrează pentru un rezultat  fi nal, a 
subliniat viceministrul în acel context. 

Tocmai pentru a garanta șansa cât mai mare de obţinere 
a unui rezultat fi nal, pentru a asigura producătorii agricoli 
cu informaţie și instruire, inclusiv în perioada post-fi nan-
ţare, UCIP-IFAD  pune la dispoziţia producătorilor agricoli, 
membrii Asociaţiilor de Economii și Împrumut care au 
benefi ciat deja de credite prin intermediul programelor  
IFAD, oportunitatea de a participa în cadrul seminarelor de 
instruire. Organizatorul acestor evenimente, Federaţia Naţi-
onală a Agricultorilor din Moldova AGROinform, a elaborat 
grafi cul și a stabilit locaţia pentru desfășurarea seminarelor, 
a identifi cat și a invitat participanţii la instruiri, a asigurat 
distribuirea materialelor de studiu. Menţionăm că toate 
aceste instruiri au fost moderate de către specialiști, experţi 
cu renume în domeniile vizate.  

INFORMARE PENTRU POMICULTORI. 
RĂSPUNSURI LA PROVOCĂRILE TIMPULUI

Astfel, în satul Grimăncăuţi, r-nul Briceni, s-a desfășurat 
seminarul pentru pomicultori, cu genericul ”Înfi inţarea 
și exploatarea livezilor”.  Moderatorul evenimentului,  Dl 
Ghenadie Buciuceanu, agronom, consultat naţional, a pus în 

discuţie împreună cu membrii Asociaţiilor de Economii și 
Împrumut din regiune, benefi ciari de credite IFAD, aspec-
te ce ţin de înfi inţarea plantaţiilor de măr, conducerea și 
tăierea pomilor de măr, întreţinerea livezilor, fertilizarea și 
irigaţia. De asemenea, s-a vorbit despre tehnicile de recolta-
re a fructelor, dar și despre anumite condiţii necesare pentru 
păstrarea și depozitarea fructelor. La seminar au participat 
42 de pomicultori din regiune, care au benefi ciat și de sfa-
turi utile pentru păstrarea efi cientă a fructelor, minimizarea 
bolilor și deteriorării din timpul depozitării. S-a făcut și o 
trecere în revistă a soiurilor și portaltoaielor înregistrate în 
R. Moldova pentru cultura mărului. 

TEHNOLOGIA CREȘTERII BOVINELOR. 
SECTORUL ZOOTEHNIC NECESITĂ REVIGORARE

Alte două seminare cu tematica “ Tehnologia creșterii 
bovinelor” au fost organizate pentru  membrii Asociaţii-
lor de Economii și Împrumut, benefi ciari de credite IFAD, 
specializaţi în domeniul zootehniei. Instruirile au avut loc în 
satul Corjeuţi, r-nul Briceni, și, respectiv, în orașul Glodeni.  
La aceste două seminare de instruire au participat în total 
50 de producători agricoli și au fost moderate de către D-nul 
Sergiu Coșman, șeful Laboratorului de Nutriţie și Tehnologii 
Furajere din cadrul Institutului Știinţifi co-Practic de Bio-

tehnologii în Zootehnie și Medicină Veterinară (IMCZMV) al 
Academiei de Știinţe a Moldovei. Subiectele puse în discuţie 
au vizat principalele ccerinţe zootehnice și sanitar-veterina-
re privind fermele și condiţiile de întreţinere și exploatare 
a bovinelor crescute pentru lapte, baza furajeră, tehnologii 
de preparare a nutreţurilor și alimentaţia bovinelor de lapte 
pentru realizarea potenţialului de producţie, aspecte care ţin 
de reproducţia taurinelor, creșterea și întreţinerea tineretu-
lui. Un subiect aparte, de care s-au arătat interesaţi partici-
panţii, vizează organizarea instituţională și administrarea 
sectorului zootehnic, implicit, a fermelor de bovine.

PRODUCEREA CULTURILOR DE CÂMP. 
NOI TEHNOLOGII, NOI ABORDĂRI

În perioada vizată, și producătorii de culturi de câmp au 
benefi ciat de instruiri, care s-au desfășurat în orașele Edineţ 
și Briceni. Benefi ciarii de credite IFAD, care sunt    membri 

ai Asociaţiilor de Economii și Împrumut (în total 43 de agri-
cultori)  au participat la seminarele cu tematica “Producerea 
culturilor de câmp”, moderate de către D-nul Boris Boincean, 
doctor habilitat in știinţe agricole, profesor cercetător, șeful 
secţiei sisteme agricole a ICCC „Selecţia”, șeful catedrei de 
știinţe ale naturii si agroecologie a Universităţii de Stat 
„Alecu Russo” din Bălţi. Cei prezenţi au abordat subiecte 
care ţin de calitatea, (sănătatea) solului, care constituie baza 
producerii culturilor de câmp. S-a vorbit despre rolul asola-
mentelor în asigurarea unei dezvoltări durabile în agricul-
tură, despre optimizarea sistemelor de lucrare și fertilizare 
a solului în asolament, despre particularităţile tehnologice 
de cultivare a culturilor de câmp, dar și despre avantajele 
agriculturii conservative.  

 CULTIVAREA LEGUMELOR – 
SUBIECT LA ORDINEA ZILEI

În ultimul timp, tot mai mulţi  producători agricoli 
își îndreaptă atenţia către legumicultură. Și nu în zadar 
– producerea de legume poate aduce profi turi reale, însă,  
cu o singură condiţie: dacă agricultorul deţine informaţii 
privind tehnologiile de producere. Tocmai pentru cei care 

au ales legumicultura în calitate de activitate economi-
că,  a fost organizat seminarul “ Cultivarea legumelor în 
sere/câmp deschis”. La instruirea, care s-a desfășurat la 
Chișinău,  în  sala de ședinţe a ofi ciului AGRoinform, 13 
legumicultori,  care anterior au benefi ciat de asistenţă 
fi nanciară din partea IFAD, împreună cu  consultantul, Dl 
Tudor Darii, care este agronom licenţiat, dar și  Director 
Executiv al AO ”AgroCons” au  analizat avantajele cultivării 
legumelor în câmp protejat (sere, solarii), care aduce venit 
garantat și la riscuri minime, au studiat elemente tehnolo-
gice de producere a legumelor în câmpul protejat, au afl at 
unele nuanţe și particularităţi de amplasare și construcţie 
a serelor, dar și despre recoltarea, condiţionarea, păstrarea 
și valorifi carea legumelor.

INFORMAŢIA CONTEAZĂ
Facilităţile oferite de către IFAD sunt extrem de impor-

tante și necesare pentru producătorii agricoli din Republica 
Moldova. O spun chiar agricultorii, care ne-au mărturisit 
faptul că în prezent nu poţi face agricultură performantă și 
profi tabilă fără cunoștinţe și instruire. Tehnologiile avan-
sează, iar astfel de seminare constituie o șansă în plus de a 
fi  în pas cu cerinţele timpului. În condiţiile în care fi ecare 
producător agricol este conștient de faptul că și-a pornit și 
își dezvoltă afacerea proprie pentru a benefi cia de un profi t, 
pentru a-și asigura familia, interesul pe care l-au manifes-
tat  participanţii faţa de tematicile abordate la seminare a 
fost foarte mare. Numeroase întrebări puse  instructorilor 
au completat arsenalul de cunoștinţe ale producătorilor 
agricoli.  Mai mult, aceștia au solicitat organizarea de astfel 
de seminare de instruire și pe viitor și chiar au venit cu 
propuneri de subiecte și teme de care sunt interesaţi. De 
asemenea, participanţii au făcut schimb de opinii referitor 
la investiţiile deja făcute și și-au expus părerile referitor la 
planurile de viitor, făcând și schimb de contacte pentru o 
ulterioară colaborare. 

Deja pe parcursul mai multor ani consecutiv Federaţia Naţională a Agricultorilor din Moldo-
va AGROinform este selectată prin concurs de către Unitatea Consolidată pentru Implementarea 
Programelor IFAD în Moldova (UCIP-IFAD) pentru a presta servicii de logistică în organizarea și 
desfășurarea activităţilor de școlarizare și promoţional didactice. Experienţa vastă pe care o are 
Federaţia AGROinform în organizarea unor astfel de evenimente asigură calitatea și nivelul înalt 
profesionist la care se desfășoară acestea. 

În acest an, în perioada martie – mai, 2017, AGROinform a organizat un șir de seminare de in-
struire post-fi nanţare pentru membrii Asociaţiilor de Economii și Împrumut, benefi ciari ai Progra-

melor IFAD. În cadrul celor șase activităţi de instruire, desfășurate în diferite raioane ale ţării, au participat circa 150 de producători agricoli, membri ai AEI, care 
au benefi ciat anterior de credite prin intermediul programelor  IFAD: Proiectul de Servicii Financiare Rurale și Dezvoltarea Businessului Agricol (IFAD V) și  Pro-
gramul Rural de Rezilienţă Economico-Climatică Incluzivă (IFAD VI). 

6  nr. 11 (229) 

30 iunie 2017



PULSUL PIEȚELOR REGIONALE

Comparativ cu peri-
oada similară a anului 
precedent, în acest an, 
preţurile de comercializare 
a producţiei agricole pe 
piaţa angro din Bălţi sunt 
mai mari. La stabilirea 
preţurilor de comerciali-
zare a producţiei agricole 
infl uenţează temperaturile 
ridicate din această peri-
oadă, lipsa de precipitaţii, 
dar și faptul că pieţele 
agricole sunt dominate de 
intermediari. 

Pe piaţa din Bălţi, oferta 
de produse agricole este 
mare și diversă dar preţurile 
rămân și ele ridicate. Astfel, 
castraveţii sunt vânduţi la 
un preţ mediu de 10,00 lei/
kg, cartofi i timpurii - 9,00 
lei/kg, roșiile - 20,00 lei/kg, 
ardeii dulci – 18,00 lei/kg, 
căpșunele se vând cu 23,00 
lei/kg, adică, cu 20 - 25% 
mai mult faţă de perioada 
similară a anului 2016.

În anul curent, varza 

timpurie este mai scumpă 
de 6 ori, dovleceii și persi-
cii de 3 ori. Primele loturi 
de zmeură s-au vândut la 
preţul de 30.00 - 35,00 lei/
kg. Numai preţul la cireșe 
se menţin la nivelul anului 
precedent, deoarece în zona 
or. Bălţi, pomii de cireșe 
n-au fost afectaţi ca în alte 
zone din ţară.

Conform www.agroser-
ver.ru, pe piaţa angro din 
Moscova, castraveţii produși 
în Rusia se vând  angro 

la preţul de la 90,00 până 
la 140,00 RUB/kg (28,22- 
43,89 MDL/kg), cartofi i 
timpurii - 24,00 RUB/kg ( 
7,52 MDL/kg), roșiile - 85,00 
- 150,00 RUB/kg (26,65 - 
47,03 MDL/kg), ardeii dulci 
– 100,00 - 160,00 RUB/kg 
(31,35 - 50,16 MDL/kg) și 
varza timpurie - 36,00 RUB/
kg (11,29 MDL/kg).

Sursa: AGROinform, 
Fălești

La fi nele lunii iunie, de 
pe tarabele din piaţa Cante-
mir îţi fac cu ochiul verde-
ţurile de sezon - care mai 
de care! Acestea se vând la 
un preţ de 5,00 lei/legătura. 
Care sunt preţurile de co-
mercializare a altor produse 
agricole, afl aţi în sinteza de 
mai jos. 

Varza este la preţ de 
10,00 lei/kg, roșiile din sere 
se vând cu 20,00 – 25,00 lei/

kg, iar roșii de import nici nu 
sunt pe piaţă. Și castraveţii 
autohtoni au umplut tarabele 
și se comercializează la doar 
7,00 lei /kg (cu 10,00 lei mai 
puţin decât la începutul 
lunii). Ardeii se vând cu 20,00 
-  22,00 lei/kg, vinetele  - cu 
30,00 lei/kg. Dovleceii mai 
mari pot fi  procuraţi chiar cu 
3,00 lei kilogramul, totuși, cei 
de mărimi medii se comer-
cializează la preţul de  6,00 
lei/kg.  

Cartofi i noi au scăzut și 
ei în preţ – în medie cu 10,00 
- 12,00 lei la kilogram și se 
vând cu un preţ de 6,00 – 
9,00 lei kilogramul. Morcovul 
autohton se vinde cu 12,00 
lei/kg, iar cel de import – cu 
15,00 lei pentru un kilogram. 
Sfecla roșie nouă se poa-
te procura cu 10,00 lei/kg. 
Ciupercile Champignon pot 
fi  găsite la un preţ de 38,00 
lei/kg, dar pe piaţă sunt în 
cantităţi relativ mici.

Păstăile costă între 20,00 
și 25,00 lei/kg, în dependen-
ţă de soi. Preţul la fasolea 
uscată s-a majorat cu 5,00 - 
10,00 lei/kg faţă de preţul din 
primăvară și a ajuns la 25,00 
- 30,00 lei/kg, în funcţie de 
soi și mărime.

Ceapa uscată se vinde cu 
7,00 – 10,00 lei/kg. Usturoiul 
de anul trecut ajunge la un 
preţ de 60,00 lei pentru un 
kilogram, iar o legătură de 
usturoi de anul acesta costă 
10,00 lei.

În sectoarele pieţei unde 

se vând fructe este aglomera-
ţie mare. Cireșele și vișinele 
se vând la preţul de 15,00 lei/
kg. Zmeura își menţine preţul 
de 30,00 lei/kg, preţul la coa-
căza neagră, la fel, rămâne 
neschimbat deja de două 
săptămâni - între  40.00 și 
45,00 lei/kg, iar coacăza albă 
care este întâlnită mai rar pe 
piaţă  se vinde la un preţ de 
25,00 lei/kg. Merele au preţul 
între 20,00 și 25,00 lei/kg. 
Caisele, piersicile și  nectari-
nele se comercializează la un 
preţ de 30,00 lei/kg. Pepenele 
verde se vinde cu 14,00 lei/
kg iar cel galben – cu 30,00 
lei/kg.

Cumpărătorii speră că în 
perioada următoare, preţurile 
de comercializare a produc-
ţiei agricole vor  descreștere 
treptat, pe măsură ce va 
crește volumul producţiei de 
origine autohtonă, propuse 
spre vânzare.  

Sursa: AGROinform, 
Cantemir

CANTEMIR: PREŢUL PRODUSELOR AGRICOLE 
LA SFÂRȘIT DE CIREȘAR

Anul acesta piaţa din 
Ungheni este inundată de 
un asortiment bogat de 
pomușoare: căpșune, coacă-
ză neagră și roșie, zmeură, 
agriș. Pomușoarele sunt de 
calitate foarte bună și am-
balate în lădiţe de lamele. 
Comercializează fermieri 
mici și mijlocii pomușoare 
crescute în câmp, dar și 
gospodarii care cultivă 
pomușoare pe lângă casă.

Așadar, chiar dacă oferta 
de pomușoare este mare, 
preţurile sunt piperate. 
Căpșunele se vând cu 35,00 
lei/kg (faţă de 25,00 lei/kg 
anul trecut); zmeura – 40,00 
lei/kg (25,00 lei/kg – anul 
trecut); coacăza neagră – 
40,00 lei/kg și coacăza roșie – 
25,00 lei/kg (la nivelul anului 
trecut). Agrișul se vinde cu 

50,00 lei/kg, fi ind de calitate 
superioară. Cumpărătorii nu 
se prea îmbulzesc pe la ta-
rabele cu pomușoare, auzind 
preţul, pleacă mai departe. 
Aceștia cumpără numai ca 
să guste, de post ă. Puţini 
sunt cei care cumpără lădiţe 
întregi de pomușoare.

Rezultatele monitorizării 
mai multor pieţe din ţară 
arată că atât preţurile, cât și 
sortimentul pomușoarelor 
propuse spre vânzare  variază 
de la o regiune la alta. Pe 
piaţa din Bălţi, preţul la 
căpșune a fost de 20,00 lei/kg, 
la coacăză neagră – 40,00 lei/

kg, iar zmeura costă 20,00 lei/
kg; la Cahul coacăza neagră 
se vindea cu 45,00 lei/kg și 
zmeura – cu 25,00 lei/kg; la 
Chișinău atât zmeura, cât și 
coacăza roșie se vindeau cu 
20,00 lei/kg; pe piaţa din Edi-
neţ preţul la căpșune a fost 
de 24,00 lei/kg, iar la coacăza 
neagră – 30,00 lei/kg și la 
zmeură – 15,00 lei/kg.

Pe piaţa din Bronishe (Po-
lonia), preţul căpșunelor este 
de 1,00 EUR/kg (echivalent cu 
20,43 MDL/kg), zmeura – 5,70 
EUR/kg (116,44 MDL/kg). Pe 
piaţa din Copani (Ucraina), 
căpșunele se vând cu 35,00 
UAH/kg (echivalent cu 24,61 
MDL/kg), iar zmeura cu 45,00 
UAH/kg (31,64 MDL/kg) și 
coacăza roșie cu 40,00 UAH/
kg (28,12 MDL/kg).

Sursa: AGROinform, 
Ungheni

UNGHENI: OFERTĂ MARE DE POMUȘOARE

ORHEI: PRIMELE LOTURI DE COACĂZĂ 
NEAGRĂ ȘI ROȘIE

Pe piaţa din Orhei au apărut deja spre 
comercializare primele loturi de coacăză 
neagră și roșie. Producţia este de cali-
tate înaltă, iar  cantitatea expusă spre 
comercializare pe piaţă este în creștere. 
Comercializată pomușoarele preponderent 
intermediarii, dar sunt prezenţi pe piaţă 
și producătorii mici din regiune. 

La Orhei preturile de comercializare a 
pomușoarelor sunt la nivelul anului pre-

cedent: coacăza neagră se vinde cu 38,00 – 
40,00 lei/kg; coacăza roșie cu 30,00 – 35,00 
lei/kg. Cererea la aceste produse este încă 
mică, consumatorii cumpără doar în can-
tităţi mici, a câte 2 - 3 kg.  Aceștia susţin 
că vor procura cantităţi mai mari, pentru 
prepararea dulceţurilor și pentru păstrarea 
în stare congelată, doar după ce va mai 
scădea preţul.

În ultimii ani suprafeţele plantate cu 
pomușoare în raionul Orhei au crescut, din 
moment ce acest sector a fost acceptat spre 
subvenţionare. Astfel, în raion suprafeţele 
de teren plantate, în special cu coacăză 
neagră constituie în jur de 30 ha. După 
cum spun producătorii de pomușoare, pro-
ducţia medie la hectar de coacăză este de 8 
- 10 tone (cu plantarea a câte 3300 - 4000 
de tufe la hectar).

 Sursa: AGROinform, Orhei

La piaţa din orașul Nisporeni preţul 
boabelor de porumb a atins un nivel foarte 
înalt în această perioadă. Cantităţile expuse 
spre comercializare sunt din ce în ce mai 
mici, ceea ce înseamnă că stocurile din 
anul trecut sunt pe sfârșite. 

Preţul la porumb este de 3,20 - 3,50 lei/
kg, iar comparativ cu preţurile din aceeași 
perioada a anului trecut, se înregistrează o 
creștere cu 7 – 16 %. Scumpirea sezonieră 
se explica, în special, prin reducerea canti-
tăţilor de porumb existente în stocuri.

În acest an, suprafaţa însămânţată cu 
boabe de porumb pe întreg teritoriul raio-

nului Nisporeni este de 8729 ha, cu 11 % 
mai mult faţă de anul precedent. Conform 
estimărilor, în acest an, roada medie la 
hectar va fi  de 3,5 tone, ceea ce ar însemna  
o roada totală pe raion de aproximativ 30 
mii tone de porumb în 2017.

În acest an, în regiunea Nisporeni, cel 
mai solicitat a fost hibridul MOLDAVSCHI 
450MRf, dar și hibridul MOLDAVSCHI 
291AMRf - pentru cei ce au semănat cu 
întârziere, acesta având o epoca de maturi-
tate mijlocie.

Sursa: AGROinform, Nisporeni

NISPORENI: PORUMB MAI SCUMP 
ÎN ACEASTĂ PERIOADĂ

Pagina este realizată în colaborare cu Organizaţiile Regionale AGROin-
form. Informaţia este oferită de către sistemul informaţional de marketing 
on-line www.agravista.md, și prezintă preţurile, colectate săptămânal de 
consultanţii AGROinform de pe 5 pieţe interne, precum și sinteze lunare a 
preţurilor de pe pieţele externe din Polonia, Romania și Ucraina.

BĂLŢI: PRODUCŢIE MULTĂ, 
DAR SCUMPĂ 
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15 antreprenoare de pe ambele maluri 
ale Nistrului, care dezvoltă afaceri în dome-
niul agriculturii, s-au întors recent dintr-un 
turneu de studiu, din România. Au adus cu 
sine exemple de bune practici în agricultură, 
experienţe, impresii și, desigur, inspiraţie. 
Turneul de studiu a fost organizat de către  
Federaţia Naţională a Agricultorilor din 
Moldova AGROinform, în parteneriat cu 
Camera de Comerţ și Industrie din Tiraspol, 
în cadrul proiectului „Dezvoltarea unei 
platforme de cooperare durabilă a 
femeilor antreprenoare din agricultu-
ra de pe ambele maluri ale Nistrului” 
realizat prin intermediul Programului „Sus-
ţinerea Măsurilor de Promovare a Încre-
derii”, fi nanţat de Uniunea Europeană și 
implementat de Programul Naţiunilor Unite 
pentru Dezvoltare.

Despre alte evenimente, organizate în 
cadrul acestui proiect, V-am informat și în 
numerele anterioare  ale ziarului AgroMedi-
aInform – mese rotunde, seminare, schimb 
de experienţă, vizite de studiu și, desigur,  
Forumul Naţional al Reţelelor de Socializare 
a Femeilor din Agricultură de pe ambele 
maluri ale râului Nistru – evenimente care 
au oferit antreprenoarelor șanse inedite de 
a stabili contacte, de a colabora, de a afl a 
cât mai multă informaţie, dar și de a face 
schimb de experienţă. 

De această dată, Doamnele au avut opor-
tunitatea de a vedea cum se face agricultu-
ră la nivel european peste Prut, în România. 
O vizită care, după spusele lor, i-a inspirat 
la muncă și realizări. 

SCHIMBUL DE EXPERIENŢĂ – 
O CALE SPRE SUCCES

”Cât trăim, tot învăţăm, spune un frumos 
proverb. Și de unde dacă nu din viaţă vin ele, 
aceste proverbe, pline de adevăr și înţelepciu-
ne?... Iar din experienţa producătorilor agricoli 
din ţara vecină avem multe de învăţat”, cu 
aceste impresii au revenit acasă cele 15 an-
treprenoare. 

Pe parcursul celor câteva zile, cât a durat 
turneul de studiu, programul, mai mult decât 
generos,  le-a oferit informaţii utile și exem-
ple demne de urmat.

Vizita a început la Grupul de fi rme DOME-
NIILE LUNGU din satul Trifești, afl at la doar 
câţiva kilometri de Iași. Înfi inţată in 2001, 
ferma agricola se întinde astăzi pe o supra-
faţă de 2000 ha, reușind să devină în acest 
răstimp un exemplu de valoare și standarde 
europene în agricultură. Cele șapte fi rme, reu-
nite sub umbrela de brand DOMENIILE LUN-
GU constituie, de fapt, o afacere de familie, 
care susţine activităţi in 5 domenii principale: 
viticultură, agricultură, zootehnie, horticultu-
ră și turism. Vasile Lungu, proprietarul și ad-
ministratorul domeniilor, cel care a înfi inţat 
afacerea încă la începuturile perioadei post-
socialiste, ca un adevărat gospodar, cu mare 
drag a însoţit oaspeţii de peste Prut, oferind o 
excursie prin viile, livezile, fermele și lanurile 
pe care le are în gestiune. Mai mult, Dl Vasile 
Lungu a răspuns detaliat la toate întrebările 
antreprenoarelor (iar întrebări, după cum e și 
lesne de înţeles, au fost multe…)

MODELE DE AGRICULTURĂ 
EUROPEANĂ

În prima zi a vizitei, a fost organizată o 
excursie la Complexul de vinifi caţie, unde se 
fac vinuri de calitate în condiţiile celor mai 

moderne tehnologii de producere, păstrare și 
îmbuteliere. Lucrările de construcţie s-au fi -
nalizat recent, în anul  2014, iar acum,  Com-
plexul de vinifi caţie dispune de două linii de 
prelucrare cu o capacitate de prelucrare de 
aproximativ 100 tone pe  zi, ia capacitatea 
maximă de stocare este de 2.000.000 l. Până 
în prezent, tehnologia de producere a vinului 
era una tradiţionala, strugurii fi ind culeși 
manual, când au atins maturitatea deplina. 
Cu toate acestea, antreprenorul a decis ca 
din acest an să încerce culesul mecanizat 
al strugurilor, fapt pentru care a și procu-
rat utilajul necesar. Participantele au afl at 
despre visul Dlui Vasile Lungu de a produce 
și vinuri spumante, dar și despre faptul că 
visele au șansa de a se realiza – din acest 
sezon Complexul de vinifi caţie de la Domeni-
ile Lungu începe îmbutelierea spumantului, 
produs iniţial prin metoda italiană (in cister-
ne), ca mai apoi să producă și prin metoda 
Champenoise. Bineînţeles și cu medalii la 
concursuri internaţionale pentru vinurile fa-
bricate, cu un număr impunător de diplome, 
dar și cu o degustare ca la cele mai selecte 
case de vinuri, imaginaţia oaspeţilor a fost 
cucerită pe deplin!
Și pentru că tot suntem la capitolul 

vinifi caţie, un alt obiectiv impresionant al 
vizitei de studiu a fost podgoriile de la dome-
niile Lungu. Istoria cultivării viţei de vie la 
Domeniile Lungu a început in anul 2006 când 
s-au plantat câteva hectare pentru nevoile 
personale, pentru ca în prezent suprafaţa 
de viţa de vie cultivată să fi e de peste 130 
ha. Dintre soiurile de struguri cultivate aici 
se numără: Traminer roz, Sauvignon Blanc, 
Chardonnay, Feteasca neagră, Busuioaca de 
Bohotin, Riesling de Rhin, Feteasca albă, dar 
și Feteasca regală.  

Tatiana Guţu, antreprenoare din satul 
Vărzărești, raionul Nisporeni, ne-a mărturi-
sit că  cel mai mult au impresionat-o viile 
de la Domeniile Lungu. ”Avem și noi trei ha 

de viţă de vie, dintre care vrem să defrișăm 
circa două ha ca să înnoim via. Iată de ce 
personal pentru mine a fost de un real folos 
tot ce am văzut acolo. Modul în care este în-
grijită poama, am întrebat despre tratamen-
tele pe care le aplică pentru a obţine o roadă 

bună, dar și mai multe secrete în acest 
domeniu. Am înţeles un lucru: sunt oameni 
muncitori, cu dragoste pentru pământ și 
pentru tot ceea ce fac, iată de ce au rezulta-
te frumoase. Desigur, proiectele europene de 
care au avut parte i-au ajutat foarte mult, 
dar înţelegem că avem și noi spre ce tinde. 
Aici nu pot să menţionez despre sistemele 
de irigare pe care le-am văzut la Domeni-
ile Lungu. Noi nu avem așa posibilităţi de 
irigare. Ţi se bucură ochiul pentru plantele 
cultivate în aceste condiţii, dar și inima pen-
tru munca mare care se depune”, ne-a mai 
spus Dna Tatiana Guţu.

Apropos, de irigare. La Domeniile Lungu 
este cea mai mare suprafaţă irigată din 
Moldova de peste Prut! În modernizarea 
și extinderea sistemelor de irigaţii au fost 
investite sume importante, accesând și 
proiecte europene. Cele 1800 de ha irigate 
utilizează un sistem modern de irigaţii cu 
apă din Prut, construit pe vechiul sistem, 
din perioada 1980-1982. Aportul de 60.000 
m³ de apa pe zi este  utilizat pe suprafaţă 

cultivata sub formă de irigaţii pivot sau 
liniar.

Elena Dodon, antreprenoare din raionul 
Grigoriopol, din stânga Nistrului, a menţionat: 
”Desigur, cu așa sisteme moderne de irigare, se ob-
ţin și roade mai mari la ha. Împreună cu alte par-
ticipante am făcut și calculele necesare referitor 
la roada de porumb și de fl oarea soarelui. Este un 
exemplu vădit, spre care eu personal, în calitate 
de producător agricol care cultiv grăunţoase.”

Astra Trifești, parte a grupului de fi rme 
domeniile Lungu  este cel mai mare producă-
tor de seminţe hibrid de porumb. Majoritatea 
hibrizilor sunt marca Monsanto si Pione-
er, dar aici se produc și hibrizi românești: 
porumb Fundulea – 376, Olt; fl oarea-soarelui: 
Favorit, Performer.

COOPERARE TRANSRIVERANĂ. 
Impresii și inspiraţie în cadrul unei vizite de studiu peste Prut
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DESPRE SPIRITUL 
GOSPODĂRESC 
ȘI RESPONSABILITATE

Dl Vasile Lungu a mai  explicat condiţiile 
în care lucrează cu fi rmele internaţionale: 
”Contractul cu Monsanto privește întreg lanţul 
de procesare a seminţelor de porumb: replicare 
în câmp, uscarea boabelor, sortarea lor, tra-
tarea, dimensionarea și însăcuirea  acestora. 
Totalul suprafeţei cultivate pentru sămânţă 
este de 850 ha. Castratul se face mecanic în 
proporţie de 85-90% cu mașini de castrat din 
Franţa și SUA, iar verifi carea se face manual. 
De la răsărire si pana la perioada de înfl orire, 
se fac purifi cări biologice pentru ca în fi nal 
verifi carea purităţii genetice să se facă în la-
boratoare specializate din Anglia, Austria sau 
Franţa”, a relatat Vasile Lungu.

În procesul de producere a seminţelor, una 
din verigile importante din cadrul tehnologiei 
este prelucrarea. Calitatea seminţelor pen-
tru culturile agricole depinde foarte mult de 
tehnologia folosită în prelucrarea acestora, de 
condiţiile de recepţie, uscare, sortare, batozare 
(în special la porumb), condiţionare, calibrare, 
tratare și însăcuire a seminţelor cu aplicarea 
etichetelor aferente categoriei respective. 
Participantele au avut posibilitatea să viziteze 
și laboratorul, dar și depozitul de păstrare a se-
minţelor care are o capacitate de 4500 de tone.    

Valentina Ţurcan, antreprenoare din 
raionul Cantemir a ţinut să menţioneze despre 
spiritul gospodăresc, care se întrevede în 

toată afacerea pe care o gestionează Dl Vasile 
Lungu. ”E un om cu studii, specialist bun, care 
s-a bazat în afacerea sa  pe proiecte europene. 
Totuși, eu cred că cheia succesului său este în 
spiritul gospodăresc de care dă dovadă.  Într-o 
perioadă nu atât de mare a înregistrat realizări 
mari, iar efi cienţa economică e la un  nivel 
sporit. Am rămas impresionată de tehnologia 
cultivării porumbului, a fl orii soarelui, despre 
nare ne-a povestit antreprenorul din România. 
Și, desigur, faptul că se colaborează cu compa-
nii internaţionale constituie un avantaj enorm. 

Pentru mine tot ce am văzut acolo a fost nou. 
Toată tehnologia de producere, de utilizare a 
fertilizanţilor, de prelucrare a solului, protecţia 
plantelor, plus spiritul gospodăresc și respon-
sabilitatea specialiștilor, în condiţii economice 
prielnice dau rezultatele pe care le-am văzut”, a 
mai menţionat Valentina Ţurcan. 

Livezile de pomi fructiferi au fost ur-
mătoarea destinaţie a vizitei de studiu la 
Domeniile Lungu. Participantele au afl at că pe 
cele 30 ha de livada se cultiva aproape toate 
speciile de pomi: caiși, cireși, vișini, pruni, 
meri, peri, gutui. Și pentru că cireșii tocmai 
erau pe rod, au gustat din fructele dulci și 
apetisante. Iar pentru ca tabloul agriculturii  
moderne să fi e complet, a urmat și o vizită la 
parcul de mașini agricole. ”Avem  toată gama 
de mașini agricole de ultimă generaţie, pentru 
fi ecare cultura in parte, combine, tractoare cu 

ghidare prin GPS, mașini de prelucrat solul, 
echipamente de erbicidat, utilaje de depozitare 
și uscare, staţii moderne de condiţionare și 
tratare a seminţelor”, a povestit Dl Lungu.   

Gospodarul a mai menţionat și despre afa-

cerile sale din sectorul zootehnic. La fermele 
de la Domeniile Lungu se întreţin peste 300 
de capre de lapte Saanen, 500 oi – rasa carne, 
struţi, porci vietnamezi, dar și de alte rase, 
taurine rasa carne – Angus Aberdeen, bivoliţe 
cu pui și sute de păsări. Da, și o fermă de struţi 
– bijuteria complexului zootehnic de acolo. 

Spre seară, obosite, dar pline de impresii, 
cu câte un caieţel plin de notiţe, pe care și 
le-au făcut în timpul vizitei, doamnele au  
fost cazate tot aici, în hotelul modern ”La 
Domenii” (parte a complexului turistic de la 

Domeniile Lungu). 
Astfel, participantele au făcut cunoștinţa 

cu tradiţiile românești în agricultură, exce-
lenţă, inovaţie, stabilitate, profesionalism, 
responsabilitatea fata de oameni, societate și 
mediul înconjurător, îmbinate cu tehnologii 
avansate și  viziuni europene. 

Antreprenoarele spun că au avut parte de 
o vizită cu adevărat impresionantă și foarte 
utilă. Experienţa vastă în implementarea și 
valorifi carea  proiectelor pe fonduri europene, 
pe care o deţine unul dintre cei mai mari pro-

ducători agricoli de peste Prut, va fi  de un real 
folos pentru antreprenoarele din Moldova.

AGROTURISMUL – O ȘANSĂ 
PENTRU DEZVOLTARE 

Vizita de studiu a continuat la una dintre 
pensiunile agroturistice de lângă Piatra 

Neamţ. Acolo, proprietari pensiunii ”Smă-
răndiţa” au oferit oaspeţilor de pe ambele 
maluri ale Nistrului un adevărat model de 
ospitalitate, dar bune practici în domeniul 
dezvoltării unei afaceri în domeniul agrotu-
rismului, al gestionării și administrării unei 
pensiuni turistice. În general, noţiunea de 
agroturism, defi nește o activitate economică 
complementară agriculturii într-o localitate 
rurală. Prin aceasta, agroturismul este un mij-
loc de valorifi care integrală a mediului rural 
cu potenţialul său agricol, turistic, uman și 
economic. Mai încape oare îndoială că partici-
pantele au manifestat un interes foarte mare 
pentru astfel de activitate economică?.. Cu 

atât mai mult, cu cât tendinţa de dezvoltare a 
acestui sector ia amploare și la noi. 

Natalia Șpak, antreprenoare din orașul 
Camenca ne-a împărtășit impresiile astfel: 
”Avem și noi multe locuri frumoase, dar nu prea 
am știut să le punem în valoare. Am o afacere 
în agricultură, dar mai sunt și meșter popular. 
M-a inspirat foarte mult ideea unei pensiuni 
agroturistice. Până am ajuns acasă, în minte 
aveam deja traseele turistice care pot fi  propuse 
vizitatorilor străini, iar în sufl et – decizia fermă 
de a încerca să identifi c posibilităţi de fi nanţare 

a unei afaceri în agroturism. Când am văzut 
acea pensiune din preajma orașului Piatra 
Neamţ, parcă aș fi  văzut în realitate, cum va 
arăta visul meu. Sper să-mi reușească.” 

O EXPERIENŢĂ INEDITĂ, 
CARE VA ADUCE ROADE

Turneul de studiu a fost organizat de 
Federaţia Naţională a Agricultorilor din 
Moldova AGROinform în parteneriat cu Ca-
mera de Comerţ și Industrie din Tiraspol, în 

cadrul Programului „Susţinerea Măsurilor de 
Promovare a Încrederii”, fi nanţat de Uniunea 
Europeană și implementat de Programul 
Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare.  

Dna Aurelia Bondari, Director Exe-
cutiv AGROinform: ”Din experienţa pe care o 
are Federaţia Naţională a Agricultorilor din 
Moldova, cunoaștem faptul că astfel de vizite 
de studiu au un impact mare, iar partici-
panţii, de fi ecare dată, au șansa de a învăţa 
multe lucruri noi. De această dată, în cadrul 
vizitei au participat 15 antreprenoare de pe 
ambele maluri ale Nistrului, care au afaceri 
în domeniul agriculturii. Sunt niște doamne 
care prin munca lor, prin ceea ce au realizat 
deja, merită toată stima și respectul. Știm că 
nu este deloc ușor să înfi inţezi și să dezvolţi 
o afacere în agricultură. Cu toate acestea, 
antreprenoarele de la noi au curajul și toate 
abilităţile să înregistreze succese în acest do-
meniu. În acest context, vreau să menţionez că 
noile cunoștinţe, bunele practici și experienţe 
pe care le-au văzut în cadrul acestui turneu 
de studiu le vor fi  de folos în munca pe care 
o fac zi de zi. Foarte de important este, însă 
și entuziasmul, impresiile cu care s-au ales 
participantele, or anume exemplele frumoase 
și pozitive ne inspiră pe noi, femeile, ne fac să 
credem în forţele proprii și să muncim produc-
tiv”, a mai menţionat Dna Aurelia Bondari. 

Doina Ghilescu, membră a Consiliului 
de Administrare AGROinform, antreprenoare 
din satul Corlăteni, raionul Rîșcani: ”A fost o 
vizită  de studiu de neuitat. Am învăţat multe 

lucruri interesante, am făcut cunoștinţă cu 
multe persoane de succes. Mulţumim mult or-
ganizatorilor și urăm mult succes Doamnelor 
în implementarea cunoștinţelor și practicilor 
acumulate.”

Condimentată cu un program cultural, în 
cadrul căruia participantele au mai vizitat și 
unele obiective turistice, vizita antreprenoa-
relor peste Prut le-a oferit o boare de speranţă 
că, poate într-un viitor nu chiar îndepărtat, și 
pe meleagurile noastre își va găsi loc agricultu-
ra modernă, care aduce și venit, și satisfacţie… 
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EXTERNE

CÂTĂ ENERGIE EOLIANĂ PRODUC ŢĂRILE EUROPENE
Între ţările europene 

România ocupă a zecea 
poziţie din punct de vedere 
al ponderii energiei eoli-
ene în totalul producţiei, 
cu 10% din total. Aproxi-
mativ 315.000 din cele 3,1 
milioane de gigawatt-oră 
(GWh) de energie electrică 
brută generate în 2016 în 
Uniunea Europeană (UE) 
provin din energia eoliană. 
Cu alte cuvinte, vântul a 
produs 10% din energia 
electrică totală produsă 
în UE în 2016, potrivit 
datelor prezentate luni de 
Eurostat.

Proporţia energiei 
eoliene în total este de 
cinci ori mai mare decât 
în   2005 (2%). Ca atare, 
vântul este a patra sursă 
de energie electrică în 
UE, după energia termică 
(49%), energia nucleară 
(26%) și hidro (12%).

În statele membre ale 
UE, Danemarca a înregis-
trat cel mai mare pro-
centaj de energie eoliană 
în producţia totală de 
energie electrică, respectiv 
43% în 2016. Lituania a 
înregistrat 27%, Irlanda 
21%, Portugalia 20%, iar 

Regatul Unit 14%. Româ-
nia a înregistrat în jur de 
10% cam cât Suedia și a 
fost urmată de Croaţia, 
Austria, Polonia, Olanda. 
Cel mai prost stau din 
acest punct de vedere 
Slovacia, Malta, Slovenia 
și Cehia. Letonia și Unga-
ria au înregistrat ambele 
2%, iar Franţa, Luxem-
burg și Finlanda în jur de 
4%. Producţia de energie 
electrică eoliană crește cel 
mai rapid în Lituania și 
Danemarca. În comparaţie 
cu anul 2005, contribuţia 
energiei eoliene la gene-

rarea totală de energie 
electrică a crescut în toate 
statele membre ale UE 
care utilizează energia eo-
liană ca sursă de energie 
electrică.

Cele mai mari creșteri 
au fost înregistrate în 
Lituania (de la 0% la 27% 
sau + 27 puncte procentu-
ale), Danemarca (+24 pp), 
Portugalia (+17 puncte 
procentuale), Irlanda (+16 
pp), Spania și Germania 
(ambele +11 puncte pro-
centuale).

Sursa: digi24.ro

FAO: POLUAREA SOLULUI 
SUB SUPRAVEGHERE SPECIALĂ

Excesul de azot și urmele de 
metale cum ar fi  arsenic, cadmiu, 
plumb și mercur pot afecta meta-
bolismul plantelor și pot reduce 
productivitatea culturilor, punând în 
cele din urmă o presiune asupra te-
renurilor arabile. Atunci când intră 
în lanţul alimentar, acești poluanţi 
reprezintă, de asemenea, riscuri pen-
tru securitatea alimentară, resursele 
de apă, mijloacele de subzistenta din 
mediul rural și sănătatea umană.

Poluarea solului, datorată în 
principal activităţilor umane în urma 
cărora rezultă un exces de substanţe 
chimice în solurile folosite pentru 
cultivarea hranei, este subiectul care 
a luat amploare in cadrul celei de-a 
5-a Adunări Plenare a Parteneriatului 
Global pentru Sol, care a avut loc săp-
tămâna trecută la sediul central FAO.
Adunarea Plenară a aprobat trei noi 
iniţiative menite să faciliteze schim-
bul de informaţii: Sistemul global de 

informaţii cu privire la sol; Reţeaua 
globală a laboratoarelor de sol, înfi in-
ţată pentru a coordona și standardiza 
măsurătorile între ţări; și Reţeaua In-
ternaţională a Solurilor Negre, lansată 
pentru a spori cunoștinţele despre 
cele mai fertile soluri agricole din 
lume, cunoscute și pentru conţinutul 
ridicat de carbon al acestora.

 

POLUAREA SOLULUI SUB 
SUPRAVEGHERE SPECIALA

Aproape o treime din solurile 
lumii sunt degradate, datorită prac-
ticilor nesustenabile de gestionare a 
solului. Zeci de miliarde de tone de sol 
s-au pierdut în agricultură în fi ecare 
an, iar una dintre cauze este poluarea 
solului, care, în unele ţări, afectează o 
cincime din toate culturile.

Termenul de poluare a solului se 
referă la prezenţa în sol a substan-
ţelor chimice care fi e nu ar trebui să 
existe în sol, fi e exista în concentraţii 
mai mari decât cele normale. O astfel 
de contaminare poate fi  produsă prin 
activităţi miniere și industriale sau 
prin gestionarea defectuoasa a cana-
lelor și a deșeurilor.

În unele cazuri, poluanţii sunt răs-
pândiţi de vânt și ploaie pe suprafeţe 
mari. Importurile agricole, cum ar fi  
îngrășămintele, erbicidele și pestici-
dele - și chiar și antibioticele conţinu-
te în gunoiul de grajd - sunt, de ase-
menea, potenţiali poluanţi și prezintă 
provocări speciale datorită formulelor 
chimice în schimbare rapidă.

Poluarea solului este un risc greu 

de detectat, deoarece este mai greu 
de observat decât alte procese de de-
gradare a solului, cum ar fi  eroziunea. 
Pericolele prezentate depind de felul 
în care proprietăţile solului afectează 
comportamentul chimicalelor și vite-
za cu care intră în ecosisteme.

Diversitatea contaminanţilor și a 
tipurilor de sol, precum și modul în 
care interacţionează, fac ca sondajele 
de testare a solurilor sa fi e difi cile și 
costisitoare. Membrii PGS au susţinut 
organizarea unui simpozion global 
privind contaminarea și poluarea 
solului, care va avea loc in aprilie 
2018, și sprijină reţelele globale de 
date pentru schimbul de informa-
ţii și armonizarea standardelor, ca 
modalitate de facilitare a misiunii de 
protejare a solurilor.

 

SOLURILE NEGRE

Deși se menţionează frecvent în 
clasifi cările naţionale ale solului, „so-
lurile negre” sunt departe de a fi  uni-
forme. Noua Reţea Internaţională a 
Solurilor Negre le defi nește ca având 
cel puţin 25 de centimetri de humus 
și cu un conţinut de carbon organic în 
sol de peste 2 procente; Prin aceasta 
defi niţie se acoperă circa 916 milioa-
ne de hectare, sau 7% din suprafaţa 
de teren fără gheata din lume.

Aproximativ un sfert din solu-
rile negre sunt de tip clasic „Cer-
noziom”, cu un strat de humus 
mai mare de 1 metru; Acestea se 
găsesc în fostele prerii ale Ame-
ricii de Nord și în regiunile de 
stepă, producătoare tradiţionale 
de pâine, în Europa de Est și Asia 
Centrală inclusiv în Republica 
Moldova și Ro mania.

Reţeaua Internaţională a Solurilor 
Negre va promova conservarea și pro-
ductivitatea pe termen lung a soluri-
lor negre prin elaborarea rapoartelor 
analitice și va servi drept platformă 
pentru schimbul de cunoștinţe și 
cooperare tehnică.

Sursa: 
gazrtadeagricultura.ro

FERMIERII BRITANICI 
AVERTIZEAZĂ CĂ 
PIERDEREA MUNCITORILOR 
DIN UE VA CREŞTE 
PREŢURILE CĂPŞUNELOR

Preţul căpșunelor 
din Marea Britanie ar 
putea crește cu mai 
mult de o treime dacă 
statul nu poate asigura 
accesul muncitorilor 
europeni după Brexit, 
avertizează fermierii, 
în contextul în care cei 
mai mulţi lucrători se-
zonieri vin din Polonia, 
Bulgaria și România, 
potrivit The Guardian.

Producătorii au cerut 
guvernului să introducă 
un permis de muncă 
pentru lucrătorii sezoni-
eri, pentru a se asigura 
că extinderea produc-
ţiei fructelor, precum 
căpșunele, în Marea 
Britanie nu este oprită.

Potrivit estimărilor 
din raportul autorită-
ţii comerciale British 
Summer Fruits, dacă 
producătorii care au 
sedii în Marea Britanie 
sunt forţaţi să își mute 
operaţiunile către ţări 
din UE pentru a asigura 
accesul la muncă, preţul 
căpșunelor va înregistra 
o creștere între 2 și 2,75 

de lire per 400 de grame 
- o creștere de 37%.

Mai mult, dacă zme-
ura din Marea Britanie 
va fi  înlocuită cu fructe-
le importate, preţul va 
crește cu 50%, între 2 și 
3 lire pe 200 de grame.

Industria fructelor 
precum zmeură, căpșuni, 
mure și afi ne valorează 
mai mult de 1,2 miliarde 
de lire.

Fermierii susţin că 
accesul muncitorilor 
din UE este vital pen-
tru a susţine producţia, 
în condiţiile în care 
nouă din zece lucrători 
sezonieri care activează 
în sectorul fructelor de 
pădure și căpșunelor 
vin din Uniunea Euro-
peană, în special din 
Polonia, Bulgaria și 
România.

Cererea de personal 
este așteptată să crească 
la aproape 31.000 de oa-
meni până în 2020, dacă 
producţia va continua să 
crească în același ritm.

Sursa: mediafax.ro
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REGULI ȘI MĂSURI DE PREVENIRE 
A INCENDIILOR ÎN PERIOADA ESTIVALĂ 

ATENŢIE! Conform 
prognozelor efectuate de Ser-
viciului Hidrometeorologic de 
Stat, în perioada 25 iunie -1 
iulie, pe o mare parte a teri-
toriului Republicii Moldova 
temperatura maximă a aeru-
lui va atinge valori de peste 
33 de grade Celsius, astfel 
se va atesta COD GALBEN 
de caniculă. Totodată, există 
pericol excepţional de incen-
diu de  clasa V, cu caracter 
natural și ameninţare de 
incendiu a fâșiilor forestiere  
și  a culturilor agricole. 

Cea mai mare parte a 
incendiilor înregistrate în 
fondul forestier pe teritoriul 
Republicii Moldova sunt 
provocate intenţionat sau din 
neglijenţa și neatenţia popu-
laţiei care nu respectă norme-
le antiincendiare, în special 
în perioadele secetoase, iar 
concomitent cu creșterea tem-
peraturii sporește și suprafaţa 
pădurilor afectate de incendii.

Pentru neadmiterea și 
favorizarea condiţiilor de apa-
riţie a incendiilor, Serviciul 
Hidrometeorologic de Stat 
recomandă:

• evitarea utilizării focului 
deschis în apropierea locuin-
ţelor, anexelor gospodărești 
și a depozitelor de furaje, pe 
terenuri acoperite de vege-
taţie uscată, mai ales atunci 
când sunt amplasate în 
apropiere de păduri, plantaţii 
sau obiective cu risc ridicat de 
incendiu;

• restricţionarea efectuării 
lucrărilor care creează condiţii 
favorizante pentru producerea 
de incendii prin degajări de 
substanţe volatile sau supra-
încălziri excesive.

• În conformitate cu art. 
84 al Codului Silvic sunt con-
siderate contravenţii silvice 
nimicirea și vătămarea pădu-
rilor ca  rezultat  al  incendi-
erii sau folosirii neglijente a 
focului, încălcarea  regulilor  
de  apărare  împotriva  incen-
diilor  și a regulilor sanitare 
în pădure. Persoanele fi zice și 
juridice, care se fac vinovate 
de aceste încălcări vor fi   trase 
la răspundere în conformitate 
cu legislaţia în vigoare.

• Totodată, persoanele 
care în perioada caniculară 
desfășoară activităţi de recre-
ere în fondul forestier, sunt 
îndemnate să opteze pentru 
locurile special amenajate, 
mai ales din punct de vedere 
al siguranţei antiincendiare. 

În perioada campa-
niei agricole de vară, 
în special în perioada 
campaniei de recoltare 
a cerealelor păioase, 
creste riscul de incen-
dii atât la lanuri, cât și 
la depozitele de cereale 
și furaje, evenimente 
care pot avea consecin-
ţe dezastruoase asupra 
mediului înconjurător, 
vieţii și bunurilor.

Pentru reducerea riscuri-
lor producerii unor incendii 
pe timpul campaniei agrico-
le de recoltare a cerealelor, 
proprietarii de terenuri 
agricole, deţinătorii de uti-
laje agricole și de transport, 
precum și cetăţenii, trebuie 
să ţină cont de măsurile 
specifice de apărare îm-
potriva incendiilor care 
trebuie respectate pe timpul 
desfășurării campaniei de 

recoltare și depozitare a 
cerealelor, respectiv:

• Izolarea lanurilor prin 
fâșii arate sau discuite cu 
lăţimea de peste 20 m spre 
drumuri și păduri sau de 50 m 
spre căile ferate adiacente;

• Strângerea paielor 
rezultate în urma recoltării și 
ararea imediată a miriștii;

• Parcelarea suprafeţelor 
mari de teren cultivate cu pă-
ioase, prin fâșii longitudinale 
și transversale;

• Direcţia de recoltare a 
combinelor va fi  inversa direc-
ţiei vântului dominant;

• Interzicerea fumatului și 
a focului deschis în lanuri, pe 
miriști, pe combine, utilaje și 
autovehicule de transport, la 
mai puţin de 50 m de punc-
tele de recoltare și depozitare 
a produselor agricole com-
bustibile — în perioada de 
recoltare a cerealelor;

• Alimentarea cu carbu-
ranţi se va face în punctele de 

alimentare special amenajate, 
fi ind interzise transportul și 
transvazarea lichidelor com-
bustibile in vase deschise sau 
confecţionate din material 
plastic și alimentarea în lan 
sau la distante mai mici de 50 
m faţă de acestea, a autovehi-
culelor, mașinilor și utilajelor 
agricole;

• Remedierea unor defec-
ţiuni apărute la mașinile și 
utilajele agricole se va face 
la o distanţă de cel puţin 50 
m faţă  de lanurile nerecol-
tate, miriști sau vegetaţie 
uscată;

• La punctele de recoltare 
se vor asigura tractoare cu 
plug sau disc, cisterne cu apă, 
precum și platforme mobi-
le dotate cu furci, cazmale, 
coase, găleţi, stingătoare sau 
butoaie cu apă;

INSPECTORATUL 
ECOLOGIC DE STAT 
AVERTIZEAZĂ:

În scopul neadmiterii 
arderii miriștii, paielor, ierbii 
uscate din fâșiile  foresti-
ere de protecţie și a altor 
resturi vegetale Inspectoratul 
Ecologic de Stat a emis o 
dispoziţie  prin care agenţii 
economici,  care practică 
creșterea și colectarea cerea-
lelor, au fost preîntâmpinaţi 
și informaţi despre pericolul 
care poate fi  cauzat mediului 
în rezultatul arderii acestor 
resturi vegetale. Pe toate 
cazurile care vor fi  depista-
te inspectorii de mediu vor 
întocmi procese-verbale de 
contravenţie  administrativă 
și vor determina prejudiciul 
cauzat mediului.

Sursa foto: cvlpress.ro;  

RECOMANDĂRI PRIVIND EFECTUAREA TRATAMENTELOR FITOSANITARE
Pe teritoriul ţării s-au semnalat condiţii 

favorabile pentru dezvoltarea organismelor 
dăunătoare. În acest context, Ministerul 
Agriculturii și Industriei Alimentare reco-
mandă producătorilor agricoli să moni-
torizeze culturile agricole, dat fi ind faptul 
că persistă riscul afectării cu organisme 
dăunătoare.

La culturile cerealiere de toamnă și primă-
vară:

Rugina brună (Puccinia tritici). La de-
pistarea a peste 1-2 pustule pe frunză se vor 
efectua tratamente fi tosanitare cu unul din 
fungicidele recomandate.

Făinarea (Erysiphe graminis). Primul 
tratament chimic se va efectua la depistarea a 
peste 25 la sută plante infectate, având gradul 
de dezvoltare pe frunze de cca 5 %, în scopul 
protejării frunzei „vixil” și a spicului.

Helmintosporioza cerealelor (Helmin-
tosporium sativum).

În condiţii cu temperaturi de peste 15 0C, 
se prognozează dezvoltarea pătării brune, 
pătării reticulare și sfâșierea frunzelor. Pentru 
combatere se vor utiliza unul din produsele 
omologate.

Septorioza (Septoria tritici). În perioada 
următoare este posibilă producerea infectării 
păioaselor cu septorioză, care se va manifes-
ta pe frunze, apoi se va semnala și pe spic. 
Tratamentele se recomandă a fi  efectuate 
la momentul când gradul de atac pe frunze 
constituie peste 10 %, cu utilizarea unuia din 

fungicidele recomandate împotriva helmin-
tosporiozei.

Culturile cerealiere vor fi  monitorizate cu 
scopul determinării nivelului de răspândire a 
ploșniţei cerealelor și gândacului ovăzului.

La culturile precum, sfecla de zahăr, 
fl oarea-soarelui, și porumb:

Se va atrage atenţia asupra apariţiei 
speciilor de păduchi, prioritar la popularea 
cu păduchele negru de frunze. Tratamentele 
fi tosanitare se vor efectua cu produse de uz 
fi tosanitar (insecticide) recomandate pentru 
combaterea dăunătorilor menţionaţi.

Pentru combaterea buruienilor mono și 
dicotiledonate, anuale și perene se va efectua 
erbicidarea, cu utilizarea erbicidelor recoman-
date pentru speciile respective de buruieni.

La culturile pomicole:
Se atenţionează asupra monitorizării plan-

taţiilor pomicole pentru întreprinderea măsu-
rilor de combatere a dăunătorilor, înmulţirea și 
răspândirea cărora se va intensifi ca, în special 
în condiţii cu timp cald și secetos.

Întru diminuarea densităţii și nocivităţii 
acarienilor (acarianul brun și roșu al pomi-
lor) se vor efectua tratamente corective, care, 
urmează a fi  efectuate la depistarea a 10-15 
ex./frunză, cu utilizarea produselor de uz 
fi tosanitar omologate.

O deosebită atenţie se va atrage la popula-
rea cu păduchele de San-Jose (Quadraspidi-
otus perniciosus). În livezile de măr afectate cu 
acest dăunător, eclozarea larvelor migratoare 
din prima generaţie va începe în decada I a lunii 

iunie și se va extinde pe o perioadă de peste 40-
60 zile. La apariţia în masă a larvelor migratoa-
re din fi ecare generaţie, se vor aplica tratamente 
fi tosanitare în vederea combaterii larvelor 
mobile (până a forma scutul de protecţie).

În plantaţiile de măr se va atrage atenţia 
asupra identifi cării prezenţei păduchilor 
pomicoli, și păduchelui lânos.

În livezile de măr și prun, tratamentele 
aplicate pentru combaterea viermelui merelor 
și a prunelor vor fi  efi ciente și pentru pădu-
chele verde al mărului, păduchelui lânos și 
păduchelui cenușiu ai prunului.

Viermele merelor (Cydia pomo-
nella). Până la fi nele lunii iunie va continua 
zborul fl uturilor din generaţia hibernată. Daune 
semnifi cative pot provoca larvele din generaţia 
a II-a, în special în condiţii cu temperaturi 
ridicate și umiditate moderă.

Având în vedere nocivitatea sporită 
prognozată (din contul suprapunerii fazelor de 
dezvoltare a generaţiilor dăunătorului), pentru 
o efi cacitate înaltă, se recomandă utilizarea 
unui amestec de insecticide cu acţiune ovicidă 
și altul cu acţiune larvicidă.

Concomitent, în livezile de pere, se 
recomandă monitorizarea apariţiei viermelui 
perelor (Cydia pyrivora), la prun - viermele 
prunelor (Cydia funebrana).

Pe parcursul lunilor de vară, în livezi vor fi  
prezente toate stadiile de dezvoltare ale vier-
melui oriental (Graphilitha molesta). În lunile 
iunie-iulie se vor dezvolta larvele din genera-
ţiile II și III, care pot provoca daune lăstarilor 

tineri cât și fructelor speciilor sâmburoase, 
inclusiv la piersic.

Nu poate fi  evitată nici monitorizarea dez-
voltării moliilor defoliatoare a livezilor (molia 
păducelului, molia rozaceelor, pestriţă, aurie, 
molia coacăzului, moliei reticulare.

La cultura viţei de vie:
O deosebită atenţie se va acorda monito-

rizării următoarelor organisme dăunătoare: 
acarienii viţei de vie, cicoriţele, moliile stru-
gurilor, cicada fi toplasmosei, făinării, manei, 
brenerului.

Măsurile de protecţie a plantelor se vor 
efectua în conformitate cu recomandările 
prevăzute în Pronosticul răspândirii dăunăto-
rilor și bolilor principale a culturilor agricole 
pentru lunile iunie, iulie, august ale anului 
2017, cu aplicarea produselor de uz fi tosanitar 
omologate și incluse în Registrul de Stat, care 
poate fi  accesat utilizând link-ul: http://www.
pesticide.md/registrul-de-stat/

Tratamentele fi tosanitare pentru combate-
rea organismelor dăunătoare se vor efectua în 
funcţie de pragul economic de dăunare (PED).

Întru stabilirea măsurilor de protecţie, 
solicităm producătorilor agricoli conlucrarea 
în teritoriu cu inspectorii fi tosanitari din cadrul 
direcţiilor raionale pentru siguranţa alimen-
telor ale Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa 
Alimentelor, specialiștii Direcţiilor raionale 
agricultură și alimentaţie, Agenţiei Naţionale 
de Dezvoltare Rurală, instituţiilor de cercetări 
știinţifi ce în domeniu.

Sursa: maia.gov.md
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UN BEBELUȘ DE O ZI, NĂSCUT CU TUMOARE, 
SALVAT DE CHIRURGII MOLDOVENI

Medicii de la Institu-
tul Mamei și Copilului au 
reușit recent să salveze un 
nou-născut, înlăturându-i o 
tumoare gigantă. Bebelușul 
s-a născut cu un teratomul 
sacrococcigeal gigant. Într-o 
postare pe pagina de Face-
book a instituţiei medicale, 
se menţionează că copilul 
a venit pe lume în termen, 
prin cezariană, și avea gre-
utatea de 3 kg și 600 de gra-
me. Din nefericire micuţul 
avea și o tumoare imensă 
de peste 600 de grame, care 
comprima organele bazinu-
lui și concreștea în bazinul 
mic, notează e-sanatate.md.

Intervenţia a fost efectu-
ată de către elevii doctorului 
Eva Gudumac, fi ind supra-

vegheaţi de către dânsa. 
Intervenţia a durat aproxima-
tiv cinci ore. „Tumoarea a fost 
foarte vascularizată, existând 
risc sporit de hemoragie, 
motiv din care a fost nevo-
ie de preparate de sânge”, 
se spune în postarea de pe 
Facebook. Doctorii afi rmă că 
acum starea copilului este 
stabilă, el respiră de sine 
stătător, urmează tratament 
post-operator în Secţia Rea-

nimare chirurgicală și terapie 
intensive a Institutul Mamei 
și Copilului. Din echipa de 
medici-chirurgi au făcut 
parte: Aliona Pisarenco, șefa 
secţiei Chirurgie nou-născuţi 
a IMC, doi chirurgic-pediatri, 
Ina Revenco și Doina Hai-
darlî, medical anesteziolog,  
Angela Maniuc și asistentele 
de operaţie, Larisa Litiuc și 
Lucia Romanciuc.

Specialiștii spun că în 

ultima perioadă se observă 
creșterea incidenţei tumorilor 
congenitale la nou-născuţi. În 
astfel de cazuri diagnosticul 
este stabilit intrauterine, iar 
gravida este supravegheată la 
Institutul Mamei și Copilului. 
Chirurgii de la IMC  împreună 
cu obstetricienii institutului 
stabilesc conduita nașterii, 
infl uenţând astfel rezultatul 
post-operator.

Sursa: e-sanatate.md

TOT CE TREBUIE SĂ ȘTIM DESPRE FRUCTELE DE PĂDURE
Pentru că e vară și pentru 

că s-au copt fructele de pădu-
re, pe tarabele din pieţe putem 
găsi mure, fragi, zmeură, 
cătină, care nu numai că sunt 
delicioase, dar sunt adevărate 
surse de sănătate, farmacii 
în miniatură, prin compoziţia 
bogata pe care o au.

Fructele de pădure au în 
compoziţia lor multe vitamine, 
predominantă fi ind vitamina 
C dar și alte elemente, precum 
cuprul, seleniul, zincul, fi erul, 
care, la un loc întăresc siste-
mul imunitar și protejează 
organismul de răceală, gripă și 
alte boli infecţioase, destul de 
frecvente în anotimpul rece.

Murele, coacăza neagră, 

afi nele, conţin resveratrol, 
considerat cel mai puternic 
antioxidant cunoscut până 
acum, de patru - cinci ori mai 
puternic decât betacarotenul, 
de 50 de ori mai puternic decât 
vitamina E și de 20 de ori 
mai puternic decât vitamina 
C. Consumul de fructe și le-
gume închise la culoare, cele 
care conţin resveratrol, scade 
nivelul colesterolului rău și 
crește nivelul celui bun.

Despre resveratrolul care, 
de regula se găsește în fructele 
și legumele de culoare închisă, 
se spune că este o substanţă 
antitumorală, că încetinește 
cu până la  50% înmulţirea 
celulelor cancerigene sau 
poate chiar să le și opreas-

că, că stimulează înmulţirea 
celulelor sănătoase și capacita-
tea lor de regenerare, ajută la 
scăderea vâscozităţii sângelui, 
îmbunătăţind astfel, circulaţia 
sângelui, arterele rămânând 

elastice, menţine elasticitatea 
și fermitatea pielii, împiedică 
îmbătrânirea prematură.

Fructele de pădure pot 
preveni sau întârzia probleme 
ochilor care apar odată cu 

vârsta, dar menţin și sănătatea 
sistemului nervos central. Cine 
dorește sa-si îmbunătăţeas-
că memoria și capacitatea de 
asimilare și concentrare, e bine 
să profi te de existenta acestor 
minunate daruri ale naturii 
în loc să recurgă la pastile de 
memorie.

Fructele de pădure au capa-
citatea de a dizolva colesterolul 
și întăresc mușchii inimii. 
Compușii din fructele de pădu-
re pot preveni si chiar vindeca 
unele forme de cancer, de colon 
sau fi cat, susţin medicii care 
chiar și recomandă bolnavilor 
asemenea fructe.

Fructele de pădure sunt bo-
gate în fi bre, fi ind un remediu 
excelent împotriva constipaţiei, 

datorită fi brelor pe care le con-
ţin. Deoarece au un conţinut 
ridicat de nutrenţi atât de 
necesari pentru un organism 
sănătos, fructele de pădure au 
capacitatea de a te face mai 
activ, ajutându-te astfel, sa 
lupţi cu depresia.

Fructele de pădure pot fi  
consumate ca atare, în stare 
proaspătă, sau preparate sub 
formă de ceai, gem ori dulcea-
ţă, suc, sirop sau macerate în 
mierea de albine, ca de exem-
plu, cătina.

Nu trece nepăsător prin 
piaţă, pe lângă fructele de 
pădure. Ia-ti o punga de fructe 
pentru acasă!

Sursa: ziare.com

PUBLICITATEA BĂUTURILOR ALCOOLICE ÎN PRESĂ ȘI PE INTERNET 
VA FI RESTRICŢIONATĂ

Publicitatea băuturilor alcoolice 
în presa tipărită și audiovizuală va fi  
parţial  interzisă. Aceste produse nu 
vor fi  promovate nici în transportul 
public,  cinematografe sau pe internet. 
Restricţiile au fost propuse de Mi-
nisterul Sănătăţii, într-un proiect de 
modifi care a legilor care reglementează 
publicitatea  alcoolului. Modifi cările 
au fost aprobate  pe data de  8 iunie, în 
cadrul ședinţei Guvernului Republicii 
Moldova.

Astfel, la radio și TV reclamele la 
alcool vor fi  difuzate doar între orele 
22.00 - 7.00. De asemenea, imaginile 
cu produse alcoolice nu vor fi  publicate 
nici pe coperţile ziarelor sau revistelor. 
Cât privește zona online, publicitatea la 
alcool va fi  permisă doar pe paginile web 
ale producătorilor. Totodată, promova-
rea băuturilor alcoolice va fi  interzisă 
în apropierea sau în incinta instituţiilor 
de învăţământ și medicale. Reclamele 
cu produse alcoolice vor putea fi , totuși, 
difuzate sau afi șate în timpul eveni-

mentelor naţionale sau tradiţionale, 
în magazine specializate, pe teritoriul 
întreprinderilor producătoare de alcool, 
pe bilete de călătorie, în interiorul și 
exteriorul aeronavelor. Proiectul mai 
prevede că, în promovarea produselor 
alcoolice, nu vor fi  admise imaginile 

și mesajele care sugerează că alcoolul 
îmbunătăţește starea fi zică, psihică și 
intelectuală a persoanei sau contribuie 
la obţinerea succeselor personale și 
profesionale. 

Ministerul Sănătăţii avertizează 
că abuzul de alcool favorizează apa-
riţia cirozelor hepatice, hipertensiu-
nii arteriale, accidentelor vasculare 
cerebrale, cancerului și malfor-
maţiilor congenitale. În Republica 
Moldova, 200 de oameni din 100 de 
mii mor din cauza bolilor provo-
cate de alcool. De asemenea, 40 la 
sută dintre cazurile de intoxicaţii 
înregistrate anual sunt provocate de 
abuzul de alcool.

În prezent, la evidenţa medici-
lor se afl ă 47 de mii de alcoolici. În 
fi ecare an, peste 8000 de persoane 
cu psihoze alcoolice sunt spitalizate. 
Tratamentul unui bolnav internat 
costă cel puţin 6000 de lei.  În cazul 
terapiei aplicate în ambulatoriu, 
cheltuielile ajung până la 17 000 de 
lei, pentru un pacient.

De cele mai multe ori, din 
cauza modifi cărilor din pro-
gramul zilnic, ne confruntăm 
cu stări tranzitorii, neplăcute, 
ale tactului intestinal. Schim-
barea alimentaţiei și a orelor 
de masă, faptul că facem mai 
puţin sport, nu ne hidratăm 
sufi cient, duce la un discon-
fort al organismului. Iată de 
ce, este indicat să ajungem 
la o sala de sport, să facem 
mișcare dimineaţa, înainte de 
a începe programul de lucru, 
să ducem un mod activ de 
viaţă. Este bine știut că 30 de 
minute pe zi ne ajută să ne 
menţinem în formă și să fi m 
sănătoși.

Chiar dacă o alimentaţie 
sănătoasă este împiedicată de 
tentaţiile întâlnite la tot pasul, 
există și soluţii efi ciente. Astfel, 

trebuie să încercăm să consu-
măm la fi ecare masă legume de 
sezon, cantităţi mici de proteine 
animale și să apelăm în mod 
regulat la gustări pe bază de 
iaurt cu probiotice. E fi resc să 
avem post e, însă e important 
să le satisfacem cu alimente 
sănătoase. De exemplu, în loc 
de paste cu un sos greu de 
brânză, putem opta, cu ușurinţă, 
pentru o reţetă ușoară cu roșii 
și usturoi, acompaniate de o 
salată verde. La fel, în loc de 
îngheţată și frappe, ne putem 
bucura de un iaurt răcoritor cu 
gust delicios de fructe, care nu 
doar potolește foamea, ci ajută 
organismul să-și regleze fl ora 
intestinală.

În loc de produse de patise-
rie, dimineaţa, vom savura un 
mic dejun cu cereale integrale 
și iaurt, care ţin de foame mai 
mult timp, datorită fi brelor și 
proteinelor care reglează tran-
zitul intestinal, dar și datorită 
bacteriilor probiotice, plus că 
reprezintă o excelentă sursă de 
vitamina D. Alimentele cu efect 
răcoritor, care trebuie să existe 
pe masa noastră, în aceas-
tă perioadă caniculară, sunt 
zarzavaturile cu frunze verzi 
(spanacul, salata verde, varza), 
legumele care au un conţinut 
scăzut de amidon (fasolea verde 
și galbenă, conopida, broccoli, 
dovleceii, ciupercile, castraveţii) 
și, nu în ultimul rând, fructele 
proaspete de sezon (în special 
pepenele roșu, căpșunile, coa-
căza, afi nele, zmeura, caisele și 
vișinele). Gustul rafi nat al aces-

tor alimente poate fi  îmbunătăţit 
prin adăugarea unor ingrediente 
la fel de proaspete și răcoroase, 
cum sunt lămâia,  busuiocul, 
pătrunjelul și menta.

O atenţie deosebită trebuie 
să oferim și temperaturii li-
chidelor consumate. Lichidele 
extrem de reci, pline de gheaţă 
sau îngheţata nu sunt cea mai 
bună soluţie de a ne răcori. 
Senzaţia de rece e doar în gură, 
însă stomacul e cel care suferă 
mai apoi, acesta se contrac-
tă și își încetinește digestia, 
producându-se astfel probleme 
la nivel gastro-intestinal.

Sursa: Centrul de Sănăta-
te Publică, Chișinău
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ZIUA NAŢIONALĂ A PORTULUI 
POPULAR, LA CEA DEA DOUA EDIŢIE

CÂŢI BANI ADUCE TURISMUL 
ÎN ŞI DIN MOLDOVA

Duminică, 25 iunie, 
în Republica Moldova a 
fost sărbătorită cea de-a 
două ediţie a Zilei Naţio-
nale a Portului Popular. La 
Chișinău, evenimentul s-a 
desfășurat în incinta Muze-
ului Naţional de Etnografi e 
și Istorie Naturală. Preci-
zăm că sărbătoarea  a fost 
instituită de Parlamentul 
Republicii Moldova, la iniţi-
ativa Ministerului Culturii. 
Conform hotărârii Legislati-
vului, ultima zi de duminică 
a lunii iunie a fost declarată 
„Ziua Portului Popular”.

 
Prezentă la festivitate, 

ministrul Culturii Monica Ba-
buc a subliniat faptul că nu 
întâmplător Muzeul National 
de Etnografi e și Istorie Natu-
rală a fost ales drept locaţie 
pentru desfășurarea acestei 
sărbători, deoarece aici se 
păstrează cea mai bogată 
colecţie de costume populare, 
un adevărat tezaur naţional. 
De asemenea, ofi cialul a 
mulţumit partenerilor pentru 
sprijinul acordat la organiza-
rea evenimentului, se arată 
în comunicatul de presă al 
Ministerului Culturii. 

La rândul său, Karen R. 
Hilliard, directorul USAID 
Moldova, a notat că Guvernul 
Statelor Unite ale Americii 
este alături de Republica 
Moldova pentru a promova 
patrimoniul cultural și turis-
mul în această ţară.

Ediţia din acest an a Zilei 
Naţionale a Portului Popular, 
a fost organizată de Minis-
terul Culturii în parteneriat 
cu Institutul Cultural Român 
„Mihai Eminescu” de la 
Chișinău, Muzeul Naţional de 
Etnografi e și Istorie Naturală, 
Centrul Naţional de Conser-

vare și Promovare a Patri-
moniului Cultural Imaterial, 
Uniunea Meșterilor Populari 
și Casa portului popular 
„Casa Cristea”, și al partene-
rului strategic Proiectul de 
Competitivitate din Moldova 
fi nanţat de Agenţia State-
lor Unite pentru Dezvoltare 
Internaţională (USAID) și 
Agenţia Suedeză pentru 
Cooperare Internaţională și 
Dezvoltare (Sida).

De această dată, sărbătoa-
rea a cuprins trei componen-
te prioritare: costumul de pa-
trimoniu, costumul oaspete, 
costumul modern inspirat de 
cel tradiţional, având drept 
scop valorifi carea costumu-
lui autentic popular româ-
nesc și ale etniilor din ţară, 
cunoașterea pieselor compo-

nente ale costumului și ale 
simbolurilor acestuia, precum 
și promovarea tehnicilor de 
confecţionare a costumului 
popular pe plan naţional și 
internaţional. 

În premieră, la eveniment 
au participat oaspeţi din 
Estonia – Centrul de creaţie 
populară din Tallinn, cu o 
expoziţie de costume estoni-
ene de nuntă.  De asemenea, 
parte a evenimentului au 
fost colecţionarii privaţi din 
România: Sebastian Paic - cu 
o colecţie de costume din 
zona Transilvaniei și Laura 
Diaconu, cu o colecţie de cos-
tume tradiţionale din sudul 
Moldovei.

Evenimentul a inclus un 
program artistic deosebit 
prezentat de colective profe-

sioniste și formaţii artistice 
de amatori din diferite ra-
ioane ale ţării, printre acești 
fi ind Orchestra „Fluieraș”, 
Cornelia Ștefăneţ, Nicolae 
Glib, Nătăliţa Munteanu ș.a, 
baletul Black and White, Geta 
Burlacu și Jazz Orchestra 
Academiei de Teatru, Muzică 
și Arte Plastice, sub conduce-
rea lui Petru Haruţă.

Menţionăm că în acest 
an Sărbătoarea Naţională 
a Portului Popular a ajuns 
tocmai până la Strasbourg și 
a fost marcată prin vernisa-
rea expoziţiei dedicate Zilei 
Naţionale a Portului Popu-
lar al Republicii Moldova. 
La eveniment au participat 
Prim-ministrul Pavel Filip, 
Ministrul Culturii, Monica 
Babuc, ofi ciali europeni și 
moldoveni.
Șeful Executivului a 

apreciat că portul popular 
este un element foarte drag 
al tradiţiilor moldovenești, 
care reprezintă identitatea 
Republicii Moldova, expri-
mă creativitatea naţională 
și dragostea de frumos. La 
rândul său, Ministrul Culturii, 
Monica Babuc, a spus că Ziua 
Portului Popular demonstrea-
ză diversitatea multicultu-
rală a Republicii Moldova și 
contribuie la consolidarea 
societăţii noastre.

Expoziţia portului popu-
lar al Republicii Moldova la 
Strasbourg s-a desfășurat în 
perioada 26-30 iunie. În cadrul 
acesteia au fost expuse 22 
de fotografi i care reprezintă 
portul popular din colecţia Mu-
zeului National de Etnografi e 
și Istorie Naturală, precum și 5 
costume naţionale și 6 ii de la 
Casa Cristea. 

Sursa foto: mc.gov.md;  
gov.md

Contribuţia directă a 
industriei călătoriilor și 
turismului la economia 
Moldovei se așteaptă să 
crească cu 3% în 2017, până 
la un total de 1,4 miliarde 
lei (76,8 milioane de dolari), 
arată un raport emis de 
Consiliul Mondial al Turis-
mului și Călătoriilor (WTTC), 
scrie mold-street.com.

Potrivit studiului con-
tribuţia directă a industriei 
turismului în economia 
Moldovei a fost în 2016 de 
1,3 miliarde de lei, ceea ce 
constituie doar un procent 
din produsul intern brut al 
ţării în 2016.

La acest capitol Moldova 
ocupă unul din ultimele lo-

curi din lume, poziţia 171 din 
cele 185 de state analizate 
de raportul dat. De exemplu 
Armenia, ţară comparabilă ca 
mărime și populaţie obţine 
din turism venituri directe de 
circa șase ori mai mari, iar 
România de peste 30 de ori, 
precizează mold-street.com.

Potrivit studiului indus-
tria turismului oferă în pre-
zent locuri de muncă pentru 
circa 10.000 de oameni, sau 
aproape 0,9% din totalul 
populaţiei ocupate, iar  către 
anul 2027 numărul celor ce 
muncesc în domeniul turis-

mului se va majora până la 
12.000, estimează raportul.

Exportul de vizitatori a 
generat în 2016 venituri de 
șase miliarde de lei (304 mi-
lioane dolari), reprezentând 
8,3% din totalul exporturilor 
din anul trecut. 

Se estimează că acestea 
vor crește cu 1,2% în 2017 și 
vor cu 4,9% pe an, în perioa-
da 2017-2027.  

Potrivit Consiliul Mondial 
al Turismului și Călătorii-
lor investiţiile în industria 
turismului sunt nesemnifi ca-
tive - de doar 700 milioane 
lei în 2016 (mai puţin de 40 
milioane dolari), reprezen-
tând 2,2% din investiţiile de 
capital în economia Moldovei.

Valoarea investiţiilor ar 

urma să crească cu 4,9% 
în 2017 și cu 4,3% pe an în 
următorii zece ani până la 1,1 
miliarde de lei în 2027.

De notat că la nivel 
global industria turismului 
și călătoriilor a contribuit cu 
circa 2.306 miliarde de dolari, 
dar aportul total la PIB-ul 
global a fost în 2016 de 7.613 
miliarde de dolari. 

Industria oferă locuri 
de muncă pentru circa 292 
milioane de persoane, care 
au oferit servicii la peste 1,4 
miliarde de vizitatori.

Sursa: mold-street.com

Bloomberg Global Health 
Index a dat publicităţii topul 
ţârilor listate ca fi ind cele 
mai sănătoase din lume. 
În fruntea clasamentului, 
se afl ă Italia, pentru că 
atunci când vine vorba de 
trăit o viaţă lungă, acesta 
este locul în care trebuie să 
fi i.”Cizma” Europei, înconju-
rată de cinci mări, este ţara 
cu cei mai sănătoși oameni 
de pe pământ. 163 de state 
au fost analizate de cei de 
la Bloomberg, iar concluzia 
a fost că un copil născut 
în Italia are cele mai mari 
șanse să ajungă octogenar.

Italia este unul dintre 
cele mai dezvoltate state din 
lume, însă creșterea ei eco-
nomică a stagnat de câteva 
decenii, aproape 40% dintre 
tinerii italieni sunt șomeri, 

iar ţara are una dintre cele 
mai mari datorii din lume, 
raportată la economia sa. 
Și cu toate acestea, italienii 
sunt în cea mai bună formă. 
Americanii, canadienii și 
britanicii, de exemplu, suferă 
de tensiune arterială mare 
sau colesterol.

Dintre factorii care au 
contribuit decisiv la punc-
tarea favorabilă a Italiei se 
afl ă sistemul de sănătate 
care este deja foarte efi cient, 
dar care - chiar și așa - este 
îmbunătăţit de la an la an. 
Italia are „exces de medici”, 
spune Tom Kenyon, medic și 
CEO al Project Hope. Iar unul 
dintre cele mai vizionate și de 
lungă durată show-uri tv din 
ţară se numește „A Doctor 
in the Family” (Un doctor în 
familie).

Dar, desigur, până la 

sistemul de sănătate, un 
alt factor major este dieta 
mediteraneeană a italienilor, 
cea mai sănătoasă din lume, 
bazată pe ulei de măsline, 
pește, fructe și legume 
proaspete, chiar și când e 
vorba de preparate tradiţio-
nale, precum pizza sau paste.

Adam Drewnowski, direc-
tor al Center for Public Health 
Nutrition de la Universitatea 
din Washington, a scris 
despre importanţa accesului 
consumatorului la produse 
proaspete, fructe, carne 
slabă și pește. Iar Italia le are 
pe toate.

Porţiile de mâncare nu 
sunt atât de voluminoase, iar 
masa în sine este împărţită 
în mai multe feluri, savurate 
în tihnă, pe o durată mai 
îndelungată. De asemenea, 
italienii obișnuiesc să ia 

cina în familie sau alături 
de prieteni, lucru care, cred 
experţii, este important de 
subliniat deoarece contribuie 
la eliberarea stresului, asigu-
rând o stare de bine, precum 
și un sentiment de echilibru 
și confort. 

Durata medie de viaţă 
pentru italieni este de 83 
de ani, iar asta a fost pusă 
în legătură directă cu un alt 
obicei tradiţional al lor: la 
Passegiata sau plimbarea de 
după cină pe care obișnuiesc 
să o facă. Mai mult, însuși 
relieful Italiei, presărat de 
dealuri și coline, contribu-
ie la starea de sănătate a 
locuitorilor ei, pentru că, în 
mod natural, vrând-nevrând, 
cei mai mulţi dintre ei ajung, 
printr-o simplă deplasare, să 
facă sport. 

Preocuparea pentru o 

viaţă sănătoasă a italienilor 
apare, de altfel, și la nivelul 
mentalităţii lor: una din-
tre expresiile lor cele mai 
uzuale este „La Salute prima 
di tutto” - sănătatea înainte 
de toate.

Fiecare ţară din acest 
index a fost analizată și clasi-
fi cată în funcţie de mai multe 
variabile, precum speranţa 

de viaţa, cauzele deceselor și 
riscurile de sănătate. 

Iată cum arată top 10 
al celor mai sănătoase ţări 
din lume: 

Italia; Islanda; Elveţia; 
Singapore; Australia; Spania; 
Japonia; Suedia; Israel; 
Luxemburg.

Sursa: text, foto  gustarte.ro

TOP 10 AL CELOR MAI SĂNĂTOASE ŢĂRI DIN LUME. 
ITALIA  ÎN FRUNTEA CLASAMENTULUI
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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    6/29/2017

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 15.00 17.00 16.00 11.00 15.00 11.00 11.00 13.00 11.00 25.00 45.00 20.00 15.00 15.00 15.00
Cartofi 6.00 7.00 7.00 1.00 2.00 2.00 - - - - - -  -  -  - 
Cartofi  timpurii 6.50 8.00 8.00 5.00 10.00 6.00 6.00 7.00 6.00 3.50 9.00 7.50 5.00 6.00 5.00
Castraveţi 3.00 4.00 3.50 4.00 6.00 5.00 6.00 7.00 6.00 6.00 10.00 8.00 5.00 6.00 5.00
Ceapă galbenă 7.00 7.50 7.50 3.00 3.50 3.00 3.00 4.00 3.00 6.00 9.00 7.00 6.00 7.00 6.00
Ceapă roşie  -  -   - - - - 12.00 14.00 12.00 - - -  -  -  - 
Ciuperci Shampinion  -  -   - - - - 26.00 27.00 26.00 35.00 38.00 35.00 30.00 30.00 30.00
Dovlecei  -  -  - 1.00 1.00 1.00 2.00 3.00 2.00 3.00 6.00 5.00 2.00 3.00 3.00
Morcov  -  -   - 5.00 8.00 7.00 5.00 8.00 5.00 - - -  -  -  - 
Morcov timpuriu  -  -   - - - - 6.00 7.00 6.00 7.00 9.00 8.00 8.00 8.00 8.00
Pătrunjel  -  -  - - - - 15.00 20.00 15.00 - - -  -  -  - 
Ridiche neagră  -  -  - - - - 2.00 2.00 2.00 - - -  -  -  - 
Roşii de seră 16.00 19.00 18.00 18.00 25.00 20.00 12.00 20.00 12.00 10.00 22.00 18.00 17.00 18.00 17.00
Salată  -  -  - - - - 20.00 20.00 20.00 - - -  -  -  - 
Sfecla de masa timpurie  -  -  - 3.50 5.00 3.50 2.00 3.00 2.00 8.00 10.00 8.00 5.00 6.00 5.00
Usturoi  -  -  - - - - 25.00 35.00 25.00 35.00 65.00 55.00  -  -  - 
Varză timpurie 6.00 7.00 6.00 4.00 4.00 4.00 3.50 4.00 3.50 6.00 9.00 7.00 4.00 5.00 4.00
Varză broccoli  -  -  - - - - 25.00 27.00 25.00 - - -  -  -  - 
Varză conopidă  -  -   - - - - 12.00 20.00 12.00 10.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
Varză de pechin  -  -  - - - - 10.00 12.00 10.00 12.00 20.00 15.00  -  -  - 
Vinete  -  -   - - - - 20.00 23.00 20.00 25.00 30.00 25.00  -  -  - 

FRUCTE
Banane  -  -   - - - - 20.00 25.00 20.00 - - - 25.00 28.00 25.00
Caise 13.00 22.00 18.00 10.00 15.00 12.00 14.00 18.00 14.00 15.00 25.00 20.00 15.00 17.00 15.00
Căpşune  -  -  - - - - - - - 40.00 40.00 40.00  -  -  - 
Cirese  -  -   - 10.00 12.00 11.00 15.00 20.00 15.00 - - -  -  -  - 
Coacăză neagră 25.00 30.00 26.00 35.00 35.00 35.00 30.00 35.00 30.00 35.00 50.00 40.00 38.00 38.00 38.00
Coacăză rosie 14.00 15.00 14.00 - - - 20.00 23.00 20.00 20.00 25.00 25.00  -  -  - 
Grepfrut  -  -   - - - - 21.00 23.00 21.00 - - -  -  -  - 
Lămâi  -  -   - - - - 36.00 38.00 36.00 - - - 30.00 30.00 30.00
Mandarine  -  -  - - - - 37.00 39.00 37.00 - - -  -  -  - 
Mere  -  -   - - - - - - - 5.00 7.00 6.00  -  -  - 
Mere Richard  -  -   - - - - - - - 18.00 18.00 18.00  -  -  - 
Pepene galben (zemos)  -  -  - - - - 23.00 25.00 23.00 - - -  -  -  - 
Pepene verde (harbuz)  -  -   - - - - 10.00 11.00 10.00 - - -  -  -  - 
Pere  -  -   - - - - 28.00 34.00 28.00 - - -  -  -  - 
Piersici  -  -  - 8.00 11.00 10.00 10.00 15.00 10.00 12.00 20.00 15.00 6.00 7.00 6.00
Portocale  -  -   - - - - 22.00 24.00 22.00 - - -  -  -  - 
Prune uscate  -  -  - - - - 18.00 30.00 18.00 25.00 35.00 30.00  -  -  - 
Vişină  -  -  - - - - 15.00 20.00 15.00 10.00 15.00 15.00 10.00 10.00 10.00
Zmeură 13.00 14.00 14.00 20.00 25.00 20.00 20.00 25.00 20.00 25.00 40.00 35.00 25.00 28.00 28.00
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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 / Serviciu Preţ Cantitate Contacte 

Porumb boabe 3 t s. Chetrosu, r. Drochia; Telefon: 025255275; Mobil: 
060573200; Email: iondoni@mail.ru 

Seminţe de fl oarea 
soarelui 3 t Telefon: 025254838; Mobil: ; Email: angel@mail.ru 

Ardei dulci 300 kg Telefon: ; Mobil: +37379578514; Email: timoting@
gmail.com 

Castraveţi sere 200 kg Telefon: ; Mobil: +37379578514; Email: timoting@
gmail.com 

Castraveţi 10 MDL 300 kg s. Antoneuca, r. Drochia; Mobil: 069194978; Email: 
ionjitari@mail.md 

Ardei 25 MDL s. Antoneuca, r. Drochia; Telefon: 069194978; 
Email: ionjitari@mail.md 

Morcovi s. Antoneuca, r. Drochia; Telefon: ; Mobil: 
069194978; Email: ionjitari@mail.md 

Cartofi  Fălești, Făleștii Noi; Telefon: 067389906; Mobil: ; 
Email: ionjitari@rambler.ru 

Miere de albini 30 kg s. Fântâniţa, r. Drochia; Telefon: 025241251, 
079308922; 

Familii de albini 3 unităţi s. Fântâniţa, r. Drochia; Telefon: 025241251, 
079308922; 

Vacă de lapte 12 000 MDL 1 unitate s. Fântâniţa, r. Drochia; Telefon: 025241251, 
079308922; 

Sistem de irigare 
Bauer 2 unitate Fălești, Făleștii Noi; Telefon: 067389906; Email: 

ionjitari@rambler.ru 

Plasă pentru sere 1 unitate Fălești, Făleștii Noi; Telefon: 067389906; Mobil: ; 
Email: ionjitari@rambler.ru 

Castraveţi 12 MDL s. Hăsnășenii Noi, r. Drochia; Mobil: 
+37368989709; Email: leontieva@mail.ru 

Ardei dulci 20 MDL 300 kg s. Hăsnășenii Noi, r. Drochia;; Mobil: 
+37368989709; Email: leontieva@mail.ru 

Ardei sere 20 MDL 200 kg s. Ţarigrad, r. Drochia; Telefon: +37369269879; 
Email: bej@mail.ru 

Castraveţi sere 8 MDL 200 kg s. Ţarigrad, r. Drochia; Telefon: +37369269879; 
Email: bej@mail.ru 

Sistem de irigare 
italian 5 000 € 1 unitate Email: wiorel.eremia@gmail.com 

Prune uscate 50 t s. Vărzărești r .Nisporeni; Mobil: 079560148; 
079560148 

Baloţi de lucerna 600 unităţi Nisporeni; Telefon: 026446023; Mobil: 026446023; 
Vând piersic in stare 
proaspătă 

s. Stolniceni, r. Hâncești; Mobil: 069491448; Email: 
1448 

Piersic de calitate 
superioară 

Logănești; Telefon: -; Mobil: 069530536; Email: 
meletiem@imbox.ru 

Piersic- soi rezistent 
la păstrare 

Logănești; Telefon: 026957537; Email: mariasir-
bu64@mail.ru 

Piersic în stare 
proaspătă 500 kg Logănești; Telefon: 060095595; Mobil: ; 

Piersici Logănești; Telefon: 026957443; Mobil: 068083841; 
Email: ecaterina_sajine@mail.ru 

Vând piersic 4 t Sipoteni; Mobil: 079736664; Email: mionmanic@
mail.ru 

Cartofi  10 000 MDL 5 t s. Valea Mare, r. Ungheni; Telefon: +373 23643230; 
Mobil: +373 68840400; Email: apascaru@mail.md 

Roșii 20 000 MDL 10 t Mobil: +37369357289; Email: strungarubs@mail.md 
Persici calitative 3 t s. Dahnovici, r. Hâncești; Mobil: 068504883; 

Roșii 20 000 MDL 10 t 
MD-3618, s. Chirileni, raionul Ungheni ; Telefon: 
+373 236 75341; '; Mobil: +373 79207222 ; Email: 
vladei@mail.md 

Piersic 4 t Logănești; Telefon: 026992932; 
Vând prune 4 t Logănești; Telefon: 079215090; 
Prune în stare proas-
pătă 3 t Logănești; Telefon: 026957427; Mobil: 068083841; 

Email: rotaru59i@bk.ru 

Prune calitative 2 t Logănești; Telefon: 026957897; Email: neonela.
covasn@mail.ru 

Prune 3 t s. Logănești, r. Hâncești; Telefon: (0269)-57-648; 
Prune in stare proas-
pătă 3 t Logănești; Mobil: 068657323; Email: mmora-

rasum@bk.ru 
Vindem prune 3 t s. Logănești, r. Hâncești; Mobil: (0269)-57-6-19; 

Echipamente agricole 2 unităţi s, Bălănești r. Nisporeni; Telefon: 026453598; 
Email: 026453598 

Prune uscate 20 t Nisporeni; Telefon: +373 (264) 2-30-50; Mobil: 
+373 67123050; Email: prudolbs@mail.md 

Vin roșu Moldova 1 000 l Nisporeni; Mobil: +373 26422020; Email: ciori-
cibs@mail.md 

Vin roșu Moldova 20 t Rezina, Echimăuţi; Mobil: 068632347; Email: 
onegura@mail.ru 

Castraveţi 500 kg Nisporeni; Mobil: 069502055; Email: popa@mail.ru 

Comercializez miei 10 unităţi s. Taracuta;, r. Cantemir; Mobil: 069279415; Email: 
curcenco@mail.md  

Brânză de oi 250 kg s. Taracuta; Telefon: 027354661; Mobil: 
069279415; Email: curcenco.elena53@mail.ru 

Făină de grâu 3 t s. Baimaclia; Telefon: 027343292;   Email: sacali@
mail.md 

Brânză de vaci 100 kg Telefon: 027343209; Mobil: 079004587; Email: 
valentina.turcan.59@mail.ru 

Comercializez cârlani 10 unităţi s. Coștangalia; Telefon: 027355219; Mobil: ; Email: 
a.cioroi@mail.md 

Comercializez purcei 
mici,15-20 kg. 15 unităţi Telefon: 027343209; Mobil: 079004587; Email: 

valentina.turcan.59@mail.ru 

Comercializez cârlani 12 unităţi s. Coștangalia; Telefon: 027354658; Mobil: 
067342765; Email: vitalie.1977@mail.ru 

Comercializez piersic 3 t s. Câietu; Telefon: 029892420; Mobil: 067303546; 
Email: leu23@mail.ru 

Comercializez brânză 
de oi. 200 kg s. Coștangalia; Telefon: 027355219; Email: 

a.cioroi@mail.md 

Miere de albini 180 kg s. Chioselia; Telefon: 027354295; Email: d.axenti@
mail.ru 

Miere de albini 220 kg s. Chioselia; Telefon: 027354345; Email: 
l.cioclea@mail.ru 

Comercializez piersici. 2 s. Câietu, r. Cantemir; Telefon: 029892562; Email: 
daghii52@yahoo.com 

Comercializez piersici. 3 t s. Câietu, r. Cantemir; Telefon: 029892545; Email: 
tdaghii@mail.md 

Comercializez piersici. 2 t s. Câietu; Telefon: ; Mobil: 067303546; Email: 
andoni1280@mail.ru 

Comercializez piersici. 3 t s. Câietu; Telefon: 029892454; Email: derivolcpv@
mail.ru 

Comercializez cârlani 15 unităţi s. Coștangalia; Telefon: 027355254; Email: 
v.lanciu@mail.ru 

Comercializez brânză 
de oi 150 kg s. Coștangalia; Telefon: 027355254; Email: 

v.lanciu@mail.ru 
Comercializez brânză 
de vaci 350 kg s. Baimaclia. r. Cantemir; Telefon: 027343485; 

Email: cazacual@mail.ru 
Comercializez brânză 
de oi 200 kg s. Câietu, r. Cantemir; Email: ghenaoltean@mail.ru 

Comercializez cârlani 27 unităţi s. Câietu, r. Cantemir; Email: ghenaoltean@mail.ru 

Comercializez piersici 3 t s. Câietu, r. Cantemir; Telefon: 029892449; Email: 
celarschii.m@mail.ru 

Comercializez baloţi 
de fân de lucernă 

1 000 
unităţi 

s. Baimaclia, r. Cantemir; Telefon: 37327343310; 
Email: gumihail@mail.md 

Miere de mai 80 000 MDL 2 t s. Todirești, r. Ungheni; Telefon: +373 23649453; 
Mobil: +373 69239827; Email: vgladchi@mail.ru 

Caise 15 000 MDL 4 t 
MD-3644, s. Sculeni, raionul Ungheni ; Telefon: 
00373 236 63247;  Mobil: 00373 692168701 ; 
Email: rusupavel@mail.md 

Piersic 18 000 MDL 5 t 
MD-3644, s. Sculeni, raionul Ungheni ; Telefon: 
00373 236 63247;  Mobil: 00373 692168701 ; 
Email: rusupavel@mail.md 

Pepene galben 25 000 MDL 2 t 
MD-3618, s. Chirileni, raionul Ungheni ; Telefon: 
+373 236 75341; Mobil: +373 79207222 ; Email: 
vladei@mail.md 

Morcov 10 000 MDL 4 t 
MD-3618, s. Chirileni, raionul Ungheni ; Telefon: 
+373 236 75341; '; Mobil: +373 79207222 ; Email: 
vladei@mail.md 

Pepene galben 28 000 MDL 3 t Mobil: +37369357289; Email: strungarubs@mail.
md 

Măr s. Sudarca r. Dondușeni; Telefon: 069267180; 
Mobil: 068951130; Email: valeria-cernei@mail.ru 

CERERI
Produs / Serviciu Preţ Cantitate Contacte 

Cumpăr boabe de 
porumb 1 t or. Hâncești; Mobil: 069086543; 

Cereale organice 290 € 100 t 
Telefon: 00496214321711; Mobil: 
004917680753097; Email: nicolae.tcaci@
kruecken-organic.de 

Tărâţe 6 t s. Târnova, r. Dondușeni; Mobil: 079503214; 
Email: vgrigorita@gmail.com 

zahăr 20 unităţi s. Târnova, r. Dondușeni; Mobil: 079503214; 
Email: vgrigorita@gmail.com 

Cartofi  noi Mobil: +37369593838; Email: Ghirciuo@rambler.ru 
Varză Mobil: +37369593838; Email: Ghirciuo@rambler.ru 

Stupi de albini etajate 4 unităţi s. Fântâniţa, r. Drochia; Telefon: 025241251, 
079308922; 

Cumpăram Floarea 
soarelui 100 t Telefon: 069471895; Mobil: 069471895; Email: 

aliona@hu2.ru 
Cumpăr făină de grâu 
de calitate înalta 25 t s. Bălăurești r. Nisporeni; Telefon: 026448242; 

Email: 026448242 
Procur pasteurizator 
pentru lapte 1 unitate s. Baimaclia. r. Cantemir; Telefon: 027343485; 

Email: cazacual@mail.ru 
Grâu - cumpărăm 
foarte mult 2 100 MDL 80 000 t  Telefon: 068672257; Mobil: 068672257; Email: 

eximtrans.srl@gmail.com 
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ABONAREA 2017

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

 informaţii despre preţuri pe diferite pieţe agricole din ţară;
 cereri şi oferte de producţie agroalimentară;
 recomandări ale specialiştilor în agricultură despre:
      creşterea legumelor în seră şi cîmp deschis,
      îngrijirea livezilor şi viilor,
      creşterea animalelor,
      idei de afaceri profi tabile argumentate  economic. 

ABONAMENTE LA ZIARUL AGROMEDIAINFORM 
POT FI PERFECTATE ÎN TOATE OFICIILE POŞTALE

1 lună 3 luni 6 luni 9 luni 12 luni*

14 42 84 126 154
* august vacanţă

Index de abonare: 

PM 21948

ŞI VEŢI PRIMI:
Abonaţi-Vă la ziarul

PREŢURI DE ABONARE (lei)

DORIŢI SĂ ÎNCEPEŢI O AFACERE 

AGROinformmediamedia©

DORIŢI SĂ LUAŢI PREŢ BUN
PE PRODUCŢIA CRESCUTĂ CU MULTĂ MUNCĂ?

ŞI NU ŞTIŢI ÎN CE DOMENIU SĂ INVESTIŢI?
ABONAREA

2017

TOATE ACESTEA TOATE ACESTEA 
LA UN PREŢ LA UN PREŢ 
REZONABIL REZONABIL 
DE NUMAIDE NUMAI

154154 de lei de lei  
PENTRU PENTRU 

UN ABONAMENT UN ABONAMENT 
ANUALANUAL
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