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200 DE DOSARE PENTRU SUBVENŢIONARE 
AU FOST DEJA DEPUSE LA AIPA 

AIPA informează, că pe durata 
Campaniei de recepţionare a dosarelor 
pentru subvenţionare - 2017 au fost 
deja depuse circa 200 de dosare care 
au fost aduse la sediul central al AIPA 
în vederea procesării ulterioare de că-
tre Direcţia Administrare și Control  a 
AIPA.

Informaţia a fost oferită la  
ședinţa organizatorică cu privire la 
desfășurarea Campaniei de recepţi-
onare a dosarelor de subvenţionare, 

care a avut loc în cadrul Agenţiei de 
Intervenţie și Plăţi pentru Agricultură, 
pe data de 12 iulie curent și a întrunit 
șefi i ofi ciilor teritoriale și șefi i subdivi-
ziunilor structurale ale AIPA, 

Ordinea de zi a inclus subiecte pri-
vind difi cultăţile și impedimentele care 
apar la recepţionarea documentelor și 
la introducerea informaţiilor în baza 
de date, situaţia dosarelor cu iregu-
larităţi, măsurile întreprinse în vede-
rea efi cientizării comunicării dintre 

aparatul central și ofi ciile teritoriale, 
precum și actualizarea manualelor 
de proceduri în vederea acreditării și 
certifi cării ISO.
Ședinţa s-a încheiat cu sesiunea de 

întrebări/răspunsuri, la care partici-
panţii au primit explicaţii vis-a-vis de 
întrebările acordate.

Menţionăm că Campania de recep-
ţionare a dosarelor de subvenţionare 
a demarat la 27 iunie 2017 și va dura 
până la 31 octombrie curent.

În primele cinci luni ale anului curent 
exporturile de mărfuri au fost în creștere cu 
14,6% faţă de perioada similară din 2016. În 
perioada menţionată a fost în creștere cota 
exporturilor în UE precum și în ţările CSI.

 
Comerţul exterior al Republicii Moldova 

este în continuă creștere, astfel încât în pri-
mele cinci luni ale anului curent, exporturile 
de mărfuri au constituit mai bine de 850 mil 
dolari  SUA, atestând o creștere de circa 15 
la sută în comparaţie cu aceiași perioadă a 
anului 2016. Această situaţie a fost deter-
minată de îmbunătăţirea cererii externe, 
ce a condus la majorarea considerabilă a 
volumului mărfurilor exportate și de  dimi-
nuarea preţului unitar la mărfurile exporta-
te. De asemenea, un factor important a fost 

creșterea esenţială a volumului producţiei 
agricole în anul 2016.

Exporturile au fost efectuate preponde-
rent în Uniunea Europeană (UE), cu peste 63 
la sută din totalul exporturilor, iar în Ţările 
CSI au reprezentat circa 20 la sută din totalul 
exporturilor. 

Referitor la importurile de mărfuri, consta-
tăm că au însumat suma de circa 1 mld. 800 
mil dolari SUA, ceea ce constituie cu  peste 16 
la sută  mai mult decât în perioada similară a 
anului 2016. 

Potrivit Ministerului Economiei, un factor 
important care a condiţionat creșterea volu-
mului importurilor și exporturilor se datorează 
faptului că Republica Moldova benefi ciază de 
o serie de regimuri comerciale atât cu statele 
din regiunea occidentală, cât și cu cele din 
partea euro-asiatică, în baza acordurilor de 
liber schimb dintre Moldova  și CSI, GUAM, 
CEFTA, Turcia și cu Uniunea Europeană în baza 
DCFTA. Astfel, la etapa actuală, în baza acestor 
acorduri, aproximativ 80 la sută din schimbu-
rile comerciale ale ţării noastre au loc în regim 
de liber schimb. 

EXPORTURILE MOLDOVENEȘTI CONTINUĂ SĂ CREASCĂ
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EXPORTATORII MOLDOVENI VOR VĂMUI FRUCTELE ȘI LEGUMELE 
LA POSTURILE DE FRONTIERĂ RUSEȘTI

Serviciul Vamal a anun-
ţă că exportatorii producţiei 
de fructe și legume origina-
re din Republica Moldova, 
de acum înainte au posibi-
litatea să solicite vămuirea 
mărfi i la orice post vamal 
rusesc, autorizat pentru 
vămuirea mărfurilor.

Decizia privind anula-
rea limitărilor cu privire 
la perfectarea vamală a 
producţiei pomi-legumicole 
din Republica Moldova i-a 
fost comunicată Serviciului 

Vamal prin intermediul unei 
note informative, expediate 
de către Serviciul Federal 
Vamal al Rusiei. În timp ce 
Serviciul Vamal amintește că 
oportunitatea a fost disutată 
de șeful Vămii, Vitalie Vra-
bie, în vizitele sale în Rusia, 
președintele Igor Dodon 
atribuie succesul echipei 
prezidenţiale.

„Un nou rezultat a 
eforturilor depuse de echipa 
Președintelui Republicii 
Moldova în fortifi carea 
relaţiilor comerciale cu 

Federaţia Rusă, în special 
cu produse pomi-legumicole 
nu s-a lăsat mult așteptat. 
Acest pas a fost întreprins 
de către partenerii din 
Federaţia Rusă în urma 
discuţiilor și solicitatorilor 
făcute de către consilierii 
Președintelui Republi-
cii Moldova în domeniul 
agroindustrial Ion Perju și 
în domeniul economic Elena 
Gorelova în cadrul vizitei la 
Moscova în perioada 22-23 
mai curent, cu conduce-
rea Serviciului Federal de 

Supraveghere Veterinară 
și Fitosanitară a Federaţiei 
Ruse „Rosselhoznadzor” 
și Serviciului Federal de 
supraveghere din domeniul 
protecţia consumatorilor și 
bunăstării populaţiei Ross-
potrebnadzor”, a scris Dodon 
pe pagina sa de Facebook.

Reamintim că până în 
prezent produsele pomilegu-
micole puteau fi  devamate 
doar printr-un singur punct 
vamal de la Breansk.

Sursa: agora.md

Deputaţii au votat în 
două lecturi, în ședinţa din 
30 iunie, un proiect de lege 
care prevede simplifi carea 
procesului de raportare fi -
nanciară prin lansarea unei 
platforme unice de raportare 
pentru Serviciul Fiscal de 
Stat, Casa Naţională de Asi-
gurări Sociale și Compania 
Naţională de Asigurări în 
Medicină, transmite IPN.

În prezent, agenţii econo-
mici care au persoane anga-
jate sunt obligaţi să prezinte 
cinci rapoarte diferite privind 
plăţile salariale, impozitele 
aferente și unele aspecte ce 
ţin de relaţiile de muncă. 
Un șir de date se dublează, 
iar agenţii economici trebu-
ie să interacţioneze cu trei 

entităţi de raportare diferite, 
rapoartele fi ind prezentate în 
diferite perioade.

În acest sens, s-a decis 
ca cele cinci rapoarte să fi e 
substituite cu unul singur – 
FSIC16. Agenţii economici nu 
vor prezenta rapoarte distinc-
te către Serviciul Fiscal, CNAS 
sau CNAM. Vor prezenta un 
singur raport lunar, până la 
data de 25 a fi ecărei luni, 
către Serviciul Fiscal de Stat.

Se estimează că stabilirea 
unui raport unifi cat va reduce 
cu 40% volumul datelor 
prezentate. Totodată, amen-
damentele prevăd eliminarea 
carnetului de muncă și obli-
gaţia agenţilor economici să 
prezinte statele de personal 
la Inspectoratul de Stat al 
Muncii

AGENŢII ECONOMICI VOR PREZENTA 
UN SINGUR RAPORT FINANCIAR 
ÎN LOC DE CINCI

PARLAMENTUL EUROPEAN: 100 MIL EURO - APROBAT
Parlamentul European 

a aprobat cu vot masiv 
acordarea asistenţei macrofi -
nanciare de 100 de milioane 
de euro pentru Republica Mol-
dova. Asistenţa va fi  oferită 
pentru susţinerea agendei de 
stabilizare economică și de 
reforme structurale a Repu-
blicii Moldova, contribuind 
la acoperirea nevoilor sale de 
fi nanţare externă în perioada 
2017-2018.

 Din asistenţa totală de 
100 de milioane de euro, 40 de 
milioane au fost convenite sub 
formă de grant și 60 de mili-
oane sub formă de împrumut, 
mijloace fi nanciare care vor 
completa resursele oferite de 
FMI și alte instituţii multila-
terale.

 La începutul ședinţei 

de astăzi a Cabinetului de 
miniștri, Premierul Pavel 
Filip a exprimat felicitări în 
legătură cu decizia Parlamen-
tului European și a menţionat 
că aceasta denotă că valorile 
europene sunt mai presus 
decât disputele politice pe care 

unele partide de la Chișinău au 
încercat să le transfere pe plat-
forma Uniunii Europene.

 „Este o abordare abso-
lut raţională și acest lucru 
instituţional, pe care l-am 
făcut calitativ, dă roade. Până 
la primirea primei tranșe avem 

de muncit foarte mult, avem 
un șir de condiţionalităţi”, a 
adăugat Pavel Filip. În context, 
Prim-ministrul a solicitat 
Ministerului Finanţelor, dar și 
celorlalte instituţii, implicare 
maximă pentru a face faţă 
tuturor cerinţelor.

 Comisia Europeană și 
Serviciul European de Acţiune 
Externă urmează să monitori-
zeze respectarea precondiţiilor 
stabilite pentru Republica 
Moldova și în baza concluziilor 
se va decide alocarea primei 
tranșe. 

 Printre condiţiile preala-
bile se numără respectarea de-
mocraţiei, a statului de drept 
și a drepturilor omului, lupta 
împotriva corupţiei, asigurarea 
transparenţei în gestionarea 
fi nanţelor publice şi consolida-
rea capacităţilor instituţionale.

ÎN MOLDOVA SE VA EFECTUA INVENTARIEREA 
PROIECTELOR DE ASISTENŢĂ EXTERNĂ

În Republica Moldova urmează să fi e 
efectuată inventarierea tuturor proiectelor de 
asistenţă externă. Anunţul a fost făcut de prim-
ministrul Pavel Filip, care a prezidat astăzi 
şedinţa Comitetului Interministerial pentru 
Planifi care Strategică (CIPS), platformă care 
asigură corelarea programelor de asistenţă 
externă cu priorităţile strategice ale Guvernului, 
comunică NOI.md.

Potrivit Serviciului de presă al Guvernului, 
în cadrul şedinţei a fost prezentat raportul anual 
privind asistenţa externă acordată Republicii Mol-
dova în anul 2016. S-a menţionat că în această 

perioadă partenerii de dezvoltare ai ţării noastre 
au raportat debursări de aproximativ 440 de 
milioane de euro sub formă de asistenţă ofi cială 
pentru dezvoltare sau o creştere de circa 33% faţă 
de 2015. Cei mai mari parteneri de dezvoltare ai 
ţării noastre rămîn Uniunea Europeană, Banca 
Mondială, România, Banca Europeană pentru 
Reconstrucţie şi Dezvoltare şi Agenţiile ONU.

Premierul a menţionat că priorităţile strate-
gice ale autorităţilor publice trebuie corelate în 
primul rând cu capacitatea instituţiilor şi efi cienţa 
proiectelor de asistenţă externă. „Urmează să 
facem o inventariere a tuturor proiectelor care 
au fost şi urmează a fi  implementate, o analiză 

a sistemului şi a capacităţilor, pentru a face o 
planifi care strategică şi mai bună şi pentru a-i 
responsabiliza pe implementatorii de programe”, a 
subliniat Pavel Filip.

DECIS! CETĂŢENII ROMÂNI, INCLUSIV CEI DIN REPUBLICA MOLDOVA, 
VOR PUTEA CĂLĂTORI ÎN CANADA FĂRĂ VIZE 

Acordul comercial dintre 
Uniunea Europeană și Canada, 
care va da posibilitatea româ-
nilor să călătorească fără vize 
în statul nord-american, a fost 
aprobat miercuri cu o majori-
tate covârșitoare în Parlamen-
tul European.

Acordul comercial UE-
Canada a primit 408 voturi 
pentru, 254 împotrivă, iar 33 
de eurodeputaţi s-au abţinut de 
la vot. Acordul trebuie să intre 
acum în procedura de ratifi care 
la nivelul fi ecărei ţări UE, ceea 
ce va însemna un proces destul 
de îndelungat. Tocmai de aceea, 

Canada și UE au convenit ca 
unele prevederi ale acordului să 
intre în vigoare înainte de în-
cheierea procedurii, mai precis 
de la 1 aprilie.

Așa se face că ridicarea 
vizelor pentru români – care 
depindea de ratifi carea acestui 
acord – intră în vigoare, parţial, 
încă de la sfârșitul lunii aprilie. 

Este vorba despre românii care 
au mai fost în Canada și au 
obţinut anterior viză. Ei pot intra 
liber în Canada de la 1 mai. 
Apoi, de la 1 decembrie, toţi ro-
mânii vor putea călători fără vize 
în Canada, informează digi24.ro.

La aproape opt ani de la 
debutul negocierilor, Acor-
dul economic și comercial 
UE-Canada (CETA) este la un 
pas să intre în vigoare. Chiar 
dacă oficial este nevoie și de 
acordul individual al ţărilor 
membre, votul din Parlamentul 
European va fi suficient pentru 
aplicarea timpurie a unor 
măsuri, încă din aprilie.
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Pe parcursul lunii iunie 
curent infl aţia anuală a 
avut o reducere nesemnifi ca-
tivă, după o creștere care s-a 
atestat pe parcursul ultime-
lor luni. În luna iunie 2017 
infl aţia anuală a constituit 
7,3%, inclusiv la: produse 
alimentare - 9,0%, măr-
furi nealimentare - 4,2% și 
servicii prestate populaţiei 
- 8,9%. Comparativ cu luna 
precedentă infl aţia anuală 
s-a micșorat cu 0,1%. Toto-
dată, indicele preţurilor de 
consum (IPC) în iunie 2017 
faţă de mai 2017 a constitu-
it 99,6%.

Tendinţa negativă a 
evoluţiei preţurilor medii de 
consum cu 0,4 la sută a fost 
determinată de micșorarea 
preţurilor la produsele 

alimentare cu 1,2 la sută, la 
mărfurile nealimentare cu 
0,4 la sută și de creșterea 
preţurilor la tarifele servicii-
lor prestate populaţiei cu 0,7 
la sută.

În luna iunie 2017 faţă de 
mai 2017 au fost înregistrate 
scăderi mai semnifi cative de 
preţuri la: fructe de livadă 
sâmburoase - cu 38,6%, 
pomușoare de livadă - cu 
29,6%, cartofi  - cu 11,6%, 
legume proaspete - cu 9,7% 
(în special: dovlecei - cu 
47,0%, castraveţi proaspeţi - 
cu 30,0%, tomate - cu 26,6%, 
varză - cu 21,6%, ardei grași 
- cu 9,3%, vinete - cu 7,0%, 
usturoi - cu 5,4%), fructe 
exotice - cu 5,0%, crupe de 
hrișcă - cu 2,1%, unt ţărănesc 
- cu 1,3%, brânză din lapte de 
vacă - cu 1,1%.

Totodată, în perioada de 
raport au crescut preţurile la: 
fructe de livadă sămânţoase - 
cu 10,0%, morcovi - cu 8,4%, 
citrice - cu 8,2%, ceapă usca-
tă - cu 7,0%, carne de vită și 
de porc - cu 1,5% și respectiv 
1,3%, preparate din carne și 
semifabricate - cu 1,1%, apă 
minerală - cu 0,9%.

De asemenea, au fost în-
registrate reduceri de preţuri 
la: îmbrăcăminte din blănuri 
pentru bărbaţi și femei - cu 
4,5% și respectiv 1,1%, com-
bustibili - cu 2,0% (în special: 
carburanţi - cu 3,4%, gaz li-
chefi at ambalat în butelii - cu 
0,4%), mijloace de transport - 
cu 1,4% (inclusiv: motociclete 
- cu 3,6%, autoturisme - cu 
2,1%), aspiratoare - cu 1,2%, 
medicamente - cu 0,7%.

Pentru serviciile prestate 

populaţiei în luna iunie a 
fost înregistrată majorarea 
tarifelor medii lunare la: 
aprovizionarea cu apă potabi-
lă și evacuarea apelor uzate 
pentru consumatorii casnici 
din or. Chișinău și Ungheni 
- cu 15,2%, serviciile trans-
portului feroviar de pasageri 
- cu 3,1%, serviciile de turism 
peste hotarele ţării - cu 1,9%, 
plata pentru televiziunea prin 
cablu - cu 1,6% (or. Cahul), 
confecţionarea mobilei - cu 
1,5%, serviciile hoteliere - cu 
0,9%, transportarea gunoiului 
- cu 0,8% (or. Comrat).

Totodată, în perioada de 
raport au scăzut preţurile 
la: serviciile transportului 
aerian de pasageri - cu 2,9%, 
serviciile pentru întreţinerea 
copiilor în creșe și grădiniţe - 
cu 0,9%.

INFLAŢIA ANUALĂ S-A MICȘORAT CU 0,1% 
PE PARCURSUL LUNII IUNIE

Volumul comerţului 
exterior al Republicii Moldo-
va este în continuă creştere. 
Astfel în perioada ianuarie-mai 
2017 exporturile de mărfuri 
moldovenești au depășit suma 
de 850 mil. dolari  SUA, înregis-
trându-se o creștere de circa 15 
la sută în comparaţie cu aceiași 
perioadă a anului 2016.

Datele au fost făcute publice 
de către Ministerul Economiei, 
vizând tendinţele comerţului 
exterior în primele cinci luni ale 
anului 2017, relatează NOI.md.

Potrivit comunicatului 
instituţiei de resort, creșterea 
indicelui a fost determinată de 
îmbunătăţirea cererii externe la 
produsele moldovenești, ceea ce 
a condus la majorarea consi-
derabilă a volumului mărfurilor 
exportate. În plus, un factor 
important a devenit creșterea 
esenţială a volumului producţiei 
agricole în anul 2016. Exporturile 
moldovenești au fost efectuate 
preponderent în Uniunea Europe 
au fost livrate produse de circa 
540 mil. dolari sau cu 16% mai 
mult, în timp ce cota UE în 
totalul exporturilor moldovenești 
a depășit 63%. În Ţările CSI 
exporturile moldovenești au 
fost de circa 180 mil. dolari SUA 
sau cu 16% mai mult, ponderea 
ţărilor CSI în totalul exporturilor 
moldovenești depășind 20%. 
Astfel, potrivit celor menţionate 
de responsabilii de la Ministerul 

Economiei se observă tendinţe 
de reorientare a exporturilor 
moldovenești spre pieţele din 
Uniunea Europeană, creșterea 
calităţii mărfurilor și ajustarea 
lor la standardele internaţionale. 
Responsabili de la ministerul de 
resort au precizat faptul că im-
porturile de mărfuri în Moldova 
în ianuarie-mai 2017 au constitu-
it aproximativ 1,8 mld. de dolari, 
înregistrându-se o creștere de 
mai mult de 16% faţă de aceeași 
perioadă a anului 2016 Totodată, 
importurile în Moldova din ţările 
UE s-au ridicat la aproximativ 
880 milioane de dolari, înregis-
trându-se o creștere de peste 
17% și reprezentând 49% din 
totalul importurilor în primele 
cinci luni. Importurile din ţările 
CSI au depășit 450 mil. de dolari, 
majorându-se cu mai mult de 
11% comparativ cu aceeași 
perioadă a anului 2016, ceea ce 
constituie mai mult de 25% din 
totalul importurilor.

Referitor la importurile 
de mărfuri, constatăm că au 
însumat circa 1 mld. 800 mil. 
dolari SUA, ceea ce constituie 
cu peste 16 la sută cu mai mult 
decît în perioada similară a 
anului 2016. Importurile din 
ţările UE s-au cifrat la 880 mil. 
dolari SUA, ceea ce constituie cu 
peste 17 la sută mai mult faţă 
de ianuarie-mai 2016, ceea ce 
reprezintă 49 la sută din totalul 
importurilor. Importurile din ţările 
CSI au însumat peste 450 mil. 

dolari SUA, adică cu peste 11 la 
sută mai mult decît în aceeași 
perioadă a anului 2016, ceea ce 
reprezintă peste 25 la sută din 
totalul importurilor.

Ministerul Economiei men-
ţionează că aceste majorări ale 
importului de mărfuri s-au dato-
rat creșterii importului de: petrol, 
produse petroliere, energie 
electrică, produse medicinale și 
farmaceutice, mașini și apa-
rate electrice, vehicule rutiere, 
îmbrăcăminte și accesorii, mașini 
și aparate industriale cu aplicaţii 
generale etc. În plus, creșterea 
volumului importurilor se dato-
rează restabilirii cererii interne, 
în special, la materia primă de 
import din partea mediului de 
afaceri și majorarea fl uxului de 
investiţii. 

Un factor important care a 
condiţionat creșterea volumului 
importurilor și exporturilor se 
datorează faptului că Republica 
Moldova benefi ciază de o serie 

de regimuri comerciale facilitate 
atât cu statele din regiunea occi-
dentală, cît şi cu cele din partea 
euro-asiatică, în baza acordurilor 
de liber schimb dintre Moldova 
și CSI, GUAM, CEFTA, Turcia și 
cu Uniunea Europeană în baza 
DCFTA. Astfel, la etapa actuală, 
în baza acestor acorduri, aproxi-
mativ 80 la sută din schimburile 
comerciale ale ţării noastre au 
loc în regim de liber schimb.

Republica Moldova se 
află concomitent în proces de 
negocieri privind semnarea 
unor noi Acorduri bilaterale în 
domeniul comerţului cu China, 
Egipt, India și cu ţările membre 
EFTA (Islanda, Liechtenstein, 
Norvegia, Elveţia). Acest lucru 
va duce pe viitor la extinderea 
accesului pe mai multe pieţe 
de desfacere cu un potenţial de 
aproximativ 900 mil. de con-
sumatori, ceea ce va oferi noi 
oportunităţi de export pentru 
producătorii autohtoni.

TENDINŢELE COMERŢULUI EXTERIOR 
AL MOLDOVEI

La data de 11 iulie, 
Serviciul Hidrometeorologic 
de Stat a semnat o Decla-
raţie Comună de Intenţie 
cu Asociaţia Meteorologică 
din Japonia. Declaraţia 
stabilește consimţământul 
părţilor de a colabora în 
domeniul meteorologic, în 
special, pentru îmbunătăţi-
rea utilizării informaţiei 
de la radarul meteorologic, 
perfecţionarea cadrelor, 
utilizarea metodelor și sost -
urilor comune pentru deter-
minarea tipului de preci-
pitaţii atmosferice, ceea ce 
va facilita prognozarea mai 
precisă a stării vremii. 

În mesajul său de salut, 
Secretara de Stat a Ministe-
rului Mediului, Inga Podoro-
ghin, a ţinut să menţioneze 
că această colaborare mol-
do-japoneză va impulsiona 
interacţiunea dintre cele 2 
state pe dimensiunea de me-
diu și va oferi posibilitatea 
demarării și altor proiecte de 
v iitor, iar preluarea expe-
rienţei japoneze va fi  de o 
reală utilitate specialiștilor 
din cadrul Serviciului 
Hidrometeorologic de Stat, 
dat fi ind faptul că Asociaţia 
Metrologică din Japonia are 
o practică vastă în reali-
zarea studiilor, analizelor 
și furnizarea informaţiei 
în domeniul meteorologiei 
și a prevenirii dezastrelor 
naturale.

Directorul Asociaţiei 
Meteorologice din Japonia, 
Nobumichi Furuichi, a men-
ţionat importanţa oferirii 
informaţiei precise populaţi-
ei pentru protejarea afaceri-
lor și ridicarea calităţii vieţii. 
Asociaţia Meteorologică din 
Japonia va oferi suportul 
necesar Serviciului hidrome-
teorologic de Stat pentru a 
facilita crearea produsului 
informativ necesar factori-
lor de decizie în evaluarea 
factorilor de risc, adapta-
rea economiei naţionale la 

schimbările climatice, cât și 
asigurarea unei dezvoltării 
durabile şi de protective a 
mediului. 

”Colaborarea bilaterală 
între Serviciul Hidrometeo-
rologic de Stat  și Asociaţia 
Meteorolologică din Japo-
nia este de perspectivă și 
activităţile care urmează 
să fi e desfășurate în cadrul 
cooperării vor contribui la 
o utilizare mai efi cientă a 
echipamentului din dotarea 
Serviciului, cât și a potenţia-
lului informaţional. Această 
colaborare va contribui, în 
special, la îmbunătăţirea 
calităţii prognozelor vremii 
și de avertizare a fenome-
nelor nefavorabile în scopul 
reducerii posibilelor pagube 
materiale”, a declarat Violeta 
Bălan, prim-vicedirector al 
Serviciului Hidrometeorolo-
gic de Stat.

Totodată, Asociaţia 
Meteorologică din Japonia 
a semnat Declaraţie Comu-
nă de Intenţie și cu Ofi ciul 
Finanţării de Carbon, care 
are experienţă în domeniul 
implementării proiectelor 
din cadrul Protocolului de 
la Kyoto. In 2012, Ofi ciul de 
comun cu experţii Asociaţiei 
Meteorologice din Japonia 
au efectuat un studiu de 
fezabilitate privind emisi-
ile gazelor cu efect de seră 
la centralele termice pe 
cărbune. Acesta a favori-
zat obţinerea grantului din 
partea Guvernului Japoniei 
pentru instalarea a 25 de 
centrale termice pe biomasă 
în zonele rurale din Moldova 
(2014-2015). 

În baza documentului 
semnat, părţile vor identi-
fi ca  direcţii de acţiune cu 
implementarea proiectelor 
de mediu, promovând și faci-
litând colaborarea bilaterală. 
Asociaţia Meteorologică din 
Japonia intenţionează să 
semneze Declaraţie Comună 
de Intenţie și cu Serviciul 
Special Antigrindină. 

COOPERARE 
MOLDO-JAPONEZĂ 
ÎN DOMENIUL METEOROLOGIC

CARNE MOLDOVENEASCĂ PE PIAŢA DIN AFRICA
Oportunităţile de comerciali-

zare a cărnii de pasăre crescută în 
Republica Moldova pe piaţa africană 
au fost puse în discuţie în cadrul în-
tâlnirii de astăzi dintre Președintele 
Camerei de Comerţ Africane la Paris, 
Marc Yao, reprezentanţii MIEPO, ai 
Ministerului Agriculturii și Indus-
triei Alimentare și ai Patronatului 
întreprinderilor industriei prelucră-
toare de carne din Moldova.

În cadrul întâlnirii, Marc Yao a 
afi rmat că a reușit deja să facă o 
cercetare a pieţei de carne din Mol-
dova, să se informeze despre pre-
ţuri, calitate, condiţii de livrare, în 
următoarele zile urmând a se întâlni 
cu instituţiile publice de ramură și 
a întreprinde vizite la companiile 
producătoare. Potrivit acestuia, com-
paniile pe care le reprezintă sunt 
interesate să importe din ţara noas-

tră o cantitate de carne de pasăre în 
stare congelată de minimum 60 000 
tone lunar.

Camera de Comerţ Africană cu 
sediul la Paris a fost fondată în anul 
2013. Instituţia are misiunea de a 
facilita schimburile comerciale și par-
teneriatele dintre companii, instituţii, 
ONG-uri și asociaţii din ţările conti-
nentului african cu cele din spaţiul 
european și asiatic.
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VICEMINISTRUL IURIE UȘURELU A PARTICIPAT LA 
CONFERINŢA FAO, DESFĂȘURATĂ LA ROMA

În perioada 3-4 
iulie 2017, Iurie Uşurelu, 
viceministrul Agriculturii 
și Industriei Alimentare a 
participat la Roma, Italia, 
la cea de-a 40-a sesiune 
a Conferinţei Organizaţiei 
pentru Alimentaţie și Agri-
cultură a Naţiunilor  Unite 
(FAO), cu tema: „Schimbă-
rile climatice, agricultura și 
securitatea alimentară”

Conferinţa FAO este 
organul suprem de guver-
nare, care reunește miniștrii 
agriculturii ai ţărilor membre 

ai organizaţiei, pentru a 
aproba politicile, bugetul, 
planul de activitate, dar  și  

pentru a discuta teme im-
portante pentru Organizaţie.  
Sesiunile Conferinţei FAO se 

convoacă o dată la doi ani. În 
cadrul evenimentului au fost 
examinate: rapoartele ulti-
melor conferinţe regionale 
FAO,  rapoarte ale diferitor 
comitete sectoriale (agricul-
tură, pescuit), situaţia privind 
alimentaţia și agricultura la 
nivel global, progresul în 
implementarea Agendei 2030 
pentru Dezvoltarea Durabilă 
(SDG), bugetul pentru bienala 
2018-2019, precum alte 
aspecte a dministrative și 
fi nanciare. La 3 iulie 2017, 
a avut loc o întrevedere 
bilaterală între viceministrul 

Iurie Uşurelu și reprezen-
tantul regional al FAO pentru 
Europa și Asia Centrală 
Vladimir Rakhmanin. Au fost 
discutate subiecte precum: 
progresul în implementa-
rea proiectelor FAO în tara 
noastră, posibilităţile de 
sprijin pentru consolidarea 
capacităţilor instituţiona-
le, inclusiv în eforturile de 
implementare a Agendei 
2030 pentru dezvoltare 
durabilă etc.

La 4 iulie, viceministrul 
Iurie Uşurelu a susţinut o 
intervenţie în faţa plenului.

PROTECŢIA PLANTELOR - REALIZĂRI ȘI PERSPECTIVE
În perioada 11-13 iulie 2017, la 

Chișinău și-a desfășurat lucrările Se-
minarul regional de consultare pentru 
Europa și Asia Centrală cu temati-
ca ”Aspectele privind managementul 
integrat al organismelor dăunătoare 
în regiune”, organizat de Ministerul 
Agriculturii și Industriei Alimentare 
în colaborare cu FAO, prezidat de 
viceministrul agriculturii și industriei 
alimentare dl Vasile LUCA.

Seminarul, cu participanţă inter-
naţională (Ungaria, Ucraina, Armenia 
și Georgia), este continuare a Proiec-
tului TCP/MOL/3502 ”Suport pentru 

implementarea Managementul Integrat 
al organismelor dăunătoare în Republi-
ca Moldova”.

La seminar au participat specialiști 
din ţările Uniunii Europene (Ungaria), 
Parteneriatului Estic (Ucraina, Georgia 
și Armenia), inclusiv de la MAIA și din 
cadrul instituţiilor naţionale de cercetare 
știinţifi că și didactica universitară din 
domeniul protecţiei plantelor. Obiectivul 
prioritar al Seminarului îl constituite 
prezentarea și dezbateri asupra proiec-
tului Programului naţional de protecţie 
integrată a plantelor pentru anii 2018-
2027, document de politici elaborat 
de Ministerul Agriculturii și Industriei 

Alimentare cu asistenţa experţilor FAO, 
proiect înalt apreciat de către experţii 
internaţionali în cadrul discuţiilor. După 

defi nitivare proiectul va fi  prezentat 
Guvernului Republicii Moldova spre 
aprobare.

PROGRAMUL DE CONSERVARE ŞI SPORIRE A FERTILITĂŢII 
SOLURILOR PENTRU ANII 2017-2020

La 10 iulie 2017, în 
cadrul ședinţei de Guvern, 
a fost aprobat proiectul de 
hotărâre pentru aprobarea 
Planului de acţiuni privind 
implementarea Programului 
de conservare  și sporire a 
fertilităţii solurilor pentru anii 
2017-2020.

Prevederile acestei 
hotărâri asigură executarea 
pct. 2 din Hotărârea Guvernului 
nr.626 din 20 august 2011 „Cu 
privire la aprobarea Progra-
mului de conservare și sporire 
a fertilităţii solului pentru anii 

2011-2020”. Scopul acestuia 
constă în realizarea măsurilor 
de stopare a degradării și de 
sporire a fertilităţii solurilor 
prin modernizarea și extinde-
rea sistemului de îmbunătăţiri 

funciare, implementarea 
tehnologiilor moderne și a 
practicilor agricole prietenoase 
mediului.

Planul de acţiuni menţionat 
include patru Obiective și 
acţiuni de implementare a 
acestora. Astfel, instituţiile 
știinţifi ce din domeniu urmează 
să perfecţioneze baza tehnico-
ştiinţifi că pentru asigurarea 
implementării rezultatelor lu-
crărilor de îmbunătăţiri funcia-
re (reglementări tehnice pentru 
utilizare la elaborarea proiec-
telor lucrărilor de ameliorare a 
solurilor degradate, instrucţiuni 

metodice, recomandări etc.) și 
monitoringul solurilor irigate 
(evaluarea stării de calitate 
a solurilor irigate (indicii 
fi zici, chimici, agrochimici, în 
dinamică). De asemenea, se 
va crea sistemul informaţi-
onal al calităţii solurilor cu 
crearea băncii de date cu indicii 
stării de calitate (chimici, fi zici, 
fi zico-chimici, biologici) și nota 
de bonitate a solurilor, inclusiv 
crearea hărţii digitale la scara 
1:10000 pentru întreg teritoriul 
Republicii Moldova. Totodată, 
sunt planifi cate lucrări ce ţin 
de stoparea formelor active de 

degradare a învelișului de sol 
(organizarea și amenajarea 
antierozională, hidrologică a 
terenurilor agricole în pantă, 
drenarea-desecarea solurilor 
arabile cu exces de umidi-
tate), aplicarea măsurilor 
de conservare și sporire a 
fertilităţii solurilor irigate, 
lucrări de fertilizare organică 
pentru aplicarea tehnologiilor 
conservative de lucrare a 
solurilor întru ecologizarea 
producerii agricole, inclusiv 
carne, lapte și lucrări de 
ameliorare a solurilor saratu-
rate (alcaice).

ANSA ŞI POLIŢIA 
VOR LUPTA ÎN COMUN

Agenţia 
Naţională pentru 
Siguranţa Ali-
mentelor (ANSA) 
și Inspectoratul 
General al Poliţiei 
(IGP) vor colabora 
în combaterea 
comerţului ilicit 
cu pesticide, fertilizanţi, seminţe și material 
săditor. Un acord în acest sens a fost semnat 
recent de către directorul ANSA, Gheorghe 
Gaberi, și șeful IGP, Alexandru Pînzari.

Documentul urmărește prevenirea şi 
combaterea contravenţiilor în domeniul sani-
tar-veterinar și activităţi sanitar-veterinare, 
precum și asigurarea funcţionării sistemului de 
control ofi cial și coordonarea activităţilor privind 
siguranţa alimentelor și prevenirea riscurilor 
pentru sănătatea publică, a protejării consuma-
torilor și informarea corectă a acestora. Conform 
Acordului, IGP, prin subdiviziunile subordonate, 
va acorda în limitele competenţelor suportul 
necesar angajaţilor ANSA în desfășurarea de 
constatare a contravenţiilor, va asigura schimbul 
de informaţii pentru prognozarea și întreprinde-
rea unor acţiuni comune.

ȘEDINŢA COMITETULUI CSI  
PE PROBLEMELE 
SANITARVETERINARE

O delegaţie a Agenţiei Naţionale pentru 
Siguranţa Alimentelor în frunte cu Directorul 
General Adjunct  Vsevolod Stamati, a partici-
pat la ședinţa comitetului CSI  pe problemele 
sanitar-veterinare. Întrunirea a avut loc în 
Dushanbe, Tadjikistan. 

La ședinţă au participat reprezentanţi din 
10 ţări, care au discutat mai multe probleme, 
printre care: situaţia epidemiologică în statele 
CSI, situaţia privind extinderea focarelor de febră 
ast oasă,  pesta porcină africană și gripa aviară, 
raportul secretariatului comitetului CSI, situaţia 
epizootică privind rabie, implementarea proiec-
telor transfrontaliere, alegerea președintelui 
comitetului pentru anul 2017-2018 și propuneri 
privind organizarea întrunirii comitetului CSI  
pentru anul 2018.

Din rapoartele prezentate de reprezentanţii 
ţărilor participante s-a constatat  că situaţia 
epizootică în lume este mult mai gravă ca în anii 
precedenţi. A crescut numărul de focare de: febră 
ast oasă (Turcia, China, India, Tadjikistan, Iran, 
Afganistan, Turkmenia etc.), rabie, blutong, boala 
nodulară la bovine, bruceloza, gripa aviară, pesta 
porcină africană și pesta animalelor cornute mici.

Organizaţia mondială de sănătate anima-
lă (OIE) anual elaborează noi strategii privind 
lichidarea focarelor cu utilizarea noilor tulpine de 
vaccine. Din lipsa laboratoarelor acreditate multe 
ţări nu intervin operativ la notifi carea și ridicarea 
focarelor.

În cadrul ședinţei s-au propus mai multe mă-
suri specifi ce privind ridicarea focarelor regionale 
de pesta porcină africană și a rabiei. Măsurile 
întreprinse vor include următoarele activităţi: 
actualizarea și unifi carea bazei legale privind 
programele de contingenţă; evaluarea situaţiei 
epizootice în regiune; extinderea metodelor de 
laborator; identifi carea surselor fi nanciare; apre-
cierea zonelor de buff er;  respectarea normelor 
de zooigienă, întreţinerea și hrana animalelor;  
monitoringul bolilor  animalelor din  fauna  sălba-
tică;  informarea populaţiei.

O temă aparte pusă în discuţie a fost pro-
iectul acordului interstatal privind colaborarea 
în domeniul sanitar- veterinar la frontieră și 
transport (art.14). Acest acord a fost semnat de 
toate ţările participante. Pe parcurs s-a pus în 
discuţie structura agenţiilor din ţările nominaliza-
te. Membrii Comitetului au decis ca următoarele 
ședinţă va fi  organizată la Chișinău în a doua 
decadă a lunii iulie 2018.

UN GRUP DE SPECIALIȘTI MOLDOVENI PARTICIPĂ, ÎN ITALIA, LA 
CURSURI DE FORMARE PRIVIND AGRICULTURA ECOLOGICĂ

La 3 iulie curent au început 
cursurile de formare profesională în 
domeniul producţiei agroalimentare 
ecologice, organizate de Ministerul 
Agriculturii și Industriei Alimentare, 
în comun cu Direcţia Generală de Mi-
graţie al Ministerului Muncii din Italia 
și se desfășoară în cadrul Institutului 
Agronomic Mediteranean din Bari, 
secţiunea Italiană a CIHEAM (Centre 
International des Hautes Etudes 
Agronomiques Méditerranéennes).

CIHEAM Bari este un centru de 
formare postuniversitară, de cercetare 
știinţifi că aplicată și de proiectare a 
acţiunilor de parteneriat în cadrul pro-
gramelor internaţionale de cercetare 
și cooperare, care activează din 1970. 
Acţiunile de cooperare și de cercetare 
vizează aspecte importante precum 
securitatea alimentară, reducerea 

sărăciei, consolidarea capacităţilor la 
nivel instituţional, utilizarea efi cientă 
a resurselor naturale, îmbunătăţirea 
producţiei și productivităţii agricole, 
promovarea agriculturii ecologice, dez-

voltarea sistemelor alimentare durabile 
etc. Cursurile sunt concepute pentru a 
oferi cunoștinţe de bază în domeniul 
agriculturii ecologice personalului din 
cadrul autorităţilor care sunt res-

ponsabile de dezvoltare, promovare, 
supraveghere și controlul calităţii 
produselor agroalimentare ecologice. 
Cursurile date se vor desfășura pe 
o perioadă de trei săptămâni (144 

ore de formare), cu începere 
de la 3 până la 22 iulie 2017 și 
vor include cursuri teoretice și 
practice, precum și activităţi de 
teren și laborator, axate pe urmă-
toarele subiecte: § Introducere în 
agricultura ecologică: principii, 
istorie, biodiversitate, ecologie; 
§ Managementul fertilităţii; § 
Managementul condiţiilor de me-
diu; § Cadrul legislativ european 
privind producţia, etichetarea, 
importul din ţări terţe. Cadrul 
legal în alte ţări; § Cadrul legal 
privind controlul și certifi carea, 
inclusiv vizite la întreprinderi și 
organismele de control.
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MĂSURI SUPLIMENTARE PENTRU SPORIREA 
NIVELULUI DE OCUPARE A FORŢEI DE MUNCĂ

Cabinetul de miniștri a 
aprobat Planul naţional de 
acţiuni pe anul 2017 pentru 
implementarea Strategiei 
naţionale privind ocuparea 
forţei de muncă 2017-2021. 
Documentul prevede o serie 
de măsuri pentru sporirea 
nivelului de ocupare a forţei 
de muncă.

 
Acţiunile sunt focusate 

pe realizarea celor patru 
obiective ale Strategiei 
naţionale de ocupare a 
forţei de muncă: crearea 
oportunităţilor de angajare 
formală, non-discriminatorie 
și productivă, dezvoltarea 
capitalului uman pentru 

șanse sporite de angajare, o 
mai bună guvernare a pieţei 
muncii, valorifi carea poten-
ţialului migraţiei pentru o 
dezvoltare durabilă. 

În particular, este urmă-
rită dezvoltarea sectorului 
întreprinderilor mici și 
mijlocii, extinderea reţelei 
de parcuri industriale și a 
celei de zone economice 
libere, astfel încât acesta să 
ofere mai multe locuri de 
muncă, în special în zonele 
rurale. În ceea ce privește 
consolidarea legăturii dintre 
piaţa muncii și sistemul de 
formare profesională din 
Republica Moldova, vor fi  
promovate parteneriate 

active „școală-întreprindere”, 
vor fi  dezvoltate servicii de 
ghidare în carieră și susţinu-
te activităţile de voluntariat. 
Referitor la migraţia forţei 
de muncă, va fi  consoli-
dat cadrul instituţional și 
legislativ necesar gestionării 
acestui fenomen și vor fi  di-
versifi cate oportunităţile de 
angajare legală a lucrătorilor 
străini. Mijloacele fi nanciare 
necesare pentru realizarea 
Planului de acţiuni constitu-
ie 1,2 miliarde de lei, costuri 
care vor fi  acoperite din 
bugetul public naţional și 
din resurse externe.

Pe parcursul anului 
2016, din totalul de 50 de 
mii de șomeri înregistraţi la 
Agenţia Naţională pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă, 
17,6 mii au fost plasaţi în 
câmpul muncii, în timp ce 
numărul locurilor vacante 
înregistrate la agenţiile 
pentru ocuparea forţei de 
muncă a constituit 44,6 mii. 
Rata șomajului în anul 2016 
la nivel de ţară a înregis-
trat valoarea de 4,2%, fără 
modifi cări semnifi cative faţă 
de anul precedent.

PRODUSE EXPIRATE 
ȘI NECONFORME LA O TABĂRĂ 
DE ODIHNĂ DIN UNGHENI

Inspectorii subdivi-
ziunii teritoriale pentru 
siguranţa alimentelor 
Ungheni au depistat 
neconformităţi la tabere 
de odihnă și în unităţi 
comerciale.

Timp de o săptămână 
colaboratorii de la subdi-
viziunea teritorială ANSA 
din Ungheni au efectuat 
2 controale inopinate la 
blocurile alimentare din 
taberele de odihnă a copii-
lor, în 5 unităţi comerciale, 
într-o unitate de alimen-
taţie publică și un punct 
de colectare a laptelui din 
raza teritorială gestionată. 
În timpul controlului la 
una din tabere evaluate, 
s-a constatat, că nu toate 
produsele alimentare sunt 
însoţite de acte ce confi r-
mă provenienţa, totodată 
au fost depistate produse 
neconforme și cu termenul 
expirat: brânză de vaci - 
20 kg; smântână - 10 kg; 

carne de bovină - 5 kg; 
cașcaval cu cheag tare - 5 
kg; carne de pui -45 kg, 
bifi doc - 20 kg. În timpul 
controlului taberei a sosit 
distribuitorul produselor 
alimentare, care de aseme-
nea a fost evaluat privind 
condiţiile de transportare 
a produselor alimentare. 
S-a stabilit, că produsele 
alimentare de origine vege-
tală sunt transportate în 
comun cu produse alimen-
tare de origine animală. 
De asemenea, personalul 
care asigura transportarea 

și manipularea produselor 
alimentare, nu dispunea de 
control medical și vesti-
mentaţia specială de pro-
tecţie sanitară a produselor 
alimentare. În același timp, 
din motivul nerespectă-
rii condiţiilor termice de 
păstrare a produselor ușor 
alterabile, produse dis-
tribuite deja erau necon-
forme (ambalaj bombat). 
Produsele neconforme au 
fost ridicate și nimicite. În 
rezultatul controlului s-a 
întocmit proces verbal de 
contravenţie.

TOP TREI CELE MAI CORUPTE RAIOANE 
DIN REPUBLICA MOLDOVA

Potrivit portalului competitiveness.viitorul.org, raioa-
nele din Republica Moldova cel mai mult afectate de co-
rupţie sunt Ștefan Vodă, Cimișlia, Nisporeni și Dondușeni, 
în timp ce municipiul Chișinău, raioanele Criuleni și 
Basarabeasca se afl ă la polul opus.

Ștefan Vodă este regiunea în care cele mai multe decizii 
luate de autorităţi stau la baza unor interese pecuniare 
ilegale. Autorităţile publice din acest raion sunt caracteriza-
te printr-un interes ridicat al insti-
tuţiilor de stat în 
administraţia loca-
lă, aplicarea slabă 
a legislaţiei în 
instanţa locală și per-
spective slabe de dezvoltare 
a afacerilor. În ce privește 
activitatea economică, raionul 
Ștefan Vodă se clasează pe 
locul doi după nivelul corup-
ţiei în sectorul privat, depășind 
raionul Dondușeni, arată datele de 
pe competitiveness.viitorul.org, citat 
de agora.md

În administraţia publică locală, corup-
ţia, care pare să fi e extinsă, este accentuată 
de lipsa unei defi niri clare a responsabilităţilor, 
confuzie în separarea funcţiilor administra-
tive de cele politice și o lipsă de transparenţă 
în procedurile administrative. La acestea se mai 
adaugă birocraţia excesivă și lipsa unui cadru legal 
adecvat pentru efi cienţa luptei împotriva corupţiei din 
administraţia publică. Corupţia sistemică și inegalităţile 
sociale, prezente la nivel local, duc la pierderea încrederii 
populaţiei în administraţie și oferă teren fertil pentru 
apariţia politicienilor populiști. În același timp, datele 
Centrului Naţional Anticorupţie (CNA) arată că în orașul 
Ștefan Vodă au fost documentate, în anul trecut, cinci 
acte de corupţie cu implicarea funcţionarilor.

Raionul Ștefan Vodă este cel mai de est raion al 
R. Moldova. Activitatea economică în raion este una 
modestă și, respectiv, raionul se clasează pe poziţia 
26 din 35, conform indicelui competitivităţii. Cei mai 
mulţi agenţi economici, aproximativ 90% din numărul 
total al celor înregistraţi aici, sunt gospodă-
rii ţărănești. 

Și în raionul Cimișlia corupţia atinge cote alar-

mante. Deciziile adoptate de către Consiliul raional sunt afec-
tate într-o proporţie ridicată de fenomenul corupţiei, lucru ce 
plasează acest raion pe cea de-a doua poziţie în ce privește 
impactul corupţiei asupra autorităţii publice de nivelul II. Toto-
dată, nivelul corupţiei în cadrul întreprinderilor private este 
și el unul evident, iar raionul Cimișlia ocupă locul trei la acest 
capitol, potrivit competitiveness.viitorul.org.

Conform Indicelui mediului de afaceri, raionul Cimișlia 
ocupă locul 28 din 35. Activitatea economică în regiune este 
moderată, fi ind cu 5% mai mică decât media pe ţară. În anul 
2013, în orașul Cimișlia a fost înfi inţat un parc industrial, însă 
până în prezent aici au fost înregistraţi doar doi rezidenţi, iar 
din lipsa comunicaţiilor și a infrastructurii, parcul industrial 

nu este activ.
Raionul Nisporeni ocupă cea de-a treia 

poziţie în ce privește deciziile afectate de 
corupţie ale autorităţii raionale, potrivit 

Idicelului competitivităţii regiunilor, 
prezentat pe competitiveness.
viitorul.org. După nivelul co-

rupţiei în sectorul privat, raionul 
Nisporeni ocupă locul 19 din 35. 
Autorităţile raionale din Nisporeni 

sunt caracterizate, potrivit opiniei 
mediului de afaceri, de 
birocraţie, impozite locale 
ridicate și de o neîndepli-
nire a obligaţiilor conform 
așteptărilor antrepreno-

rilor.
Raionul Nis-

poreni, în clasa-
mentul Indicelui 
de dezvoltare a 
mediul de 

afaceri local 
pe poziţia 
20 din 35. 

Economia raionului este preponderent 
bazată pe sectorul agricol, industria vitivi-

nicolă, de extragere și cea prelucrătoare. În 
linii mari, industria locală are un grad scăzut 
de competitivitate, dar cu toate acestea 
mediul de afaceri este încrezător în poten-
ţialul de dezvoltare a regiunii și mai ales a 
turismului.

Sursa: agora.md 

La 7 iulie, a fost 
votat în lectură fi nală 
proiectul de lege 
privind interzicerea 
pungilor de plastic. 
Potrivit proiectului, 
utilizarea și comer-
cializarea pungilor 
din plastic de unica 
folosinţă de către 
unităţile comerciale 
cu amănuntul se va 
sancţiona cu amenzi 
usturătoare.

Amendă de la 
100 la 150 de unităţi 
convenţionale va fi  
aplicată persoanelor 
fi zice care vor utiliza pungi de plas-
tic. Cu amenzi de la 100 la 200 de 
unităţi convenţionale sau cu amen-
dă în mărimea valorii produsului 
respectiv, dar nu mai puţin de 200 de 
unităţi convenţionale, vor fi  sancţio-
nate persoanele juridice. Retragerea 
de pe piaţă a pungilor de plastic va fi  
făcută treptat, astfel, administrato-
rii unităţilor comerciale vor avea la 
dispoziţie patru ani să se conformeze 
legii: 

• Pentru unităţile comerciale 
ambulante, magazine, mobile, staţi-
onare provizorii, Legea va fi  aplicată 
începând cu anul 2020;

• Pentru unităţile comerciale cu 
suprafaţă medie și mică stipulate, 
legea va intra în vigoare deja de la 1 
ianuarie 2018.

În prezent, pungile de plastic 
nu sunt reciclate, ci sunt aruncate 
împreună cu deșeurile menajere și 
transportate la gunoiști, iar la des-
compunerea acestora - în aer, apă și 
sol se elimină oxizi de azot și carbon, 
oxizi ai metalelor grele și alte sub-
stanţe cancerigene, ce afectează grav 

starea mediului și sănătatea popula-
ţiei. Acest proiect are drept scop res-
ponsabilizarea agenţilor economici, 
schimbarea atitudinii populaţiei faţă 
de necesitatea imperativă a interzi-
cerii utilizării lor, dar și diminuarea 
consumului de astfel de ambalaje la 
nivel de republică până în anul 2020.
Potrivit datelor statistice, anual, un 
cetăţean al republicii utilizează circa 
140 pe pungi din plastic sau circa 
420 milioane de pungi, în total, per 
republică.

Amintim că, începând cu 1 ianu-
arie 2017 a fost interzisă distribuirea 
gratuită a pungilor din plastic, cu 
excepţia pungilor din plastic foarte 
subţire, în scopul prevenirii și evitării 
poluării mediului cu deșeuri formate 
urmare a utilizării acestor pungi.
Astfel, după intrarea în vigoare a pre-
vederilor Legii privind deșeurile, toate 
supermarketurile trebuie să le ofere 
cumpărătorilor alternative: fi e folosesc 
plase biodegradabile, cu inscripţia 
„material biodegradabil” sau „recicla-
bil”, fi e folosesc plase din hârtie care să 
conţină 40% material reciclat. 

COMERCIALIZAREA PUNGILOR DE PLASTIC
ÎN UNITĂŢILE COMERCIALE - INTERZISĂ
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Stela VDOVÎI 
Redactor-șef

Ultimele date știinţifi ce arată 
că globul pământesc se încălzește, 
clima se modifi că, iar fenomenele 
meteorologice extreme sunt tot 
mai frecvente: inundaţiile, seceta, 
creșterea temperaturilor medii la 
nivel global, creșterea nivelului mării 
și micșorarea gheţarilor – toate sunt 
semne ale schimbărilor climatice. 
Chiar zilele trecute am citit o știre, 
care anunţa că un aisberg care mă-
soară de două ori suprafaţa Luxem-
burgului s-a desprins din Antarctica, 
iar oamenii de știinţă spun că este 
unul dintre cei mai mari înregistraţi 
până acum.  

Cauza principală a schimbări-
lor climatice o reprezintă creșterea 
emisiilor de gaze cu efect de seră, iar 
reducerea emisiilor a devenit o prio-
ritate pentru toate statele lumii.
Și ţara noastră, la rândul său, tre-

buie să acţioneze rapid atât pentru 
combaterea cauzelor (prin reducerea 
emisiilor), cât și pentru diminuarea 
efectelor (prin acţiuni de adaptare).

Adaptarea la schimbările climati-
ce presupune felul în care ne pregă-
tim pentru impactul acestora asupra 
noastră. Altfel spus, vom fi  mai bine 

protejaţi împotriva efectelor negative 
ale fenomenelor naturale extreme. 
Mai mult, vom reuși să profi tăm de 
noile oportunităţi apărute, cum ar 
fi  posibilitatea de a dezvolta culturi 
agricole noi.

Cu cât ne pregătim mai devreme 
pentru adaptarea la schimbările 
climatice, cu atât ne va costa mai 
puţin, spun specialiștii.

Ce e de făcut? Savanţii au răs-
puns la această întrebare, iar exem-
plele altor ţări ne arată că SE POATE! 
Danemarca, bunăoară, și-a stabilizat 
emisiile între prin trecerea la metode 
mai efi ciente de generare a electri-
cităţii și prin trecerea industriilor de 
la utilizarea cărbunelui la energie 
regenerabilă. Produsul Intern Brut 
al a cestei ţări a crescut cu 27% din 
acel moment. Și Germania a atins 
o reducere considerabilă a emisiilor 
de carbon prin reducerea utiliză-
rii lignitului, dar și prin creșterea 
utilizării energiei eoliene. De ase-
menea, au fost înregistrate reduceri 
semnifi cative în emisiile de metan de 
la producerea cărbunelui, gestiona-
rea deșeurilor și limitarea emisiilor 
oxidului de azot din agricultură.

Este asta problema mea? Recu-
nosc, la o primă abordare problema 
pare total departe ne noi, cei prinși 
în grijile cotidiene și în sarcini mai 
urgente. Totuși, locuim și noi pe 
acest Pământ și, desigur, ar trebui să 
ne pese. 

În următoarele ediţii ale ziarului 
nostru ne-am propus să inaugurăm 
o rubrică nouă, consacrată schimbă-
rilor climatice. Împreună cu experţii, 
pas cu pas vom cunoaște mai multe 
la acest subiect, și vom înţelege ce 
are de făcut ţara noastră, autorităţile 
și fi ecare dintre noi pentru a rămâne 
prieteni cu natura.

SCHIMBĂRILE CLIMATICE. 
ESTE OARE ȘI PROBLEMA MEA?

EDITORIAL

La 1 ianuarie 2017 suprafaţa totală a Republicii 
Moldova constituia 3.384.600 de hectare, inclusiv: 
2.499.800 de hectare (73,9%) teren agricole, arată 
un raport al Agenţiei Relaţii Funciare și Cadastru 
(ARFC). Potrivit documentului, statul și autorităţile 
publice locale continuă să fi e cel mai mare pro-
prietar de pământ în Republica Moldova. Portalul 
mold-street.com a făcut o analiză a datelor despre 
terenurile de pământ din ţara noastră. 

CIRCA 44% DIN PĂMÂNT 
ESTE ÎNCĂ PROPRIETATE PUBLICĂ

Astfel la 1 ianuarie 2017 suprafaţa terenurilor 
proprietate publică a statului constituia 782.900 de 
hectare (23,1%). Alte 706.300 de hectare (circa 20,9% 
din total) reprezintă suprafaţa terenurilor proprietate 
publică a unităţilor administrativ-teritoriale. Datele 
Cadastrului Funciar relevă că într-un an suprafaţa 
terenurilor proprietate publică s-a diminuat cu peste 
2.000 de hectare.

În consecinţă suprafaţa terenurilor afl ate în pro-
prietate privată s-a majorat în 2016 cu peste 2.000 de 
hectare și constituia la 1 ianuarie 2017 - 1.895.400 de 
hectare (56%), scrie mold-street.com.

De notat că din anul 2010 și până în prezent su-
prafaţa terenurilor publice s-a diminuat cu circa 16.000 
de hectare, în special din contul terenurilor proprietate 
publică a unităţilor administrativ-teritoriale.

Din suprafaţa totală a ţării de 3,38 milioane de 
hectare, terenurilor agricole le revine o cotă de 73,9% 
(2,5 milioane de hectare).

Din suprafeţele agricole 73,1% (1.827.300 de 
hectare) sunt terenuri arabile, 11,5% (288.800 hectare) 
- plantaţii perene, 13,8% (344.900 hectare) - fâneţe și 
pășuni, iar 1,6% (38.800 hectare) stau pârloagă.

TERENURILE CU DESTINAŢIE 
AGRICOLĂ, FĂRÂMIŢATE

Potrivit Agenţiei Cadastru la 1 ianuarie 2017 
suprafaţa terenurilor cu destinaţie agricolă constituia 
2,04 milioane de hectare sau 60,2% din suprafaţa totală 
a republicii, mai punctează mold-street.com.

În comparaţie cu 1 ianuarie 2016, suprafaţa aces-
tor terenuri s-a mărit cu 11.500 de hectare, în legătură 
cu scoaterea terenurilor ocupate de construcţiile și 
anexele gospodărești ale fostelor unităţi agricole din 
fondul de rezervă.

Datele demonstrează elocvent fărâmiţarea ce domi-
nă agricultura Moldovei. Astfel cea mai mare parte din 
terenurile agricole - 754.169 de hectare (37%) sunt pre-
lucrate de 35.545 de SRL-uri, din care doar circa 100.000 
sunt terenuri proprii, iar circa 87% sunt arendate.

Din cele  654.000 hectare arendate, doar 38.785 
sunt pe un termen mai mare de trei ani.

Urmează cele 351.268 Gospodării Ţărănești (de 
fermier), care prelucrează 515.629 de hectare sau circa 
25,3% din total. Astfel media pe o GŢ este de aproape 
1,5 hectare.

O treime din GŢ au mai puţin de un hectar de teren 

agricol, iar 56,7% de la unu la cinci hectare.
Doar 754 de GŢ au suprafeţe de teren de 50-100 de 

hectare, iar peste 100 hectare - 16.931 GT deţin 92.398 
hectare. Probabil că e o eroare în documentul Agenţiei, 
deoarece aici rezultă o suprafaţa medie de 5 hectare. 
Or anul trecut la această categorie erau 3.265 de GT ce 
deţineau 71.702 hectare.

800.000 DE PERSOANE 
LUCREAZĂ CÂTE 33 DE ARI

Alte 239.724 de hectare de terenuri agricole 
sunt prelucrate de sine stătător de către 799.850 de 
persoane fi zice. Aici suprafaţa medie este de doar 0,33 
hectare, scrie mold-street.com.

2709 de Cooperative Agricole deţin peste 87.500 
de hectare, iar 152 de societăţi pe acţiuni gestionează 
aproape 30.000 de hectare.

Peste 272.00 de hectare de terenuri agricole apar-
ţin statului, iar circa 70.000 autorităţilor publice locale.

De notat că faţă de anul 2010 numărul de GŢ s-a 
diminuat cu peste 48.500, dintre care – 515.629 din 
care 419.597 proprii, iar 96.032 arendate, din care doar 
4.240 pe un termen mai mare de 3 ani.

310.000 DE HECTARE SUNT PĂDURI
Suprafaţa totală a terenurilor fondului silvic consti-

tuia 446.800 ha (13,2%), din care 75,4% sunt gestionate 
de către Agenţia Moldsilva. Din acestea circa 310.000 
de hectare sunt păduri.

Suprafaţa terenurilor fondului apelor constituia 
85,1 mii ha (2,5%).

Fondul de rezervă este alcătuit din terenuri des-
tinate dezvoltării sociale a localităţilor, terenuri de uz 
comun (pășuni, fâșii forestiere de protecţie, drumuri, 
construcţii etc.), alte terenuri și constituia 436.200 ha 
(12,8%).

La 1 ianuarie 2017 suprafaţa totală a terenurilor 
ameliorate constituia 297.400 ha, inclusiv 228.200 ha 
irigate și 69.200 desecate. 

În momentul de faţă nu există statistici clare refe-
ritoare la structura proprietăţii terenurilor agricole și 
mai ales câte suprafeţe sunt deţinute direct sau indirect 
de companii și persoane fi zice străine.

Sursa: mold-street.com

R. Moldova trasează o foaie 
de parcurs pentru reducerea emi-
siilor de gaze cu efect de seră cu 
cel puţin 64-67% comparativ cu 
nivelul anului 1990, până în 2030. 
Aceasta este ţinta necondiţionată 
a ţării care a fost agreată ca parte 
a Acordului de la Paris, semnat în 
2015 și ratifi cat în mai 2017.

Discuţiile privind foaia de par-
curs și viitorul plan de implemen-
tare au fost organizate pe 23 iunie 
2017, la Chișinău, de Programul 
Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare 
și Ministerul Mediului.

„Pentru realizarea acestui 
Acord atât la nivel naţional cât și 
la nivel internaţional, este nevoie 
de a elabora o serie de proceduri 
legislative care să ghideze, să pro-
moveze și să monitorizeze procesul 
de implementare a Acordului de la 
Paris. Acest cadru normativ-legis-
lativ trebuie să asigure promovarea 
și punerea în aplicare a celor 5 
elemente esenţiale ale Acordului, și 
anume: durabilitatea unui obiectiv 
pe termen lung în aspectul ate-
nuării fenomenului schimbărilor 
climatice, asigurarea contribuţiei, 

ambiţia, transparenţa și solida-
ritatea„, a declarat Inga Podoro-
ghin, Secretar de Stat, Ministerul 
Mediului.

Reprezentanţii autorităţilor 
publice centrale, partenerilor 
de dezvoltare, societăţii civile și 
sectorului privat au discutat despre 
optimizarea coordonării realizării 
obiectivelor de reducere a emisiilor 
și de adaptare până în 2030, ţinând 
cont de constrângerile în materie 
de resurse.

Republica Moldova poate obţine 
un rezultat și mai bun, de reducere 
a emisiilor cu 78%, dacă va îndepli-
ni următoarele condiţii:

Existenţa unui acord global 
care abordează subiecte importan-
te, precum disponibilitatea resur-
selor fi nanciare la costuri reduse, 
transferul de tehnologii și coopera-
rea tehnică, accesibile tuturor la o 
scară proporţională cu provocările 
schimbărilor climatice globale;

Fonduri mobilizate în valoare 
de aproximativ 340 de milioane 
de dolari pe an, în perioada 2016 
– 2030.

Fiind parte a Acordului, Re-
publica Moldova va avea acces la 

noi oportunităţi: posibilităţi de a 
accesa mecanismele de fi nanţare 
administrate de Convenţia Cadru a 
Naţiunilor Unite privind Schimbă-
rile Climatice.

“2016 a fost anul cu cea mai 
ridicată temperatură, de apr. 1.2 ° 
Celsius peste limitele nivelului pre-
industrial,  tendinţă ce se menţine 
deja șase ani.  Rata concentraţiei 
atmosferice a gazelor cu efect 
de seră continuă să crească și a 
atins nivelul maxim. În Moldova, 
se produc tot mai multe dezastre, 
cum ar fi  îngheţuri târzii,  grindi-
nă, potop, secetă, care cauzează 
anual pagube de circa 4 mil USD. 
UNDP realizează parteneriate 
cu Guvernul, societatea civilă și 
sectorul privat pentru a sensibiliza 
și spori capacităţile de adaptare la 
schimbările climatice, extrem de 
importante pentru a proteja Plane-
ta și oamenii, inclusiv cei mai vul-
nerabili și marginalizaţi, și pentru 
a îmbunătăţi viaţa fi ecăruia dintre 
noi”, a menţionat Silvia Pana-Carp, 
Coordonatoare de Programe, schim-
barea climei, mediu și energie, 
PNUD Moldova.

În termeni practici, Republica 
Moldova ar trebui să se concen-
treze pe măsuri de atenuare și 
adaptare la schimbările climatice, 
cum ar fi : iluminare și infra-
structură efi ciente energetic, 
utilizare pe scară largă a surselor 
regenerabile de energie, împă-
durire, practicare a agriculturii 
ecologice, reducerea  consumului 
de îngrășăminte și trecere la sis-
temele agricole fără arat.

Consultări similare se 
desfășoară în alte ţări din regiunea 
Europei și Asiei Centrale, cu spriji-
nul PNUD.

Sursa: ecopresa.md

R. MOLDOVA ÎȘI PROPUNE REDUCEREA 
EMISIILOR DE GAZE CU EFECT DE SERĂ 
CU 64% PÂNĂ ÎN 2030

CINE ESTE CEL MAI MARE PROPRIETAR DE PĂMÂNT DIN MOLDOVA

6  nr. 12 (230) 

14 iulie 2017



DEZVOLTARE

În perioada 6-8 iulie, peste 20 de 
producători agricoli din diferite raioa-
ne ale ţării au participat la un seminar 
de instruire cu tematica: ”Tehnologia 
de producere a culturilor agricole 
cu aplicarea sistemului conservativ 
de lucrare a solului în condiţiile 
Republicii Moldova”. Pe parcursul a 
trei zile agricultorii au benefi ciat atât 
de instruiri teoretice în domeniul 
utilizării tehnologiilor conservative 
în agricultură, cât și de o sesiune 
practică, desfășurată în câmp. 

Seminarul a fost organizat 

de Unitatea Consolidată pentru 
Implementarea Programelor Fondului 
Internaţional pentru Dezvoltarea 
Agricolă (UCIP-IFAD), în colaborare 
cu Federaţia Naţională a Agricultorilor 
din Moldova, AGROinform.  

”În cadrul Programului Rural 
de Rezilienţă Economico-Climatică 
Incluzivă (PRRECI), fi nanţat de Fondul 
Global de Mediu (FGM) se promovează 
agricultura conservativă  prin acor-
darea granturilor pentru procurarea 
tehnicii agricole și crearea școlilor 
de câmp  pentru fermierii, care 
implementează sistemele minime de 
lucrare a solului tehnologiile: no-till, 
mini –till şi strip-till și contribuie la 
schimbul de experienţă și cunoștinţe 
între fermierii din ţară. Actualmente 
sunt create 9 școli de câmp în diferite 
zone ale ţării. Acest seminar de in-
struire este organizat în cadrul școlii 
Institutului de Pedologie, Agrochimie 
și Protecţie a Solului ”Nicolae Dimo”, 
pentru a permite relatarea experienţei 
unei instituţii care nu doar practică 
agricultura,  dar o face prin abordare 
știinţifi că”, a menţionat Dna Marina 
Mândru, Specialist Rezilienţa Schim-
bări Climaterice în cadrul UCIP-IFAD.

”Suntem martori oculari că agri-
cultura în ultimul timp este afectată 
de diverse calamităţi naturale. Mă 
refer la ploi, la grindină, inundaţii, 
îngheţuri, fenomene care se produc în 
perioade absolut nepotrivite ale anu-
lui. În acest context, agricultorii trebu-
ie să fi e pregătiţi pentru a implementa 
anumite tehnologii noi, moderne, 
care ar veni în ajutor pentru protecţia 
recoltelor faţă de astfel de calamităţi. 
UCIP-IFAD are câteva programe, care 
vin în suportul soluţionării diferitor 
probleme, iar unul dintre aceste pro-
grame este orientat către susţinerea 
agriculturii conservative în Moldova 
și a acelor agricultori care doresc să 
implementeze tehnologiile agriculturii 

conservative. Aș spune că suntem la 
început de cale, dar cert este că pro-
cesul a început deja. În acest context, 
UCIP-IFAD a lansat un concurs pentru 
selectarea unui prestator de servicii 
de consultanţă și asistenţa tehnică a 
școlilor de câmp pentru fermieri la im-
plementarea tehnologiilor conservative 

de lucrare a solului. La acest subiect 
vor fi  organizate mai multe seminare, 
iar în perioada 6-8 iulie, deci, a avut 
loc prima instruire, care s-a desfășurat 
la Institutul de Pedologie, Agrochimie 
și Protecţie a Solului ”N. Domo”. Pentru 
acest seminar au fost selectaţi cei mai 
buni experţi, savanţi, care cunosc atât  

la nivel teoretic, cât și la nivel practic 
aplicarea tehnologiilor conservative. 
Un lucru foarte important aș vrea să 
menţionez aici, este faptul că teoria a 
fost îmbinată cu practica. În a treia zi, a 
avut loc o ieșire în câmp, unde produ-
cătorii agricoli, participanţi la seminar 
au avut ocazia să vizualizeze tehnica 
modernă, destinată agriculturii conser-
vative, dar și loturile demonstrative ale 
Institutului, pe care se cultivă culturi 
după tehnologiile agriculturii conser-
vative. Din evaluarea seminarului, 
dar și din spusele participanţilor, am 
înţeles că agricultorii au apreciat înalt 
informaţiile ample și utile, care le-au 
fost oferite în cadrul acestei instruiri”, 
a subliniat vicedirectorul Federaţiei 
Naţionale a Agricultorilor din Moldova, 
Dl Iurie Hurmuzachi. 

Fermierii au avut posibilitatea să 
comunice cu specialiști califi caţi din 
domeniu și au afl at mai multe despre 
necesitatea studiilor pedologice în 
cadrul activităţilor de implementare 
a  tehnologiilor agricole conserva-
tive, principiile adaptării landşast ice 
a tehnologiilor conservative, reguli 
de identifi care și de implementare a 
tehnologiilor agricole conservative. 
Au fost abordate și probleme ce ţin de 
riscurile în cadrul tehnologiilor con-
servative și metodele de diminuare 
și evitare a acestora. Într-o sesiune 
aparte au fost discutate și aspectele  
economice ale tehnologiilor no-till, 
mini–till şi strip-till. Experţii au pre-
zentat și unele rezultate din experien-
ţa internaţională de implementare a 
tehnologiilor agriculturii conservative, 
iar analiza comparativă a indicatorilor 
la cultivarea prin tehnologiile conser-
vative și a celor tradiţionale a generat 
concluzii evidente.

Dl Iurie Moșoi, Directorul 
Institutului de Pedologie, Agrochimie 
și Protecţie a Solului ”N. Domo”, a 
precizat următoarele: ”Trecerea de 
la o agricultură convenţională la cea 
conservativă este nu doar impor-
tantă, dar, aș spune eu, necesară și 
inevitabilă. Este în contextul tuturor 
stipulărilor care sunt în convenţiile 
internaţionale în vederea păstrării și 
conservării resurselor de sol. Totuși, 
această trecere poate să dureze zeci 
de ani și este destul de anevoioasă. 
Or, asta nu înseamnă doar schimba-
rea tehnicii, a utilajelor și a mașinilor 
agricole, dar și, în cadrul tehnologic – 
tot ceea ce înseamnă conservarea și 
menţinerea fertilităţii solurilor.”

Dl Ion Anghel, este producător 

agricol din satul Cuizăuca, raionul Re-
zina și cultivă  culturi de câmp anuale 
și multianuale. El spune că a venit  
la acest seminar de instruire pentru 
a afl a mai multe despre utilizarea 
tehnologiilor conservative. ”Avem 
livezi pe o suprafaţă de 65 ha și încă o 
suprafaţă de 600 ha de culturi anuale: 
grâu, orz, fl oarea soarelui și porumb. 
Din această primăvară am început 
a implementa cultivarea culturilor 
după sistemul mini-till. Am procurat  
o semănătoare performantă, datorită 
căreia reușim să conservăm într-o 
oarecare măsură fertilitatea solului. 
Am semănat 140 ha de porumb și 
vreo 150 ha de fl oarea soarelui. Avem 
și culturi după sistemul clasic, unde 
am arat și după observaţiile pe care 
le-am făcut, până acum, în luna a 
VII-a, se vede că acele culturi, care 
au fost semănate după sistemul 
mini-till sau sistemul de conservare 
a umidităţii și a fertilităţii solului 

parcă arată mai binișor până la acest 
moment. Plantele se dezvoltă mai 
bine – se vede că și umiditatea în sol 
se păstrează mai bine faţă de sistema 
clasică de prelucrare a solului. 

Și din aceste considerente am 
venit aici, informaţia auzită în cadrul 
seminarelor este de folos pentru 
mine. Pentru a începe prelucrarea 
solului după această sistemă, este 
necesar să ai cunoștinţe – să știi 
despre toate benefi ciile. Poate primul 
an mulţi se dezamăgesc.. nu-i mare 
diferenţa, poate efectul este în al 
treilea, al patrulea an. În livadă, eu, 
de asemenea, nu prelucrez solul între 
rânduri și se vede cum se mărește 
substanţa organică în sol, pentru că 
acea iarbă care crește, crengile care 
rămân după tăiat, se fărâmiţează și 
rămâne în sol și an de an puţin câte 
puţin se mărește substanţa organică 
în sol (se are în vedere – humusul)”.

Și Dl Petru Tabără, de la com-
pania de agricultură din Briceni Agro 
Profi t Plus ne-a mărturisit că este 

interesat de această tematică. ”Avem 
158 ha în total.  138 – de fl oarea 
soarelui și 20 de porumb. Am venit 
ca să mă informez. De anul acesta 
începem să implementăm agricultură 
conservativă - am cumpărat multicul-
tivatoare.  Cred că aceste lecţii sunt 
de folos pentru dezvoltarea noastră 
pe viitor. 

Consider că toată agricultura 
trebuie să aducă un benefi ciu pe viitor. 
Ca să putem exporta în Comunitatea 
Europeană ca să producem după 
standarde europene.”

Menţionăm că Programul Rural 
de Rezilienţă Economico-Clima-
tică Incluzivă (PRRECI), finanţat 
de Fondul Global de Mediu  (FGM) 
și implementat de către Unitatea 
Consolidată pentru Implementarea 
Proiectelor  IFAD, este conceput 
pentru a contribui la reducerea 
sărăciei rurale în Moldova, prin 
promovarea accesului către o gamă 

largă de servicii adecvate și inte-
grate financiare. O atenţie deosebită 
în cadrul Programului este atribuită 
dezvoltării şi implementării tehno-
logiilor performante în domeniul 
agricol. În această ordine de idei, 
agricultura conservativă este privită 
ca o tehnologie agricolă performan-
tă care va permite agricultorilor din 
republică în viitor să obţină recolte 
stabile puţin dependente de con-
diţiile climaterice cât și de a stopa 
procesul de degradare a solului.

”Instruirea fermierelor în cadrul 
școlilor de câmp va fi  prelungită  și 
sperăm că fermierii din ţară vor parti-
cipa în continuare la seminare  și  vor 
benefi cia de cunoștinţele și experienţa 
ce se va acumula pe parcurs și vor 
fi  identifi cate cele mai bune soluţii 
pentru implementare agriculturii con-
servative  în condiţiile de climă, sol, 
dotare tehnică a RM”, a mai spus în 
concluzie Dna Marina Mândru, Speci-
alist Rezilienţa Schimbări Climaterice 
în cadrul UCIP-IFAD.

Agricultura conservativă este o prioritate a Republicii Moldova, stipulată în Strategia Naţională de Dezvoltare Agricolă și Rurală pentru anii 2014-2020. Aceasta presupune dez-
voltarea unei agriculturi durabile, adaptată la schimbările climaterice, prin aplicarea practicilor care protejează și ameliorează fertilitatea solului.

În condiţiile în care sistemul clasic de lucrări a solului a determinat apariţia  fenomenelor de degradare a însușirilor, micșorare a fertilităţii și capacităţii de producţie a solurilor,  
a apărut necesitatea elaborării unui sistem de lucrări care să favorizeze creșterea plantelor de cultură, dar care să evite neajunsurile sistemului clasic, să păstreze și să amelioreze 
potenţialul productiv al solului.  Acest sistem este cunoscut sub denumirea de Sistem de lucrări pentru conservarea solului și este componentul principal al Sistemului de agricultură 
conservativă. 

Potrivit specialiștilor, sistemul conservativ de agricultură aduce cu sine avantaje reale, precum: reducerea cu 30% a consumului de carburanţi;  stoparea parţială sau totală a 
eroziunii solului; micșorarea pierderilor neproductive de umiditate din stratul arabil; restabilirea treptată a însușirilor degradate ale solurilor;  asigurarea unui bilanţ pozitiv al hu-
musului, carbonului în sol și a emisiilor de CO2 din sol; majorarea recoltele lor cu 1,0-1,5 tone/ha unităţi cereale iar perioada de viaţă a tehnologiei nu este reglementată. Un avantaj 
incontestabil este și reducerea începând cu anul trei a cantităţilor de fertilizanţi, ce are o mare însemnătate economică în condiţiile scumpirii esenţiale a acestor produse.

ÎN PAS CU IMPERATIVELE ACTUALE ALE AGRICULTURII MODERNE
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Vara nu este un moment de repaus pentru 
pomicultori deoarece acum este momentul 
oportun pentru a efectua tăierile de întreţinere, 
așa-numitele tăieri în verde. După ce a fost 
formată coroana pomilor, ea trebuie menţinută 
prin tăieri de întreţinere și fructifi care. Tocmai 
aceste abilităţi le-au afl at recent 13 membri ai 
Federaţiei Naţionale a Agricultorilor din Moldo-
va AGROinform din raionul Hâncești, care   au 
participat în cadrul unei activităţi de schimb de 
experienţa între membrii Grupului de Vânzări.

Activitatea a fost organizată de către  AO ,,Cen-
trul de extensiune în Agricultură”, Hâncești.

În cadrul activităţii, în calitate de instructor 
a fost Dl Tudor Lepădatu, un instructor experi-
mentat, atât în domeniul teoretic, cât și la nivel 
practic,agronom de specialitate.  

În cadrul activităţii au fost luate în discuţie 
subiecte privind protecţia piersicului,  protecţia 
prunului; efectuarea operaţiunilor în verde la prun; 
îmbunătăţirea calităţii plantaţiilor de prun și piersic 
prin intermediul introducerii îngrășămintelor; 
îmbunătăţirea capacitaţilor și a cunoștinţelor privind 
cultivarea prunului și a piersicului prin intermediul 
schimbului de păreri și opinii.

Tăierile (operaţiunile) în verde sunt lucrări 
speciale și absolut necesare în ciclul biologic anual 
al pomilor, începând chiar cu momentul formării 
coroanei pomilor. Prin efectul pe care îl determină 
prin schimbarea poziţiei punctului de creștere, al 
unghiului faţă de axa verticală imaginară a pomului, 

a poziţionării ramurilor în plan orizontal și buna 
iluminare și aerisire a interiorului coroanei pomilor, 
tăierile în verde au efect determinant în păstrarea 
echilibrului între creșterea și dezvoltarea pomilor, 
pe de o parte și obţinerea de producţii constante și 
controlate. Deosebit de importantă este și alegerea 
datei la care se vor efectua operaţiile în verde. 

Despre aceste și alte aspecte a vorbit Dl Tudor 
Lepădatu, chiar în livada de prun din localitatea 
Logănești, Hâncești  care are o suprafaţă de și o 
maturitate de patru ani. Acolo, prin exemple practi-
ce, au fost demonstrate operaţiunile în verde. 

Desigur, au fost discuţii privind protecţia 
prunului,s-au distribuit și materiale didactice.

IATĂ CARE SUNT PRINCIPALELE TĂIERI 
CARE POT FI FĂCUTE VARA, ÎN VERDE

- Alegerea lăstarilor pentru formarea co-
roanei – se face la pomii plantaţi toamna sau 
primăvara. În luna iunie pe vergile scurtate la 60-80 
cm se aleg trei lăstari uniform repartizaţi în jurul 
trunchiului la 10-12 cm unul de altul pentru a forma 
coroana în formă de vas – cea mai corespunzătoare 
pentru prun, cais, piersic, uneori chiar la măr şi 
cireş. Dacă dorim coroană în formă de palmetă se 
alege un lăstar pentru ax şi doi pe direcţia rândului 
pentru şarpante. Restul lăstarilor se suprimă cu 
foarfeca sau chiar cu mâna dacă sunt ierbacei. Cu 
această ocazie se îndepărtează şi lăstarii porniţi din 
portaltoi.

- Ciupitul lăstarilor – este operaţiunea de 
îndepărtare a vârfului erbaceu împreună cu 4-5 

frunze tinere. Ciupitul se face atât la lăstarii aleşi 
pentru formarea coroanei atunci când ei depăşesc 
60-70 cm, cât şi la alţi lăstari ai pomilor tineri, scopul 
principal fi ind ramifi carea, adică formarea lăstarilor 
anticipaţi. Perioada optimă este luna iunie. Ciupitul 
întârziat din luna iulie sau august are drept scop 
diferenţierea mugurilor de rod pe porţiunea de lăstari 
rămasă şi o mai bună maturare a lemnului.

- Plivitul lăstarilor  – reprezintă lucrarea de 
îndepărtare a lăstarilor de prisos şi se face atât 
la pomii tineri cât şi la cei pe rod. Se îndepărtează 
lăstarii concurenţi, iar pe ramurile de semischelet 
se răresc la 10-15 cm (asta mai ales la pomii tineri). 
La pomii maturi sau în declin se îndepărtează total 
lăstarii lacomi dacă coroana este prea deasă sau se 
răresc la 20-30 cm când coroana este rară, aceştia 
urmând apoi să fi e scurtaţi în vederea transformării 
lor în ramuri de semischelet.

- Rărirea fructelor – Aceasta se recomandă la 
toate speciile, dar se practică la măr, păr, piersic, 
mai rar la prun şi cais şi aproape niciodată la cireş 
şi vişin. Prin rărirea fructelor se creează condiţii 
favorabile de creştere a fructelor rămase, acestea 
ating dimensiunile impuse pentru categoriile extra 
şi I, acumulează mai multe zaharuri, se colorează 
mai bine având astfel calităţi gustative deosebite. La 
măr şi piersic această lucrare este strict obligatorie.

Tot în rândul operaţiunilor în verde pot fi  cuprin-
se şi lucrările impuse de igiena culturală: tăierea 
vârfurilor atacate de făinare, a vârfului lăstarilor 
de cireş atacaţi de păduchii negri, a ramurilor şi a 
lăstarilor afectaţi de monilioză, de arsura bacteria-
nă, de alte boli şi dăunători.

De reţinut! Tăierea în verde nu se va aplica 

pomilor în primul an de la plantare, ajutându-i să 
treacă peste stresul plantării. Cu toate acestea se 
pot ciupi vârfurile lăstarilor concurenţi dacă aceștia 
au 15 -20 cm.

La fi ecare trecere prin livadă trebuie să aveţi cu 
dumneavoastră foarfeca pentru a îndepărta lăstarii 
inoportuni sau ramurile în curs de uscare. Efectu-
ând operaţiuni în verde conştiincios şi la timp veţi 
obţine fructe de calitate, în fi ecare an, iar pomii vor 
fi  mai viguroşi şi sănătoşi și nu în ultimul rând veţi 
avea mai puţin de muncă la tăierea din iarnă sau 
primăvară.

Vizita de studiu a continuat la  dl Zaharia 
Cimpoeșu (GT Cimpoeșu Zaharia), un alt membru 
al grupului de vânzări. Fermierul cultivă piersic și 
dispune de 5ha de livadă de piersic de patru ani. Din 
acest Grup de Vânzări fac și alţi membri, care, la fel, 
cultivă piersici. Iată de ce discuţiile, consultările și 
întrebările nu au contenit.  

Conform programului, următorul  a fost vizitat 
a fost dl Ion Manic (GT Manic Ion) membru al 
Grupului de Vânzări de trei ani și  deţinător a 6 ha de 
livadă de piersic de cinci ani. În livada gospodarului 
starea de lucruri era foarte bună.  Dl Ion Manic este 
membru al acestui Grup deja de mai mulţi ani și, 
dacăt tot este experimentat, are o  plantaţie foarte 
îngrijita lipsită de boli, iar toate operaţiunile au 
decurs una după alta, dar și tehnologia se respectă 
la un nivel înalt. 

Cu toate acestea, producătorul ne-a mărturisit 
că în acest an roada este muică -  din cauza tempe-
raturilor reci, dar și a  calamităţilor, care au afectat 
plantaţiile în perioada de înflorire.

Sursa: Centrul de Extensiune în Agricultură Hânceşti

E VARĂ… ÎN LIVADĂ SE EFECTUEAZĂ OPERAŢIUNILE ÎN VERDE 

 EXPERIENŢE AVANSATE ÎN RECOLTAREA ŞI PROCESAREA PRODUCŢIEI APICOLE
Apicultorii din r-l Râșcani, 

membri ai grupului de vânzări 
au organizat o vizită de studiu la 
Centrul de procesare a producţiei 
apicole din or. Cupcini, care a fost 
construit în cadrul Proiectului în-
aintat de Consiliul raional Edineţ 
şi Asociaţia Apicultorilor din Zona 
de Nord la ADR Nord şi fi nanţat de 
Guvernului României.  

Directorul Centrului de proce-
sare a prezentat participanţilor uti-
lajul existent în Centru, a explicat 
tehnologia procesării mierii, dar a 
explicat şi motivele din care Centrul 
nu poate colecta încă mierea de la 
producători – aceasta se explică prin 
lipsa laboratorului pentru analiza 
mierii, dar şi procedura de înregis-
trare legală nefi nalizată. 

Preşedintele Asociaţiei Apiculto-
rilor din Zona de Nord, d-l Gheorghe 
Carpovici a explicat faptul, că există 
necesitatea creării unui SRL, în care 
fondatori vor fi  Consiliul raional 

Edineţ, deoarece a oferit terenul şi 
clădirea, şi Asociaţia Apicultorilor, 
deoarece grantul investiţional a fost 
oferit pentru apicultori. 

Apoi participanţii au efectuat o 
vizită în G.Ţ. „Vasilache Sveatoslav 
din s. Cucuieţii Vechi”. Schimbul 
de experienţă a început cu vizita 
bazei melifere din regiune – câm-
purile de levănţică, salvie, livada 
din localitate, participanţii ac-
centuând faptul, că este o bază 
meliferă foarte bogată. De aşa 
bază se poate bucura în ţară 1 la 
500 de apicultori. Apoi apicultorii 
au vizitat prisaca, unde au făcut 
cunoştinţă cu dotarea prisăcii, au 
studiat practica de lucru cu stupii 
multietajaţi şi verticali, au discutat 

efi cienţa utilizării acestor stupi, au 
studiat tehnologia de recoltare a 
mierii, au făcut schimb de opinii şi 
experienţă de spre condiţiile, peri-
oada recoltării, cerinţele de calitate 
pentru comercializare, metodele de 
ambalare, comercializarea produse-
lor apicole etc. 

În cadrul schimbului de 
experienţă au participat şi 
Preşedinţii Asociaţiilor de apicultori 
din raioanele Făleşti, Floreşti şi 
Sângerei, care la fel şi-au împărtă-
şit experienţa şi au venit cu unele 
opinii şi propuneri pentru efi cienti-

zarea activităţii apicultorilor.
Discuţiile au continuat şi la 

prânz, fi ind o bună platformă pen-
tru socializarea apicultorilor, fapt 
menţionat şi de participanţi.

Participanţii au apreciat la un 
nivel înalt organizarea şi desfă-
şurarea activităţii, au afl at lucruri 
noi, interesante, în special despre 
utilizarea stupilor multietajaţi, 
convingându-se în mod practic 
de efi cienţa lor. Apicultorii şi-au 
exprimat dorinţa de a mai participa 
la aşa schimburi de experienţă, la 
alte stupine, chiar şi în alte raioane. 
Discutând problema comercializării, 
au menţionat faptul că necesită o 
reanimare activitatea apicultorilor 
în Asociaţia apicultorilor, care ar 
putea facilita rezolvarea mai multor 

probleme sau crearea unor grupuri 
de apicultori, care să producă miere 
de aceeaşi calitate pentru a spori 
volumul producţiei realizate, dar şi 
cu unele avantaje.
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SCHIMB DE EXPERIENŢĂ CU PRODUCĂTORII AGRICOLI DIN ŢARA VECHINĂ
Recent, un grup de femei din 

raionul Fălești, care au afaceri în 
agricultură au întreprins o vizită 
de studiu în regiunea Cernăuţi, 
Ucraina.  Evenimentul a fost 
organizat de Asociaţia Obștească 
„CUTEZATORUL” în cadrul proiec-
tului „Sporirea competitivităţii 
sectorului agrar din Moldova”, 
susţinut fi nanciar de Federaţia 
Naţională a Agricultorilor din 
Moldova AGROinform. 

În prima zi a vizitei, partici-
pantele au vizitat Firma agricola 
„Zolotoi colos” (Localităţile Vacin-
căuţi și Stroiești, raionul Novose-
litsea), condus de experimentatul 
fermier, domnul Stepan Gligor, 
care  activează peste 50 de ani în 
calitate de conducător al fi rmelor 
agricole. Deși ploua, asta nu i-a 

împiedicat pe  oaspeţii din Moldova 
să viziteze cele 25 de hectare de 
coacăză. Doamnele au afl at totul 
despre cultura generatoare de venit, 
despre forţele de munca, implicate 
la îngrijirea și recoltarea zmeurei, 
despre piaţa de desfacere. S-a mai 
vorbit despre faptul că re viitor, 
gospodăria va extinde plantaţiile de 
zmeură până la 40 ha, iar recoltarea 

va fi  efectuată cu combina, ce va fi  
procurata de gospodăria locală. Tot 
în localitatea respectivă, antrepre-
noarele din Fălești au vizitat fabrica 
de producere a peletelor și uscatoria 
de cereale și culturi tehnice. 

În localitatea Stroiești membrii 
Cercului de Studiu au vizitat livada 
intensivă a gospodăriei și complexul 
de calibrare și ambalare a fructelor, 
camerele frigorifi ce, centrul cultural 
al satului, stadionul, terenul de mini 
fotbal, biserica din localitate ș.a. 
Schimbul de experienţa s-a încheiat 
cu întrebări și răspunsuri din partea 
oaspeţilor și a gazdei.  Delegaţia din 

Moldova a fost întâlnita și insoţită 
pe parcursul primei zile de doamna 
Maria Nicorici, primarul orașului 
Noovoselitsea. 

La fi nele zilei a fost vizitata si 
GT „Gauca Vasile” din satul Pripru-
tie. Femeile antreprenoare au luat 
cunoștinţa cu cele 70 ha de mere 
ale fermierului, complexul frigori-
fer de spălare, sortare, ambalare a 
merelor, confecţionarea lăzilor din 
carton. Antreprenorul Vasile Gauca 
a menţionat activitatea pozitiva a 
întreprinderii în ultimii ani, revo-
când și problemele privind accesa-

rea pieţii externe.  Spre exemplu, 
dacă până la embargoul impus de 
Rusia vindea merele cu 1,5 $, în 
prezent ele sunt realizate cu 0,3 $. 

A doua zi în satul Boiani a avut 
loc întrunirea și bursa de contacte a 
femeilor antreprenoare din r. Fălești 
și Novoselitsea, organizată în co-
laborare cu Asociaţia Novoselitsea 
pentru dezvoltare economică și 
cooperare transfrontalieră. Au avut 
loc discuţii sincere despre succese 
și neajunsuri, planurile pe viitor, 
inspirate de  conducătorii ONG-uri-
lor „CUTEZATORUL” si ANDECT din 

Novoselitsea. În cadrul bursei de 
contacte, fermierii au făcut schimb 
de adrese, numere de telefoane, 
adrese electronice. Ca rezultat, s-a 
pus baza unor parteneriate între 
femeile de afaceri din ambele tari. 

Datorită domnului Vasile Salar, 
originar din s. Obreja Veche, r. 
Fălești, oaspeţii din Moldova au 
avut satisfacţia sufl etească de a 
vizita mănăstirile din satele Boiani 
și Banceni. 

În cea de-a treia zi au fost vizi-
tate pieţele agricole din municipiul 
Cernăuţi și orașul Novoselitsea, 
a avut loc și o întâlnire cu Șeful 
Direcţiei Agricole a Administraţiei 
de Stat a r. Novoselitsea Alanol 
Andricii. 

Vizita de studiu este parte a 
unui  program de instruire a mem-
brilor Cercului de Studiu a Femeilor 
în afaceri agrare, care se desfășoară 
în cadrul proiectului „Sporirea 
competitivităţii sectorului agrar 
din Moldova”, susţinut fi nanciar de 
Federaţia Naţională a agricultorilor 
din Moldova AGROinform. 

Sursa: Asociaţia Obştească „CU-
TEZATORUL”, Făleşti

PRODUSE DE UZ FITOSANITAR ECO,  FOLOSITE ÎN LEGUMICULTURĂ
La 15 iunie, 2017 grupul 

de fermieri, producători de 
legume, s-au întrunit la sere-
le d-nei Maria Darii pentru a 
discuta despre produsele de 
uz fi tosanitar eco pe care fer-
mierul gazdă le folosește în 
legumicultură. Cei prezenţo 
au văzut în practică proce-
sul de prelucrare cu produse 
de uz fi tosanitar eco, folosit 
la castraveţi. D-na Maria 
Darii le-a povestit în detalii 
compoziţiile produselor de 
protecţie pe care dumneaei 
le prepara și le folosește în 
serele proprii. Cei prezenţi 
au rămas plăcut surprinși de 
modul cum de până acum nu 
au folosit preparatele date 
la prelucrare. La sfârșitul 
activităţii au avut ocazia sa 
viziteze punctul de realiza-
re a legumelor, fructelor și 
pomușoarelor, pe care Maria 
Darii, chiar în acea zi l-a 
deschis ofi cial.

Despre afacerea ecologică 
a Dnei Maria Darii, am mai 
scris în paginile ziarului nos-
tru.  Au scris și alte publicaţii. 
Cert este că avem în cadrul 
reţelei noastre o 

Antreprenoare de succes. 
Povestea ei a fost relatată 
până și de Agenţia de Inter-
venţie și Plăţi pentru Agricul-
tură. În pofi da greutăţilor care 

îi macină în general pe 
agricultori, Dna Maria 
reușește să crească 
legume ecologice și să-și 
facă planuri de viitor.

Iniţierea propriei 
afaceri în agricultură 
a fost o soluţie pentru 
redresarea bugetu-
lui familial și pentru 
realizarea viselor. „Am 
muncit în câmp de mică 
și mi-a plăcut ceea ce 
vedeam drept rezultat al 
muncii – roadele aduna-
te”, spune Maria Darii.

După desfi inţarea 
colhozurilor și împăr-
ţirea pământurilor, 
agronomul experi-
mentat Maria Darii 
a obţinut șansa să nu mai 
lucreze pentru alţii, ci pentru 
propria familie. A pornit de 
la cotele ei și ale soţului care 
le-au revenit după privatiza-
re, în total 2 ha, după care, 
pe parcursul anilor, a mai 
procurat terenuri. În prezent 
dispune de 23 ha proprii și 15 
ha arendate, cu perspectiva de 
a fi  cumpărate.

În anul 2007-2008 a 
început construcţia serelor 
amplasate, la moment, pe o 
suprafaţă de 10 ha, unde cresc 
castraveţi, roșii și ardei.

Pe restul suprafeţei de 
pământ, antreprenoarea cultivă 

ceapă, grâu, soia, porumb și 
fl oarea soarelui. Anul 2007 a 
fost cel mai generos, dat fi ind 
faptul că producători erau încă 
puţini, iar consumatori mulţi.

Printr-o întâmplare, 
nepotul devenise alergic la 
legumele cumpărate la piaţă, 
astfel, Maria Darii a decis să 
cultive doar produse ecolo-
gice. „Am decis să începem 
un mod sănătos de viaţă. Din 
2016 suntem certifi caţi în 
creșterea legumelor ecolo-
gice, din 2013 în conversie. 
Am renunţat la pesticide și 
ierbicide, folosim doar piatră 
vânătă, var și fungicide admise 

pentru produse ecologice. 
De asemenea, cumpă-
răm doar îngrășăminte 
organice de la fermele din 
zonă. Creșterea legumelor 
ecologice este importantă 
pentru sănătatea noastră 
și a generaţiei care vine. 
Este o cerinţă solicitată de 
UE”, explică Maria Darii.

Marfa este realizată 
conform contractelor 
încheiate cu primăriile 
de pe teritoriul raionu-
lui Drochia, Râșcani și 
astfel asigură cu legume 
- cartofi , varză, sfeclă 
roșie, ceapă, morcov - 
grădiniţele și școlile din 
localităţi. Responsabilita-
tea asumată o determină 

să folosească îngrășăminte 

naturale, care sunt sănătoase 
și mai puţin costisitoare.

Maria se descurcă cu 
forţele proprii, iar în fi ecare 
an benefi ciază și de subvenţii 
oferite de Agenţia de Inter-
venţie și Plăţi pentru Agricul-
tură, la procurarea sistemelor 
de irigare, construcţia și re-
novarea serelor, compensarea 
dobânzilor achitate în urma 
accesării creditelor.

Pentru viitor, dna are mai 
multe planuri de extindere 
a jumătate de ha de sere, 
deschiderea unei mini-ferme 
de păsări ecologice: găini și 
curcani. Antreprenoarea vrea 
să ofere o alimentaţie sănă-
toasă atât familiei sale, cât și 
cumpărătorilor.

”Aș sugera doamnelor care 

vor să se lanseze în afaceri în 
agricultură să testeze întâi 
ideea pe care vor s-o imple-
menteze. Pot începe cu o seră 
mică. Trebuie să vezi dacă îţi 
place îndeajuns ceea ce vrei 
să practici. E foarte bine când 
familia te ajută și te susţine. 
Și dacă ai răbdare și sufi ci-
entă ambiţie, reușești! Nu în 
ultimul rând, trebuie să fi i 
și optimist, dacă într-un an 
roadele nu sunt pe măsura 
așteptărilor.”

”E păcat ca așa pământuri 
să nu fi e lucrate și e regretabil 
că generaţiile tinere pleacă 
din ţară. Suntem o ţară agrară 
și este bine să cultivăm 
legumele pe soluri fără nitraţi. 
Pământurile noastre sunt aur” 
spune dna Maria Darii.

Menţionăm că Doamna 
Maria Darii este membră 
a Federaţiei Naţionale a 
Agricultorilor din Moldova. 
Pe parcursul anilor Dumneaei 
participă activ  în cadrul ac-
tivităţilor organizate de către 
AGROinform, implicându-se 
activ în procesul de instruire. 
Mai mult, este întotdeauna 
deschisă pentru a-și împărtăși 
experienţa vastă și sfaturile 
producătorilor agricoli.

Sursa: Asociaţia 
Obştească „AGRO-CONS”, 

Drochia; aipa.gov.md
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SCANDAL LA BRUXELLES. SUBVENŢIILE FERMIERILOR 
EUROPENI VOR FI ÎNJUMĂTĂŢITE

Politica Agricolă Comu-
nă va fi  foarte curând re-
structurată din temelii, 
iar bugetul alocat subven-
ţiilor agricole va fi  redus 
substanţial după 2019. 
Președintele Parlamen-
tului European propune 
într-un document reduce-
rea la jumătate a bugetu-
lui alocat pentru plăţile 
directe ale fermierilor.

Președintele PE, Anto-
nio Tajani, a fi nalizat un 
document în care propu-
ne reducerea cu 50% a 
fondurilor alocate Politicii 
Agricole Comune (PAC)! Ac-
tul a provocat reacţii vehe-
mente ale reprezentanţilor 
grupurilor de fermieri și ale 
aliaţilor acestora. 

Plecarea Marii Brita-
nii din UE va avea drept 
consecinţă diminuarea 
bugetul comunitar cu apro-
ximativ 12 miliarde euro 
după 2019. Bugetul alocat 
Politicii Agricole Comune 

(PAC) reprezintă aproxi-
mativ 40% din bugetul 
UE, deci responsabilii din 
domeniul agriculturii știu 
că sunt primii vizaţi de re-
duceri. În condiţiile în care 
realitatea demonstrează că 
UE are nevoie de suplimen-
tarea fondurilor în domenii 
precum apărare, cercetare, 
migraţie.

În cadrul unui interviu 
acordat presei olandeze, 
citat de Politico, Ministrul 
olandez a agriculturii, 
Martijn van Dam, afi rmă că 

reducerea bugetului alocat 
Politicii Agricole Comune 
– 58 miliarde euro anual – 
este inevitabilă din cauza 
pierderii contribuţiilor bri-
tanice la bugetul comunitar 
după Brexit. 

Europa distribuie azi 
fermierilor sume impor-
tante doar în funcţie de su-
prafeţele de teren deţinute 
de aceștia sau în funcţie 
de produsele pe care le 
livrează.

Potrivit ministrului 
olandez al Agriculturii, 

UE ar trebui să acorde 
în viitor subvenţiile în 
baza unui alt model, iar 
fermierii să își primească 
banii dacă ating anumite 
criterii. Martijn van Dam 
crede că PAC trebuie să 
ţină cont și de problemele 
de mediu pe care le gene-
rează și să protejeze mult 
mai bine biodiversitatea. 
”Singura modalitate de 
a contrabalansa efectele 
Brexit și scăderea venitu-
rilor UE este aceea de a 
reforma sistemul vechi de 

decenii. Nu poţi reforma 
PAC fără să reformezi 
sistemul plăţilor directe”, 
precizează ofi cialul olan-
dez. Olanda este al doilea 
cel mai mare exportator 
mondial de hrană, având 
vânzări de 94 miliarde 
euro pe pieţele mondiale 
în 2016. Forţa agricultu-
rii olandeze este dată de 
fertilitatea solului și de 
înalta performanţă - și 
deseori de înalta intensi-
vitate a sectorului. Astfel, 
Olanda împinge Bruxelles-
ul să orienteze PAC către 
producţia de hrană, nu de 
produse agricole de bază, 
ministrul olandez afi r-
mând că are sens ca UE să 
reglementeze întreg lanţul 
”fermă-farfurie”.

Astfel, ofi cialul olandez 
indică însă 3 probleme 
fundamentale pe care actu-
alul sistem de plăţi directe 
le provoacă agriculturilor 
comunitare:

În primul rând, acorda-

rea de subvenţii în strictă 
relaţie cu proprietatea 
agricolă blochează inovaţia 
din cauză că sistemul nu 
încurajează noi abordări în 
procesele agricole
În al doilea rând, sistemul 
conduce la scumpirea 
artifi cială a terenurilor 
agricole, lucru care îngreu-
nează accesul în sistem al 
tinerilor.                                                            

În al treilea rând, fer-
mierii sunt clar favorizaţi 
prin faptul că primesc, spre 
deosebire de alte catego-
rii profesionale, un venit 
suplimentar european.

”Va fi , cu siguranţă, o 
dezbatere foarte aprinsă în 
următorul an și jumătate în 
Europa pentru că suntem 
în faţa unor alegeri foarte 
importante, iar alegerile 
înseamnă schimbare” a mai 
afi rmat ministrul olandez 
al Agriculturii.

Sursa: agroinfo.ro; Foto: 
winestrategies.eu

Prognoza recoltei mondiale 
de grâu a fost redusă cu 3,3 
milioane de tone faţă de esti-
marea de luna precedentă. FAO 
prognozează acum o recoltă 
mondială de grâu de 739,9 mi-
lioane de tone (anul trecut: 760 
de milioane de tone). 

Principala cauză a scăderii 
nu se afl ă în SUA, ci în primul 
rând în Europa și Ucraina, unde 
seceta va determina scăderi ale 
producţiei.

În același timp, producţia 

mondială de cereale grosiere se 
estimează a fi  de 1,35 miliarde 
de tone, cu 1,9 milioane de tone 
mai mare faţă de estimarea din 
luna iunie. O cauză a acestei 
modifi cări este suprafaţa mai 
mare cultivată cu porumb în 
SUA, dar și previziunile mai 
bune pentru sudul Africii. FAO 
estimează o recoltă mondială 
de cereale de 2,593 miliarde de 
tone în 2017, după 2,607 mili-
arde de tone de anul trecut.

Sursa: agroinfo.ro; 
Foto: cotidianul.ro

Propunerea de sprijinire a agri-
cultorilor europeni, care doresc să-
și reducă producţia de lapte pentru 
a ajuta la reechilibrarea sectorului 
produselor lactate a fost un succes 
semnifi cativ, conform cifrelor fi nale 
preluate de la autorităţile naţiona-
le din fi ecare ţară UE.

Aproximativ 48.000 de 
crescători de vaci au bene-
fi ciat de pe urma aplicării 
schemei de ajutor pentru 
reducerea producţiei de lapte, 
ceea ce a dus la o reducere 
totală a producţiei de lapte de 
aproape 834.000 de tone. Din 
bugetul iniţial alocat de 150 
de milioane de euro, aproape 
112 milioane de euro au fost 
utilizate pentru a compensa 
fermierii pentru eforturile lor.

Schema de reducere a pro-
ducţiei de lapte a fost anun-

ţată în iulie 2016 și a fost aplicată 
în ultimul trimestru al anului 2016 
până în ianuarie 2017. Scopul său a 
fost de a contribui la contrabalan-
sarea efectelor crizei din sectorul 
produselor lactate prin reducerea 
cantităţii de lapte disponibile pe 
piaţă, pentru a le oferi fermierilor 
un preţ mai bun.

Pentru a încuraja fermierii să își 
diminueze producţia de lapte, siste-
mul a oferit sprijin sub forma a 14 
eurocenţi pentru fi ecare kilogram de 
lapte contractat a fi  redus. Ajutorul 
fi nanciar a fost plătit agricultorilor 
doar pe baza reducerii efective a 
producţiei, după ce au făcut această 
dovadă autorităţilor naţionale.

De asemenea, schema 
a contribuit la reechilibra-
rea efectivă a pieţei Uniu-
nii Europene a produselor 
lactate în ansamblu, 
refl ectată în creșterea pre-
ţurilor la lapte în spaţiul 
comunitar în ultimul an. 
Preţul mediu în aprilie 
2017 a fost de 32,79 euro-
cenţi / kg, o creștere de 21 
procente faţă de aceeași 
lună a anului anterior.

Sursa: agroinfo.ro; 
Foto: cvlpress.ro

Culturi agricole distruse de 
urși, animalele din ferme atacate, 
oameni răniţi sunt motivele care 
i-au adus la București pe 500 de 
fermieri, primari și președinţi de 
composesorate din judeţele Har-
ghita, Covasna și Mureș! Aceștia 
au venit să protesteze miercuri, 
5 iulie 2017, în faţa Ministerului 
Mediului în favoarea emiterii 
ordinului de derogare pentru 
împușcarea urșilor.

Protestatarii au explicat că, 
în ultima perioadă, atacurile 
urșilor s-au înmulţit, le-au distrus 
culturile agricole, le-au ucis ani-
malele din gospodării sau ferme și 
viaţa oamenilor este în pericol. La 
sfârșit de săptămână un cal a fost 
omorât de urs, la Izvoru Mureșului. 
Dacă ne uităm, aproape zilnic se 
întâmplă ceva, dar ce mă sperie 
este că umblă ursul și prin comu-
nă. Recent a intrat pe o uliţă unde 
până acum nu a fost niciodată și ne 
temem că vor veni și mai des când 
se coace grâul sau fructele. Oame-
nii din sat s-au săturat pentru că 
s-au străduit și au cultivat grâu sau 
porumb și vine ursul și îl mănâncă 
sau pentru că au animal pe care 
într-o seară ursul îl ucide, a spus 
Karda Róbert, primarul comunei 
Sândominic, unul dintre iniţiatorii 
protestului de la București.

Drept răspuns la cerinţe-
le protestatarilor, în aceeași 
zi,  Ministrul Mediului, Graţiela 
Gavrilescu, a anunţat că va emite 
un ordin privind cota de intervenţie 
pe carnivorele mari, pentru 175 de 
urși. Aceasta a motivat decizia afi r-
mând că este în responsabilitatea 
Ministerului Mediului  să ia toate 
măsurile pentru ca populaţia să fi e 
în siguranţă și să evite confl ictele 
om-natură.

În 2016 au fost suspendate 
cotele de intervenţie în cadrul 
speciilor de carnivore mari. Ca 
atare, la aproape un an distanţă 
de la această decizie, ţara vecină 
s-a pomenit în situaţia în care 
confl ictele om-natură sunt tot mai 
dese. ”Primim zilnic la minister 
multe sesizări de la populaţia care 
a suferit daune produse de ursul 
brun. Este clar că avem de-a face 
cu un vid legislativ, care ar putea 
pune în pericol populaţia. Minis-
terul Mediului a constituit un grup 
de lucru, înfi inţat prin ordin de 
ministru, al cărui scop a fost să 
găsească soluţia optimă, care să 
răspundă ambelor responsabilităţi 
care îi revin: siguranţa oamenilor 
și protejarea speciilor”, se arată 
într-un comunicat emis de Minis-
terul Mediului.

Sursa: agrointel.ro

FAO PROGNOZEAZĂ MAI PUŢIN GRÂU 
DE CALITATE SUPERIOARĂ

SCHEMA DE REDUCERE A PRODUCŢIEI 
DE LAPTE, UN REAL SUCCES

 AU PROTESTAT 
ÎMPOTRIVA URȘILOR
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GRIJILE  AGRICULTORILOR

ANSA: STAREA FITOSANITARĂ A CULTURILOR AGRICOLE 
PÂNĂ LA DATA DE 07 IULIE 

La sfârșitul lunii iunie 
– începutul lunii iulie pe 
teritoriul ţării s-a semnalat 
vreme caniculară și cu pre-
cipitaţii. Temperatura medie 
săptămânală a aerului  a 
constituit +23,1..+25,4ºС, 
iar temperatura maximă a 
aerului a urcat în teritoriu 
până la +37,1ºС (SM Cahul), 
iar cea minimă a aerului a 
scăzut până la +13,0ºС (SM 
Briceni). Totodată, suma 
precipitaţiilor a constituit în  
medie 13-59 mm. Cea mai 
mare cantitate de precipi-
taţii în decursul săptămâ-
nii au căzut în regiunea 
SM Leova – 71 mm. Ploile 
puternice căzute izolat în 
decursul acelei săptămâni, 
în unele raioane cu grindi-
nă, au cauzat vătămarea 
culturilor agricole. Aceste 
condiţii, au favorizat și 
dezvoltarea ulterioară a 
majorităţii speciilor noci-
ve de dăunători și boli, se 
arată într-un comunicat al 
Agenţiei Naţionale pentru 
Siguranţa Alimentelor.

La semănăturile de sfeclă 
de zahăr a continuat înmul-
ţirea și dezvoltarea păduchi-
lor, cu extinderea focarelor. 
S-a semnalat începutul 
zborului fl uturilor moliei 
miniere din prima generaţie 
cu depunerea ouălor din a 
doua generaţie. A continuat 
infestarea plantelor de cerco-
sporioză și fomoză, dezvolta-
rea pătării negre bacteriene și 
a putregaiului rădăcinii.

Pe câmpurile de fl oarea 
soarelui  a continuat înmulţi-
rea păduchilor și ploșniţelor,  
s-au manifestat simptome-
le de fomopsis și fomoză, 
dezvoltarea pătării negre 
bacteriene și alternarioză.  

La tomate pe unele 
suprafeţe s-au semnalat pri-
mele simptome de fi tost oroză, 
diverse pătări, mai nocivă 
fi ind alternarioza și pătarea 
neagră bacteriană. Pe timp 
ploios și moderat cald agresi-
vitatea patogenului va spori. 
Prin urmare,  tratamentele 
cu fungicide cu acţiune 
sistemică s-au de contact de 

continuat, iar pentru a nu 
crea forme rezistente la anu-
mite substanţe, fungicidele 
utilizate de alternat.

În livezi a început zborul 
fl uturilor viermelui merelor, 
a prunelor și oriental, cu 
depunerea ouălor din a 
doua generaţie. A continuat 
dezvoltarea larvelor omi-
dei păroase a dudului din 
prima generaţie, populând 
în deosebi pomii în locali-
tăţi și de-a lungul traseelor. 
În unele livezi se menţine 
numărul sporit a moliilor 
defoliatoare, care dăunează 
în special fructele alipite 

de frunze. A sporit densita-
tea acarienilor, cu popularea 

mai însemnată a mărului și 
prunului. La măr și păr, unde 
sistemul de protecţie nu 
se respectă, progresează 
dezvoltarea rapănului și a 
făinării, în special după ploi-
le căzute în ultima perioadă. 
În scopul protecţiei fructelor 
și frunzelor, tratamentele 
cu fungicidele sistemice 
de continuat, cu alternarea 
obligatorie a acestora. Pre-
tutindeni la toate speciile de 
sâmburoase continuă dezvol-
tarea clasterosporiozei și ciu-

ruirii bacteriene a frunzelor, 
la prun  a polistigmozei.

În plantaţiile viticole în 
focare a continuat zborul fl u-
turilor moliei strugurilor, de-
punerea ouălor și ecluzarea 
larvelor din a doua generaţie.

La viţa de vie a început 
a  zecea perioadă de incubare 
a manei, dezvoltarea căreia 
pe unele sectoare puternic 
s-a intensifi cat după ploile 
căzute în ultima perioadă. La 
soiurile sensibile se semna-
lează intensifi carea dezvoltă-
rii făinării, care în condiţii cu 
oscilaţii bruște de tempera-
tură și umiditate a aerului va 
continua să infecteze frunze-
le, lăstarii și strugurii până 
la darea în pârgă a bobiţelor. 
Prin urmare, tratamentele cu 
fungicide împotriva manei și 
făinării urmează de conti-
nuat, în funcţie de condiţiile 
climaterice, receptivitatea 
soiului, gradul de dezvoltare 
a bolii, termenul de acţiune 
a preparatelor, cu alternarea 
obligatorie a preparatelor 
utilizate.

LUCRĂRI ÎN LIVADĂ PE TIMP DE CANICULĂ. CUM UDĂM POMII 
Temperaturile crescute afectează livada chiar dacă 

efectele acestora asupra pomilor nu sunt atât de peri-
culoase ca îngheţul sau temperaturile scăzute. Fiecare 
specie pomicolă are propriile nevoi pentru a putea face faţă 
temperaturilor caniculare iar respectarea acestor reguli pot 
salva livada.

Ca reguli generale trebuie să  se ţină cont de următoarele 
aspecte:

• Trebuie udaţi mai ales pomii tineri, care au rădăcini 
scurte și rămân rapid fără resurse de apă.

• Udatul pomilor fructiferi se face dimineaţa devreme, 
înainte ca soarele să se arate sus pe cer. Cantitatea de apă 
turnată la rădăcini ajută plantele să facă faţă 
stresului din timpul zilei, când temperaturile devin 
insuportabile. Este bună și udarea de seară, dar 
aceasta trebuie făcută după apusul soarelui.  Plan-
tele nu se udă niciodată în timpul zilei, deoarece 
diferenţa mare de temperatură și vaporii de apă ce 
se vor ridica din sol vor afecta plantele, putând duce 
până la moartea acestora.

• Dacă descoperiţi crengi afectate de boli sau 
uscate, acestea trebuie înlăturate rapid deoarece 
temperaturile crescute favorizează înmulţirea 
bolilor. Totodată, este indicat să fi e tăiate și crengile 
uscate, pentru a aerisi coroana și pentru a le permi-
te crengilor tinere să se dezvolte.

• Nu udaţi pomul, ci solul. Chiar dacă intenţia 
este de a le revigora, efectul este exact opus. Aerul 
uscat și razele puternice ale soarelui vor duce 
la opărirea frunzelor și a fructelor și implicit la 
ofi lirea plantei. De asemenea, este important ca la 
aplicarea normelor de udare frunzele pomilor să fi e 
păstrate uscate. Frunzele ude devin frunze bolnave – lăsate 
cu apă peste noapte, ele reprezintă mediul propice pentru 
dezvoltarea mucegaiurilor. Frunzele care sunt ude, în soare 
capătă urme de arsuri ușoare, care pot afecta dezvoltarea 
armonioasă a pomilor din livadă.

CUM FAC FAŢĂ CANICULEI 
DIFERITELE SPECII POMICOLE

Mărul este o specie cu un consum de apă ridicat, necesi-
tând aplicarea irigărilor de suplinire a defi citului temporar de 
umiditate care apare frecvent în toate zonele de cultură din 
ţară. Se recomandă irigarea sau udarea indiferent de portaltoi 
sau de pedoclimatică în care este cultivat. În zonele secetoase 
se vor face circa 5-7 udări pe an, iar în cele semiumede - cel 
puţin 3. Cantitatea de apă care se aplica pomilor trebuie să 
fi e sufi cientă pentru a pătrunde la o adâncime de 40-50 de 

centimetri. Ca metodă de irigare este recomandată irigarea 
prin picurare cu furtunuri de distribuţie a apei legate de prima 
sârmă a spalierelor, care udă uniform și continuu doar o bandă 
de sol de-a lungul rândului cu lăţimea de 1 – 1,2 m.

Părul are cerinţe faţă de căldură mai mari decât mărul, 
prunul sau vișinul, reușind bine în zone cu temperaturi medii 
anuale de 9,5 – 11°C, cu condiţia ca în perioada de vegetaţie 
temperatura medie să fi e de 16-18°C. Consumul de apă al 
părului este puţin mai scăzut decât al mărului, iar umiditatea 
atmosferică mare, în special în partea a doua a sezonului 
de vegetaţie, poate favoriza dezvoltarea unor boli specifi ce 
deosebit de grave. Din acest motiv este mai puţin recoman-
dată microaspersiunea deasupra coroanei în cultura părului. 

Adâncimea de dezvoltare a sistemului radicular activ al părului 
este de 50-60 cm pentru portaltoi mai viguroși și de 30-50 cm 
pentru portaltoi mai puţin viguroși. 

Gutuiul are cerinţe mari faţă de apă dar reușește 
destul de bine și în regiuni mai secetoase, cu 500-600 mm 
pe an. Având în vedere că gutuiul are un sistem radicular mai 
superfi cial, acesta necesită irigări dese cu norme mai mici de 
apă. Suportă excesul temporar de umiditate în sol, dar asta nu 
înseamnă că vegetează bine în astfel de condiţii. Se recoman-
dă în primul rând irigarea localizată prin picurare, cu debite de 
apă de 2-6 l pe o adâncime de 30-50 cm.

Prunul este mai exigent decât mărul faţă de căldură, 
comportându-se mai bine în zona de câmpie și a dealurilor 
mici. În zona dealurilor înalte, de obicei, prunul dă recolte 
instabile și de slabă calitate. Temperaturile orare optime ale 
speciei se situează între 18°C și 33°C, iar cele absolute minime 

sunt de 8°C și maxime de 36°C (în afara intervalului tempera-
turilor absolute creșterea încetează). Astfel, cerinţele prunului 
faţă de apă sunt destul de mari, fi ind satisfăcute în zonele 
deluroase cu peste 600 mm precipitaţii anual, din care 300-
350 mm în intervalul mai-iulie. Ploile reci în timpul înfl oritului 
compromit destul de frecvent recoltele prunului. 

Prunul este o specie rustică, având o plasticitate ecolo-
gică mai largă. Cu toate acestea și prunul necesită aplicarea 
irigării, indiferent de portaltoi sau de zona pedoclimatică în 
care se cultivă. Deși rezistă mai bine la secetă decât multe alte 
specii pomicole, defi citul de apă manifestat frecvent în timpul 
creșterii intense a fructelor, face obligatorie irigarea pentru 
calitatea fructelor și realizarea producţiilor constante, cu 

deosebire în plantaţiile de mare densitate. 
Adâncimea de dezvoltare a sistemului 
radicular al prunului este de 30-40 cm 
pentru portaltoi de vigoare mică  sau 40-60 
cm adâncime pentru portaltoi mai viguroși. 
Asigurarea unui regim de apă optim pe 
aceste nivele de adâncime se poate realiza 
atât prin picurare cât și prin picurătoare cu 
debite de 4-8 l/h, sau microaspersoare cu 
debite orientative de 30-40 l/h cu distanţe 
între ele corelate cu distanţele între rânduri, 
între pomi/rând, cu raza de udare a emiţă-
toarelor de apă și cu textura solului.

Cireșul și vișinul cresc și rodesc 
bine în zonele cu temperatura medie anuală 
de 9,0-10,5°C. Temperaturile orare optime 
ale speciei se situează între 18 i 28°C, iar 
cele absolute minime sunt de 6°C i maxime 
de 40°C (în afara intervalului temperaturilor 
absolute creșterea încetează). Suportă greu 

căldurile înăbușitoare din vară, mai ales când acestea sunt 
însoţite și de insufi cienţa apei în sol, necesitând irigaţii. Faţă 
de apă au cerinţe moderate, preferând zonele cu precipitaţii 
medii anuale cuprinse între 600-800 mm, dar distribuite 
proporţional cu defi citul pluviometric lunar. Se numără printre 
speciile pomicole cele mai iubitoare de lumină. Solul cu textu-
ră argiloasă, sau argilo-lutoasă, care reţin mai multă apă și au 
aeraţie redusă, nu sunt recomandate pentru cultura cireșului 
și a vișinului. Deci irigarea cireșului și a vișinului trebuie să nu 
provoace băltiri temporare pe sol, recomandându-se norme 
bine corelate cu umiditatea momentană a solului.

Caisul și piersicul au cerinţe mari faţă de căldură, mai 
ales în lunile de vară, reușind bine în zonele cu temperaturi 
medii anuale de 9,6-11°C și cu cele ale lunilor iulie și august 
de peste 19°C. Temperaturile orare optime ale speciei se situ-
ează între 14 și 35°C, iar cele absolute minime sunt de 7°C și 

maxime de 40°C (în afara intervalului temperaturilor absolute 
creșterea încetează).

Caisul suportă bine perioadele de secetă, pentru că 
provine din zone cu climat semiarid, dar cultura intensivă 
profi tabilă a caisului necesită irigare obligatorie, mai ales că 
această specie pomicolă este centrată cu precădere în zonele 
de sud ale ţării. De remarcat este faptul că umiditatea excesivă 
în luna iulie favorizează atacul unor ciuperci patogene, sau 
crăparea fructelor în faza de pârgă, ca și la specia piersic. 
Pentru specia cais, în funcţie de vigoarea portaltoilor, este bine 
să se asigure un potenţial bun al apei în sol pe adâncimea de 
30-40 cm pentru portal de vigoare mijlocie – mică. Aplica-
rea irigării prin picurare, se realizează cu echipamente fi xe de 
distribuţie a apei sub rândurile de pomi, cu furtunuri de Ø 18-
20 cm și picurătoare  cu debite de 4-8 l/h, distanţate în funcţie 
de condiţiile locale de sol și de cultură. Dacă se aplică irigarea 
prin microaspersiune (recomandată sub coroană), aceasta 
se realizează cu furtunuri de Ø 30-35 cm așezate sub fi ecare 
rând, cu microaspersoare distanţate între ele în funcţie de raza 
de udare a acestora și de distanţele de plantare.

În privinţa piersicului, fi ind o specie rezistentă la secetă, 
dar pentru producţii mari și de calitate, apa devine factor 
limitativ. Având în vedere sensibilitatea fructelor înainte de 
coacere la unele ciuperci  fi topatogene, nu se recomandă iri-
garea deasupra coroanei pomilor, cel puţin în această perioa-
dă. Dacă se aplică irigarea prin microaspersiune, instalaţia fi xă 
de distribuţie a apei sub fi ecare rând de pomi, poate fi  direct pe 
sol, sau la nivelul primei sârme a spalierelor dacă plantaţia are 
susţinere. Furtunurile de udare de sub fi ecare rând pot avea 
diametre de 30-35 mm, iar debitele microaspersoarelor pot fi  
de 30-35 l/h. La irigarea prin picurare se pot utiliza furtunuri 
de Ø 18-20 mm cu picurătoare cu debite de 4-8 l/h, montate 
la distanţe corelate cu condiţiile de sol și plantă ale culturii 
respective.

Nucul este o specie iubitoare de căldură dar sunt 
afectate și de temperaturile maxime de peste 35°C din timpul 
lunilor iulie–august–septembrie, în special dacă se menţin la 
acest nivel mai multe zile. Temperaturile minime și maxime 
absolute provoacă (iarna și vara) afecţiuni al scoarţei pomului 
(crăpături) și de aceea este nevoie de protejarea trunchiului 
prin văruire. Metodele de irigare cele mai utilizate la nuc sunt: 
irigarea prin picurare și irigarea prin microjet. Normele și 
momentele de irigare se determină ca și în cazul plantaţiilor 
tinere, în funcţie de necesităţile plantelor. Acestea depind și de 
microzona de cultură și de nivelul precipitaţiilor anuale. Pentru 
asigurarea unei umidităţi sufi ciente în sol, se impune ca (în 
funcţie de tipul de sol) să se menţină nivelul de peste 70% din 
intervalul umidităţii active.

Sursa: agrointel.ro
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PĂRINŢII VOR AVEA DREPTUL SĂ FIE ALĂTURI 
DE COPII LOR ÎN SECŢIILE DE REANIMARE ȘI TERAPIE INTENSIVĂ

Spitalele vor permite 
părinţilor să-și supravegheze 
copiii internaţi în secţiile de 
Terapie Intensivă și Reani-
mare. Minorii până la vârsta 
de trei ani vor fi  însoţiţi per-
manent de unul dintre mem-
brii familiei. În cazul copiilor 
mai mari, accesul adulţilor 
va fi  asigurat în funcţie de 
posibilităţile instituţiei medi-
cale. Măsurile sunt prevăzute 
în Regulamentul cu privire la 
accesul reprezentanţilor le-
gali în secţiile de Reanimare 
și Terapie Intensivă, aprobat 
de Ministerul Sănătăţii.

Regulamentul prevede 
ca pacienţii minori să fi e 
însoţiţi în secţiile de Terapie 
Intensivă și Reanimare de 

un reprezentant legal. Acesta 
poate fi  unul dintre membrii 
familiei sau tutorele, în cazul 
în care copilul este orfan sau 
părinţii sunt plecaţi din ţară. 
Reprezentantul legal va avea 
acces în secţiile de Terapie 

Intensivă și Reanimare și în 
afara programului de vizite, 
inclusiv în timpul nopţii. În 
acest caz, va fi  necesară per-
misiunea șefului secţiei, sau 
în lipsa acestuia, a medicului 
reanimatolog de gardă.

Reprezentantul legal 
va fi  obligat să semneze un 
acord de confi denţialite, prin 
care va consimţi respectarea 
regulilor de acces și compor-
tament în secţiile de Terapie 
Intensivă și Reanimare. De 
asemenea,  el își va asuma 
responsabilitatea să nu divul-
ge informaţii despre starea de 
sănătate a altor pacienţi și să 
nu facă imagini foto și video.

Totuși, personalul medical 
va refuza accesul în secţiile 
de Terapie Intensivă și Reani-
mare a reprezentanţilor legali 
beţi, drogaţi, agresivi sau cu 
simptome de boală contagi-
oasă.  De asemenea,  medicii 
vor putea interzice adulţilor 
să asiste la procedurile de 
resuscitare a copiilor.

ATENŢIE! INSOLAŢIA ȘI ARSURILE  PERICOLELE VERII
Protecţia solară, consu-

mul de lichide și alimentaţia 
bogată în fructe și legume 
sunt măsuri indicate în 
perioada caniculară. În 
asemenea mod, pot fi  evitate 
insolaţia și deshidratarea 
organismului, care afectează 
grav sănătatea. În perioada 
caniculară nu este recoman-
dată expunerea îndelungată 
la soare între orele 11.00 
-18.00. În schimb, sunt 
indicate hainele cu mâneci 
lungi, din fi bre naturale,  de 
culori deschise și pălăriile 
de soare.

Temperaturile înalte 
favorizează deshidratarea 
organismului. Aceasta se 
manifestă  prin reducerea ex-
cesivă a nivelului de apă din 
corp. Insufi cienţa de fl uide 
perturbă buna funcţionare a 
organelor interne, fapt care 
favorizează apariţia hiperten-
siunii arteriale,  tulburărilor 
digestive, bolilor cutanate, 
afecţiunilor rinichilor, consti-
paţiei, durerilor articulare. 

Pentru a preveni des-

hidratarea este necesar de 
a consuma  cel puţin doi 
litri de lichide în fi ecare zi. 
Sunt recomandate sucurile 
naturale, apa plată,  ceaiurile 
calde din plante. Benefi ce 
sunt, în acest scop,  fructele 
și legumele proaspete, care 
alimentează organismul  cu 
vitaminele și substanţele 
minerale necesare.   

De asemenea, revigorante 
sunt dușurile cu apă la tem-
peratura camerei, efectuate 
de mai multe ori pe parcursul 
zilei.

Pe timp de caniculă sunt 
contraindicate alimentele bo-
gate în grăsimi, băuturile al-
coolice și cafeaua. În această 
perioadă nu este recomandat 

nici efortul fi zic, care poate 
dăuna sănătăţii. 

INSOLAŢII, ARSURI, 
CANCER DE PIELE

Insolaţiile sunt supraîncăl-
ziri ale organismului, care apar 
atunci când stăm prea mult la 
soare. Atunci când organismul 
nu își mai poate regla singur 
temperatura apar simptomele: 
dureri de cap și ameţeli, piele 
uscată și fi erbinte, respira-
ţie sacadată, puls accelerat, 
temperatură foarte mare. În 
formele grave se poate ajunge 
la pierderea cunoștinţei. În 
aceste cazuri trebuie consultat 
imediat medicul, atenţionează 
specialiștii. 

Atenţie mare și la arsurile 
de piele! După câteva ore 
de expunere la soare, pielea 
începe să se înroșească și 
devine foarte sensibilă la 
atingere. De cele mai multe 
ori este vorba doar de o 
arsură ușoară, care nu afec-
tează decât stratul superior 
al epidermei. Alteori, pielea 
este atinsă în profunzime, iar 
atunci durerea este intensă și 
pot apărea bășicuţe cu lichid 
și stări febrile. În această 
situaţie avem de-a face cu 
arsuri de gradul II. Deosebit 

de prudente ar trebui să fi e, 
mai ales, persoanele care 
au pe corp aluniţe. Dacă 
după expunerea la soare se 
observă vreo modifi care de 
culoare sau mărime, este 
necesară o vizită la doctor, 
pentru că acesta este un 
semn de malignitate. Dacă 
acestea sunt traumatizate 
și expuse excesiv la soare, 
se pot transforma în cancer 
de piele. Este binecunoscut 
faptul că un sfert de oră, 
zilnic, de expunere la soare 
reduce considerabil riscul 

apariţiei cancerului de piele. 
Dacă e prea mult însă, îl 
poate cauza. Cele mai grave 
efecte cronice ale expunerii la 
soare sunt cancerele de piele, 
mai ales în cazul persoanelor 
cu piele albă. Unele forme 
de cancer pot apărea de la 
început pe piele, dar există 
și cazuri când apar leziuni 
precanceroase (keratoze), 
care evoluează în adevărate 
cancere

Foarte sensibili la expu-
nerile solare sunt copiii, în 
special cei de vârstă foarte 
mică. Pielea copilului este 
mult mai sensibilă la ultravi-
olete decât cea a adulţilor, și 
nu este, încă, pregătită să se 
apere. Abuzul de soare, pre-
cum și insolaţiile acumulate 
în copilărie sporesc riscul de 
apariţie al cancerului de piele 
la vârsta adultă. Expunerea la 
soare trebuie limitată, până 
la înroșirea pielii, mai ales, 
la copiii care nu au împlinit 
vârsta de 15 ani. 

Sursa: ziaruldemures.ro; 
F oto: doctorulzilei.ro; csid.ro 

LISTA MEDICAMENTELOR COMPENSATE A FOST EXTINSĂ

Persoanele diagnosticate cu de-
presie și Alzheimer vor benefi cia în 
premieră de medicamente compensate. 
De asemenea, parţial va fi  acoperit 
și costul unui medicament indicat 
bolnavilor oncologici, pentru atenua-
rea durerii. Preparatele pentru aceste 
categorii de pacienţi au fost adăugate 
în lista medicamentelor compensate.

Ministerul Sănătăţii a inclus în 
lista medicamentelor compensate 12 
denumiri internaţionale comune. Dintre 
acestea,  5 preparate au fost înlocuite cu 
alte 5 existente în lista veche, iar  7 au 
fost adăugate.

Preparatele substituite au efecte 
terapeutice mai bune sau sunt inova-
toare. De exemplu,  medicamentul Ce-
tirizinumul, prescris anterior pentru 
infecţi respiratorii acute, a fost înlo-
cuit cu Ibuprofen.  Preparatul  pentru 
dureri lombare  Tolperisonum a fost 
substituit cu Tizanidinum, iar medica-
mentul Dexketoprofenum a fost indicat 
pentru controlul durerii la maladiile 
oncologice.

Dintre aceste 12 denumiri interna-
ţionale comune noi de medicamente, 

trei vor fi  eliberate gratuit pacienţilor. 
Este vorba despre preparatele utilizate 
în terapia fi brozei chistice, epidermolizei 
buloase și infecţiilor respiratorii acute 
la copii.
Șapte preparate indicate pentru 

tratamentul maladiilor neurologice, 
gastrologice și controlul durerii la paci-
enţii oncologici au fost compensate în 
proporţie de 70 la sută.

Totodată, două medicamente reco-
mandate pentru tratamentul depresiei și 
maladiei Alzheimer au fost compensate 
în proporţie de 30 la sută.

Peste 522 de milioane de lei au 
fost planifi caţi pentru tratamentele 
compensate, în anul 2017. Până în 
prezent, 46 la sută din această sumă a 
fost valorifi cată.

Centrul pentru Vac-
cinuri Echitate (CVE) 
din SUA va dona ţării 
noastre 200 de mii de 
doze de vaccin antigri-
pal, pentru sezonul rece 
2017-2018.  Donaţia este 
prevăzută într-un nou 
acord semnat între Mi-
nisterul Sănătăţii și CVE. 
Potrivit documentului, 
preparatele urmează să 
fi e livrate până în data 
de 15 octombrie.

Vaccinurile oferite ţării 
noastre de CVA  sunt certifi -

cate de Organizaţia Mondi-
ală a Sănătăţii. Preparatele 
vor fi  distribuite instituţiilor 
medicale primare, care 
vor organiza procesul de 
imunizare a persoanelor din 
grupurile de risc.

De vaccinuri vor 
benefi cia bolnavii cro-
nici, lucrătorii medicali, 
gravidele, copiii din 

orfelinate, bătrânii din 
aziluri, carabinierii, grăni-
cerii, angajaţii Serviciului 
Protecţie Civilă și Situaţii 
Excepţionale,  Serviciului 
Vamal, instituţiilor de 
asistenţă socială, dar și 
alte categorii de persoane, 
la recomandarea medici-
lor de familie. 

CVE a donat ţării noas-
tre 150 de mii de doze de 
vaccin antigripal în 2015 
și 200 de mii de doze în 
2016. Persoanele imuni-
zate în această perioadă 
nu au avut reacţii adverse. 

Organismul produce anti-
corpi împotriva virusului 
gripal în decurs de două 
săptămâni după adminis-
trarea vaccinului. 

1130 de persoane 
s-au îmbolnăvit de gripă 
în sezonul rece 2016-
2017.  628 dintre pacienţi 
au fost copii de până la 
14 ani. 

200 DE MII DE DOZE 
DE VACCIN ANTIGRIPAL 
PENTRU SEZONUL RECE 20172018
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DIVERSE

FESTIVALUL IA MANIA  FESTIVALUL 
PORTULUI NAŢIONAL ȘI AL BUNEI DISPOZIŢII

MANIFEST ARTISTIC 
ÎMPOTRIVA DEFRIŞĂRILOR

Sâmbătă, în data de 8 
iulie, la Holercani, Dubăsari, 
s-a desfășurat, tradiţionalul 
festival IA MANIA. Gospodi-
nele din 11 sate ale raionu-
lui Dubăsari s-au pregătit ca 
la carte pentru festival. Au 
venit cu sarmale, plăcinte, 
saralii și ţuică făcută acasă, 
notează un reportaj semnat 
de ea.md..

Doamna Tamara din 
satul Ustia a mărturisit că 
nu a dormit toată noaptea. 
A petrecut-o în bucătărie. 

“Am pregătit șase feluri de 
copturi, iar colegele mele din 
ansamblul Struguraș au adus 
sarmale, plăcinte cu nuci și 
mere, pâine cu împletitura 
nucușoară. Nu am dormit 
toată noaptea pentru ca 
aveam și emoţii. Noi suntem 
responsabile, vrem să fi e bine. 
Ne place festivalul pentru 
că ne întoarce cu faţa spre 
tradiţiile noastre”, a decla-
rat Tamara Chirilov pentru 
Ea.md.

În timp ce Eugenia 
Dulgher din satul Ciocălteni 
(raionul Orhei) ţesea covoare 
în faţa vizitatorilor curioși, 
tinerii artiști plastici pictau.

Doamna Eugenia a spus 
că cei mai activi cumpărători 
de covoare moldovenești sunt 
străinii. Americanii sunt în 
capul listei. „Au fost ame-
ricanii la mine acasă și au 
cumpărat covoarele „Cerbii”, 
„Frunza nucului”, „Vulpea”. 
Ei preţuiesc mult covoarele 
noastre. Iubesc să le pună pe 
perete.”

Da, da, aţi auzit bine. 
Cică le place americanilor 
să le pună pe perete. Am 
întrebat-o pe meșteriţă de 
două-trei ori dacă am auzit 
bine. Tradiţional, festivalul IA 
MANIA găzduiește concursul 
„Cai verzi pe pereţi”. Artiștii 

plastici începători se întrec 
la pictură. Petru Glavan, 
student la Academia de 
Arte Plastice, a imortalizat o 
ciobăniţă cu părul blond care 
are în spate un berbec roșu și 
un lup albastru.

„Astfel se întrevede trico-
lorul. Berbecul aleargă după 
lup, iar lupul după berbec. 
Această interacţiune sim-
bolizează ciclurile fi rești ale 
vieţii, cu bune și cu rele”, a 
explicat Petru.

Într-un alt colţ al sta-
dionului din Holercani am 

găsit-o pe Daniela Rotaru 
împletind coroniţe pentru 
cele mai cochete mândre.

“Suntem pe câmp, în sâ-
nul naturii, cum altfel? Fetele 
care poartă cu mândrie ii, 
poartă și corniţe din fl ori. Le 
împletim din spice de grâu, 
fl ori de coada șoricelului, 
sovârv… Astăzi moldovencele 
arată ca niște zâne”, spune 
Daniela.

Voinicii s-au trântit pen-
tru un berbec, un iepure, un 
ied și un cucoș.

Sursa:  ea.md; foto: ea.md

Pădurea Dumbrava din 
satul Poienari, judeţul Gorj, 
a devenit atracţie turistică, 
după ce artistul vizual Mihai 
Ţopescu a colorat sute de 
copaci cu vopsea specială, 
ecologică, pentru a atrage, ast-
fel, atenţia asupra defrişărilor 
ilegale.  

În cadrul proiectului Art 
Land „Grădina Paradisului”, la 
care au participat aproximativ 
30 de voluntari, în perioada 
30 iunie - 3 iulie 2017 au fost 
vopsiţi peste 600 de copaci 
din Pădurea Dumbrava, din 
comuna Bumbeşti-Piţic. Ideea 
i-a aparţinut artistului vizual 
Mihai Ţopescu, acesta decla-
rând că a realizat o intervenţie 
artistică în natură, „cu scopul 
de a redescoperi frumosul, la o 
altă scară”.

„Prin vopsirea a peste 600 
de arbori s-a dorit şi s-a creat 
un impact vizual şi emoţional 
direct şi tranşant, transformând 
această pădure într-un spaţiu 
al meditaţiei, refl exiei, reculege-
rii şi descoperirii de sine. Toto-
dată este şi un fel de manifest la 
tot ce se întâmplă cu defrişările, 
un manifest artistic, nu de 
stradă, la tot ce se întâmplă 
legat de defrişările de păduri. 
Un proiect la care au partici-

pat în jur de 30 de voluntari şi 
realizându-se cu această ocazie, 
pe lângă lucrarea în sine, adică 
pădurea colorată, fotografi i şi 
fi lme care se vor folosi în tot 
felul de evenimente artistice”, a 
declarat, pentru MEDIAFAX, 
artistul vizual Mihai Ţopescu.

Artistul a explicat că a ales 
Pădurea Dumbrava pentru 
că era vizibilă din Drumul 
Naţional. „Pădurea a fost aleasă 
pentru că era vizibilă la Drumul 
Naţional şi nu se întâmpla 
absolut nimic, în afară de ani-
malele care păşunau, iar acum 
s-a transformat într-un punct 
de interes, într-un spaţiu cultu-
ral, zeci şi zeci de maşini opresc, 
oamenii se fotografi ază şi 
transmit păreri pe facebook”, a 
mai spus Ţopescu.

Potrivit acestuia, proiec-
tul va continua anul viitor, în 
pădurea de peste drum, dacă 
proprietarii vor fi  de acord. 
„Va continua, dar nu la modul 
acesta, cu vopsirea pădurilor, 
ci la anul va continua vizavi de 
pădurea respectivă, să vedem 
dacă primim aprobarea de la 
proprietari, şi va consta într-un 
alt discurs plastic, nu prin vop-
sirea copacilor”, a mai precizat 
Mihai Ţopescu.

Sursa: mediafax.ro; 
foto: mediafax.ro

Porturi naţionale, miere 
de casă, dar şi fructe şi 
legume de sezon. Toate 
acestea au putut fi  găsite, 
astăzi, în cadrul unui târg, 
organizat de Incubatorul de 
Afaceri și Consiliul Raional 
din Sângerei. La eveniment 
au participat peste 20 de 
antreprenori. Vizitatorii 
susţin că au fost surprinşi 
de preţurile reduse la produ-
sele autohtone, informează 
publika.md.

Vasile Mirov din satul 
Grigorești, Sângerei, de 35 de 
ani este apicultor. Acesta are 
40 de stupi și la târg a venit 
cu mai multe feluri de miere. 
„Miere de mai. Miere care se 
socoate pentru răceală. Avem 
miere de tei. Olifl ora. Olifl ora, 
adică miere de fl oarea-soare-
lui, dar e de an. Anul acesta 

încă nu s-a strâns”, a spus 
apicultorul, Vasile Mirov.

Mierea era vândută cu 
100 – 120 de lei kilogramul.

„Cea de mai e cea mai 
bună și folositoare și noi 
o folosim pentru diferite 

TÂRG LA SÂNGEREI tratamente. De exemplu, 
iată acum am pus nucă, am 
tăiat, am pus în ţuică de casă 
tare. Stă acolo 40 de zile, pe 
urmă punem miere de mai 
și se folosește pentru glanda 
tiroidă”.

La eveniment au venit şi 
meşteri populari, ce confecţi-
onează haine naţionale.

„În primul rând ceea ce 
fac îmi place foarte mult. Pe 
lângă costumele naţionale 
mai oferim și serviciile de 
haine la comandă și deja ne 
recuperăm veniturile”, a men-
ţionat antreprenoarea Lidia 
Bîrsanu.

Agricultorul Constantin 
Vrabie are șapte hectare de 

grădină unde cultivă roșii, 
castraveţi, ceapă și morcov. 
„Undeva un milion în tot anul 
investim. Începând de la picu-
rare, terminând cu seminţe. 
Seminţele sunt scumpe, nu 
cumpărăm seminţe iest ine de-
oarece e o prostie omenească 
de a economisi pe seminţe”, a 
spus agricultorul, Constantin 
Vrabie. Chiar şi aşa, cum-
părătorii spun că preţurile 
afi şate de către Constantin 
Vrabie sunt mai mici decât la 
comercianţii din pieţe.

Alţi antreprenori au venit 
la târg pentru a-şi prezenta 
afacerea. Este si cazul lui 
Viorel Neaga, care confecţio-
nează articole vestimentare 
pentru medici, bucătari, dar și 
huse pentru mașini. Bărbatul 
spune că una din probleme 
pieţei din Moldova este lipsa 
muncitorilor califi caţi. Astăzi, 
bărbatul are 20 de locuri de 
muncă disponibile. „Este mult 
mai ușor să te duci să te în-

scrii la Ofi ciul Forţei de Muncă 
și să primești careva ajutor, 
decât să vii să te încadrezi în 
câmpul muncii și să-ţi faci 
singur un salariu”, a afi rmat 
antreprenorul, Viorel Neaga.

Organizatorul evenimen-
tului spune că această ex-
poziţie va motiva mai mulţi 
oameni să-și dezvolte propria 
afacere.

„Poate multă lume des-
curajată și-a luat geanta și 
a plecat, dar totuși a rămas 
multă populaţie care are ne-
voie de serviciile businessului 
mic și mijlociu. Am organizat 
acest eveniment ca lumea 
să cunoască persoanele care 
sunt, pentru a-i încuraja 
de a merge mai departe”, a 
comunicat administratorul 
Incubatorului de Afaceri din 
Sângerei, Ludmila Prociuc. 
Expoziţia a fost organizată în 
premieră.

Sursa: publika.md;
 foto: publica.md
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TE INFORMEAZĂ LA TIMP, 
OFERINDUŢI CELE MAI BUNE 
ARGUMENTE ÎN ORICE NEGOCIERE!

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

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     7/13/2017

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 9.00 11.00 9.50 7.00 11.00 9.00 7.00 8.00 7.00 8.00 12.00 10.00 7.00 9.00 8.00
Cartofi 4.00 5.00 5.00 4.00 7.00 5.00 3.00 6.00 3.00 3.00 9.00 7.00 4.00 6.00 5.00
Castraveţi 3.00 4.00 4.00 4.00 8.00 5.00 4.00 5.00 4.00 6.00 10.00 8.00 3.00 3.00 3.00
Ceapă albă  -  -   - - - - 9.00 10.00 9.00 - - -  -  -  - 
Ceapă galbenă 5.00 7.00 6.00 4.00 6.00 4.50 3.00 4.00 3.00 6.00 8.00 7.00 7.00 8.00 7.00
Ceapă roşie  -  -   - - - - 14.00 15.00 14.00 - - - 3.00 3.00 3.00
Ciuperci Shampinion  -  -   - 26.00 27.00 27.00 27.00 28.00 27.00 38.00 40.00 38.00 30.00 30.00 30.00
Dovlecei  -  -   - 0.70 1.00 1.00 2.00 4.00 2.00 3.00 5.00 4.00 2.00 3.00 3.00
Morcov 5.00 6.00 6.00 4.50 7.00 6.00 5.00 7.00 5.00 7.00 9.00 8.00 7.00 8.00 8.00
Pătrunjel  -  -   - - - - 14.00 15.00 14.00 - - -  -  -  - 
Ridiche neagră  -  -   - - - - 2.00 2.00 2.00 - - -  -  -  - 
Roşii de câmp 6.00 7.00 7.00 3.00 8.00 6.00 6.00 10.00 6.00 5.00 12.00 10.00 5.00 6.00 5.00
Salată  -  -   - - - - 20.00 20.00 20.00 - - -  -  -  - 
Sfecla de masa timpurie 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 2.00 3.00 2.00 5.00 10.00 8.00 6.00 7.00 6.00
Usturoi  -  -   - 30.00 30.00 30.00 25.00 40.00 25.00 30.00 65.00 60.00  -  -  - 
Varză 4.00 4.50 4.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 2.00 5.00 7.00 6.00 4.00 4.00 4.00
Varză broccoli  -  -   - -  - - 25.00 27.00 25.00 - - -  -  -  - 
Varză conopidă  -  -   - 10.00 10.00 10.00 7.00 10.00 7.00 10.00 12.00 12.00  -  -  - 
Varză de pechin  -  -   - -  - - 7.00 10.00 7.00 12.00 15.00 15.00  -  -  - 
Vinete 11.00 13.00 12.00 8.00 9.00 8.00 8.00 9.00 8.00 8.00 12.00 10.00 15.00 18.00 15.00

FRUCTE
Banane  -  -   - - - - 20.00 21.00 20.00 - - - 25.00 25.00 25.00
Caise 6.00 15.00 12.00 - - - 9.00 15.00 9.00 20.00 25.00 25.00 10.00 12.00 10.00
Căpşune  -  -   - - - - - - - 40.00 40.00 40.00  -  -  - 
Coacăză neagră  -  -   - 35.00 35.00 35.00 23.00 30.00 23.00 40.00 45.00 45.00 35.00 40.00 35.00
Coacăză rosie  -  -   - - - - 23.00 25.00 23.00 25.00 25.00 25.00  -  -  - 
Grepfrut  -  -   - - - - 40.00 43.00 40.00 - - -  -  -  - 
Lămâi  -  -   - - - - 39.00 40.00 39.00 - - -  -  -  - 
Mandarine  -  -   - - - - 37.00 39.00 37.00 - - -  -  -  - 
Mere  -  -   - - - - - - - 8.00 10.00 10.00  -  -  - 
Pepene galben (zemos) 16.00 17.00 16.00 12.00 14.00 12.00 5.00 7.00 5.00 12.00 15.00 15.00 12.00 12.00 12.00
Pepene verde (harbuz) 7.00 8.00 7.50 4.00 5.00 5.00 3.00 4.00 3.00 6.00 8.00 7.00 5.00 6.00 5.00
Pere  -  -   - - - - 10.00 20.00 10.00 10.00 10.00 10.00  -  -  - 
Piersici 6.00 8.00 7.00 6.00 7.00 7.00 5.00 10.00 5.00 6.00 10.00 8.00 5.00 8.00 7.00
Portocale  -  -   - - - - 33.00 35.00 33.00 - - -  -  -  - 
Prune  -  -   - - - - 14.00 15.00 14.00 - - -  -  -  - 
Prune uscate  -  -   - - - - 18.00 30.00 18.00 25.00 35.00 30.00  -  -  - 
Zmeură  -  -   - 20.00 20.00 20.00 - - - 20.00 25.00 25.00 20.00 20.00 20.00
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CERERI ȘI OFERTE

Responsabilitatea pentru veridicitatea ofertelor plasate aparţine www.agravista.md

OFERTE COMERCIALE

Mai multe informații găsiți pe www.agravista.md

OFERTE 

Produs / Servi-
ciu Preţ Cantitate Contacte 

Vând usturoi 
uscat calitativ 

30.00 
MDL 20 t s. Cobîlea, Rezina; Telefon: 068045167; 

Mobil: 069311888

Piersici,,Colins,, 500 kg s. Dimitrovo; Telefon: 029892520; Email: 
tanurcov36@mail.ru 

Piersici,,Colins,, 1 t s. Cîietu; Telefon: 029892562; Email: 
daghi.ion.v@mail.ru 

Piersici,,Colins,, 400 kg s. Dimitrova; Telefon: 029892462; Mobil: ; 
Email: a.tanurcov@mail.ru 

Brânză de oi 300 kg s. Cîietu; Telefon: 029892617; Email: alu-
cas@mail.ru 

Piersici,,Colins,, 2 t s. Cîietu, r. Cantemir; Telefon: 029892545; 
Email: dana@mail.ru 

Piersici,,Colins,, 1 t s. Cîietu, r. Cantemir; Telefon: 029892453; 
Email: eungur@mail.md 

Piersici,,Colins,, 300 kg s. Cîietu, r. Cantemir; Telefon: 029892449; 
Email: pcelarschii@mai.md 

Piersici,,Colins,, 600 kg s. Cîietu, r. Cantemir; Telefon: 029892425; 
Email: tdascalita@yahho.com 

Piersici,,Colins,, 400 kg s. Cîietu, r. Cantemir; Telefon: 029892584; 
Email: aciocan@mail.ru 

Piersici,,Colins,, 1 t s. Cîietu, r. Cantemir; Telefon: 029892486; 
Email: izamfi r@mail.md 

Piersici,,Colins,, 3 t s. Cîietu, r. Cantemir; Telefon: 029892454; 
Email: pderivolcov@mail.ru 

Ardei dulce 12 000 
MDL 5 t 

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

Ardei dulce 10 000 
MDL 3 t 

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

Ardei dulce 11 000 
MDL 5 t 

s. Chirileni, r. Ungheni; Telefon: 
+37323675378; Mobil: +37379446795; 
Email: vstoica@mail.md 

Baloţi de lucernă 9 000 
unităţi 

Fălești; Telefon: +373 25961336; Email: 
nuricanabs@mail.md 

Îngrășăminte or-
ganice Bio Stim 

20 000 
MDL 20 t 

str. Cantemir, 8, or. Ungheni; Telefon: +373 
23622248; Mobil: +373 69171859; Email: 
galcaz@mail.md 

Mere 20 t 
satul Glinjeni, raionul Fălești; Telefon: 
+37325971319; Mobil: +37379591851; 
Email: bbujag@rambler.ru 

Pepene verde 
(harbuz) 40 t 

s. Doltu, raionul Fălești; Telefon: 
025958501; Mobil: 069740019; Email: 
ipocopciuc@rambler.ru 

Pepene verde 
(harbuz) 30 t satul Doltu, raionul Fălești; Telefon: +373 

69319420; Email: iurii_popusoi@rambler.ru 
Agregat pentru 
curăţit cereale, 
marca MS-4 

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

Puieţi de cireșe 7 000 
unităţi 

s. Glinjeni, raionul Fălești; Telefon: 
079540692; Email: vmisnei@rambler.ru 

Puieţi de vișină 6 000 
unităţi 

s. Glinjeni, raionul Fălești; Telefon: 
079540692; Email: vmisnei@rambler.ru 

Puieţi de trandafi r 14 000 
unităţi 

s. Glinjeni, raionul Fălești; Telefon: 
079540692; Email: vmisnei@rambler.ru 

CERERI

Produs / Servi-
ciu Preţ Cantitate Contacte 

Varză, cartofi , 
roșii 21 t Cantemir; Mobil: 067700995,068601189; 

Email: ivanshpak19@gmail.com 
Făină de grâu 
24% gluteină, 
95% IDC 

6 000 
MDL 500 t 

Ungheni; Telefon: +373 69709309; Mobil: 
+373 69709309; Email: estelitprimbs@
mail.md 

Grâu si Orz - 
exportam 

2 300 
MDL 5 000 t Telefon: 068672257; Mobil: 068672257; 

Email: eximtrans.srl@gmail.com 
Achiziţionam 
cereale 

Telefon: 022-58-31-15; Mobil: 069519501; 
Email: 

Pe parcursul ultimelor 
două luni, preţurile cărnii 
și-au păstrat în mare parte 
poziţia, susţin chiar cumpă-
rătorii de la piaţa agroali-
mentară din Drochia.

 În perioada lunii iunie 
pentru un kilogram de carne 
vie de porc procurată direct 
de la producători, se oferea 
20,00 – 25,00 lei, în depen-
denţă de greutatea animalu-
lui. Acest preţ se menţine și 
în prezent.

Un kilogram de carne 
procesată de porc costa în 
jur de 80,00 lei, costiţele de 
porc sunt comercializate la 
un preţ de 45,00 lei/kg, iar 
pentru un kilogram de fi leu 
de vită este cerut un preţ de 
90,00 – 100,00 lei. O pasăre 

tăiată se vinde cu 125,00 - 
150,00 lei, în dependenţă de 
greutate. 

Crescătorii mai mici, dar 
și fermele avicole nu pot 
aplica scumpiri chiar dacă în 
prezent preţul este redus în 
raport cu nivelul costurilor 
suportate,  explicând că nu 

pot majora preţurile fi indcă 
ele sunt stabilite în funcţie 
de cerere și ofertă.

Pe piaţă continuă să acti-
veze și să domine mai mulţi 
intermediari, care manipu-
lează nejustifi cat preţurile.

Sursa AGRoinform, 
Drochia

Conform datelor statisti-
ce raionale, în anul curent, 
în raionul Fălești, sunt 
semănate și urmează sa 
fi e recoltate 14 200 hecta-
re cu grâu și peste 2 000 
hectare de orz de toamnă 
și de primăvară.  Recent, 
în mai multe gospodării 
agricole din raion a demarat 
secerișul iar pentru lucrările 
de recoltare sunt pregătite 
circa 60 de combine.

Roada la hectar dife-
ră, deoarece o parte dintre 
semănături a fost afectată de 
secetă. Pe parcursul lunilor 
mai - iunie în unele gospodă-
rii agricole nu au căzut deloc 
precipitaţii.   

În această perioadă, 
intermediarii propun pentru 
o tonă de grâu 2 100 - 2 300 
lei, iar pentru o tonă de orz 
1 800 – 2 000 lei. Chiar și 
așa, producătorii agricoli nu 
se prea grăbesc să-și vândă 
marfa și spun că așteaptă 

până când preţurile vor mai 
crește. Totuși, unele cantităţi, 
de producţie sunt comerciali-
zate pentru stingerea datori-
ilor la procurarea seminţelor, 
a motorinei, dar și pentru 
achitarea creditelor.

Potrivit www.agrobroker.
ro, cotaţiile cerealelor la bur-
sele agricole din Europa sunt 
în creștere. La bursa MATIF 
(Franţa), în data de 04 iulie 
2017, preţul de comercializare 
a grâului de panifi caţie (pentru 

contractele Futures cu livrare 
în luna septembrie) era esti-
mat la 179,25 EURO pentru o 
tonă (cu 6,50 EURO mai mult 
faţă de preţurile estimate în 
data de 29 iunie 2017).

La bursa FOB Rouen 
(Franţa), în data de 04 iulie 
2017, preţul de comerciali-
zare a orzului furajer (pentru 
contractele cu livrare în luna 
septembrie) era estimat la 
150,23 EURO pentru o tonă.

Sursa AGRoinform, Fălești

ÎN RAIONUL FĂLEȘTI A ÎNCEPUT SECERIȘUL

PRIMII HARBUJI ȘI ZEMOȘI PE PIAŢA DIN UNGHENI

Zilele acestea, pe piaţa din Ungheni, 
au fost expuși spre comercializare primii 
zemoși (pepeni galbeni) și harbuji (pepeni 
verzi) autohtoni. Zemoși sunt comerciali-
zaţi preponderent de către  producătorii 
din raionul Ungheni, pe când harbujii sunt 
aduși din Costești, Ialoveni și sunt vânduţi 
pe piaţă de către intermediari.

Preţul de comercializare a pepenilor verzi 
este în medie de 10,00 lei/kg, iar un kilogram 
de pepene galben costă  25,00 lei. (Menţionăm 
că preţurile sunt la nivelul anului precedent).

Cumpărătorii nu se grăbesc să procure 
aceste produse, din motiv că preţurile sunt 
încă cam mari. Mai mult, unii dintre ei consi-
deră că primii harbuji și zemoși ar fi  îmbibaţi 
cu nitraţi, iar pentru a nu-și risca sănătatea, 
cumpărătorii sunt gata să  mai aștepte până 
în august-septembrie.

Producătorii din Ungheni, care vând 
zemoși la piaţă, afi rmă că aceștia sunt cul-
tivaţi în sere iar conţinutul de nitraţi este 
în limitele normelor, de altfel nu i-ar putea 
vinde pe piaţă.

Sursa AGRoinform, 
Ungheni

PREŢ CONSTANT LA CARNEA DE PORC ȘI DE VITĂ

Informaţia este oferită de către sistemul 
informaţional de marketing on-line www.agravista.md 
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Pentru comoditate tractoarele 
şi agregatele au fost expuse 
pe o suprafaţă special amena-
jată ce se afl ă în or. Străşeni la 
adresa: şoseaua Chişinăului 1. 
Terenul este amplasat exact 
lângă Gara Auto, pe traseul 
naţional Chişinău – Ungheni.

PENTRU INFORMAŢII SUPLIMENTARE 
NU EZITAŢI SĂ NE CONTACTAŢI:

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

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

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

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

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

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

TOATE PIESELE DE SCHIMB 
LA TRACTOARELE IMPORTATE

PREŢURI ACCESIBILE - 
suntem importatori direcţi din Japonia

AVANTAJE:
CALITATE SUPERIOARĂ 

CONSUM REDUS

TRACŢIUNE 4x4

LONGEVITATE 

STARE TEHNICĂ EXCELENTĂ 

PUTERNICĂ ŞI COMPACTĂ

PREŢ MIC

OR. STRĂŞENI
www.tractoare.md

 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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