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ÎN NUMĂRUL CURENT:

PRIMELE PLĂŢI ÎN CADRUL CAMPANIEI 
DE SUBVENŢIONARE 2017  
2 MIL. LEI AU FOST DEJA ACHITATE

PENTRU UN DIALOG SOCIAL EFICIENT 
ȘI CONSTRUCTIV 
PROIECTUL „FACILITAREA IMPLICĂRII ACTIVE 
A SOCIETĂŢII CIVILE ÎN DIALOGUL 
DE POLITICI AGRORURALE”, ÎN DESFĂȘURARE

FONDUL DE GARANTARE A CREDITELOR 
ÎN AGRICULTURĂ:  ȘANSE SPORITE 
PENTRU ACCES LA FINANŢARE

SCĂDERE RECORD A PRODUCŢIEI DE VIN 
DIN FRANŢA CALAMITĂŢILE NATURALE 
ȘIAU SPUS CUVÂNTUL

Vă puteţi abona la ziarul nostru Vă puteţi abona la ziarul nostru 
la toate ofi ciile poştale din ţarăla toate ofi ciile poştale din ţară 1616

AU FOST ANUNŢATE 
PREŢURILE DE ACHIZIŢIE A CEREALELOR 
DIN PRIMA GRUPĂ A NOII RECOLTE 

Potrivit unui comunicat al Mi-
nisterului Agriculturii și Industri-
ei Alimentare,  a început achi-
ziţionarea cerealelor din prima 
grupă. Totodată, au fost anunţate 
și  preţurile aproximative propu-
se de companiile exportatoare. 
Din discuţiile cu reprezentanţii 
acestor companii, rezultă că 
preturile de achiziţionare propuse 
de ele la grâu variază între 2,4 și 
2,6 lei/kg, la orz – 2,2-2,4 lei/kg, 
la mazăre – 3,4 - 3,6 lei/kg și la 
rapiţă – 6,4- 6,6 lei/kg. Potrivit 
comunicatului, majoritatea pro-
ducătorilor agricoli, au menţio-
nat, că din cauza ploilor, înainte 
și în timpul recoltării, calitatea 
grâului este mai scăzută decât în 
anul trecut, deși fertilizarea de 
primăvară a semănăturilor a fost 
efectuată la timp. 

Menţionăm că în acest an 
suprafeţele de grâu au scăzut. Vi-
ceministrul Agriculturii și Indus-
triei Alimentare, dl Iurie Ușurelu, 
a informat reprezentanţii mass-
media: ”Anul trecut am avut în 
jur de 365 mii de ha de grâu, pe 
când anul acesta avem 294 de 
mii de ha. Deci, Vă daţi seama că 
este o reducere a suprafeţei. Ca și 
recoltă, cantitatea va fi  aceeași ca 
și anul trecut. Totodată, preţuri-
le ar trebui să crească”,   a mai 
declarat Iurie Ușurelu. 

Federaţia Naţională a Agricultorilor 
din Moldova AGROinform a fost selectată 
în calitate de instituţie prestatoare de 
servicii de consultanţă și formare a produ-
cătorilor agricoli în cadrul Măsurii 5 din 
Regulamentul privind condiţiile, ordinea și 
procedura de acordare a mijloacelor Fon-

dului Naţional de Dezvoltare a Agriculturii 
și Mediului Rural.

În context, Vă informăm că procedura de 
înregistrare a producătorilor agricoli pentru 
participarea în cadrul instruirilor a demarat 
deja, iar cei interesaţi, sunt îndemnaţi să 
apeleze la ofi ciul central AGROinform, la 
numărul de telefon (022) 23 56 98 sau la 
Organizaţiile Regionale ale Federaţiei Naţi-
onale a Agricultorilor din Moldova, ale căror 
numere de contact le puteţi găsi în pag. 2 a 
ziarului.

În urma participării la seminarele de 
instruire, solicitanţilor de subvenţii le vor 
fi  eliberate certifi cate ce atestă participarea 
la curs, conform cerinţelor Regulamentului 

privind condiţiile, ordinea și procedura de 
acordare a mijloacelor fondului naţional la 
Măsura 4 și submăsurile 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 
1.6, 2.4, 2.5.

AGROinform precizează că seminarele se 
vor desfășura conform modulelor specifi ce 
domeniilor de activitate și a investiţiilor 
efectuate de către solicitanţi, în condiţiile 
unor proceduri corecte și transparente de 
instruire a producătorilor agricoli.

Ministerului Agriculturii și Industriei 
Alimentare subliniază necesitatea instruiri-
lor producătorilor agricoli drept o necesitate 
de dezvoltare profesională și de acumulare 
a cunoștinţelor necesare pentru a dezvolta o 
agricultură performantă.  

SEMINARE DE INSTRUIRE ȘI FORMARE 
PENTRU PRODUCĂTORII AGRICOLI 
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REFORMA EXECUTIVULUI, 
VOTATĂ ÎN LECTURA A DOUA

Deputaţii Republicii Moldova au votat la 
21 iulie, curent, proiectul de Hotărâre pentru 
aprobarea listei ministerelor din cadrul Cabi-
netului de miniștri. 

Proiectul, votat de către 54 de deputaţi 
prevede optimizarea numărului de ministere 

și alte autorităţi administrative centrale. 
Astfel, Ministerul Dezvoltării Regionale și 

Construcţiilor va prelua domeniile de activi-
tate de la Ministerul Agriculturii și Industriei 
Alimentare și de la Ministerul Mediului, cu 
modifi carea denumirii în Ministerul Agricultu-
rii, Dezvoltării Regionale și Mediului.

Circa 82 de tone de 
mere moldovenești au fost 
distruse săptămâna trecută 
și îngropate pe poligonul de 
stocare a deșeurilor mena-
jere în regiunea Smolensk 
a Federaţiei Ruse, potrivit 
unui comunicat de presă al 
Serviciului Federal de supra-
veghere în domeniul fi tosa-
nitar și veterinar (Rosselhoz-
nadzor). În comunicatul 
citat se mai menţiona că 
fructele erau transportate pe 
teritoriul Federaţiei Ruse cu 
etichete deteriorate și fără 
documentele fi tosanitare 
necesare.

După apariţia acestei 
informaţii în presă, Agenţia 
Naţională pentru Siguranţa 
Alimentelor a emis un comu-
nicat, prin care informează 
că în urma investigaţiilor 
de rigoare, s-a constatat  că 
ANSA nu a eliberat documen-
te permisive pentru exportul 
lotului de mere nominalizat. 

Autorităţile de la “Rosseli-
hoznadzor” au confi rmat, la 
rândul lor, că documentele 
de provenienţă și de însoţire 
nu sunt veridice. Cu această 
constatare a fost de acord și 
proprietarul lotului de mere, 
agent economic, rezident 
în Federaţia Rusă, care n-a  
înaintat nici o probă, ce ar 
demonstra că merele provin 
din Republica Moldova. Tot el 
a dat acordul ca lotul de mere 
să fi e nimicit.

În acest context, Agen-

ţia Naţională pentru Sigu-
ranţa Alimentelor aduce 
la cunoștinţă, că pentru a 
micșora impactul factorului 
uman în procesul de întoc-
mire a documentelor, ANSA 
a elaborat și a implementat 
sistemul informatic automa-
tizat ”Managementul eliberă-
rii certifi catelor fi tosanitare”, 
care permite monitorizarea 
procesului de eliberare a 
certifi catelor fi tosanitare în 
regim real.

Sursa Foto: 161.ру

PESTE 80 DE TONE DE MERE DIN MOLDOVA 
AU FOST DISTRUSE ÎN RUSISA. 
REACŢIA ANSA

UE VA FINANŢA ȘASE PROIECTE 
DE DEZVOLTARE REGIONALĂ LA NORDUL ŢĂRII

Graţie suportului finan-
ciar al Uniunii Europene și 
Ministerul German pentru 
Cooperare Economică și 
Dezvoltare (BMZ), la nordul 
Moldovei vor fi realizate 
șase proiecte de dezvolta-
re regională, informează 
adrnord.md.

Proiectele au fost dis-
cutate recent, la Bălţi, de 
reprezentanţii autorităţilor 
publice locale din raioane-
le de nord, ai Agenţiei de 
Dezvoltare Regională Nord și 
de partenerii internaţionali. 
Patru proiecte vor fi  realizate 
în domeniul aprovizionare cu 
apă și canalizare în orașele 
Edineţ, Fălești, Drochia și în 
alte șase localităţi din regi-
unea de nord. Două proiecte 
ţin de efi cienta energetică a 

clădirilor liceului teoretic „Di-
mitrie Cantemir” din Bălţi și 
a gimnaziului „Iurie Boghiu” 
din satul Flămînzeni, raionul 
Sîngerei.

Proiectele vor fi  imple-
mentate în două etape. La 
prima etapă vor fi  elaborate 
proiectele tehnice și docu-
mentaţia de licitaţie, iar a 
doua etapă tine de imple-
mentarea propriu-zisă a 

proiectelor. La prima etapă 
vor participa experţii Agenţiei 
de Cooperare Internaţională a 
Germaniei (GIZ).

„Această primă etapă de 
pregătire a documentaţiei 
tehnice și semnare a acor-
durilor de fi nanţare necesită 
multă responsabilitate din 
partea părţilor implicate. 
Implementarea celor șase 
proiecte va fi  bazată pe 

abordarea „5 Piloni”, activităţi 
în cadrul cărora vor partici-
pa toate părţile implicate în 
acest proces complex”, a sub-
liniat directorul interimar al 
ADR Nord, Constantin Bîndiu. 

Aceste proiecte fac parte 
din programul „Modernizarea 
serviciilor publice locale în 
Republica Moldova” (MSPL), 
lansat în 2013. Pe 18 iulie 
2017, Moldova şi Uniunea Eu-
ropeană au semnat un acord 
de grant pentru realizarea 
a 18 proiecte de dezvoltare 
regională. Bugetul total al 
acţiunii este de 3,5 mil. euro, 
oferiţi de către Uniunea Eu-
ropeană, și 325 mii de euro, 
oferiţi de Ministerul German 
pentru Cooperare Economică 
și Dezvoltare. Perioada de 
implementare este de 18 luni.

Sursa Foto: adrnord.md

Preţurile plafon de comercializare cu amă-
nuntul a carburanţilor în perioada 26 iulie-8 
august se majorează atât pentru benzină, cât 
și pentru motorină.

În următoarele două săptămâni benzina 
Premium-95 va putea fi  cumpărată cu cel 
mult 16,52 lei per litru, pe când motorina cu 
maxim 14,20 lei per litru. Astfel, în com-

paraţie cu ultimele două săptămâni, limita 
maximă de comercializare a carburanţilor se 
scumpește cu 20 de bani per litru în cazul 
benzinei și cu 22 de bani per litru în cazul 
motorinei.

Limitele maxime au fost stabilite de Agen-
ţia Naţională pentru Reglementare în Energe-
tică a Republicii Moldova.

BENZINA ȘI MOTORINA SE SCUMPESC

AJUTOARE PENTRU LOCALITĂŢILE CARE AU SUFERIT 
ÎN URMA CALAMITĂŢILOR NATURALE DIN ULTIMELE 3 LUNI 

Câteva raioane din Re-
publica  Moldova, Ministerul 
Afacerilor Interne și Mi-
nisterul Apărării vor primi 
peste 14 milioane de lei pen-
tru lichidarea consecinţelor 
calamităţilor natural care 
au avut loc în perioada apri-
lie-iunie curent. Decizia a 
fost luată în cadrul ședinţei 
Comisei pentru Situaţii 
Excepţionale, prezidată de 
Prim-ministrul Pavel Filip, 
informează bani.md.

Astfel, s-a decis alocarea 
mijloacelor fi nanciare în 
sumă de 7,199 milioane de 
lei pentru r-ul Cimișlia, 1,299 
pentru r-ul Drochia, 1,500 mi-
lioane de lei pentru r-ul Un-
gheni, 2,698 milioane de lei 
pentru Ministerul Afacerilor 
Interne şi 1,862 milioane de 
lei pentru Ministerul Apără-
rii. De asemenea,  s-a dispus 
eliberarea de bunuri mate-
riale din rezervele materiale 
ale statului pentru lichidarea 
consecinţelor calamităţilor 
naturale din lunile aprilie, 
mai, iunie 2017.

În context, Premierul a 
exprimat o dată în plus apre-
ciere serviciilor specializate 
pentru mobilizare și munca 
depusă la lichidarea consecin-
ţelor calamităţilor naturale. 
„Am demonstrat tuturor că 
în situaţii grele, împreună 
suntem o forţă și putem 
face faţă oricărui pericol sau 
difi cultăţi. Nimeni dintre cei 
care au avut de suferit nu va 
fi  lăsat fără ajutor”, a declarat 
Prim-ministrul Pavel Filip.

În luna aprilie a acestui 
an, la data de 20 și 21, în 
sudul și centrul ţării a nins în 
abundenţă. De asemenea, la 
data de 19 și 24 aprilie 2017 
au fost îngheţuri puterni-
ce. Gradul de atac s-a dovedit 
a fi  diferit. Cel mai puternic 
(90 și chiar 100%) au suferit 
fl orile pomilor în plantaţiile 
care au porţiuni situate mai 
jos de talveg. Atât ovarele, cât 
și fructele tinere s-au dovedit 
a fi  negre.

Proiectul „Construcţia 
Conductei de Transport 
Gaze pe direcţia Ungheni-
Chișinău” ar putea fi  realizat 
în cadrul Acordului de 
împrumut dintre Republica 
Moldova și Banca Europeană 
pentru Reconstrucţie și Dez-
voltare. Ratifi carea Acordu-
lui de împrumut în sumă de 
41 de milioane de euro a fost 
votată deja în prima lectură 
în Parlament.

Prin urmare, Republicii 
Moldova va avea posibilitatea 
de a asista la construirea unei 
conducte magistrale de gaze 
naturale între orașul Ungheni 

și municipiul Chișinău, cu 
lungime de 117 km și capa-
citatea de 1,5 mlrd m3/an. 
Proiectul face parte din iniţia-
tiva promovată de UE privind 
interconectarea de gaze între 
România și R. Moldova.

Acordul va intra în vigoa-

re după ratifi carea acestuia 
în lectura a doua de către 
Parlament și va cuprinde 
toată perioada implementării 
proiectului de construcţie 
a gazoductului, până la 31 
martie, 2020.

Sursa Foto: mec.gov.md

PESTE 40 DE MIL $ PENTRU LUCRĂRILE 
GAZODUCTULUI UNGHENI-CHIȘINĂU 
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Concediul de maternitate 
s-a micșorat cu 2 ani, iar tinerii 
specialiști vor fi  supuși unei perioa-
de de probă dacă vor să se angajeze. 
Aceste prevederi dar și alte modifi -
cări au fost votate în lectură fi nală 
de către Parlament, informează 
bani.md.

Potrivit modifi cărilor, pe lângă 
dreptul de a supune tinerii specialiști 
unor perioade de probe, angajatorii nu 
vor fi  obligaţi să motiveze decizia privind 
rezultatul nesatisfăcător al perioadei de 
probă.

Concediul suplimentar neplătit va fi  
oferit pentru îngrijirea copilului în vârstă 
de la 3 la 4 ani, și nu până la 6 ani cum 
este în prezent. Respectiv, contractul 
individual de muncă va putea fi  suspen-
dat  în caz de concediu pentru îngrijirea 
copilului în vârstă de 4 ani, și nu 6 ani 
cum este în prezent.

Printre modifi cările votate se mai 
numără:

- nu doar conducătorul unităţii, ci și 
conducătorii fi lialelor și reprezentanţelor 
acesteia vor putea demisiona, anunţând 
angajatorul prin cerere scrisă, cu o lună 
înainte, și nu cu 14 zile calendaristice 
cum este în prezent;

- angajatorul va avea dreptul să con-
cedieze angajatul dacă acesta lipsește de 
la lucru nemotivat timp de 4 ore consecu-
tive chiar și o singură dată, nu neapărat 
în mod repetat cum este în prezent;

- deţinerea de către salariat a statu-
tului de pensionar pentru limită de vâr-
stă va constitui un motiv de concediere;

- obligaţia salariatului de a informa 
„de îndată” angajatorul sau conducătorul 
despre imposibilitatea de a se prezenta 
la serviciu;

- Munca de noapte va fi  considerată 
munca prestată între orele 22:00 și 04:00 
și nu 22:00 și 06:00, cum este în prezent.

NOI MODIFICĂRI LA CODUL MUNCII

Pentru Moldova și 
Ucraina este important de 
a institui controlul vamal și 
frontalier pe toată lungimea 
hotarului. Acest subiect 
a fost abordat în cadrul 
întrevederii  de la Kiev a 
șefului MAE al Ucrainei, 
Pavel Klimkin, și vicepremie-
rului Moldovei pe problemele 
reintegrării, Gheorghe Balan, 
comunică NOI.md.

Potrivit comunicatului 
instituţiei ucrainene pentru 
politică externă, acesta a fost 
unul din subiectele-cheie ale 
întâlnirii părţilor.  Interlocu-
torii au convenit, de aseme-
nea, să intensifi ce coordona-
rea pașilor pentru asigurarea 
integrităţii teritoriale și suve-

ranităţii Moldovei și Ucrainei 
în contextul securităţii în 
regiune.

Ei au examinat, de aseme-
nea, căile activizării proce-

sului de negocieri pentru 
reglementarea transnistreană 
în formatul „5+2” și stadiul 
actual al relaţiilor bilaterale 
moldo-ucrainene.

MOLDOVA ŞI UCRAINA PLANIFICĂ CONTROLUL 
COMUN PE TOATĂ LUNGIMEA FRONTIEREI

În Moldova restanţele 
contribuabililor – persoa-
nelor fi zice și juridice – în 
valoare de până la 10 lei, 
potrivit situaţiei de la data 
de 31 decembrie a fi ecărui 
an fi scal, vor fi  anulate.

Acest lucru este prevăzut 
de modifi cările și completă-
rile la Codul fi scal, aprobate 
în Parlament la iniţiativa Mi-
nisterului Finanţelor. Astfel, 
articolul 172 al Codului fi scal 
va fi  completat cu alineatul 
(3) cu următorul conţinut: „ 
Se supun anulării datoriile 
fi scale ale contribuabililor 
(persoane fi zice sau juridice) 

în valoare de până la 10 lei 
în total, înregistrate la data 
de 31 decembrie a fi ecărui 
an fi scal, în propriile sisteme 
de evidenţă a autorităţilor 
abilitate cu funcţia de admi-
nistrare fi scală, menţionate 
în alineatul (1) al articolului 
131 din prezentul cod, pentru 
plăţile reglementate de Codul 
fi scal.

Determinarea și stinge-
rea datoriei prin anularea 
sumei restante corespunză-
toare în propriile sistemele 
de evidenţă ale autorităţilor 
menţionate le realizează în 
mod individual fi ecare organ 
separat.

DATORIILE DE PÂNĂ LA 10 LEI 
ALE CONTRIBUABILILOR 
VOR FI ANULATE

NUMĂRUL ÎNTREPRINDERILOR MICI ȘI MIJLOCII 
A CRESCUT ÎN ANUL 2016 CU O MIE DE UNITĂŢI

Numărul întreprinderilor 
mici și mijlocii (IMM) a crescut pe 
parcursul anului trecut cu o mie 
de unităţi, faţă de anul prece-
dent, și a constituit 51 mii 600 de 
întreprinderi. IMM-urile alcătu-
iesc cca 98 la sută din numărul 
total de întreprinderi din ţară 
și contribuie la crearea locurilor 
de muncă, deschiderea de noi 
afaceri, soluţionarea problemelor 
sociale ale comunităţii și 
în fi nal la creșterea econo-
mică a ţării.

 Totodată, potrivit 
Ministerului Economiei, în 
cadrul întreprinderilor mici 
și mijlocii pe parcursul anu-
lui 2016 au activat peste 
300 mii persoane, ceea ce  
constituie 61 la sută din 
numărul total de angajaţi 
ai întreprinderilor din eco-
nomia naţională.

 Veniturile din vânzări 
ale IMM-urilor în această 
perioadă au însumat 125 
mld. lei sau 41,5 la sută 
din veniturile din vânzări 
în total pe economie și au 

înregistrat o creștere cu 4,5 la 
sută faţă de anul 2015. În medie 
venitul pe o întreprindere în anul 
2016 a constituit circa 2,4 mln lei 
sau cu circa 59 mii lei (cu 2,5 la 
sută ) mai mult faţă de anul 2015, 
fapt care indică asupra creșterii 
dimensiunii întreprinderilor din 
sectorul dat.  Reieșind din faptul 
că veniturile din vânzări ale IMM-
urilor în medie pentru un salariat 

în anul 2016 au constituit circa 
400 mii lei și au crescut cu 22 
mii lei (cu 6 la sută ) faţă de anul 
2015, se denotă creșterea produc-
tivităţii sectorului.

 Partea preponderentă a IMM-
urilor își desfășoară activitatea în 
domeniul comerţului, constituind 
în anul 2016 circa 20 mii unităţi, 
sau 40% din totalul întreprinde-
rilor mici și mijlocii. Acestea sunt 

urmate de IMM-urile 
din industria prelucră-
toare - 8,5% din totalul 
IMM-urilor și între-
prinderile din domeniul 
activităţilor profesiona-
le, știinţifi ce și tehnice, 
cărora le revin 3% în 
totalul veniturilor de 
vânzări generate de 
IMM-uri.

 În profi l teritorial, 
în anul 2016, IMM-
urile au fost localizate 
preponderent în mun. 
Chișinău - 65 la sută, 
urmate de cele din 
regiunea Centru - 15 la 
sută, Nord 12 la sută  și 
Sud 5 la sută. 

ANSA A VERIFICAT MAI MULTE PRODUSE 
CRESCUTE ÎN GOSPODĂRII

În scop de prevenire a 
comercializării produselor 
agricole de origine vegetală 
cu conţinut majorat de pesti-
cide și nitraţi, subdiviziunile 
teritoriale ale Agenţiei au 
efectuat un șir de controale 
inopinate pe plantaţiile de 
pepene verde și castraveţi 
în mai multe gospodării 
agricole.

La conţinutul multerezi-
dual de pesticide și nitraţi în 
total au fost prelevate 106 
de probe de pepeni verzi și 
107 de castraveţi. Majorita-
tea cultivatorilor de legume 
sezoniere sunt din zona de 
centru a republicii: raioane-
le Călărași, Ialoveni, Orhei, 
Leova. Probele prelevate au 

fost prezentate pentru inves-
tigaţii la Centrul Naţional 
de Verifi care a Producţiei 
Vegetale și a Solului  și la La-
boratorul de încercări a Cen-
trului Naţional de Sănătate 
Publică. Conform rezultatelor 
investigaţiilor, depășiri ale 
limitelor maxime admisibile 

de pesticide și nitraţi nu au 
fost stabilite.

Totodată, ANSA aten-
ţionează consumatorii de 
produse vegetale, să procure 
legume numai din locurile 
autorizate, din loturile însoţi-
te de certifi cate de origine și 
de inofensivitate.

Serviciul Fiscal de Stat 
atenţionează toţi cetăţenii care 
recepţionează mesaje cu privire 
la datorii pentru o anumită 
perioadă fi scală: aceste mesaje 
nu sunt distribuite de fi sc!

Atenţionarea autorităţii fi s-
cale autohtone vine în rezultatul 
mai multor apeluri telefonice par-
venite în prima jumătate a zilei 
de astăzi, 21 iulie 2017, în cadrul 
cărora interlocutorii întreabă 
despre necesitatea achitării, dar 
și despre veridicitatea acestor 
mesaje.

În acest context Serviciul 
Fiscal de Stat a sesizat organele 
competente, iar pentru a nu că-
dea în plasa unei escrocherii: NU 
TRANSFERAŢI BANI pe niciun 
cont solicitat! În cazul în care veţi 
apela la numărul de telefon in-
dicat în mesaj – riscaţi ca apelul 
DVS să fi e taxat nemotivat.

Pentru a obţine informaţii 
vizavi de situaţia obligaţiilor 
fi scale ale DVS este necesar de a 
vă adresa la orice ofi ciu al SFS cu 
buletinul de identitate.

Sursa Foto: sfs.md

ATENŢIE, UN NOU VAL 
DE ESCROCHERII!
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OPORTUNITĂȚI

PROIECTUL IFAD VII 
A FOST ADOPTAT DE PARLAMENT 

Parlamentul a adoptat proiectul de 
lege pentru ratifi carea unui nou Acord 
de fi nanţare cu Fondul Internaţional 
pentru Dezvoltare Agricolă pentru rea-
lizarea Proiectului de Rezilienţă Rurală 
– IFAD VII. Bugetul proiectului este de 
23,7 milioane de dolari SUA, dintre care 
5,5 mil sub formă de grant. 

Proiectul IFAD VII are o durată de 
implementare de 6 ani, urmând să fi e 
lansat până la fi nele anului 2017. PRR 
are un buget total de 23,7 mil dol SUA, 
din care: 18,2 mil. dol SUA  credit de 
termen lung; 0,5 mil dol SUA grant ne-
rambursabil fi nanţat de IFAD și 5,0 mil 
dol SUA grant nerambursabil din fondul 
special ASAP al IFAD-lui. Împrumutul 
în sumă de 18,2 mil dol SUA urmează 
a fi  acordat Republicii Moldova pe un 
termen de 25 de ani, cu o perioadă de 
graţie de 5 ani.

Scopul Proiectului constă în îmbu-
nătăţirea nivelului de viaţă a populaţiei 
rurale din Republica Moldova și redu-
cerea sărăciei. Acesta va fi  asigurat prin 
îmbunătăţirea nivelului de dezvoltare 
economică și fortifi care a rezilienţei la 
schimbările climaterice în agricultură. 
Ca rezultat, afacerile din agricultură vor 
deveni mai durabile, mai competitive, și 
mai atractive pentru a fi  fi nanţate, vor fi  
promovate inovaţii și tehnologii adaptive 
la schimbările climaterice. Intervenţiile 
proiectului vor viza aspectele de asis-
tenţă la măsurile structurale aplicate 
în agricultură, reducerea sărăciei și 
fl uxului de migraţie din zona rurală,  
siguranţa și securitatea alimentară, vul-
nerabilitatea la schimbările climaterice, 
sporirea competitivităţii.

Proiectul va contribui la creșterea 
veniturilor populaţiei sărace din zona 
rurală și va asigura o creștere a 
veniturilor fermierilor și întreprinderilor 
asistate de proiect. Sunt estimate ur-
mătoarele benefi cii: (i) majorarea pro-
ductivităţii și producţiei globale la nivel 
de fermă agricolă, datorită asistenţei 
și aplicării măsurilor de diminuare 

a impactului negativ al schimbărilor 
climaterice, (ii) reducerea costurilor de 
producere și resturilor vegetale prin 
extinderea proceselor mecanizate în 
agricultură și îmbunătăţirea accesului 
la fi nanţare pentru micii antreprenori 
și tineri antreprenori,  (iii) acces sporit 
al întreprinderilor agricole și populaţiei 
rurale la infrastructura îmbunătăţită, 
cum sunt: drumurile, reţele de aprovizi-
onare cu apa, (iv) creșterea defalcărilor 
în bugetul local a APL, ca rezultat al 
majorării volumului taxelor aferente 
veniturilor mai mari obţinute de agenţii 
economici rurali. Este preconizat ca 
44 mii persoane vor fi  în calitate de 
benefi ciari în rezultatul implementării 
Proiectului.  Aproximativ 3 mii familii 
vor benefi cia de dezvoltarea infrastruc-
turii, și peste 14 mii vor benefi cia de 
măsurile de adaptare la schimbările 
climaterice. 

În rezultatul implementării se 
preconizează a fi  construite 24 reţele 
de aprovizionare cu apă pentru irigare 
pentru 75 benefi ciari agricoli, cu un po-
tenţial de irigare acoperind o suprafaţă 
de 1400 ha. Pentru cultivarea culturilor 
cu valoare înaltă pe suprafeţe irigate 
vor fi  create peste 700 locuri noi de 
muncă, din care 280 permanente. Este 
estimat că vor fi  construite 12 segmente 
de drum pentru facilitarea accesului 
producătorilor agricoli la zonele de 
producere, de la care vor benefi cia 50 
întreprinderi și peste 1200 familii din 
12 sate. Aceste întreprinderi vor avea 
creșteri ale valorii indicatorilor fi nan-
ciari, creșterea volumului vânzărilor. 
Toate acestea se vor refl ecta imediat 
prin noi angajări și creștere a veniturilor 
populaţiei.

Aproximativ 420 de producători 
agricoli vor benefi cia de granturi pentru 
măsuri de îmbunătăţire a rezilienţei la 
schimbările climatice. Peste 450 micro 
antreprenori, 150 tineri antreprenori și 
20-25 ÎMM-ri. Vor benefi cia de servicii 
fi nanciare sub formă de credite la con-

diţii preferenţiale. Totodată, activităţile 
prevăzute în cadrul Proiectului vor 
avea un impact pozitiv asupra mediului 
ambiant, diminuând efectul de erodare 
a solului, micșorând impactul pro-
dus schimbările climaterice. În acest 
context, va fi  fi nanţată construcţia și 
reabilitarea lacurilor de acumulare a 
apei de la precipitaţii cu o suprafaţă de 
peste 30 ha, vor fi  plantate/reabilitate 
200 ha de fâșii forestiere, 200 ha de 
terenuri înierbate, etc.  

Amintim că, începând cu anul 2000 
și până în prezent, Guvernul Republicii 
Moldova a mai semnat alte 6 acorduri 
de fi nanţare cu IFAD, având o valoare de 
peste 101 milioane dolari SUA. 

Scopul programelor IFAD imple-
mentate în Republica Moldova este de 
a reduce sărăcia rurală, creând condiţii 
favorabile pentru majorarea veniturilor 
celor mai săraci membri ai societăţii 
rurale, prin asigurarea accesului sporit 
la pieţe și asigurarea locurilor de mun-
că; și de a susţine stimularea creșterii 
activităţilor agricole strategice și de 
afaceri în mediul rural.

Următorul text se referă la articolul 
de mai sus, dar îl luăm în chenar 
aparte.

Foto simbol: ziarulceahlaul.ro

OPORTUNITĂŢI DE FINANŢARE ÎN CADRUL PROIECTULUI  ”LIVADA MOLDOVEI”
Proiectul de Restructurare a 

Sectorului Horticol a fost iniţiat de către 
Guvernul Republicii Moldova si Banca 
Europeană de Investiţii (BEI) cu scopul 
de a soluţiona vulnerabilităţile structu-
rale a sectorului horticol din Moldova. 
Conform prevederilor Contractului 
de Finanţare semnat la 31 iulie 2014 
pentru implementarea Proiectului dat 
Banca Europeana de Investiţii a acordat 
Republicii Moldova un împrumut în va-
loare de 120 mln EUR pe un termen de 
12 ani. Scopul Proiectului constă în fa-
cilitarea și crearea condiţiilor favorabile 
pentru restructurarea întregului lanţ va-
loric al sectorului horticol din Republica 
Moldova prin îmbunătăţirea calităţii 
produselor horticole proaspete și celor 
prelucrate; restructurarea industriei 
horticole și celei conexe; diversifi carea 
pieţelor de export a ţării și dezvoltarea 
întregului lanţ valoric horticol.

Totodată, benefi ciarii  ai proiectului 
pot deveni agenţi economici din sec-
torul horticol (producători de fructe, 
struguri de masă, nuci și pomușoare, 
dar și  și cei implicaţi în activităţi 
de post-recoltare); întreprinderi 
prelucrătoare; pepiniere (producătoare 
de material săditor viticol și horticol); 
companii din industria conexă (produ-
cători de ambalaje, etichete, acce-
sorii pentru activităţi horticole , etc.); 
instituţii de învăţământ și cercetare cu 
profi l horticol; laboratoare de control 

al calităţii produselor horticole (labo-
ratoare de testare, organe de control 
al calităţii), care activează nemijlocit 
în ramura horticolă sau cea conexă, 
reprezintă persoană juridică înregis-
trată în conformitate cu legislaţia RM, 
nu sunt în proces de soluţionare a 
litigiilor, reorganizare și/sau lichidare 
și deţin licenţe/autorizaţii necesare 
pentru a funcţiona în acest domeniu pe 
teritoriul RM.

Pentru fi nanţare în cadrul proiec-
tului ”Livada Moldovei” sunt admise  
plantaţii horticole precum: Livezi 
de pomi fructiferi, Livezi de nuci și 
Plantaţii de viţă de vie soiuri de masă, 
dar și Plantaţii de pomușoare (coacăză, 
zmeură, mură, cătină albă, afi ne, agriș, 
porumbele, goji, coarnă, căpșun, etc.)

Investiţiile eligibile în domeniul 
horticol sunt: Plantarea/restructurarea 
plantaţiilor; Defrișarea plantaţiilor hor-
ticole neproductive; Construcţia/recon-
strucţia halelor specializate; Instalarea 
sistemelor antigrindina, antiîngheţ, iri-
gare, antiploaie și Procurarea utilajului, 
a tehnicii horticole de diferite tipuri.

Investiţiile eligibile în domeniul 
modernizării procesului de post-recol-
tare sunt: Procurarea instalaţiilor de 
pre-răcire după recoltare, construcţia/
reconstrucţia halelor de producere, 
transportare la rece, unităţi de răcire, 
unităţi de sortare și calibrare.

Investiţiile eligibile în domeniul 

procesare ţin de: uscarea, îngheţarea la 
șoc, procesarea și conservarea. 

Precum și investiţiile în sectorul 
conex.

Totodată,  ne-eligibile pentru fi -
nanţare în cadrul acestui proiect sunt: 
activităţi și tranzacţii pur fi nanciare; 
procurarea terenurilor de pământ dacă 
nu este esenţial din punct de vedere 
tehnic pentru investiţiile planifi cate 
(fi nanţarea achiziţionării terenurilor 
agricole este exclusă în totalita-
te); Activitatea pură de dezvoltare 
imobiliară (achiziţionarea, construcţia 
sau renovarea) cu scopul de vânzare 
sau închiriere a clădirilor parţilor 
terţi; Procurarea echipamentelor și 
aparatelor cu substanţe reglementate 
în temeiul convenţiilor internaţionale.

Limitele de fi nanţare în cadrul 
proiectului: Valoarea minimă de alocare 
pentru orice investiţie individuală con-
stituie 5.000 de Euro. Alocarea maximă 
cumulativă pe un Benefi ciar care 
planifi ca investiţii în pepinieră, planta-
rea, replantarea și/ sau restructurarea 
livezilor  și a viţei de vie soiuri de masă 
este de 1.000.000 Euro, iar alocarea 
maximă cumulativă pe un singur 
Benefi ciar (inclusiv toate investiţiile 
benefi ciarului în cadrul lanţului valoric) 
este de 5.000.000 de Euro.

Instrumentele fi nanciare oferite în 
Proiect sunt: Creditele investiţionale pe 
un termen termenul maxim de creditare 

de 10 ani, cu o perioadă maximă de 
graţie de  4 ani și cu rata medie a 
dobânzii în Euro de  5%. În același timp, 
contribuţia proprie a Benefi ciarului va fi  
de minim 50%, iar fi nanţarea din surse-
le BEI – de maxim 50%. De asemenea, 
este disponibilă și fi nanţarea în Leasing 
cu termenul minim de fi nanţare de 2 
ani și ce maxim – de 5 ani. În acest caz, 
perioada maximă de graţie constituie de 
la 3 luni până la un an, iar rata medie a 
dobânzii în Euro e de 6-7 % (Termenul 
de fi nanţare în leasing nu trebuie să 
depășească durata de exploatare utilă 
a mijlocului fi x și bunul fi nanţat va servi 
drept gaj). Și în acest caz contribuţia 
proprie a Benefi ciarului va fi  de minim 
50% (Avansul de leasing +Investiţiile 
Benefi ciarului în active pe termen lung) 
iar fi nanţarea din sursele BEI – de 
maxim 50%.

Fără îndoială, accesul la fi nanţare a 
fost și rămâne una dintre problemele 
arzătoare, cu care se confruntă producăto-
rii agricoli. De acest lucru mă conving de 
fi ecare dată, atunci când merg în deplasări 
în teritoriu, când discut cu agricultorii. În 
paginile ziarului nostru, de fi ecare dată 
informăm despre toate oportunităţile de 
fi nanţare – din partea băncilor comerci-
ale, a organizaţiilor internaţionale, dar 
și  din mijloacele Fondului Naţional de 
Dezvoltare a Agriculturii și Mediului 
Rural.  Muncim împreună cu întreaga 
echipă de experţii ai Federaţiei Naţionale 
a Agricultorilor din Moldova AGROinform 
pentru a oferi cât mai multă informaţie, 
suport și asistenţă producătorilor agricoli 
în accesarea mijloacelor fi nanciare pentru 
dezvoltarea afacerilor. 

Recent, am participat la un atelier de 
lucru, organizat la Ministerul Agricultu-
rii și Industriei Alimentare cu genericul 
”Accesul la fi nanţe în sectorul agricol” (in-
formaţia despre acest eveniment o puteţi 
citi în paginile acestui număr de ziar). La 
eveniment au fost invitaţi și producători 
agricoli din diferite raioane ale ţării, care 
au povestit despre barierele pe care le în-
tâmpină la accesarea fi nanţării pentru dez-
voltarea businessului în sectorul agricol. 
Au enumerat oamenii mai multe probleme 
– unele mai arzătoare decât altele.  Toţi, 
însă au spus unanim și aproape într-un 
glas că lipsa informaţiei despre oportu-
nităţile de fi nanţare este una dintre cele 
mai mari piedici pe care le întâmpină! Au 
solicitat jurnaliștilor mai multe articole, 
reportaje, emisiuni la acest subiect.

Să fi e oare adevărat? – m-am întrebat 
eu. Bine, că nu stau să număr câte articole 
la această temă se publică în alte ziare, se 
difuzează la TV, la radio sau apar în spaţiul 
on-line. Până la urmă, au ele, mass-media 
politicile lor editoriale. Îmi amintisem în 
acest context, de un articol, pe care l-am 
publicat și în ziarul nostru prin luna mai, 
și în care se spunea că Ministrul român al  
Agriculturii, Petre Daea, a lansat iniţi-
ativa ca începând cu anul viitor, fi ecare 
fermier român să fi e abonat cel puţin la o 
publicaţie agricolă. „În așa fel încât să nu 
mai poată spună niciun fermier că nu a avut 
acces la informaţie”, a subliniat ofi cialul. 
Bună iniţiativă, mi-am zis eu.  

AgroMediaInform întotdeauna a 
informat și continuă să informeze cititorii 
despre toate noutăţile din domeniul agri-
culturii, inclusiv - despre oportunităţile de 
fi nanţare în sector, astfel, abonaţii noștri 
acces la informaţie de calitate, utilă și 
actuală.   Și acest număr vine cu informaţii 
care vor fi  de folos pentru cititori. Pentru 
că… informaţia contează!

PENTRU 
CĂ INFORMAŢIA 
CONTEAZĂ!

EDITORIAL

Stela VDOVÎI, Redactor-șef
Mai multe detalii despre 

toate oportunităţile de accesare a 
fi nanţării din cadrul programelor 
IFAD puteţi afl a pe site-ul ofi cial 
al Unităţii Consolidate pentru 
Implementarea Programelor 
IFAD (UCIP-IFAD): www.ifad.md, 
sau la sediul  UCIP – IFAD, afl at 
pe adresa: Republica Moldova, 
MD-2004, Chișinău, bd. Ștefan 
cel Mare și Sfânt 162, of. 1303.

De asemenea, vă amintim că 
Federaţia Naţională a Agriculto-
rilor din Moldova AGROinform 
este acreditată la Unitatea Con-
solidată pentru Implementarea 
Programelor Fondului Internaţi-
onal pentru Dezvoltarea Agricolă 
(UCIP-IFAD), pentru prestarea 
serviciilor de elaborare a planu-
rilor de afaceri. Puteţi apela la 
sspecialiștii din cadrul AGROin-
form pentru suport și asistenţă la 
elaborarea studiilor de fezabili-
tate, a planurilor de afaceri și de 
pregătire a dosarelor incluzând 
tot setul de documente necesar 
pentru accesarea fi nanţării din 
cadrul programelor IFAD.  

Detalii despre etapele  princi-
pale de obţinere a fi nanţării, actele 
necesare, dar și alte informaţii 
referitoare la proiect le puteţi afl a 
la sediul Unităţii Consolidate pentru 
Implementarea și Monitorizarea 
Proiectelor de restructurare a 
sectoarelor vitivinicol  și horticol, 
situat pe adresa: Republica Moldova, 
Chișinău, str. Calea Basarabiei, 18 
(et. 2), precum și pe pagina web:  
www.livada-moldovei.md .
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OPORTUNITĂȚI

FONDUL DE GARANTARE A CREDITELOR ÎN AGRICULTURĂ:  
ȘANSE SPORITE PENTRU ACCES LA FINANŢARE

În Republica Moldova ar putea fi  creat în viitorul 
apropiat un Fond de Garantare pentru Agricultură și 
Dezvoltare Rurală. Potrivit experţilor, acesta va oferi 
producătorilor agricoli șanse sporite de accesare 
a împrumuturilor fi nanciare pentru dezvoltarea 
afacerilor. 

Joi, 20 iulie 2017, la Ministerul Agriculturii și 
Industriei Alimentare a fost organizat un atelier de lucru 
cu genericul ”Accesul la fi nanţe în sectorul agricol” cu 
suportul proiectului ”Asistenţă Tehnică pentru imple-
mentarea Contractului de Reformă Sectorială: Programul 
European de Vecinătate pentru Agricultură și Dezvoltare 
Rurală (ENPARD)”, fi nanţat de Uniunea Europeană. 
Evenimentul a adunat mai mult de 75 participanţi, care 
reprezintă tot spectrul ecosistemului antreprenorial 
agricol: ministerele de resor t, băncile comerciale și 
organizaţiile de micro-fi nanţare, instituţiile publice 
responsabile de dezvoltarea și fi nanţarea întreprinderilor 
agricole, asociaţiile de fermieri, programele donatorilor 
și proiectele în agricultură, precum și mass-media.

Agricultura a fost întotdeauna un sector important 
pentru economia Republicii Moldova. În anul 2014, 
aproximativ 60% din populaţia totală locuia în mediul 
rural. În anul 2015, agricultura reprezenta aproximativ 
16% din PIB, 40% din exporturile ţării și 31,7% din 
totalul angajărilor în câmpul de muncă. Pe de altă 

parte, doar 7% din creditarea oferită de către bănci este 
direcţionată către sectorul dat. Criza din sectorul ban-
car a avut drept consecinţă o deteriorare și mai acută a 
condiţiilor de creditare.

VOCEA AGRICULTORILOR: DACĂ 
AM AVEA ACCES LA FINANŢARE, 
AFACEREA AR MERGE MULT MAI BINE

În cadrul atelierului de lucru au participat mai 
mulţi producători agricoli, care și-au spus cu voce tare 
problemele ce le întâmpină. 

Iurie Scripnic de patru ani administrează o afacere 
în domeniul zootehniei. Antreprenorul are studii în 
acest domeniu, dar și o vastă experienţă acumulată 
peste hotarele ţării. ”În urma mai multor stagieri 
în străinătate, făcând o analiză a lucrurilor care se 
întâmplă în ţara noastră, am văzut că în Moldova există 
un potenţial mare de dezvoltare a sectorului zootehnic. 
Deoarece  eu personal cunosc acest domeniu, am decis 
să investim în sectorul zootehnic. Am procurat o fermă 
în satul Olănești, raionul Ștefan Vodă, care pe timpuri 
avea o capacitate de 1000 de capete de vaci mulgă-
toare. Știind la ce dezastru a ajuns această fermă, 
am decis să investim pentru a o revigora. Noi am avut 
curajul să investim în ultimii ani în special în renova-
rea fermei și în procurarea utilajului pentru creșterea 
păsărilor. Făcând acest pas, au venit și greutăţile – vor-
besc despre accesul la fi nanţe și obţinerea creditelor”, 
a menţionat antreprenorul. La acest subiect, Iurie 
Scripnic a venit cu câteva propuneri: ”Vreau să men-
ţionez aici ce ne dorim noi, agricultorii. În primul rând 
există o problemă ce ţine de termenul de examinare 
a dosarelor pentru obţinerea creditelor de la băncile 
comerciale, care durează vreo 2-3 luni, uneori și mai 
mult. O propunere ar fi  micșorarea acestei perioade 
până la  o lună, o lună jumătate – astfel producătorii 
agricoli ar putea să-și planifi ce mai efi cient investiţiile 
în dezvoltarea afacerii. A doua problemă sunt dobânzile 
mult prea mari la creditare, iar un alt impediment ţine 
anume de gajul solicitat de către bănci pentru oferirea 
creditelor.  Se solicită bunuri care depășesc vădit suma 
necesară gajului, valoarea bunurilor gajate este uneori 
subevaluată”, a mai precizat producătorul agricol. 

Aproximativ aceleași probleme, legate de accesul 
la fi nanţare, le-a punctat și Adrian Talmaci, agricultor 
din raionul Cimișlia. El este un tânăr antreprenor, care 
cultivă cerealiere. ”Știm cu toţii că roada se culege o 
dată pe an și banii vin tot o singură dată pe an – toam-
na. Totuși, principalele investiţii trebuie să le facem pri-
măvara, la semănat. Anume atunci sunt necesari bani 

pentru seminţe, pentru motorină, pentru  salarii. Când 
vine vorba să accesăm un credit, prima întrebare care 
ni se pune la bancă este: ce punem în gaj? Iar când 
afacerea este la început de cale, nu este atât de sim-
plu, nu avem ce gaja.  Cred că aceste fond de garantare 
ar fi  o soluţie, pentru ca un tânăr să-și poată permite 
să iniţieze o afacere și să o continue mai departe. Încă 
o problemă este și perioada de graţie - un lucru foarte 
important pentru noi”, a menţionat antreprenorul. 

EXISTĂ PROBLEME – 
SE CAUTĂ SOLUŢII

Accesul la fi nanţe în sectorul agricol este clasifi cat 
printre cele mai semnifi cative obstacole în dezvoltarea 
unui sector productiv și competitiv. În acest context, 
obiectivul atelierului de lucru a fost de a explora soluţii 
și bune practici din UE, care ar facilita accesul la fi nanţe 
în agricultură.

Prezent la atelierul de lucru ”Accesul la fi nanţe în 

sectorul agricol”, viceministrul Agriculturii și Industriei 
Alimentare, dl Iurie Ușurelu, a menţionat: ”Dome-
niul fi nanţării sectorului agricol rămâne un domeniu 
prioritar, un domeniu asupra căruia trebuie să lucrăm 
încă foarte mult, și un domeniu care necesită adiţional 
surse fi nanciare și mecanisme de fi nanţare în așa fel 
ca să sporim accesibilitatea producătorilor agricoli la 
sursele fi nanciare. Dacă e să facem o retrospectivă a 
sectorului agricol, în total, în Republica Moldova, avem 
în jur de 1 mil 700 mii de ha de pământ, care practic 
60-70% sunt lucrate de către întreprinderile mici și 
mijlocii. Pe de altă parte, vedem că sursele fi nanciare 
disponibile acum pentru sectorul agricol (și mă refer 
la diferite proiecte și programe care sunt nemijlocit 
adresate producătorilor agricoli), nu sunt asimilate pe 
măsura așteptărilor.  Din ce motive? Una din proble-
mele mari, mai ales pentru companiile start-up și 

pentru tinerii producători agricoli, rămâne a fi  problema 
gajului sau problema oferirii către fi nanţator a unei 
siguranţe că banii respectivi vor fi  valorifi caţi. Deci, 
asistenţă tehnică pentru aceste programe există, surse 
fi nanciare disponibile la moment avem, mai avem și 
Fondul de subvenţionare a producătorilor agricoli, 
care este mai mult accesat de întreprinderile medii și 
mari. Astfel, ajungem la concluzia că pentru a dezvolta 
micile întreprinderi, businessul mic, avem nevoie de 
mecanisme fi nanciare adiţionale. Realitatea este clară: 
fermierii începători nu au acces la fi nanţare din cauza 
unor bariere – bariera principală fi ind imposibilitatea de 
a pune gaj”, a concluzionat viceministrul.   

ARGUMENTE ȘI CIFRE
În cadrul atelierului de lucru, expertul fi nanciar, 

Viorica Cerbusca, a prezentat rezultatele studiului „Ac-
cesul la fi nanţe în sectorul agricol” în vederea identifi -
cării noilor instrumente fi nanciare care pot contribui la 
dezvoltarea ulterioară a activităţii agricole și consolida-

rea afacerilor agro-alimentare.  ”Accesul la fi nanţare, 
în special, pentru întreprinderile mici și mijlocii este o 
problemă. Ceea ce ne-am propus noi să facem este să 
analizăm situaţia în domeniu, să identifi căm provocări-
le cu care se confruntă agenţii economici. De exemplu, 
Corporaţia de Finanţare internaţională menţionează că 
doar 27% din IMM-urile din ţara noastră au acces la fi -
nanţare, 54% sunt deservite insufi cient de către băncile 
comerciale, iar 35% au acces difi cil la fi nanţare”. 

De asemenea, s-a determinat că cea mai mare pro-
blemă este la etapa de lansare și de start-up al afacerii. 
Am elaborat un chestionar, respondenţii căruia au fost 
producătorii agricoli. 76% dintre aceștia au menţionat că 
au nevoie de surse de fi nanţare suplimentare, iar 53% au 
menţionat că își dezvoltă afacerea din credite bancare. 
De asemenea, 50% au spus că din moment ce au mers 
la bănci pentru a obţine un credit, nu au primit integral 
suma pe care au solicitat-o, respectiv – ei nu au reușit 
să-și realizeze planurile de dezvoltare a afacerii. 81% au 
spus că accesul la fi nanţare este difi cil și foarte difi cil. 
38% menţionează că dacă cerinţele faţă de gaj ar fi  mai 
loiale, atunci accesul la credite ar fi  mai mare. Totodată, 
datele mai arată că cauza insufi cienţei gajului derivă din 
faptul că se solicită bunuri care depășesc vădit suma 
necesară gajului, valoarea bunurilor gajate este subeva-
luată, bunurile propuse pentru gaj sunt neatractive, iar 
valoarea bunurilor de care dispun producătorii agricoli 
este adesea mai mică decât gajul necesar. 

Expertul fi nanciar în Fondurile de Garantare, Sa-
muil Shiderov, a prezentat rezultatele studiului de feza-
bilitate privind instituirea „Fondului de Garantare pentru 
Agricultură și Dezvoltare Rurală” pentru Republica 
Moldova, iar discuţiile ulterioare în format de masă 
rotundă, au oferit tuturor participanţilor posibilitatea de 
a face comentarii, remarci sau recomandări, și chiar de 
a împărtăși propriile puncte de vedere în cadrul unui 
proces de feedback.

În discursul său de încheiere, Iurie Ușurelu, 
viceministrul al Agriculturii și Industriei Alimentare, a 
concluzionat că „noul Fond de Garantare pentru Agri-
cultură și Dezvoltare Rurală poate sprijini și încuraja 
competitivitatea întreprinderilor micro, mici și medii 
în sectoarele agricol și agro-alimentar. Colaborând cu 
instituţiile fi nanciare, Fondul de Garantare va acoperi 
până la 80% din împrumuturi, asigurând faptul că 
fermierii vor benefi cia de împrumuturi mai iest ine și vor 
oferi gaj mai mic”.

NOTĂ: Scopul proiectului fi nanţat de UE „Asis-
tenţă Tehnică pentru implementarea Contractului 
de Reformă Sectorială – Programul European 
de Vecinătate pentru Agricultură și Dezvoltare 
Rurală (ENPARD)” este de a acorda suport MAIA 
și agenţiilor sale subordonate, precum și ANSA, 
în procesul de realizare a obiectivelor generale 
prevăzute în Programul de Suport Bugetar ENPARD 
prin a) îmbunătăţirea elaborării și implementării 
politicilor agricole și de dezvoltare rurală, precum și 
sprijinirea coordonării acestora cu părţile intere-
sate, b) îmbunătăţirea procesului de prestare a 
serviciilor în domeniul competitivităţii sectorului 
agro-alimentar prin restructurarea și modernizarea 
acestuia, c) asigurarea managementului durabil al 
resurselor naturale, d) îmbunătăţirea condiţiilor de 
trai și lucru în mediul rural și e) sporirea gradului 
de angajare în câmpul muncii și posibilităţilor de 
obţinere a veniturilor în mediul rural.
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Experienţa altor ţări în dome-
niul dialogului social și modelele 
care pot fi  preluate de Republica 
Moldova, sunt valoroase, în contex-
tul în care în ţările europene, rolul 
și implicarea Organizaţiilor Socie-
tăţii Civile în dialogul social este 
confi rmat prin rezultate vizibile, iar 
conlucrarea dintre societatea civilă  
și autorităţi are deja o istorie. 

Organizaţiile Societăţii Civile 
din ţara noastră tind să-și sporeas-
că competenţele și să-și crească ca-
pacităţile în domeniul monitoriză-
rii și evaluării politicilor promovate 
de către autorităţi, iar, în acest 
sens, proiectul „Facilitarea impli-
cării active a societăţii civile în 
dialogul de politici agro-rurale”, 
tocmai oferă astfel de oportunităţi. 

Recent, reprezentanţii celor trei 
organizaţii ale producătorilor agri-
coli din Moldova, implicate în pro-
iect (AGROinform, Uniagroprotect, 
Federaţia Naţională a Fermierilor) 
au participat în cadrul unei instru-
iri, cu genericul ”Implementarea 
politicilor publice și monitorizarea 
bugetelor”, care s-a desfășurat în 
România.  Scopul activităţii este de 
a  spori competenţele  organizaţii-
lor partenere în a participa activ și 
efi cient în procesele de elaborare, 
implementare,  monitorizare și îm-

bunătăţire a politicilor publice ce 
reglementează sectorul agro-rural 
din Moldova. Timp de câteva zile, 
împreună cu experţii: Ginu Costel 
Toma, Președinte al Federaţiei  
agricultorilor „Fermierul” și Bogdan 
Nicolae Iordache, Jurist la Uniunea 
Generală a Sindicatelor din Roma-
nia au fost luate în discuţie aspecte 
ce ţin de dialogul social în mediul 
rural, au fost analizate exemple de 
bune practici în domeniul con-
struirii unui dialog efi cient dintre 
societatea civilă din România și 
autorităţi, au fost studiate preve-
derile legislative ale ţării vecine în 
domeniul vizat. 

Dialogul social trebuie abordat 
drept o punte dintre autorităţi și 
reprezentanţii societăţii civile, iar, 
ca oricare punte durabilă, aceas-

ta trebuie construită minuţios 
și profesionist.  Astfel, în cadrul 
instruirii, s-au analizat diverse 
structuri ale dialogului social, teh-
nici de negocieri colective, principii 
de elaborare și adoptare a actelor 
normative. De asemenea, au fost 
trecute în revistă drepturile si obli-
gaţiile partenerilor de dialog social  
și metode de aplanare a confl ictelor 
colective. 

Unul dintre obiectivele  
majore ale proiectului este și 
creșterea capacitaţilor organi-
zaţiilor de fermieri în domeniul 
monitorizării și evaluării po-
liticilor bugetare în domeniu. 
Respectiv, în cadrul instruirii au 
mai fost analizate și etapele și 
aspectele principale în monitori-
zarea bugetelor publice.

NOTĂ: Istoricul legislativ 
privind dialogul social tripar-
tit din România.

Romania deţine o experienţă vastă 
in domeniul dezvoltării dialogului social 
si public politic, în anul 1991 a fost 
adoptată Legea cu privire la sindicate. 
Tot în anul 1991 a fost adoptată o regle-

mentare cu privire la 
patronate, act în baza 
căruia patronatele 
au funcţionat până în 
anul 2001 când a fost 
adoptată deja  legea 
patronatelor. În anul 
1996 a fost adop-
tată legea privind 
Contractul colectiv de 
muncă, iar, ulteri-
or, în anul 1997 a 
fost adoptată legea 
privind organizarea 
Consiliului Economic 
și Social care este 
o lege similară cu 
legea nr.245/2006 din 
Republica Moldova. 
Ca și conţinut , legea 

din România și cea din Republica Mol-
dova sunt aproape identice, diferenţele 
fi ind de denumire și oarecum la atribuţii. 
Deja în anul 2003 a fost adoptat codul 
munci,  care a abrogat o serie de legi 
ce reglementau activitatea salariaţilor, 
drepturile și obligaţiile acestora. 

Acestea sunt legile care au funcţi-
onat până în anul 2011 când a apărut 
legea nr.62/2011 a dialogului social în 
care s-a comasat legea sindicatelor, a 
patronatelor și a Consiliului Economic și 
Social ca instituţie care a avut implicare 
doar în zona contractelor de muncă, a 
sindicatelor și a patronatelor.

Ulterior, datorită unor cerinţe interne 
și externe, a fost adoptată legea privind 
organizarea și funcţionarea Consiliului 
Economic și Social cu atribuţii în dialo-
gul social tripartit sindicate-patronate-
societate civilă.

PERSPECTIVE 
PENTRU 
REPUBLICA MOLDOVA

În ţara noastră activează COMI-
SIA NAŢIONALĂ PENTRU CONSUL-
TĂRI ŞI NEGOCIERI COLECTIVE care 
este principala structură de dialog 
social, însă lipsește o  lege unică  cu 
privire la dialogul social și, respectiv 
Comisiile de dialog social. În general, 
potrivit unor experţi, în prezent în 

Republica Moldova dialogul social  
este aproape absent, mai mult, pe 
alocuri este mimat. Comunicarea cu 
autorităţilor cu OSC-urile are un ca-
racter instabil sau ocazional. În po-
fi da unor reușite, în multe sectoare 
ale economiei încă lipsește dialogul 
social autentic - dialogul tripartit, 
de cele mai multe ori, nu reușește 
să producă rezultatele așteptate, iar 
până la urmă, drepturile economice 
și sociale ale cetăţeanului de rând 
sunt încălcate tot mai des.  Astfel, 
se impune necesitatea unui dialog 
social constructiv și efi cient.

Una din recomandările de baza 
este ca pe parcursul proiectului 
sa fi e înaintat un proiect de lege 
referitor la dialogul social în care 
principalele părţi implicate sa fi e 
Statul, Patronatele, Sindicatele si 
ONG-urile.

Proiectul „Facilitarea implică-
rii active a societăţii civile în dialo-
gul de politici agro-rurale”, are  două 
obiective majore:

- Creșterea capacitaţilor orga-
nizaţiilor de fermieri în domeniul 
monitorizării și evaluării politicilor 
agro-rurale existente, inclusiv, a 
politicilor bugetare în domeniu. 

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

Benefi ciarii fi nali ai acestui pro-
iect sunt producătorii agricoli, popu-
laţia rurală, IMM-urile din mediul 
rural, administraţia publică locală 
și centrală și organizaţiile societăţii 
civile, iar activităţile programate vor 
contribui într-un fi nal la formarea 
unui cadru lucrativ pentru dialogul 
de politici agro-rurale între părţi-
le interesate din sector, vor spori 
gradul de implicare și participare 
a societăţii civile în rezolvarea 
problemelor existente, vor stimula 
interacţiunea dintre producătorii 
agricoli, organizaţiile reprezentative 
ale acestora și factorii de decizie. 
Proiectul va fi  implementat pe 
parcursul a doi ani și este fi nanţat 
de către delegaţia Uniunii Europe-
ne în Republica Moldova. Valoarea 
proiectului constituie 360 mii EUR, 
dintre care 288 mii este contribuţia 
UE (adică, 80%) și 72 mii EUR (sau 
20% - contribuţia partenerilor). 

PENTRU UN DIALOG SOCIAL EFICIENT 
ȘI CONSTRUCTIV

Vă informam în numerele precedente ale ziarului nostru despre proiectul „Facilitarea implicării active a societăţii civile în dialogul de po-
litici agro-rurale”, pe care îl implementează Federaţia Naţională a Agricultorilor din Moldova AGROinform în parteneriat cu alte două organizaţii repre-
zentative ale producătorilor agricoli din ţară – Federaţia Naţională a Fermierilor din Moldova și Uniunea Republicană a Asociaţiilor Producătorilor Agricoli 
”UniAgroProtect”. În calitate de parteneri ai proiectului mai sunt și alte două Organizaţii ale Societăţii Civile din ţări membre UE, respectiv -  România și 
Letonia.  Și pentru că implementarea acestui proiect este în plină desfășurare, continuăm să Vă informăm despre activităţile organizate.  

Cu alte detalii și noutăţi despre implementarea proiectului „Facilita-
rea implicării active a societăţii civile în dialogul de politici agro-rurale”,  
vom veni în numerele următoare ale ziarului.
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Cabinetul de miniștri a 
aprobat, în cadrul ședinţei 
de astăzi, conceptul Pro-
gramului de stat „Prima 
casă”. Documentul vine să 
faciliteze accesul persoa-
nelor fi zice, în special a 
tinerelor familii, la credi-
tele ipotecare, prin garan-
tarea parţială a acestora 
de către stat. Garanţiile 
în numele statului vor fi  
emise de Organizaţia pen-
tru Dezvoltarea Sectorului 
Întreprinderilor Mici și 
Mijlocii.

Prin intermediul 
programului vor putea fi  
achiziţionate apartamente 
și case de locuit pe terito-
riul Republicii Moldova care 
au fost fi nalizate și date în 
exploatare până la depune-

rea cererii. Preţul acestora 
trebuie să nu depășească un 
milion de lei, iar rata iniţi-
ală achitată de benefi ciar 
este de 10% din preţ.

Creditul va fi acor-
dat de băncile comer-
ciale pe un termen de 
maxim 25 de ani, în lei 
moldovenești. Rata dobân-
zii acestuia va fi compusă 
din rata medie ponderată 
a dobânzilor la depozitele 
cu termenul de la 6 până 
la 12 luni, comunicată de 
Banca Naţională a Mol-
dovei, o marjă de până 
la 3% și un comision de 
garantare de 0,5% anual 
din soldul garanţiei de 
stat. Plata lunară achitată 
de beneficiar nu va depăși 
50% din veniturile oficiale 
salariale nete ale familiei, 

iar statul va garanta 50% 
din credit.

În cadrul programului 
„Prima casă”, cu supor-
tul statului, își vor putea 
cumpăra o primă locuinţă 
cetăţenii Republicii Moldo-
va, cu vârsta de până la 45 
de ani, care sunt angajaţi 
în câmpul muncii și au 
venituri ofi ciale. De aseme-
nea, benefi ciarii nu trebuie 
să deţină în proprietate o 
locuinţă sau să aibă credite 
ipotecare nestinse.
Benefi ciarii nu vor putea 
înstrăina locuinţa achiziţi-
onată în primii cinci ani de 
la dobândire, cu excepţia 
cazului de achitare deplină 
a datoriei pe credit. Ulte-
rior - cu acordul ODIMM 
si al băncii care a acordat 
creditul.

 PRIMELE PLĂŢI 
ÎN CADRUL CAMPANIEI 
DE SUBVENŢIONARE 2017

Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură 
(AIPA) informează producătorii agricoli, solicitanţi de 
subvenţii, că au fost efectuate deja  primele autorizări 
a cererilor de subvenţionare în număr de 27 de dosa-
re în valoare totală de aproximativ 2 mil. lei.

Amintim că, Fondul Naţional de Dezvoltare a Agri-
culturii și Mediului Rural pentru anul de subvenţiona-
re – 2017, constituie 900 mil. lei, inclusiv 231,0 mil. 
lei din contul Programului ENPARD Moldova — suport 
pentru agricultură şi dezvoltare rurală.

De menţionat că, din fondul anului 2017, cca 335 
mil. lei au fost achitate pentru cererile rămase fără 
acoperire fi nanciară din 2016, prin urmare, disponibil 
pentru anul 2017 sunt circa 565 mil. lei.

Noile tehnologii europene 
de cultivare a viţei de vie 
vor fi  aplicate și în Republi-
ca Moldova, în acest scop 
fi ind selectate patru terenuri 
experimentale. Plantaţiile vor 
fi  dotate cu staţii meteo, care 
vor anunţa specialiștii despre 
schimbarea vremii, consi-
derat un factor important 
pentru obţinerea calităţii 
vinului. Dezvoltarea sectoru-
lui este un proiect al Ofi ciului 
Naţional al Viei și Vinului, 
lansat cu suportul USAID 
Moldova.

Mai exact, plantaţiile vor 
fi  dotate cu staţii meteo, care 
vor colecta informaţiile nece-
sare și vor alerta agronomii 
atunci, când condiţiile meteo 
se schimbă și este nevoie de 
intervenţia lor, scrie realita-
tea.md. 

„Este ca un instrument 
în ajutorul viticultorului. În 
regim online are posibilitatea 
să măsoare, să stocheze și să 
furnizeze la serverul de bază, 
care se afl ă în Austria, așa 
parametri precum tempera-
tura maximă, minimă, medie, 

umiditatea aerului”, explică 
Viorel Golovatic, coordonator 
de program.

În total, au fost selectate 
patru terenuri experimentale 
unde vor fi  puse în practică 
noile tehnologii și practici 
europene de cultivare a viţei 
de vie. „Noi am hotărât ca pe 
parcelele astea să adoptăm 
diferite procese agrotehnice, 
diferite procese de formare a 
butucului. Parcelele acestea 
experimentale trebuie să 
devină o reţea de fuziune 
a cunoștinţelor și bunelor 
practici în viticultură”, a spus 
Gheorghe Arpentin, directorul 
Ofi ciului Naţional al Viei și 
Vinului. 

Unul din terenurile selec-
tate este situat pe dealurile 
din Mircești. Cândva, aici era 
o carieră de piatră, apoi - o 
livadă de mere, iar din 2012, 
toate aceste opt hectare 
sunt acoperite cu vie. „Acum 
creștem Rară neagră, Feteas-
că neagră, Sauvignon, Pinot 
noir. Butașii sunt importanţi 
din Italia, o parte, sunt chiar 
din Moldova. Pentru o roadă 
calitativă, noi lucrăm cu fi e-

care butuc în parte chiar de la 
curăţit, până la cules”, susţine 
Sergiu Șandru, administrator 
de plantaţie.

În acest sens, vor mai fi  
implementate alte două pro-
iecte. Unul vine să depisteze 
la timp bolile ce afectează 
plantaţiile, iar al treilea ţine 
de crearea identităţii vinului 
moldovenesc. Toate astea vor 
fi  realizare cu suportul USAID 
Moldova. „Calitatea vinului 
trebuie să stea în capul mesei. 
Iată de aici începem, de la 
plantaţie, prin implementarea 
tehnologiilor și a celor mai 
bune practici. Putem fi  siguri 
că vinul de mâine va fi  de 
calitate”, spune Daniel Thom-
son, reprezentant al USAID 
Moldova.

Lansarea proiectelor are 
loc în condiţiile în care, pe de 
o parte, cererea pentru Vinul 
Moldovei este în continuă 
creștere pe pieţele externe, iar 
pe de altă parte, plantaţiile de 
viţă de vie suferă o perioadă 
de declin din cauza bolilor, 
spun experţii.

Foto simbol: metos.at

PLANTAŢII CU VIŢĂ DE VIE, 
DOTATE CU STAŢII METEO 

Agenţia pentru Protecţia 
Consumatorilor a efectuat 
mai multe controale și vi-
zite de informare a consu-
matorilor și a mediului de 
afaceri în primul semestru 
al acestui an. Astfel, se 
menţionează existenţa unor 
riscuri sporite în pieţele din 
ţară, din cauza asigurării 
metrologice necorespunză-
toare sau utilizarea mijloa-
celor de măsurare ilegale, 
precum și înșelarea siste-
matică a consumatorilor.

Pe parcursul primului 
semestru al acestui an 
Agenţia pentru Protecţia 
Consumatorilor a efectuat 
43 de controale planifi cate și 
inopinate, iar în cadrul a 28 
dintre acestea s-au depistat 
neconformităţi de ordin 
metrologic. 

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR: 
CÂNTARELE UTILIZATE ÎN PIEŢE 
SUNT NECORESPUNZĂTOARE

„Un segment cu risc spo-
rit este activitatea agenţilor 
economici din pieţe. Un mo-
tiv de îngrijorare, pe lângă 
calitatea produselor care se 
comercializează în pieţe, este 
și asigurarea metrologică 
necorespunzătoare sau uti-
lizarea în pieţe a mijloacelor 
de măsurare ilegale, precum 
și înșelarea sistematică a 
consumatorilor în pieţe de 
către comercianţi neonești. 
Pentru a frâna acest fl agel 
Agenţia a desfășurat 40 
de vizite de consultanţă 
în pieţe, din municipiile 
R. Moldova și din centrele 
raionale, unde inspectorii au 
contactat direct cu 739 de 
agenţi economici, precum și 
peste 1500 de consumatori”, 
menţionează Grigore Caţer, 
directorul adjunct al Agen-
ţiei pentru Protecţia Consu-
matorilor. Scopul primordial 
al acestor vizite reprezintă 
depistarea neconformităţilor 
de ordin metrologic. 

Reprezentanţii Agenţiei 
pentru Protecţia Consuma-
torilor menţionează că în 
urma vizitelor au fost de-
pistate un șir de nereguli ce 
ţin de utilizarea mijloacelor 
de măsurare ilegale. Astfel, 

doar pe parcursul zilelor de 
24-25 iulie curent Agenţia 
a efectuat 16 vizite de con-
sultanţă în pieţele din ţară. 
Din cele 902 mijloace de 
măsurare verifi cate 484 sau 
54% erau neadecvate, ne-
legalizate sau neverifi cate 
metrologic. „Este îngrijoră-
tor faptul că în unele pieţe 
nivelul utilizatorilor nu 
s-a modifi cat comparativ 
cu controalele anterioare. 
Această situaţie denotă un 
nivel scăzut de responsabi-
litate a agenţilor economici, 
precum și interpretarea 
incorectă de către aceștia a 
Legii cu privire la controlul 
de stat. Punându-și drept 
scop creșterea profi tului 
propriu în detrimentul 
dezvoltării economice a 
ţării și intereselor econo-
mice ale utilizatorilor pe 
care îi deservesc zilnic”, 
remarcă Grigore Caţer. El 
menţionează că unii agenţi 
economici cunosc că utili-
zează mijloace de măsurare 
neconforme, dar le predau 
la verifi care doar atunci 
când afl ă că se vor efectua 
controale. 

Potrivit Legii metrologiei 
persoanele fi zice și juridi-
ce mijloacele de măsurare 
ale cărora sunt utilizate în 
domeniul de interes public 
trebuie verifi cate metrologic. 
Vânzătorul poate fi  sancţi-
onat cu amenzi de la 6000 
lei până la 9000 lei pentru 
utilizarea mijloacelor de 
măsurare neconforme.

PROGRAMUL „PRIMA CASĂ”, 
APROBAT DE GUVERN
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Proclamată de comisarul 
Miguel Arias Cañete drept 
„cea mai mare iniţiativă 
urbană la nivel mondial 
privind clima şi energia”, 
Convenţia primarilor 
privind clima şi energia 
reuneşte mii de autorităţi 
locale şi regionale care s-au 
angajat în mod voluntar să 
îndeplinească obiectivele UE 
privind clima şi energia pe 
teritoriul lor. Semnatarii se 
angajează actualmente să 
reducă emisiile de CO2 cu 
cel puţin 40 % până în 2030 
şi să adopte o abordare 
integrată în ceea ce priveşte 
atenuarea efectelor schim-
bărilor climatice şi adapta-
rea la acestea.

În Republica Moldova, 
deja 38 de primării au sem-
nat această Convenţie, iar 
17 dintre acestea au statut 
de semnatari activi și nu au 
lăsat ca lucrurile să arate fru-
mos doar pe hârtie, ci s-au și 
apucat de treabă. Cele 17 pri-
mării din Moldova, care s-au 
angajat să adopte o abordare 
integrată în ceea ce priveşte 
atenuarea efectelor schimbă-
rilor climatice şi adaptarea 
la acestea sunt: Anenii Noi, 
Bălţi, Călărași, Cantemir, 

Căușeni, Cimișlia, Dondușeni, 
Drochia, Feșteliţa, Ialoveni, 
Lozova, Ocniţa, Șoldănești, 
Soroca, Stăuceni, Ungheni și 
Vorniceni.

La 19 iulie 2017, la Chişi-
nău,  reprezentanţii ai mass-
media naţionale şi locale 
au participat la o întâlnire 
cu echipa proiectului UE 
„Convenţia primarilor – Est”. 
Jurnaliştii au afl at despre 
derularea proiectului în 
ţările Parteneriatului Estic, 
despre cei 17 semnatari din 
R. Moldova ai Convenţiei 
primarilor, despre Planurile 
de acţiuni pentru energie 
durabilă și climă (SECAP) 
elaborate de semnatarii 
Convenţiei, despre accesul 
la programe internaţionale 
(granturi și împrumuturi) 
pentru semnatari, întru 
diminuarea cu mai mult de 
30% a emisiile nocive în at-
mosferă și sporirea potenţia-
lului surselor regenerabile de 
energie la nivel municipal. 
Proiectul Uniunii Europene 
„Convenţia primarilor – Est” 
(CoM East) este implementat 
în orașele-semnatare ale 
Convenţiei primarilor din 
Moldova, precum și celelalte 
ţări ale Parteneriatului Estic. 

La nivel mondial, iniţia-

tiva reunește acum peste 7 
000 de autorităţi locale și re-
gionale din 57 de ţări, clădin-
du-se pe forţa unei mișcări 
la care participă multiple 
părţi interesate și pe sprijinul 
tehnic și metodologic oferit 
de ofi ciile dedicate. Iniţiativa 
nu doar că a introdus o abor-
dare inovatoare de la bază la 
vârf a acţiunilor în domeniul 
energiei și al climei, dar suc-
cesul său a și depășit rapid 
așteptările.

Semnatarii Convenţiei 
primarilor găsesc motive 
numeroase de a participa 

la mișcare, printre care: o 
recunoaștere și o vizibilitate 
ridicate la nivel internaţional 
pentru acţiunile autorităţii 
locale privind clima și ener-
gia, ocazia de a contribui la 
modelarea politicii UE în do-
meniul climei și al energiei, 
dar și oportunităţi fi nanciare 
mai bune pentru proiectele 

lor locale privind clima și 
energia.

Autorităţile locale pot 
semna Convenţia primarilor 
privind clima și energia ori-
când, iar pentru a se alătura 
acestei mișcări în continuă 
creștere, acestea trebuie să 
urmeze următorul proces:

• Prezentarea iniţiativei 

Convenţiei primarilor privind 
clima și energia consiliului 
local;

• După ce s-a adoptat o 
hotărâre ofi cială de către 
consiliu, primarul - sau un 
reprezentant echivalent al 
consiliului - va fi  mandatat 
să semneze formularul de 
adeziune la Convenţie;

• După semnare, se 
completează informaţiile on-
line și se încarcă formularul 
de adeziune semnat cores-
punzător;

Convenţia primarilor 
reprezintă principala mişca-
re la nivel mondial, în care 
sunt implicate autorităţile 
locale şi regionale ce se 

angajează în mod voluntar 
pentru creşterea efi cienţei 
energetice şi utilizarea sur-
selor de energie regenerabilă 
în teritoriile lor. Convenţia 
Primarilor mobilizează actori 
locali şi regionali în jurul 
îndeplinirii obiectivelor UE și 
a fost descrisă de instituţiile 
europene ca fi ind un model 
excepţional de guvernan-
ţă pe mai multe niveluri.  
Semnatarii Convenţiei se 
angajează să elaboreze un 
inventar de referinţă al 
emisiilor şi să transmită, 
în maximum un an de la 
semnare, un plan de acţiune 
privind energia durabilă care 
să descrie acţiunile cheie pe 
care aceştia planifi că să le 
implementeze. 

Rezultatele acţiunilor 
semnatarilor sunt multiple: 
crearea de locuri de mun-
că califi cate şi stabile care 
nu depind de localizare; un 
mediu înconjurător şi o ca-
litate a vieţii mai sănătoase; 
competitivitate economică 
crescută şi independenţă 
energetică mai mare. Echipa 
de coordonatori ai Convenţiei 
oferă semnatarilor îndrumare 
strategică, sprijin fi nanciar şi 
tehnic.

CEA MAI MARE INIŢIATIVĂ LA NIVEL MONDIAL 
PRIVIND CLIMA ŞI ENERGIA

SCHIMBĂRILE CLIMATICE ȘI AGRICULTURA: CU GÂNDUL LA GENERAŢIILE DE MÂINE
Folosirea tehnologiilor noi, 

aplicarea practicilor durabile, 
plantarea fâșiilor de protecţie, 
construirea bazinelor de acumula-
re a apelor pluviale - sunt câteva 
dintre măsurile și practicile prin 
care tot mai mulţi agricultori din 
R. Moldova își asigură roadele pro-
gnozate, în condiţiile unei clime 
mereu în schimbare.  

Victor Mătrăgună, de la Piatra, 
Orhei, este unul dintre ei. A revenit 
din Italia, după 19 ani de trai depar-
te de casă, și a ales să facă agricul-
tură în satul natal. Cultivă cereale 
– grâu, orz, porumb, fl oarea soarelui, 
lucernă. Spune că pentru a reuși a 
investit în utilaje performante, efi ci-
ente  energetic, apelând la resursele 
proprii, dar și la programe de sus-
ţinere pentru tineri în agricultură. 
Deși este la început de cale, tânărul 
fermier își dorește să înveţe cum să 
se adapteze provocărilor schimbări-
lor climatice în agricultură, 

Potrivit experţilor, opţiunile 
pe care le au producătorii agricoli 
pentru a se adapta sunt largi - de 
la cele tehnologice, până la îmbu-
nătăţirea practicilor de gestionare 
a terenurilor. O enumerare succintă 
ar cuprinde rotaţia culturilor pentru 
cea mai bună utilizare a apei dispo-
nibile, adaptarea datele de semănat 
conform tiparelor de temperatură 
şi ploi, folosirea unei varietăţi de 

culturi mai potrivite noilor condiţii 
meteorologice (ex. mai rezistente la 
căldură şi secetă), lucrarea minimă 
a solului. La acestea mai adăugăm 
plantarea de arbuşti sau împădu-
rirea pe mici zone pe teren arabil 
pentru reducerea scurgerii apei şi 
acţionarea ca paravânt.

Din păcate, nu toţi producătorii 
agricoli depun eforturi pentru abor-
darea independentă a problemelor 

privind schimbările climatice și 
doar răspund cererii de pe piaţă. 

„Schimbările climatice devin tot 
mai resimţite în sectorul agricol. 
Avem un proces de aridizare. Ma-
jorările de temperatură și condi-
ţiile meteorologice sunt haotice, 
neașteptate, neprognozabile”, este 
de părere dr. hab., profesor uni-
versitar Valerian Cerbari. Potrivit 
lui Cerbari, gradul de adaptare la 
schimbările climatice în agricultură 
depinde de sistemul de utilizare a 
solurilor, de păstrarea fertilităţii 
efective a solurilor prin aplicarea 
asolamentelor, cultivarea culturilor 
leguminoase perene şi anuale ș.a.

Expertul în agricultură eco-
logică, Gheorghe Jigău, dr, conf. 
universitar, spune că este important 
să conștientizăm că avem probleme 
cu schimbările climatice. Dar am 
putea să ne adaptăm mai ușor, dacă 
solurile nu ar fi  extrem de puter-
nic degradate, fapt care sporește 
vulnerabilitatea lor la oricare dintre 

factorii induși de condiţiile de 
climă. „Solul nu mai are capacitatea 
de a face faţă secetei, chiar celei de 
scurtă durată, și altor cataclisme 
naturale cu care ne confruntăm”, 
accentuează expertul. Ce putem 
face? Jigău menţionează despre im-
portanţa cunoașterii stării solurilor 
și identifi carea factoriilor care ar 
putea fi  mobilizaţi întru restabilirea 
lor. Iar în acest proces, este esenţial 
un tandem între savant și fermier.  

Schimbările climatice repre-
zintă una dintre cele mai grave 
ameninţări cu care ne confruntăm. 
Un adevărul de neocolit este că ne 
afl ăm într-o cursă contra cronome-
tru, precum apreciază specialiștii 
în domeniu. Pentru o lume suste-
nabilă, cu emisii reduse de dioxid 
de carbon, rezilientă și ecologică 
pentru generaţiile de azi și de 
mâine este nevoie de implicarea 
tuturor și fi ecăruia în parte, inclusiv 
în agricultură. 

Sursa: ecopresa.md
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Z I U A  C Â M P U L U I  L A  F Ă L E Ș T I

Oameni îndrăgostiţi de pământ - produ-
cători agricoli,  experţi, savanţi, promotori 
ai  agriculturii ecologice au venit pe data de 
14 iulie, 2017 la Fălești, pentru a participa în 
cadrul unui eveniment de amploare – ZIUA 
CÂMPULUI.  Gazda evenimentului, Asociaţia 
Obștească „CUTEZATORUL”, care este mem-
bră a Federaţiei Naţionale a Agricultorilor 
din Moldova AGROinform, a organizat un 
seminar, la care  prin teorie și practică  agri-
cultura ecologică a fost în capul mesei. 

Divizat în două părţi – cea teoretică și 
cea practică, seminarul s-a dovedit a fi  de 
mare interes pentru agricultori. 

”Adesea, când organizăm evenimen-
te cu astfel de tematică, avem mai mulţi 
participanţi. Mă bucură faptul că în ultima 
perioadă, interesul faţă de agricultura 
ecologică este în creștere, iar promova-
rea tehnologiilor ecologice de creștere a 
producţiei agroalimentare este, după cum 
au remarcat și producătorii agricoli, pentru 
asociaţia noastră o prioritate”, spune direc-
torul Executiv al AO ”Cutezătorul”, Dl Victor 
Cimpoieș. 

La eveniment a fost prezent și directorul 
Institutului de Fitotehnie „Porumbeni, dl 
Vasile Maticiuc, doctor în agronomie. 

” Am speranţa că,  în viitorul apropiat, 
agricultura ecologică va avea o însemnătate 
și un avantaj, deoarece oamenii în ultimul 
timp își doresc nu doar să fi e asiguraţi cu 
produse, ei aleg produse calitative. În toată 
lumea există tendinţa că mulţi fermieri deja 
se orientează către producţia ecologică, 
deoarece aceasta are și o valoare mai mare. 
Se axează nu pe volum, ci pe calitate”, ne-a 
spus dl.  Vasile Maticiuc, explicând că ”și 
Institutul de Fitotehnie „Porumbeni” în ultimii 
cinci ani s-a activat în cercetările legate de 
producţia ecologică. Am început să facem 
hibrizi foarte rezistenţi la dăunători și boli, 
care nu necesită stropiri adăugătoare sau 
utilizarea fertilizanţilor și a pesticidelor. Să 
vă dau un alt exemplu, am început a folosi 
capcanele cu feromoni, unde se acumulează 
fl uturii care depun ouă. Mai folosim în loc 
de tratarea seminţelor cu insecticide foarte 
puternice, extracte din ciuperci naturale.”

Boris Boincean, doctor habilitat, șef de 
secţie la ICCC „Selecţia” din orașul Bălţi este, 
probabil savantul, care știe despre  pământ 
totul, sau chiar mai mult. În cadrul semina-
rului de la Fălești, unde a fost, de asemenea 
invitat, le-a vorbit fermierilor despre cerin-
ţele faţă de asolamente, soiuri și hibrizi în 

agricultura ecologică. ”Este foarte important, 
dacă vorbim de agricultura ecologică, ca 
aceste culturi (și porumbul și fl oarea soare-
lui să fi e cultivate în asolament și cu respec-
tarea cerinţelor faţă de amplasarea culturilor 
după premergători și respectarea termenilor 
de reîntoarcere a culturilor în același loc în 
asolament, în așa fel ca să avem componen-
ta culturilor care permit de a îmbogăţi solul, 
de a fi xa azotul în atmosferă, de a restabili 
fertilitate a solului. Nerespectarea principii-
lor de asolament duce la pierderea nivelului 
de producţie la fl oarea soarelui, cât și la 
grâu. Și la calitate. Trebuie să avem grijă de 
restabilirea fertilităţii solului. De obicei toţi 
vor hibrizi care aduc o productivitate mare. 
Poate nivelul de producţie să fi e mai muc, 
dar cu cheltuieli lai mici – atunci profi tul 
rămâne în buzunarul producătorului”, a mai 
explicat dl  Boris Boincean.

INFORMAŢII UTILE PENTRU 
O RODĂ MAI BUNĂ

Nu doar fermierii care planifi că să 
practice agricultura ecologică au venit la 
acest eveniment, ci și cei cu o experienţă în 
aplicarea tehnologiilor ecologice de creștere 
a producţiei.  Alexei Micu din satul  Olișcani, 
Șoldănești spune că a venit să afl e cât mai 
multe despre domeniul dat: ”Orice lucru tre-
buie făcut cu bună știinţă. Astfel și agricultura 
ecologică, este o agricultură care trebuie iniţi-
al învăţată și după aceasta – practicată. Deci-
zia de a face agricultură ecologică am luat-o, 
deoarece cred că un câmp curat înseamnă 
sănătatea oamenilor. Este de obligaţia noastră 
să facem ceva, să facem o schimbare, iar 
această schimbare am găsit-o în agricultura 
ecologică, care din start presupune folosirea 
a tot ce-i natural, fără a dăuna solului, fără 
a dăuna oamenilor. Înarmat cu cunoștinţe, 
înarmat cu instrumente mecanice de control 
a buruienilor nu este greu să faci  agricultură 
după principii eco, dar necesită o atenţie mare 
faţă de sol. În gospodăria noastră cultivăm și 
fl oarea soarelui, dar și  spelta, hrișcă, muștar, 
grâu, ovăz, lucernă. Toate sunt cultivate în 
regim ecologic.”

UN SEMINAR PENTRU FERMIERII 
DE PE AMBELE MALURI 
ALE NISTRULUI

Seminarul a continuat în câmp, unde 
participanţii au vizitat loturile demonstra-

Agricultura ecologica este un sector al agriculturii, faţă de care, în ultimii ani producătorii agricoli manifestă tot mai mult interes. Fermierii care practică agricultu-
ra ecologică încearcă să creeze armonie între natură și oameni prin practici care necesită lucrări specifi ce și care au în același timp un impact scăzut asupra mediului. 
În agricultura ecologică, multe practici de creștere a productivităţii au și un efect natural secundar de îmbunătăţire a vieţii plantelor și animalelor, sau de menţinere a 
biodiversităţii naturale.

Menţionăm că evenimentul a fost orga-
nizat în cadrul proiectului „Prin comunicare 
si cooperare spre o viaţă mai bună”, realizat 
de Asociaţia „CUTEZATORUL” în colaborare 
cu partenerii proiectului, prin Programul 
„Susţinerea măsurilor de promovare a 
încrederii”, fi nanţat de Uniunea Europeană și 
implementat de PNUD Moldova. ”Obiectivul 
proiectului ”Prin comunicare și cooperare 
pentru o viaţă mai bună are un scop nobil de 
a dezvolta relaţii de cooperare între fermierii 
de pe ambele maluri ale Nistrului, de a ne 
ajuta unii pe alţii ca să soluţionăm proble-
mele cu care ne confruntăm. Un obiectiv 
aparte este promovarea, și după posibilitate 
aplicarea tehnologiilor ecologice de creștere 
a producţiei agroalimentare. Este un proiect, 
în care sunt implicaţi 4 parteneri - asociaţii 
obștești (două din raionul Fălești și două din 
stânga Nistrului) Am început cu lansarea 
proiectului care a stârnit un interes deosebit. 
De asemenea, au fost selectaţi 12 forma-
tori, pe care i-am instruit în producerea, 
certifi carea producţiei agricole ecologice, 
comercializarea și sensibilizarea consuma-

torilor. Am mai creat și o școală a consuma-
torilor în cadrul căreia am organizat mese 
rotunde la tema respectivă”, ne-a relatat  
directorul Executiv al AO ”Cutezătorul”, Dl 
Victor Cimpoieș.

Dl Maxim Cataranciuc, Manager proiecte 
de dezvoltare a afacerilor în cadrul Progra-
mului „Susţinerea Măsurilor de Promovare a 
Încrederii”, fi nanţat de Uniunea Europeană și 
implementat de Programul Naţiunilor Unite 
pentru Dezvoltare a subliniat că: „Însăși 
denumirea platformei care ţine de producţia 
agricolă ecologică denotă faptul că avem 
parte de un subiect de importanţă nu numai 
regională, dar și mondială. Pentru noi este 
foarte bine să susţinem iniţiativele care ţin 
de producţia agricolă ecologică, pentru că 
este bine ca să conștientizăm ca societate că 
noi nu mai putem folosi produse de o calitate 
proastă, nu mai putem folosi acea producţie 
agricolă, care este prelucrată cu erbicide 
și alte produse dăunătoare într-un fi nal, de 
aceea, cred că perspectiva acestui proiect, a 
acestei platforme va crește treptat și vădit în 
următorii ani”.

tive de comparare și testare a hibrizilor de 
porumb și fl oarea soarelui din satele Sarata 
Veche, Mărăndeni și Răuţel. 

Dna Nina Rarancean, din raionul 
Fălești, ne-a povestit despre implicarea 
gospodăriei pe care o conduce în testarea 
soiurilor și a hibrizilor cultivaţi ecologic. 
”Suntem implicaţi în acest proiect deja al 
treilea an. Testăm soiurile. Anii trecuţi am 
avut și porumb, iar anul acesta am rămas 
numai la floarea soarelui. Pe o suprafaţă 
de 4,2 ha pe care le prelucrăm în deosebi 
fără erbicide și fără îngrășăminte. Anii 
precedenţi am avut o roadă de la 2,5 tone 
și până la trei tone – cu toate că nu am 
avut ploi”.
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ASISTENŢĂ UMANITARĂ DIN PARTEA FAO 
PENTRU GOSPODĂRIILE ŢĂRĂNEȘTI DIN ESTUL UCRAINEI 

FAO continuă să ofere 
asistenţă umanitară gos-
podăriilor ţărănești și po-
pulaţiei din mediul rural 
din Estul Ucrainei, care au 
de suferit în urma confl ic-
tului armat din zonă. De 
această dată, circa 2750 
de gospodării vor primi 
pui. Această asistenţă este 
parte a programului FAO 
de susţinere a gospodă-
riilor ucrainene situate 
în zona de confl ict, iar la 
acest moment, valoarea 
totală a asistenţei oferite 
se ridică la 2,3 milioane $ 
SUA.

Fiecare gospodărie-be-
nefi ciar va primi câte 30 de 
pui, sau câte 25 de răţuște 
ori  25 de pui de curcan. 
Numărul de păsări care 

urmează a fi  distribuite a 
fost recomandat de către 
experţii FAO, care au anali-
zat necesităţile, dar și capa-
cităţile gospodăriilor. Mai 
mult, pentru benefi ciari 
vor fi  organizate și instru-
iri complete în creșterea 
păsărilor tinere atât pentru 
consum propriu, cât și în 
scopuri comerciale. Adău-
gător vor mai fi  livrate câte 
zece kilograme de hrană 
combinată de înaltă calita-
te, care la prima etapă va 
asigura păsărilor o alimen-
taţie sănătoasă.

Acţiunea va contribui la 
dezvoltarea gospodăriilor  
și la creșterea producţiei 
de ouă și carne cu conţinut 
înalt de proteine.

„Proiectele FAO sunt 
elaborate în conformita-

te cu particularităţile de 
dezvoltare a agriculturii în 
fi ecare regiune aparte și 
luându-se în consideraţie 
caracteristicile tehnice gos-
podăriilor cu scopul obţine-
rii unor rezultate durabile”,  
a declarat Farrukh Toirov, 
coordonator de programe 
de asistenţă în situaţii de 
urgenţă în Ucraina. „Secto-
rul avicol creează oportuni-
tăţi pentru ocuparea forţei 
de muncă a populaţiei din 
zonele rurale. Această acti-
vitate nu este una sezonie-
ră și poate genera venituri 
pe tot parcursul anului, iar 
cei care nu au un loc de 
muncă, pot obţine un venit 
bun din creșterea păsărilor 
de curte pentru vânzare”, a 
mai adăugat reprezentan-
tul FAO. 

În ultimele luni, FAO a 
acordat asistenţă pentru 
aproximativ 6.000 de 
ferme situate de-a lungul 
liniei de confl ict, furnizând 
inclusiv cartofi  de sămân-
ţă, echipamente pentru 
irigare prin picurare, furaje 
pentru animale și păsări 
de curte. În următoarea 
fază a asistenţei umani-
tare vor fi  sprijinite încă 
10.000 de gospodării din 
Estul Ucrainei, care au 
fost afectate de confl ictul 
armat.

La sfârșitul verii, grupul 
de lucru FAO intenţionează 
să distribuie în rândul agri-
cultorilor nevoiași seminţe 
de fl oarea-soarelui și de 
porumb, iepuri, usturoi 
de seminţe, hrana pentru 
animale ș. a. 

Programul FAO de 
susţinere a gospodăriilor 
din Ucraina, situate în zona 
de confl ict, este fi nanţat de 
guvernele Canadei și Fran-
ţei, precum și din fondurile 
proprii ale organizaţiei 
pentru Alimentaţie și Agri-

cultură a Naţiunilor Unite. 
În general, fi nanţarea are 
ca scop îmbunătăţirea se-
curităţii alimentare a peste 
45.000 de oameni care 
trăiesc în zona de confl ict.

Sursa: fao.org/europe

Producţia de vin a 
Franţei, al doilea produ-
cător mondial de vin, se 
va situa anul acesta la un 
nivel scăzut record, arată 
estimările Ministerului 
francez al Agriculturii. 
Celebra regiune Bordeaux 
ar putea pierde jumătate 
din producţie!

Potrivit Agenţiei Reu-
ters, citată de Agerpres, es-
timările Ministerului 
francez al Agriculturii in-
dică un declin al producţiei 
de vin de 17%, pe fondul 
pagubelor semnifi cative 
înregistrate la viile din 
celebra regiune Bordeaux, 
care ar putea pierde jumă-
tate din producţie.

Acest declin al producţi-
ei este provocat, în princi-
pal, de îngheţul sever din 
primăvară, care a afectat, 
în diverse proporţii, toate 
zonele în care există pod-
gorii, a explicat Ministerul 
Agriculturii.

În prima estimare 
privind situaţia din acest 

an, Ministerul francez al 
Agriculturii aprecia că pro-
ducţia de vin a Franţei, al 
doilea producător mondial, 
se va situa la 37 - 38,2 
milioane de hectolitri, în 
scădere faţă de 45,5 milioa-
ne de hectolitri în 2016.

Nivelul mediu, de 37,6 
milioane de hectolitri, ar 
reprezenta un declin de 
17% faţă de producţia de 
anul trecut și de 16% faţă 
de nivelul mediu al produc-
ţiei. Acesta ar fi  un nivel 
scăzut record și un nivel 
mai redus decât în 1991, 
când viile au fost de ase-
menea afectate de îngheţ.

Producţia de vin a Fran-
ţei scăzuse încă de anul 
trecut, din cauza vremii ne-
favorabile. Cea mai afectată 
a fost regiunea Champagne, 
unde producţia a înre-
gistrat un declin de 20% 
faţă de 2015. Anul acesta, 
producţia în Champagne 
ar urma să se redreseze 
ușor, înregistrând un avans 
de 8%, dar sub media din 
perioada 2012 - 2016.

Îngheţul din aprilie 
a afectat semnifi cativ 
podgoriile din regiunea 
Bordeaux, care ar putea 
pierde anul acesta jumă-
tate din producţie, cu 40% 
sub nivelul mediu din 
ultimii cinci ani, a esti-
mat Ministerul francez al 
Agriculturii.

Zonele Bourgogne și 
Beaujolais, care au avut de 
suferit anul trecut din cau-
za vremii nefavorabile, au 
înregistrat o evoluţie mai 
bună anul acesta, producţia 
urmând să consemneze 
un avans de 14%.

Vinul este principalul 
produs agricol exportat 
de Franţa, cu o valoare 
a exporturilor de 8,27 
miliarde de euro în 2016. 
Băuturile spirtoase au 
fost responsabile pentru 
exporturi în valoare de 3,95 
miliarde euro, în frunte cu 
renumitul Cognac, distilat 
din strugurii cultivaţi în 
regiunea Charentes.

 Sursa: agroinfo.ro

Cea mai gravă secetă 
din ultimele decenii din 
sudul Europei ameninţă 
să reducă producţia de 
cereale la cel mai scăzut 
nivel din ultimii 20 de ani. 
Pentru fermieri, costu-
rile sunt uriașe. Potrivit 
Agenţiei Reuters, citată 
de Agerpres, Castilia și 
Leon, principalele regiuni 
din Spania unde se cultivă 
cereale, au fost deosebit 
de afectate, pierderile de 
recolte fi ind estimate între 
60 și 70%.

Anul asta nu a fost unul 
prost, a fost catastrofi c. 
Nu îmi amintesc un an ca 
acesta după 1992, a decla-
rat Joaquin Antonio Pino, 
un cultivator de cereale din 
Sinlabajos, Avila. Potrivit 
agricultorului, multe tere-
nuri cultivate cu cereale 
nici măcar nu au mai fost 
recoltate, pentru că venitu-
rile din producţia realizată 
nu ar fi  acoperit mici măcar 
salariile pentru muncitori.

Spania și Italia nu sunt 
mari producători de cere-
ale, bazându-se pe impor-
turile din alte ţări, inclusiv 
Franţa, Marea Britanie și 
Ucraina. Totuși, din cauza 
secetei din acest an, potri-
vit fi rmei de consultanţă 
Agroinfomarket, în anul 

agricol 2017-2018, impor-
turile de grâu moale ale 
Spaniei ar urma să crească 
cu peste 40%, până la 5,6 
milioane tone.

Pe lângă recoltele de 
cereale, seceta a afectat și 
producţiile de măsline și de 
migdale, extrem de impor-
tante pentru cele două ţări 
europene. Spania și Italia 
se numără printre principa-
lii producători mondiali de 
ulei de măsline. Analiștii se 
așteaptă ca producţia din 
ambele ţări să scadă, dar 
în cazul Italiei este preco-
nizată o scădere semnifi -
cativă deoarece seceta este 
ultima problemă cu care 
se confruntă cultivatorii 
de măsline, după insectele 
și paraziţii din anii ante-
riori. International Olive 
Council se așteaptă la o 

scădere cu 60% a produc-
ţiei de ulei de măsline 
realizată de Italia.

”Anul acesta a fost 
primul an în care am udat 
măslinii. Până acum nu a 
fost niciodată nevoie să 
facem asta”, a declarat 
Francesco Suatoni, care are 
aproximativ 4.000 de măs-
lini la marginea orașului 
Amelia în regiunea Umbria 
din centrul Italiei.
Și alte recolte au fost 

afectate, iar Asociaţia fer-
mierilor italieni Coldiretti a 
estimat că seceta ar putea 
să îi coste pe fermierii din 
peninsulă peste un miliard 
de euro.

În Spania, seceta afec-
tează, într-o măsură mai 
mare sau mai mică, toate 
recoltele, chiar și cele care 
se bazează pe sere, pentru 
că există o limită cu privire 
la cantitatea de apă dispo-
nibilă, a declarat, la rândul 
său, Jose Ugarrio, analist la 
Asociaţia tinerilor fermieri 
spanioli, citat de Agerpres. 
Potrivit acestuia, producţia 
de migdale și fi stic a scăzut 
și ea semnifi cativ. Producă-
torii se așteaptă la o scăde-
re de 23% a producţiei de 
migdale în acest an com-
parativ cu anul trecut, mai 
notează Agerpres.

Sursa: agroinfo.ro

 SCĂDERE RECORD 
A PRODUCŢIEI DE VIN DIN FRANŢA

AN CATASTROFIC, CU PIERDERI 
DE PÂNĂ LA 70% DIN PRODUCŢIE
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GRIJILE  AGRICULTORILOR

CAMPANIE DE PREVENIRE A INCENDIILOR 
ÎN PERIOADA SECERIȘULUI

O campanie de prevenire a incendi-
ilor în perioada secerișului desfășoară 
în această perioadă Serviciul Protecţiei 
Civile și Situaţiilor Excepţionale al MAI.  
În acest context angajaţii serviciului au 
luat la evidenţă obiective  destinate re-
coltării, dar și cele destinate depozitării 
și prelucrării cerealelor. 

Conform informaţiilor Serviciului 
Salvatori și Pompieri peste 9 mii de uni-
tăţi de tehnică lucrează în teren pentru 
a strânge culturile spicoase, iar sute de 
hectare sunt supuse recoltării. Pompierii 

îndeamnă factorii de decizie să respecte 
regulile de apărare împotriva incendiilor 
pentru ca producerea acestora să nu afec-
teze roada. Și anume.

- Interzicerea  categorică a  fumatului 
și lucrările legate de utilizarea focului des-
chis în lanurile cu grâne  și în apropierea 
lor, precum lângă scârtele  cu fân și paie.

- Este indicat ca lanurile să fi e izolate 
de drumuri, păduri și căi ferate  cu fâșii 
forestiere arate de cel puţin  4 metri 
lăţime.

- Înainte de începerea secerișului, 
mașinile implicate la recoltare trebuie să 

treacă revizia tehnică pentru a fi  exclus 
orice defect. 

- Pompierii îndemnă responsabilii să 
asigure cu mijloace primare de stingere a 
incendiilor, tehnica agricolă de pe câmp 
și să pregătească un tractor cu plug și 
cisterna cu apă. 

În caz de situaţii de risc oamenii sunt 
îndemnaţi să sune de urgenţă la telefonul 
901. Conform datelor Serviciului Situaţii 
Excepţionale al MAI colectate din subdi-
viziunile teritoriale, deja au fost recoltate 
peste 66 mii hectare de grâu și peste 40 
mii hectare de orz.

UDAREA GRĂDINII DE LEGUME PE TIMP CANICULĂ 

Grădina de legume trebuie udată cu 
mare atenţie pe timp de caniculă! Sunt 
câteva reguli de bază privind momentul 
zilei sau modul în care stropirea se impune 
pentru a ajuta plantele să treacă cu bine de 
arșiţa verii.

Încălzirea excesivă a solului are consecin-
ţe grave asupra dezvoltării corespunzătoare 
a plantelor din grădină. Căldura nu doar că 
usucă excesiv  solul și afectează planta, dar 
o temperatură ridicată a pământului unde se 
dezvoltă planta face imposibilă absorbţia de 
către legume a necesarului de elemente nutri-
tive din sol. Toate aceste consecinţe negative 
nu fac altceva decât să ducă la obţinerea 
unor plante insufi cient dezvoltate, în timp ce 
producţia de legume scade simţitor.

Pentru a combate efectele caniculei nu 
este sufi cient să uzi din abundenţă plantele 
din grădină, extrem de importantă este și 
norma de udare, apa folosită la irigat, precum 
și momentul pe care ţi-l alegi pentru a le 
asigura legumelor necesarul de apă de care au 
atâta nevoie în această perioadă. 

1. RESPECTAŢI UN INTERVAL 
DE UDARE A LEGUMELOR

Chiar dacă aveţi în grădină o diversita-
te de legume care necesită cantităţi de apă 
diferite, este indicat ca la aplicarea normei 
de udare să se respecte un anumit interval 
de timp. Cu toate astea, nu există o formulă 
secretă care să spună exact la ce interval 

de timp trebuie să se facă udarea, pentru ca 
plantele să nu aibă de suferit pe timp de ca-
niculă. În general, în sezonul estival este bine 
să se facă o udare profundă la fi ecare 2-5 zile, 
în funcţie de cât de ridicate sunt temperatu-
rile, în timp ce primăvara și toamna la fi ecare 
5-10 zile.

2. UDAREA SE FACE DIMINEAŢA 
DEVREME

Dimineaţa, înainte ca soarele să se arate 
sus pe cer, este cea mai bună perioadă de 
udare a plantelor pe timp de caniculă. Canti-
tatea de apă turnată la rădăcini ajută plantele 
să facă faţă stresului din timpul zilei, când 
temperaturile devin insuportabile. Apa de 
dimineaţă le ajută să crească fără întrerupe-
re. Este bună și udarea de seară, dar aceasta 
trebuie făcută după apusul soarelui. Udarea 
legumelor seara, faţă de udarea lor dimineaţa 
prezintă dezavantajul că plantele ofi lite din 
cauza căldurii își pot recăpăta vigoarea, însă 
dezvoltarea lor este stopată pentru o perioadă.
Plantele nu se udă niciodată în timpul zilei, 
deoarece diferenţa mare de temperatură și 
vaporii de apă ce se vor ridica din sol vor afec-
ta plantele în mod negativ, putând duce până 
la moartea acestora.

3. OFERIŢI LEGUMELOR 
SUFICIENTĂ APĂ

Cerinţe potrivite de udare înseamnă că 
apa trebuie să ajungă în cantitate sufi cientă 
la rădăcini. Cantităţi prea mici de apă, de cele 

mai multe ori, acoperă doar stratul superfi cial 
al solului, fără să ajungă la rădăcini. Cerinţe 
potrivite de udare înseamnă, de asemenea, 
că plantele de cultura sunt, în mod special, 
dependente de o umiditate constantă a solu-
lui, pe toată perioada dezvoltării lor, până la 
coacere și recoltare.

4. UDAŢI LEGUMELE CHIAR 
ȘI ATUNCI CÂND PLOUĂ

După o perioadă îndelungată de caniculă, 
timp în care solul s-a uscat mult prea tare, nici 
măcar o ploaie de vară nu poate fi  sufi cientă 
pentru a reface carenţele de apă. De aceea, 
specialiștii recomandă udarea legumelor chiar 
și atunci când plouă. Este valabil, mai ales 
dacă este vorba despre niște ploi de scurtă 
durată, care nu pot reface umiditatea solului, 
în măsura în care plantele au nevoie de el.

5. ADĂUGAŢI COMPOST 
ȘI ELIMINAŢI BURUIENILE 
DIN GRĂDINĂ

Aceste două acţiunii sunt obligatorii pe de 
o parte pentru a elimina din grădină plante-
le care pot concura pentru apă și elemente 
nutritive cu legumele, iar pe de altă parte, 
aplicarea compostului asigură legumelor o 
vigoare mai mare și deci pot lupta mult mai 
efi cient cu canicula. Adăugaţi compost la ră-
dăcinile legumelor și udaţi bine zona din jurul 
plantei, astfel nutrienţii din compost ajung 
acolo unde trebuie, adică la rădăcinile plante-
lor. Extrem de importantă este și eliminarea 
buruienilor din grădină. Buruienile trebuie 
eliminate pe timp de caniculă, deoarece își 
întind foarte mult rădăcinile în căutarea apei, 

le întind atât de mult, încât ajung în zona 
legumelor, furându-le până și ultimul strop 
de apă. Acesta este motivul pentru care tre-
buie acordată o atenţie deosebită eliminării 
buruienilor din grădina de legume, mai ales 
în perioadele caniculare.

6. NU UDAŢI LEGUMELE, 
CI SOLUL

Nu stropiţi legumele cu apă, ci doar solul. 
De asemenea, este important ca la aplica-
rea normelor de udare să păstraţi frunzele 
legumelor 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 legumelor 
din grădina ta.

7. EVITAŢI SUPRASATURAREA 
SOLULUI CU APĂ

Suprasaturarea cu apă a solului duce la 
împiedicarea desfășurării procesului de respi-
raţie la nivel de rădăcină, în consecinţă celule 
rădăcinilor se îneacă fără oxigen și astfel 
legumele din grădina ta vor muri. Pe timp 
de caniculă, cea mai bună cale de a menţine 
sănătatea legumelor este să le oferiţi apă atât 
cât să permiteţi rădăcinilor să se umezească. 
Este contraindicată udarea excesivă a legu-
melor, apa nu trebuie să plutească deasupra 
solului. Cantitatea de apă de care legumele 
au nevoie diferă de la o plantă la alta. Așadar 
trebuie să cunoașteţi  foarte bine necesităţile 
fi ecărei plante. 

Sursa: agrointel.ro

În general, agricultura reprezintă cea mai vulnerabilă ramură economică faţă de fenomenele naturale, cum ar fi  seceta, grindina, ploile excesi-
ve ş.a. Este afectată, în special, producţia vegetală, ale cărei probleme se transferă și în zootehnie. Trecem printr-o perioadă de caniculă, perioadă 
în care site-ul Serviciului Hidrometeorologic de Stat zilnic, prin Codului Galben, ne avertizează despre vreme toridă, cu temperaturi maxime de 
peste 33-35°C. În numărul trecut al ziarului nostru am prezentat unele sfaturi ce ţin de efectuarea lucrărilor în livadă, iar de această dată, am 
adunat câteva recomandări  privind lucrările în grădină. Cu atât mai mult, cu cât sunt în toi și lucrările de recoltare, iar pericolul de izbucnire a 
incendiilor în perioada secerișului este foarte mate
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SĂNĂTATE / STIL DE VIAȚĂ

CE MEDICAMENTE LUĂM CU NOI ÎN VACANŢĂ
Câţi dintre noi plecam în concediu 

fără a lua un minim de medicamente 
de care putem avea nevoie? Sigur că nu 
dorim sa ne îmbolnăvim, dar trebuie 
să preîntâmpinam unele probleme care 
pot apărea atunci când nu suntem 
acasă. Pe de altă parte, în general, 
putem găsi medicamente la farmaciile 
din zona turistică în care ne afl ăm, 
dar acestea pot fi  mai scumpe, ori 
nu le putem achiziţiona (se pot cere 
reţete).  Alteori, problemele pot surveni 
în momentul în care nu avem acces la 
farmacie.

Prin urmare, specialiștii spun că cel 
mai bine este să luăm cu noi câteva me-
dicamente pentru:

Indiferent de destinaţie,  ar trebui să 
avem cu noi o trusă medicală cu câteva 

medicamente „universale”: paraceta-
mol, un antidiareic de tipul loperamidă 
(Imodium), un antialergic, un antiseptic 
cutanat (betadină), pliculeţe pentru 
rehidratare orală.

Pe lângă medicamente, trebuie să 
avem în vedere:

O cremă pentru arsuri, comprese ste-
rile, leucoplast, gel sau soluţie antibac-

teriană pentru igiena mâinilor, cremă/
spray împotriva pișcăturilor de ţânţari și 
alte vietăţi.

În cazul unor medicamente pentru 
boli cronice, precum insulina, anticoa-
gulantele, antihipertensivele sau unele 
contraceptive orale, trebuie ţinut cont și 
de diferenţa de fus orar, dacă este cazul.

Înainte de a pleca e bine să întrebaţi 
medicul sau farmacistul denumirea 
comună internaţională a unor medi-
camente și dacă e posibil să le obţineţi 
fără reţetă.

Totuși, e bine sa încercam sa preve-
nim unele probleme cu o săptămâna, 
două înainte de vacanţă. Să avem grijă 
la ce mâncăm, să nu răcim, altfel vom 
avea fi e un concediu de coșmar, fi e vom 
renunţa la el!

Sursa: povestidecalatorie.ro; digi24.ro

 HARBUJII  ȘI ZEMOȘII, FRUCTELEVEDETE ALE VERII
Dulce, zemos și plin de vitamine, pepe-

nele este vedeta sezonului călduros. Fie că 
alegem pepenele galben, verde sau o altă 
variantă înrudită, acesta este un fruct ideal 
pentru hidratarea organismului și reînlocui-
rea mineralelor pierdute prin transpiraţie.

PEPENE ROȘU  BENEFICII 
PENTRU SĂNĂTATE

Fiecare 100 de grame din acest fruct con-
ţine 30 de calorii, 1 gram de fi bre, 10 grame 
de zahăr, 1 gram de proteine, vitamina A, C, 
E, D, niacină, tiamină, vitamina B6, B12, acid 

pantotenic și numeroase minerale precum 
fi erul, calciul, magneziul, manganul, potasiul, 
fosforul, zincul, seleniul etc.

Cercetările realizate în ultima perioadă au 
scos la iveală numeroase efecte benefi ce ale 

consumului de pepene roșu asupra sănătăţii. 
Astfel, conţinutul extrem de scăzut de grăsimi 
și colesterol și nivelul crescut de antioxi-
danţi (licopenul) din pepene face din acest 
fruct un aliat de nădejde în lupta cu radicalii 
liberi, protejând astfel vasele de sânge și îm-
piedicând îngroșarea pereţilor arteriali.

De asemenea, pepenele roșu conţine ci-
trulină, care se găsește îndeosebi în coajă, 
aminoacid care are rolul de a relaxa și a dilata 
vasele de sânge, reducându-se în acest mod 
stresul oxidativ, responsabil de majoritatea 
proceselor infl amatorii apărute în corp.

Aceiași antioxidanţi, împreună cu vitami-
nele conţinute de pepene joacă un rol activ 
în prevenirea a numeroase tipuri de cancer, 
printre care cancerul de sân, colorectal, de 
prostată, de plămâni sau cel de col uterin. Un 
studiu realizat în  China în 2009 arată că fe-
meile care consumă frecvent pepene roșu au 
mai puţine riscuri de a se îmbolnăvi de cancer 
mamar, datorită antioxidanţilor și compușilor 
care distrug celulele canceroase.

De asemenea, pepenele joacă un rol la fel 
de important și în tratamentul diferitor in-
fecţii ale organismului, între care se numără 
și infl amaţiile articulaţiilor. Astfel, consumul 
de pepene ajută la ameliorarea durerilor pro-
vocate de osteoartrită și permite o mai mare 
fl exibilitate a membrelor.

Conţinutul crescut de potasiu din pepenele 
roșu este extrem de important în prevenirea 
formării pietrelor la rinichi și dizolvarea acestora 
prin reducerea concentraţiei de acid uric din sân-
ge, iar apa, în concentraţie de peste 92% are pro-
prietăţi diuretice, făcând din acest fruct un ajutor 
în procesul de detoxifi ere și slăbire.

PEPENELE GALBEN  
PENTRU SLĂBIRE, SĂNĂTATE 
ȘI FRUMUSEŢE 

Pepenele galben cu miezul galben-porto-
caliu conţine mai puţină apă comparativ cu 
cel roșu și puţin mai mult zahăr. 

De asemenea, pepenele galben are un 
aport caloric scăzut 34 calorii/100 g și 
constituie o sursă excelentă de vitamine 
antioxidante (vitamina A, cu rol important în 
acuitatea vizuală și vitamina C, cu rol în întă-
rirea sistemului imunitar), fi ind ajutorul ideal 
al organismului când vine vorba de neutrali-
zarea radicalilor liberi.

Pe lângă acestea, pepenele galben mai are 
în compoziţie și alţi nutrienţi esenţiali printre 
care se regăsesc complexul de vitamine B, 
fi brele alimentare, potasiul, dar și beta caro-
tenul cu rol esenţial în menţinerea sănătăţii 
pielii și a părului.

Este recomandat și celor care urmăresc 

un plan de scădere în greutate dar, ca orice 
aliment consumat în exces, poate să devină 
dușmanul siluetei noastre. Astfel, dacă dorim 
să consumăm pepene galben, putem consuma 
2 felii, fără să ne facem griji că s-a produs un 
surplus de calorii.

Atenţie însă, chiar dacă în cura de slăbi-
re pepenele poate să fi e aliatul nostru, pentru 
cei care suferă de insufi cienţă renală nu este 
recomandat! Când vine vorba de sarcină, 
pepenele galben este recomandat viitoarelor 
mămici, deoarece conţine acid folic, un nutri-
ment important pentru dezvoltarea corectă 
a sarcinii și prevenirea apariţiei defectelor 
congenitale ale bebelușului.

Sursa: csid.ro

PRIMELE FEMEI AU ÎNCEPUT TRATAMENTUL 
GRATUIT DE FERTILIZARE IN VITRO

Primele 20 de femei au 
început tratamentul gratuit 
de fertilizare in vitro. Una 
dintre paciente a rămas deja 
însărcinată în urma interven-
ţiei medicale. În total,  67 de 
cupluri asigurate medical au 
solicitat proceduri de fertili-
zare in vitro fi nanţate din fon-
durile de asigurare obligatorie 
medicală. 

Comisia de evaluare a Mi-
nisterului Sănătăţii a recepţi-
onat 67 de dosare, în perioada 
aprilie –iunie 2017. Dintre 
acestea, două au fost respinse 
din motive medicale, iar 30 
au fost acceptate. Ca urmare, 
comisia a eliberat pentru 30 de 
femei bilete de trimitere pentru 
efectuarea  gratuită a proce-

durilor de fertilizare in vitro. 
Restul dosarelor urmează să 
fi e evaluate în timpul apropiat. 
Ministerul Sănătăţii a solicitat 
Companiei Naţionale de Asi-
gurări în Medicină (CNAM) să 
fi nanţeze 100 de proceduri de 
fertilizare in vitro, anual.

Anterior,  CNAM a con-

tractat  trei instituţii medi-
cale private pentru prestarea 
serviciilor de fertilizare in vitro. 
Pentru 30 de proceduri compa-
nia a alocat peste 951 de mii 
de lei. Precizăm că,  procedura 
de fertilizare in vitro fi nanţa-
tă din fondurile de asigurare 
obligatorie medicală poate fi  

solicitată doar de cuplurile care 
deţin poliţă medicală. CNAM 
achită pentru o procedură de 
fertilizare in vitro  31 729 lei. 
Această sumă nu include cos-
turile pentru medicamentele 
administrate de paciente. 

Amintim că,  Ministerul 
Sănătăţii a aprobat în luna 
februarie 2017 ordinul cu 
privire la acordarea serviciilor 
de reproducere umană asistată. 
Documentul permite cuplurilor 
infertile să solicite o procedură 
de fertilizare in vitro gratuită, 
în baza poliţei de asigurare 
medicală.

În ţară sunt  aproximativ 
140 de mii de cupluri infertile, 
de vârstă reproductivă. Dintre 
acestea, 3000 necesită trata-
ment de fertilizare in vitro.

Peste 50 de persoane, 
bărbaţi și femei, din inter-
natele psihoneurologice de 
la Bădiceni și Brânzeni s-au 
infectat cu tuberculoză și 
se afl ă acum la tratament 
în Spitalul Clinic de Psihi-
atrie din Chișinău. Potrivit 
epidemiologilor, totul ar fi  
pornit de la câteva per-
soane care au contractat 
maladia infecţioasă, însă ei 
nu au fost diagnosticaţi la 
timp. Posibil, aceștia aveau 
tuberculoză de un an sau 
mai mult. Infecţia în masă a 
fost favorizată de faptul că 
persoanele, în special băr-
baţii, sunt ţinuţi în condiţii 
greu de imaginat – câte 21 și 
chiar 27 de persoane într-o 
singură încăpere.

Cazurile au început să fi e 
depistate de la sfârșitul lunii 
mai. Până acum 50 de persoa-
ne cu tuberculoză au ajuns la 
Spitalul Clinic de Psihiatrie de 
la Chișinău, unde sunt trataţi 
într-o secţie specializată. Trei 
dintre aceștia au tuberculoză 
multidrog-rezistentă, ceea 
ce înseamnă că au mai avut 
maladia, însă n-au fost trataţi 
până la capăt.

Conform datelor furnizate 
de vicedirectorulu Spitalului 
Clinic de Psihiatrie, Iurie 
Pavlov, în total se afl ă la 
tratament 50 de persoane, 
dintre care 21 sunt de la 
Internatul Psihoneurologic de 
la Brânzeni. Alte 29 au fost 
aduse de la Bădiceni. Primii 
pacienţi au fost aduși pe 22 
mai, apoi pe 8,13 și 30 iunie, 
însă ar putea fi  transportaţi 

aici încă trei bolnavi. Secţia 
de st iziopneumologie este la 
capacitate maximă. Din ce 
am putut vedea au fost puse 
și câteva paturi pe holuri. 
Pacienţii se plâng doctorilor 
și de alte probleme de sănă-
tate, căci ei suferă de maladii  
concomitente.

„Avem sufi ciente medica-
mente pentru ei. Hrana este 
asigurată. Durata tratamen-
tului este de două luni, iar 
după aceea ei se întorc la 
locul lor permanent de trai, 
unde trebuie să continue să ia 
medicaţia obligatorie”, a mai 
adăugat Pavlov. Medicii afi r-
mă că n-au mai avut astfel de 
cazuri de infectare în masă de 
aproximativ două decenii.

Acum cea mai mare 
provocare rămâne continua-
rea tratamentului, căci după 
două luni cei 50 de bolnavi 
vor trebui să se întoarcă în 
internate, unde să continue 
tratamentul zilnic. Pentru 
tuberculoza simplă este 
nevoie de tratament timp de 
șase luni, acesta fi ind greu 
de suportat, căci provoacă 
greţuri și alte efecte adverse, 
pacienţii având nevoia acută 
de un îngrijitor lângă ei. În 
cazul tuberculozei multi-drog 
rezistente este nevoie de 2 
ani de tratament. Întreru-
perea tratamentului poate 
fi  fatală, deoarece formele 
rezistente sunt mult mai greu 
de tratat. În plus, pacienţii 
au nevoie de vitamine, hrană 
adecvată, multă lumină și aer 
curat, pentru a crește șansele 
la tratament.

 Sursa: e-sanatate.md

INFECŢIE ÎN MASĂ 
CU TUBERCULOZĂ 
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DIVERSE

„HAI LA PIERSICI!” EXPOZIŢIA 
CU GUST DULCE DIN SATUL TUDORA 

„UITE BARZA!”
CU CE SCOP SE DESFĂȘOARĂ RECENSĂMÂNTUL 
CUCOSTÂRCILOR ÎN ROMÂNIA

Mai mulţi producători 
agricoli din sudul ţării s-au 
întrunit pe data de 16 iulie în 
satul Tudora, raionul Ștefan 
Vodă, pentru a participa la 
cea de-a doua ediţie a Expo-
ziţiei -târg „Hai la piersici!”. 
Evenimentul a fost organizat 
de Agenţia de Dezvoltare 
Regională Sud (ADR Sud) și 
autorităţile locale. 

Expoziţia-târg „Hai la 
piersici” din satul Tudora, ediţia 
a II-a, a pus o temelie trainică 
pentru ca această sărbătoare să 
devină, pe viitor, una de talie 
republicană. La ediţia din acest 
an au poposit oaspeţi nu numai 
din localităţile raionului, dar 
și din alte colţuri ale Moldovei, 
și numeroși turiști străini. Cei 
prezenţi la eveniment au sa-
vurat din plin piersicii dulci ca 
mierea, au gustat din dulceţuri, 
gemuri, sucuri, compoturi, dar 
și ţuică aromată cu gustul fi n 
de piersic. Fiind actori activi 

ai teatrului gastronomic jucat 
sub cerul liber, participanţii la 
eveniment s-au înfruptat cu 
numeroase bucate delicioase 

aduse de gospodinele din partea 
locului la expoziţia-târg, iar cei 
mai curioși și mai aprinși și-au 
încercat norocul la tombolă, au 

procurat produse de pe tarabele 
producătorilor, au participat la 
diferite concursuri etc.

Toată lumea s-a bucu-
rat de spectacolul artistic 
prezentat de artiștii amatori, 
dar și cei profesioniști. Pe 
scena improvizată au domnit 
cântecul, dansul și voia bună. 
Au evoluat, cu un buchet de 
melodii, colectivul „Datina”, 
Formaţia folclorică „Măr-
găritare” din satul Corjova, 
raionul Criuleni, Ansamblul de 
fl uieriști „Lăstărașii” din satul 
Carahasani, Ansamblul folclo-
ric „Vatra” din satul Popeasca, 
interpretul de muzică populară 
Igor Rusu, Ansamblul folcloric 
„Ţărăncuţele” din satul Căplani.

Tradiţional, la fi nele sărbă-
torii toată lumea a fost invitată 
la o Horă mare, ca la Tudora. 
Cei mai rezistenţi dansatori 
s-au ales cu cadouri din partea 
organizatorilor.

Sursa: adrsud.md

În România a demarat 
recensământul berzelor. De 
această dată, în ajutorul 
ornitologilor le vin tehnologi-
ile noi. Pentru comoditate și 
exactitate a fost creată aplica-
ţia „Uite Barza!”, care doar în 
primele două săptămâni după 
lansare, a fost deja descărcată 
de 1.500 de români, care au 
trimis către Societatea Ornito-
logică Română amplasamen-
tul a peste 1.200 de cuiburi de 
barză din toată ţara.

„Ca număr de observaţii, 
cele mai multe înregistrări de 
cuiburi sunt în Banat și Munte-
nia. Utilizatorii aplicaţiei trimit 
și informaţii foarte importante 

legate de cuibăritul berzelor: 
dacă există pericolul ca unele 
cuiburi să afecteze reţeaua 
electrică și dacă păsările sunt 
în pericol să fi e electrocutate 
sau cuibul să ia foc”, a informat 
Societatea Ornitologică Română 
(SOR), prin intermediul unui 
comunicat.

Numărătoarea berzelor se 
face doar la cuib și doar în luna 
iulie „din trei mari motive”, a 
precizat sursa citată. Astfel, 
în această perioadă puii sunt 
destul de mari pentru a putea fi  
observaţi și diferenţiaţi faţă de 
adulţi (păsările adulte au ciocul 
roșu, puii au ciocul negru). „Prin 
numărarea berzelor la cuib, 
nu pe câmp, ne asigurăm că 

Doi artiști conceptuali 
au pus în aplicare în Elveţia 
proiectul unui hotel de zero 
stele, cu o „cameră” fără pe-
reţi, având un singur pat sub 
cerul liber.  Acesta este situat 
la 1.700 de metri deasupra 
nivelului mării. 

De fapt, este un pat în 
mijlocul naturii, scrie aol.com. 
Pentru 306 dolari pe noapte 
benefi ciezi de o băutură la 
sosire, un mic dejun și chiar si 
un „majordom modern”, adică 
un fermier în cizme de cauciuc. 

Baia se afl a la trei minute de 
mers pe jos, într-o colibă, care 
reprezintă practic o rezervă 
pentru cazul în care vremea 
nu le permite oaspeţilor să 
înnopteze în hotelul de zero 
stele. Din acest pat, oaspeţii au 
vedere la un peisaj magnifi c al 
Elveţiei. Proprietarii își propun 

prin acest hotel să ofere o altă 
abordare a ospitalităţii ţării 
în care se afl ă o mulţime de 
hoteluri de lux.

Hotelul are deja programate 
pentru anul 2017, peste 1.300 
de rezervări ale oamenilor din 
întreaga lume.

Sursa Foto: aol.com

EXISTĂ HOTELUL DE „ZERO STELE” 

TÂRGUL DE FETE  
SĂRBĂTOAREA CU TRADIŢII 
DE SUTE DE ANI

Târgul de Fete de pe 
Muntele Găina, din vestul 
României, una dintre cele mai 
importante și mai inedite 
sărbători ale moţilor, s-a 
desfășurat în weekend-ul 
22– 23 iulie 2017, în centrul 
comunei Avram Iancu și pe 
platoul montan de pe Găina, 
locul unde manifestarea are 
loc de sute de ani.

În fi ecare an, în cea mai 
apropiată duminică de 20 iulie, 
ziua Sfântului Ilie, se organi-
zează, din vremuri străvechi, 
Târgul de Fete de pe Muntele 

Găina. Târgul are loc  pe un 
platou montan la o altitudine 
de 1467 de metri, iar această 
manifestare etno-culturală a 
fost menţionată prima dată în 
documente în 1816.

La Târgul de Fete se adunau 
locuitorii din Munţii Apuseni 
pentru a face schimb de produ-
se, dar era și un prilej pentru 
întâlnirea și căsătoria tinerilor 
din zone îndepărtate, care ve-
neau aici cu părinţii. Pregătirile 
pentru urcatul pe munte se 
făceau cu câteva zile înainte, 
iar duminica, cu noaptea în 
cap, se urca pe munte în poiana 
unde avea loc târgul. Se spune 
că fetele veneau cu zestrea în-
cărcată pe cai, iar cununia se 

făcea pe loc, de către preoţii 
care participau la acest eveni-
ment. Ceremonia era însoţită de 
cântece și schimb de jocuri cu 
„strigături”, iar fetele „se luau”, 
nu se cumpărau. „Locuitorii 
munţilor, fi ind toţi păstori, stau 
atât de departe cu locuinţele 
lor unul de altul, încât cel mai 
apropiat vecin are nevoie de 
jumătate de ceas până când 
ajunge la celălalt. Din această 
cauză fetele tinere nu au unde 
să se ducă și tineretul de aici 
nu se întâlnește decât o dată în 
an la târgul de fete ce se ţine pe 
Muntele Găina. Femeile mări-

tate se duc pe la înmormântări, 
însă fetelor nu le este permis 
nici aceasta”, scria Jokai Mor, în 
„Sărmanii Bogaţi”. 

În zilele noastre, Târgul de 
fete de la Găina s-a transformat 
într-o mare sărbătoare folclo-
rică, la care își dau concursul 
locuitorii din zona Munţilor 
Apuseni, din judeţele apropiate 
și chiar din ţinuturi mai înde-
părtate ale ţării.

Târgul de Fete de pe Mun-
tele Găina este pe drept cuvânt 
un brand important al Româ-
niei, iar manifestarea este cu-
noscută ca fi ind cea mai mare 
sărbătoare populară în aer liber. 

Sursa: radiotimisoara.ro
 Foto: proalba.ro

nu numărăm aceleași păsări 
de mai multe ori. La începutul 
lunii august, berzele se strâng 
în stoluri de câteva sute și apoi 
părăsesc România, pleacă în 
cartierele de iernare din Africa”, 
au explicat organizatorii.

La ultimul recensământ 
naţional al berzelor (în anul 
2014), au fost identifi cate 
cu ajutorul voluntarilor și al 
specialiștilor 5.400 de cuiburi 
de barză albă. „Recensământul 
berzelor albe este un proiect 
al SOR fi nanţat de compani-
ile Enel și se va încheia pe 
data de 6 august, la o lună de 
la lansarea aplicaţiei. După 
numărătoarea cuiburilor, SOR 
va transmite către Enel care 
sunt cuiburile de barză unde 
pot apărea pene de curent, iar 
compania va lua măsuri de 
protejare atât a păsărilor, cât 
și a reţelei, prin amplasarea 

de suporturi speciale pentru 
cuiburile de barză:”, reiese din 
comunicat.

Cea mai cunoscută pană 
de curent cauzată de o barză a 
fost în 1955. Atunci, o pasăre 
a produs un scurtcircuit care a 
tăiat curentul în zona Băneasa. 
Pe aeroport era așteptat să 
aterizeze conducătorul URSS 
Nikita Hrușciov, dar avionul 
său a mai survolat capitala 
timp de 20 de minute, până a 
fost remediată pana de curent, 
a precizat aceeași sursă.

Societatea Ornitologi-
că Română (SOR) este cea 
mai importantă organizaţie 
independentă de conservare a 
păsărilor din România, care lu-
crează pentru a proteja păsările 
sălbatice și habitatele lor în 
România de peste 25 de ani.

Sursa: agerpres.ro
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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      7/27/2017

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 4.50 6.00 5.00 5.00 6.00 5.50 5.00 6.00 5.00 8.00 12.00 10.00 5.00 6.00 6.00
Cartofi 4.00 5.00 4.00 5.00 7.00 5.00 3.00 5.00 3.00 3.00 8.00 7.00 3.00 4.00 4.00
Castraveţi 3.00 6.00 3.00 3.00 10.00 3.00 3.00 7.00 3.00 8.00 10.00 10.00 3.00 4.00 3.00
Ceapă albă  -  -   - - - - 9.00 10.00 9.00 - - -  -  -  - 
Ceapă galbenă 5.00 6.00 5.00 3.50 5.00 4.00 3.00 4.00 3.00 5.00 7.00 6.00 5.00 5.00 5.00
Ceapă roşie  -  -   - - - - 14.00 15.00 14.00 - - -  -  -  - 
Ciuperci Shampinion  -  -   - - - - 28.00 30.00 28.00 38.00 40.00 38.00  -  -  - 
Dovlecei  -  -   - 1.00 1.50 1.00 2.00 4.00 2.00 2.00 4.00 3.00  -  -  - 
Gogoşari  -  -   - - - - - - - 20.00 25.00 20.00  -  -  - 
Morcov 5.00 6.00 5.50 5.00 7.00 6.00 3.00 5.00 3.00 6.00 8.00 7.00 5.00 5.00 5.00
Pătrunjel  -  -   - - - - 14.00 15.00 14.00 - - -  -  -  - 
Ridiche neagră  -  -   - - - - 2.00 2.00 2.00 - - -  -  -  - 
Roşii de câmp 6.00 9.00 6.00 5.00 7.00 5.50 5.00 8.00 5.00 5.00 12.00 10.00 4.00 6.00 5.00
Salată  -  -   - - - - 20.00 20.00 20.00 - - -  -  -  - 
Sfeclă de masă 3.00 4.00 4.00 - - - 2.00 3.00 2.00 5.00 10.00 8.00 5.00 5.00 5.00
Usturoi  -  -   - 28.00 35.00 30.00 25.00 40.00 25.00 40.00 65.00 60.00  -  -  - 
Varză 2.50 3.00 2.50 3.00 4.00 3.00 1.00 2.00 1.00 3.00 5.00 5.00 3.00 4.00 3.00
Varză broccoli  -  -   - -  - - 25.00 27.00 25.00 - - -  -  -  - 
Varză conopidă  -  -   - 10.00 10.00 10.00 7.00 10.00 7.00 10.00 20.00 15.00  -  -  - 
Varză de pechin  -  -   - -  - - 7.00 10.00 7.00 12.00 20.00 18.00  -  -  - 
Vinete 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 6.00 4.00 6.00 8.00 7.00 5.00 6.00 5.00

FRUCTE
Banane  -  -   - - - - 17.00 19.00 17.00 - - - 23.00 25.00 23.00
Caise  -  -   - - - - 18.00 20.00 18.00 25.00 25.00 25.00 12.00 12.00 12.00
Căpşune  -  -   - - - - - - - 35.00 35.00 35.00  -  -  - 
Grepfrut  -  -   - - - - 40.00 43.00 40.00 - - -  -  -  - 
Lămâi  -  -   - - - - 39.00 40.00 39.00 - - -  -  -  - 
Mandarine  -  -   - - - - 37.00 39.00 37.00 - - -  -  -  - 
Mere  -  -   - - - - 6.00 8.00 6.00 6.00 8.00 8.00 12.00 12.00 12.00
Pepene galben (zemos) 6.00 12.00 10.00 9.00 10.00 9.00 8.00 11.00 8.00 8.00 12.00 10.00 10.00 10.00 10.00
Pepene verde (harbuz) 3.50 4.00 4.00 3.00 5.00 5.00 3.00 4.00 3.00 4.00 6.00 5.00 3.00 4.00 3.00
Pere  -  -   - - - - 10.00 20.00 10.00 10.00 10.00 10.00  -  -  - 
Piersici 7.00 8.00 7.00 6.00 8.00 7.00 8.00 10.00 8.00 8.00 12.00 10.00 4.00 7.00 6.00
Portocale  -  -   - - - - 33.00 35.00 33.00 - - -  -  -  - 
Prune 8.00 8.00 8.00 - - - 8.00 10.00 8.00 8.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
Prune uscate  -  -   - - - - 18.00 30.00 18.00 25.00 35.00 30.00  -  -  - 
Zmeură  -  -   - - - - 25.00 30.00 25.00 30.00 30.00 30.00  -  -  - 
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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

În perioada iulie 2017 
- septembrie 2018, Agenţia 
„Moldsilva” prin intermediul 
instituţiilor subordonate, 
desfășoară lucrările de monito-
rizare și certifi care a reducerilor 
de emisii în cadrul proiectului 
„Dezvoltarea sectorului forestier 
comunal în Moldova” (PDSFCM). 
Astfel că, Institutul de Cercetări 
și Amenajări Silvice (ICAS) prin 
Unitatea pentru Implementarea 
Proiectelor (UIP) continuă activi-
tatea de realizare a calculelor și 
raportărilor de rigoare aferente 
monitorizării și controlului 
pentru PDSFCM programate în 
perioada 2017-2018.

Activităţile respective includ 
monitorizarea carbonului din 
biomasă (arbori, arbuști, litieră) 
și sol. Conform calculelor prea-
labile este prevăzut un eșantion 
de 203 suprafeţe de probă pentru 
măsurări. Procedura cuprinde 
implicarea unui număr important 
de specialiști/experţi califi caţi, atât 
din cadrul structurilor subordonate 
Agenţiei „Moldsilva” (ICAS, entităţi 
silvice teritoriale), cât și din insti-
tuţiile cu profi l știinţifi c. Lucră-

rile se vor fi naliza cu verifi carea 
calităţii măsurărilor și procedurilor 
de către o companie internaţională 
autorizată, care va include: verifi ca-
rea recoltării datelor din teren; 
analiza datelor; păstrarea/arhiva-
rea documentelor şi înregistrărilor; 
conformitatea proiectului la exi-
genţele CDM; certifi carea volume-
lor de CO2 sechestrate în perioada 
de referinţă (2006-2016).

Amintim că implementarea 
și monitorizarea proiectelor 

„Dezvoltarea sectorului forestier 
comunal în Moldova” (PDSFCM) și 
„Conservarea solurilor în Moldo-
va” (PCSM) este una din priorităţi 
în activitatea curentă a Agenţiei 
„Moldsilva”. Proiectele respective 
sunt elaborate şi implementate 
în comun cu Fondul BioCarbon 
din cadrul Băncii Internaţionale 
pentru Reconstrucţie și Dezvol-
tare (Banca Mondială) în cadrul 
Convenţiei-cadru ONU pentru 
Schimbarea Climei (UNFCCC). 

MONITORIZAREA PROIECTULUI „DEZVOLTAREA 
SECTORULUI FORESTIER COMUNAL ÎN MOLDOVA OFERTE 

Produs / Servi-
ciu Preț Cantitate Contacte 

Vând usturoi 
uscat calitativ 30 MDL 20 t 

s. Cobilea Rezina; 
Telefon: 068045167; 
Mobil: 069311888; 
Email: 
dcuvaldin@mail.ru 

Transport Inter-
national- camioa-
ne frigorifi ce

2 € 20 unități 

or. Durlești, 
str. Dimo 22; Telefon: 
+37368600041; 
Mobil: +37368600041; 
Email: 
vioniktir@mail.ru 

Lucernă 35 MDL 550 unităţi Email: iden2585@
gmail.com 

Baloți de de 
lucernă 0 MDL 750 unităţi 

Nisporeni; Telefon: 
026424070; Mobil: 
069812737; Email: 
lupei@mai.com 

Ardei dulci 200 kg Bălăurești; Telefon: 
069926550; 

Baloți de lucerna 500 unităţi 

Nisporeni, Ciutești; 
Telefon: ; Mobil: 
026446023; Email: 
lazari@mailru 

Castraveți 150 kg 

Nisporeni; Telefon: 
026443636; Mobil: 
069030441; Email: 
vladimir@mail.ru 

Caise 10 t 
Nisporeni; Telefon: 
026424432; Mobil: 
68399185; 

Orz 6 t 
Nisporeni; Telefon: 
; Mobil: 60732054; 
Email: 060732054 

Orz 35 t 
Soltănești; Telefon: 
026454329; Mobil: 
067616066; 

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

Ardei dulci 300 kg 
Nisporeni; Telefon: 
; Mobil: 069502055; 
Email: popa@mail.ru 

Grâu 50 t 
Soltănești; Telefon: 
026454329; Mobil: 
067616066; 

Grâu 45 t 

Nisporeni, Boldurești; 
Telefon: +373 264 
64460; Email: lupei-
cabs@mail.md 

CERERI

Produs / Servi-
ciu Preț Cantitate Contacte 

orz 12 t 

s, Bălănești r. Nis-
poreni; Telefon: 
026453598; Mobil: ; 
Email: 026453598 

Grâu și Orz cum-
păram cu trans-
port propriu 

2 200 MDL 5 000 t 

Telefon: 068672257; 
Mobil: 068672257; 
Email: eximtrans.srl@
gmail.com 

Ultimul timp, pe piaţa din 
Ungheni carnea nu este la 
mare căutare. Cumpărători 
puţini, ofertă nu prea mare, 
asortiment slab. Consumatorii 
au trecut la legume și fructe. 

Comercializează numai 
intermediari, care cumpără carne 
masă vie de la producători la un 
preţ de nimic și vând carnea pe 
piaţă la preţuri fabuloase. Preţul 
de achiziţie a cărnii de porcine 
este de 20,00 - 24,00 lei/kg, iar 
a cărnii de vită – 23,00 – 26,00 
lei/kg. 

Pe piaţă însă fi leul de vită se 
vinde cu 100,00 lei/kg, iar fi leul 
de porc - de la spinare și de la 
ceafă – cu 95,00 lei/kg. Carnea 
fără os din but se vinde cu 85,00 
lei/kg. Costiţa de porc și carnea 

de la burtă se vinde cu 65,00 
– 75,00 lei/kg; picioarele – cu 
25,00 – 35,00 lei/kg. Costul unei 
găini de casă ajunge la 125,00 
– 160,00 lei. Carnea de iepure 
și nutrie se vinde cu 100,00 
– 110,00 lei/kg și este foarte 
puţină pe piaţă.

Cumpărătorii spun că nu-și 
pot permite să cumpere carne 
la așa preţuri. Dreg situaţia cei 
veniţi în vacanţă de peste ho-
tare, pe care preţurile nu-i prea 
interesează, pentru ei contează 
calitatea. 

Sursa: AGROinform Ungheni

 ARȘIŢA  DIN ULTIMELE ZILE DA BĂTĂI DE CAP 

Roadă mai mică  la cereale 
în urma secetei pentru fermierii 
din regiunea Nisporeni. 

În regiunea Nisporeni nu a 
mai plouat de aproximativ de 25 

zile. Seceta din ultima perioadă 
afectează dezvoltarea normală a 
plantelor. Și asta în condiţiile în 
care, în regiunea Nisporeni foarte 
puţine terenuri agricole sunt iri-
gate – doar  aproximativ 200 ha.

În ultimele zile temperaturile 
ridicate de peste +300C și vân-
turile puternice au  afectat grav 
plantele: porumbul, fl oarea soa-
relui, formarea spicelor de grâu și 
orz, precum și legumele cultivate 
în câmp deschis.  În urma secetei, 
roada  la orz este doar de 3.5 
tone/ha. Mai puţin au de suferit 
viţa de vie și livezile, deoarece 
pentru viţa de vie în această peri-
oadă apar mai puţine boli.

O soluţie contra secetei este 
doar   în satele: Bărboieni, Grozești 
și Soltănești din regiunea râului 
Prut, unde de doi ani este folosita 
pentru  irigare apa din Prut.

Sursa: Nisporeni, Agroinform

PREŢURI MARI, CERERE MICA
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ABONAREA 2017

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

PENTRU INFORMAŢII SUPLIMENTARE 
NU EZITAŢI SĂ NE CONTACTAŢI:

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

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

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

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

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

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

TOATE PIESELE DE SCHIMB 
LA TRACTOARELE IMPORTATE

PREŢURI ACCESIBILE - 
suntem importatori direcţi din Japonia

AVANTAJE:
CALITATE SUPERIOARĂ 

CONSUM REDUS

TRACŢIUNE 4x4

LONGEVITATE 

STARE TEHNICĂ EXCELENTĂ 

PUTERNICĂ ŞI COMPACTĂ

PREŢ MIC

OR. STRĂŞENI
www.tractoare.md

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

ABONAMENTE LA ZIARUL AGROMEDIAINFORM 
POT FI PERFECTATE ÎN TOATE OFICIILE POŞTALE

1 lună 3 luni 6 luni 9 luni 12 luni*

14 42 84 126 154
* august vacanţă

Index de abonare: 

PM 21948

ŞI VEŢI PRIMI:
Abonaţi-Vă la ziarul

PREŢURI DE ABONARE (lei)

DORIŢI SĂ ÎNCEPEŢI O AFACERE 

AGROinformmediamedia©

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

ŞI NU ŞTIŢI ÎN CE DOMENIU SĂ INVESTIŢI?
ABONAREA

2017

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

154154 de lei de lei  
PENTRU PENTRU 

UN ABONAMENT UN ABONAMENT 
ANUALANUAL
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