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ZILELE DE 28 ȘI 29 OCTOMBRIE 
VOR FI ZILE LUCRĂTOARE 
PENTRU OFICIILE TERITORIALE AIPA

Ziua Naţională de Înverzire a 
Plaiului „Un arbore pentru dăi-
nuirea noastră”, va fi  marcată 
în acest an la 28 octombrie. Mi-
nisterul Agriculturii, Dezvoltării 
Regionale și Mediului, a anunţat, 
în cadrul unei conferinţe de presă, 
despre acţiunile planifi cate.

”Sub genericul „Un arbore pentru 
dăinuirea noastră”, sâmbătă, 28 oc-
tombrie 2017, dăm startul campaniei 
de înverzire a Plaiului. Îndemnăm au-
torităţile publice locale de nivelul I și 
II să contribuie în lunile octombrie și 
noiembrie la dezvoltarea spaţiilor ver-
zi pentru un mediu sănătos și estetic 
plăcut fi ecăruia. 

În acest context, în fondul fores-

tier de stat, gestionat de Agenţia 
„Moldsilva” și cele 24 de întreprin-
deri subordonate: 20 de întreprinderi 
silvice și patru silvocinegetice vor 
fi  desfășurate acţiuni de plantare a 
arborilor și arbuștilor. În total, în pe-
rioada de toamnă vor fi  plantaţi circa 
3 mil de puieţi pe o suprafaţă de 555 
ha”, a subliniat ministrul Agricultu-
rii, Dezvoltării Regionale și Mediului, 
Vasile Bîtca, în cadrul conferinţei.

La eveniment a participat și 
Directorul Agenţiei “Moldsilva”, Ion 
Haralampov care a comunicat că 
lucrările de plantare din aceasta 
toamna vor avea loc în 21 de între-
prinderi silvice subordonate. Aces-
tea vor include: acţiuni de plantare 
a arborilor, ajutorarea regenerării 

naturale prin semnatul sub masiv, 
lucrări de completare cu puieţi, scoa-
terea și sortarea acestora din pepi-
niere. Tot materialul săditor aparţin 
întreprinderilor silvice și în acest an 
este disponibil spre vânzare  circa 10 
milioane de puieţi.

Amintim, tradiţional în ultima 
sâmbătă a lunii octombrie în Repu-
blica Moldova  este marcată Ziua 
Naţională de Înverzire a Plaiului „Un 
arbore pentru dăinuirea noastră” in-
stituită prin Decretului Președintelui 
Republicii Moldova la 13 februarie 
1995, care are ca scop ameliorarea 
continuă a stării spaţiilor verzi, dez-
voltarea reţelei de parcuri, de scua-
ruri, de aliniamente stradale precum 
și crearea noilor spaţii verzi.

ASOCIEREA FERMIERILOR, 
CALE CĂTRE O AGRICULTURĂ 
PERFORMANTĂ
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LEGISLATIVUL A OPERAT MODIFICĂRI 
ÎN LEGEA APICULTURII

CELE MAI BUNE PRACTICI 
ALE AGENŢIILOR EUROPENE DE PLĂTI 
AU FOST DISCUTATE LA CHIȘINĂU

DIN 28 OCTOMBRIE, AGENŢII ECONOMICI 
VOR UTILIZA FACTURA 
FISCALĂ UNIFICATĂ

MOLDOVA VREA SĂ MAJOREZE 
COTELE DE EXPORT ÎN UE 
LA UNELE PRODUSE

În contextul multiplelor solicitări parvenite din partea producătorilor agricoli 
care nu reușesc să depună dosarele, Agenţia de Intervenţie și Plăţi pentru Agricul-
tură (AIPA) anunţă, că ofi ciile teritoriale ale AIPA vor activa, sâmbătă și duminică, 
respectiv 28 - 29 octombrie 2017, conform programului obișnuit de lucru, în inter-
valul orelor 8:00 - 17:00.

Amintim că conform Regulamentului cu privire la modul de repartizare a mijloacelor Fondului Naţional de Dezvoltare a 
Agriculturii și Mediului Rural, campania de recepţionare a dosarelor va dura până la 31 octombrie curent.

LA 28 OCTOMBRIE MARCĂM ZIUA NAŢIONALĂ 
DE ÎNVERZIRE A PLAIULUI
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ACTUAL

O MISIUNE A FONDULUI MONETAR INTERNAŢIONAL 
A VENIT ÎN VIZITĂ LA CHIȘINĂU

O echipă de experţi ai Fondului Mone-
tar Internaţional (FMI) condusă de Ben 
Kelmanson vine într-o  vizită de lucru 
la Chișinău în perioada 25 octombrie - 7 
noiembrie 2017. Pe parcursul vizitei, 
misiunea va purta discuţii cu autorităţile 
în contextul pregătirii pentru consultă-
rile periodice prevăzute de Articolul IV 
al Statutului FMI pentru anul 2017, și a 
evaluării a doua a programului susţinut 
de FMI prin mecanismele de fi nanţare 
ECF (Mecanismul extins de creditare) și 
EFF (Mecanismul de fi nanţare extinsă).

Misiunea va analiza evoluţiile recente 
din economie și progresul atins în imple-
mentarea programului autorităţilor, va ac-
tualiza datele și va evalua perspectivele la 
nivel macroeconomic, precum și va discuta 
cu autorităţile despre politicile macroeco-
nomice din viitor. 

Programul pe trei ani al autorităţilor 
Republicii Moldova, susţinut de FMI, a 
fost aprobat la 7 noiembrie 2016. El este 
fi nanţat printr-un credit în valoare totală 
de 129,4 milioane de drepturi speciale 
de tragere (DST) (sumă echivalentă cu 
circa 182 milioane de dolari S.U.A. și cu 

75 la sută din cota deţinută de Republica 
Moldova la FMI), din care 41,7 milioane 
de DST (circa 59 milioane de dolari S.U.A.) 
au fost deja debursate. Două treimi din 
suma creditului este acordată în baza 
Mecanismului extins de creditare (ECF), 
care prevede o rată a dobânzii egală cu 
zero până la fi nele anului 2018, o perioadă 
de graţie de cinci ani și jumătate și un 
termen de rambursare de 10 ani. Partea 
rămasă a creditului este acordată în baza 
Mecanismului de fi nanţare extinsă (EFC), 
care prevede o rată anuală a dobânzii 
egală cu rata de bază a dobânzii pentru 
DST (la moment, 1,3 la sută), un termen 
de rambursare de 10 ani și o perioadă de 
graţie de patru ani și jumătate.

BANCA MONDIALĂ ESTE DISPUSĂ SĂ OFERE 
MOLDOVEI CREDITE PREFERENŢIALE

Acest fapt a fost menţionat 
astăzi de Frank Heemskerk, di-
rector executiv al Băncii Mondiale 
pentru Armenia, Bosnia și Herţe-
govina, Croaţia, Cipru, Georgia, 
Israel, Macedonia, Moldova, 
Muntenegru, România, Olanda 
și Ucraina, în cadrul întrevederii 
cu viceprim-ministrul Octavian 
Calmîc, ministru al Economiei și 
Infrastructurii.

Frank Heemskerk l-a mai 
informat pe vicepremierul Octavian 
Calmîc că Banca Mondială este 
disponibilă să ofere ţării noastre un 
credit de 25 de milioane de dolari 
SUA pentru realizarea proiectelor 
legate de schimbările climati-
ce, care au un impact asupra 
evoluţiilor economice, mediului, 
infrastructurii etc.

În plus, reprezentantul Băncii 
Mondiale a mai menţionat că 

instituţia fi nanciară a oferit con-
cernului german Schwarz-Gruppe 
un credit pentru implementarea în 
Republica Moldova a proiectului 
de extindere a reţelei Kaufl and, 
care este o subdiviziune a acestui 
concern. În context, Frank He-
emskerk a specifi cat că decizia 
respectivă a fost luată ţinând cont 
de faptul că concernul german 
este un partener credibil, care își 
realizează toate angajamentele 
asumate.

Drept exemplu de dezvoltare 
a parteneriatului cu Republica 
Moldova, în opinia lui Frank He-
emskerk, este și decizia Consiliului 
executiv al Grupului Băncii Mon-
diale, care a aprobat noul cadru 
de parteneriat pentru ţara noastră 
pentru 2018-2021.

„Această nouă strategie, 
aliniată la programul actual de 
dezvoltare economică a Guvernului 

Republicii Moldova, va sprijini 
ţara noastră în tranziţia către un 
nou model de dezvoltare econo-
mică durabilă”, a spus ofi cialul 
occidental. 

În cadrul dialogului, Frank 
Heemskerk și Octavian Calmîc au 
făcut un schimb de opinii privind 
realizarea proiectelor investiţionale 
de importanţă naţională, în special 
din sectorul energetic, de reabi-

litare a drumurilor, din domeniul 
tehnologiilor informaţionale etc., la 
care participă Banca Mondială.

În context, ministrul Econo-
miei și Infrastructurii a menţionat 
că proiectele respective sînt 
foarte importante pentru Republica 
Moldova, deoarece contribuie la 
implementarea programelor și 
strategiilor Guvernului privind dez-
voltarea social-economică a ţării. 

INCE A REVIZUIT ÎN SCĂDERE PROGNOZA 
CREȘTERII ECONOMIEI MOLDOVEI ÎN 2017

Potrivit raportului Insti-
tutului Naţional de Cercetări 
Economice (INCE) „Tendinţe 
în economia Moldovei”, 
creșterea PIB-ului va fi  de 
2,4% și va însuma 144 mlrd. 
lei. Comparativ cu creșterea 
economică medie din ultimii 
cinci ani la nivelul de 3,4%, 
acest rezultat oferă o 
prognoză destul de pesimis-
tă. Anterior, experţii INCE 
prognozau pentru anul 2017 
o creștere a economiei de 
4,2%, până la 147 mlrd. lei.

În studiu se menţionea-
ză că „încetinirea creșterii 
economice ţine de încetinirea 
creșterii producţiei industriale 
(o creștere mai mică de 1%), 
reducerea producţiei agricole 
(cu 5%). A crescut instabili-
tatea mediului de afaceri: în 
primul semestru al anului 
curent au fost închise 4166 
de întreprinderi, iar 3192 de 
întreprinderi au fost deschise. 

Totodată, datoria de stat este 
în creștere (50,7 mlrd. lei), 
susţinerea fi nanciară externă 
scade, iar problema confrun-
tărilor politice devine tot mai 
acută”.

Experţii Institutului 
menţionează un șir de factori 
pozitivi. Exporturile au crescut 
cu 13,4% sau cu $1,02 mlrd. 
Numărul investiţiilor pe 
termen lung în economie au 
crescut cu 2,5%. Defi citul 
bugetar scade din contul 
impozitelor pe producţie. 
Veniturile bugetului de stat în 

primul semestru au constituit 
24 mlrd. lei.

„Per ansamblu, având 
în vedere situaţia social-
economică tensionată în 
Moldova, creșterea de 2,4% 
poate fi  numită maximal 
apropiată de realitate. Pentru 
a accelera creșterea econo-
mică a Republicii Moldova, 
trebuie rezolvate problemele 
vechi - exodul populaţiei, 
lipsa locurilor de muncă și a 
personalului califi cat, clima-
tul investiţional neatractiv”, 
notează studiul INCE.

DIN 28 OCTOMBRIE, AGENŢII ECONOMICI VOR UTILIZA FACTURA FISCALĂ UNIFICATĂ
Toate entităţile economice ce 

deţin statut de plătitor a TVA și 
cele care nu sunt înregistrate în 
calitate de plătitor al TVA, însă 
au obligativitatea ţinerii evidenţei 
contabile, vor utiliza în procesul 
desfășurării activităţii econo-
mico-fi nanciare formularul cu 
regim special - factura fi scală 
unifi cată pentru documentarea 
atât a livrărilor impozabile cu 
TVA, cât și a celor neimpozabile. 
Reglementarea intră în vigoare 
începând cu 28 octombrie curent, 
a anunţat astăzi șefa de direcţie 
de la Ministerul Finanţelor, 
Alesea Boghiu, în cadrul unei 
conferinţ e de presă, transmite 
MOLDPRES.

Sursa citată a menţionat că 
scopul acestei schimbări este de 
a simplifi ca modul de documen-
tare a operaţiunilor economice 
prin utilizarea unui singur do-
cument primar cu regim special 
pentru justifi carea operaţiunilor 
de livrare a activelor și serviciilor, 
indiferent de faptul dacă acestea 
sunt impozabile cu TVA.

„Pentru facilitarea utilizării 
de către entitate a formularului 
tipizat de document primar cu 
regim special „Factura fi scală” a 
fost aprobat formularul facturii 
fi scale noi, precum și instrucţiu-
nea privind completarea acesteia. 
Totodată, factura fi scală se va 
utiliza și în cazurile transportării/

transmiterii activelor fără transfe-
rarea dreptului de proprietate”, a 
spus Alesea Boghiu.

La rândul său, șeful-adjunct 

de direcţie din cadrul Serviciu-
lui Fiscal de Stat (SFS), Igor 
Stavinschi, a specifi cat că însăși 
procesul de obţinere a facturilor 

fi scale de model nou nu a fost 
modifi cat. „Ca și până acum, 
entităţile care solicită documente 
primare de strictă evidenţă, vor 
putea benefi cia și în continuare 
de serviciile fi scale electronice, 
care permit comandarea lor la 
distanţă de la Serviciul Fiscal de 
Stat. Totodată, preţul facturilor 
fi scale de tip nou nu va fi  modifi -
cat”, a afi rmat Stavinschi.

Totodată, stocurile facturilor 
și facturilor fi scale executate 
tipografi c până la 28 octombrie 
curent pot fi  utilizate până la 
epuizarea totală.

Conform datelor SFS, pe 
parcursul ultimilor doi ani are 
răspândire tot mai largă în 

rândul contribuabililor metoda 
de obţinere a facturii fi scale prin 
atribuirea de către SFS a diapazo-
nului de serie și numere. Această 
procedură se realizează exclusiv 
prin canale electronice de comu-
nicare între autoritatea fi scală și 
contribuabili. Astfel, pe parcursul 
anului 2016, de către Serviciul 
Fiscal de Stat au fost atribuite pe 
această cale, 11,4 milioane de 
serii și numere pentru imprima-
rea de sine stătător a facturilor 
și facturilor fi scale, iar în nouă 
luni ale acestui an au fost deja 
eliberate 13,8 milioane de serii și 
numere.

Foto: emprendedores.es
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Ultimele evoluţii în 
relaţiile dintre Republica 
Moldova și Banca Euro-
peană pentru Reconstruc-
ţie și Dezvoltare(BERD) și 
posibilităţile de extindere 
și dezvoltare în conti-
nuare a acestora au fost 
examinate miercuri, în 
cadrul întrevederii Prim-
ministrului Pavel Filip cu 
directorii BERD pentru 
diferite regiuni, afl aţi 
într-o vizită de lucru în 
ţara noastră. Părţile au 
confi rmat interesul pentru 
dezvoltarea parteneriatu-
lui strategic, accentuând 
importanţa implementării 
proiectelor comune în cel 
mai efi cient mod.

 
“Suportul și expertiza 

BERD sunt foarte impor-
tante pentru Republica 
Moldova, fi e că vorbim de 
sectorul energetic, mediul 
de afaceri sau infrastruc-
tura drumurilor”, a men-
ţionat Pavel Filip. Șeful 
Executivului a mulţumit 
conducerii BERD și pen-
tru susţinerea acordată 
Consiliului Economic pe 
lângă Prim-ministru, care 
constituie o platformă 
foarte bună de discuţie 
între Guvern și mediul de 
afaceri. În cadrul plat-
formei sunt identifi cate 

mai multe probleme cu 
care se confruntă mediul 
de afaceri și identifi cate 
de comun acord soluţiile 
optime pentru depășirea 
acestora. Astfel, urmare 
și a acestui dialog a fost 
redus numărul instituţi-
ilor cu funcţii de control 
și a actelor permisive, 
simplifi cată procedura de 
raportare salarială și de 
obţinere a permisului de 
ședere pentru cetăţenii 
străini, eliminată obli-
gativitatea ștampilei și 
a carnetului de muncă, 
adoptate amendamente la 
Codul muncii.

Directorii BERD au sa-
lutat existenţa unui dialog 
permanent dintre Gu-
vern și mediul de afaceri, 
menţionând importanţa 

ca acesta să se fructifi ce 
în decizii concrete. Toto-
dată, reprezentanţii băncii 
au încurajat Guvernul să 
continue eforturile pen-
tru reformarea sectorului 
bancar, îmbunătăţirea 
guvernanţei economice 
și sporirea capacităţilor 
instituţiilor publice pentru 
dezvoltarea și implementa-
rea proiectelor.

În context, Prim-mi-
nistrul a accentuat că 
reforma Guvernului are 
ca scop dezvoltarea unor 
instituţii de stat puternice, 
care să aibă capacităţi și 
să vină cu idei de politici, 
astfel ca asistenţa externă 
să fi e folosită la efi cienţă 
maximă și cu un impact 
vizibil pentru cetăţeni. 
Totodată, șeful Cabinetului 

de miniștri a precizat că 
reforma justiţiei, măsurile 
anticorupţie și stabilizarea 
sectorului fi nanciar-bancar 
sunt prioritare în activita-
tea Guvernului. „Lucrurile 
trebuie privite în complexi-
tate. Doar hotărând aceste 
probleme vom putea asigu-
ra creșterea calităţii vieţii 
cetăţenilor”, a conchis 
Pavel Filip.

Republica Moldova a 
devenit membru al BERD 
la 5 mai 1992. În perioada 
activităţii BERD în ţara 
noastră au fost semnate 
110 proiecte în valoare 
de 1,183 milioane de euro 
pentru fi nanţarea proiec-
telor în diverse sectoare 
ale economiei naţionale, în 
special: fi nanciar-bancar, 
agrar, infrastructură.

GUVERNUL ȘI BERD 
ÎȘI FORTIFICĂ COOPERAREA

Guvernul Republicii 
Moldova și Cabinetul 
de Miniștri al Ucrainei 
vor facilita călătoriile 
reciproce pentru catego-
riile de persoane care, 
conform specifi cului 
activităţilor lor, traver-
sează frecvent hotarele 
ambelor state, depășind 
termenul de 90 zile de 
afl are pe teritoriul altui 
stat într-o perioadă de 
180 zile.

Este vorba despre 
conducătorii mijloacelor de 
transport auto, personalul 

navigant inclus în rolul de 
echipaj al navelor maritime 
și fl uviale, personalul garni-
turilor de tren ale statelor-
părţi, care la momentul tra-
versării frontierei de stat se 
afl ă în misiune de serviciu 
și efectuează transporturile 

internaţionale de persoane 
şi mărfuri.

Executivul de la 
Chișinău a decis, în cadrul 
ședinţei de miercuri, iniţie-
rea negocierilor și aprobarea 
semnării Protocolului, în-
tocmit prin schimb de note, 
între Guvernul Republicii 
Moldova și Cabinetul de 
Miniștri al Ucrainei privind 
completarea Acordului între 
Guvernul Republicii Moldo-
va și Cabinetul de Miniștri 
al Ucrainei privind călători-
ile fără vize ale cetăţenilor, 
din 18 mai 2001.

Protocolul urmează să 
intre în vigoare în data 
primirii ultimei notifi cări în 
scris, prin canale diploma-
tice, privind îndeplinirea de 
către părţi a procedurilor 
interne necesare intrării lui 
în vigoare.

REGULI NOI DE TRAVERSARE 
A FRONTIEREI CU UCRAINA 
PENTRU TRANSPORTATORI

NOI RIGORI PENTRU ETICHETAREA 
PRODUSELOR ALIMENTARE

Consumatorii vor putea citi 
pe eticheta produselor alimen-
tare conţinutul vitaminelor și 
substanţelor minerale adăugate. 
Guvernul a adoptat un nou Regu-
lament sanitar privind marcarea 
pe etichetele produselor alimen-
tare a adaosului de vitamine și 
minerale, precum și de anumite 
substanţe de alt tip.

Astfel, se va reglementa lista 
vitaminelor care se regăsesc în 
produsele alimentare în mod na-
tural sau pot fi  adăugate, precum 
și sursa și formula acestor vitami-
ne și substanţe minerale.

Mai mult, consumatorul va fi  

informat pe eticheta produsului 
despre conţinutul vitaminelor sau 
mineralelor adăugate. Până acum, 
nu toate produsele alimentare 
indicau pe etichetă acest fapt, 
a spus Ministra Sănătăţii, Stela 
Grigoraș. Acum toţi producătorii 
vor fi  obligaţi să o facă.

Vechiul Regulament ar fi  
fost învechit și nu corespundea 
rigorilor europene, a explicat Stela 
Grigoraș. Noul Regulament vine 
să armonizeze dispoziţiile refe-
ritoare la adaosul de vitamine și 
minerale în produsele alimentare 
cu legislaţia europeană. 

Foto: multisystems.com

INSTRUIRI PENTRU TINERI ÎN DOMENIUL 
ABILITĂŢILOR ANTREPRENORIALE 

În primele 9 luni ale anului 
curent, circa 300 de tineri din 
raioanele Comrat, Dondușeni, 
Strășeni, Ocniţa, Ungheni, 
Vulcănești și Cimișlia au bene-
fi ciat de instruire în domeniul 
abilităţilor antreprenoriale 
pentru tinerii, care doresc să-şi 
lanseze sau să-și extindă o afa-
cere în localităţile rurale.

Cursurile de instruire sunt 
desfășurate de Organizaţia pentru 
Dezvoltarea sectorului Întreprin-
derilor Miciși Mijlocii (ODIMM) 
prin Programului Naţional de 
Abilitare Economică a Tinerilor 
(PNAET).

Conform datelor oferite de 
către Directoratul Liniei de Credit 
de pe lângă Ministerul Finanţelor, 
în primele nouă luni ale anu-
lui 2017, au fost fi nanţate 159 
afaceri, care au contractat credite 
preferenţiale în sumă de 45 mi-
lioane lei pentru o perioadă de 5 
ani, cu o componentă de grant de 
circa 18 milioane lei.

După fi nisarea cursurilor de 
instruire jumătate din benefi ciari 
s-au arătat hotărâţi să-și deschidă 
propria afacere în următoarele 6 
și 12 luni,  iar restul au optat pen-
tru o perioadă de 24 de luni.

Programul Naţional de 
Abilitare Economică a Tinerilor 

(PNAET)  are scopul de a spori 
rolul tinerilor în viaţa social 
– economică a ţării prin înfi -
inţarea de noi întreprinderi în 
localităţile rurale și dezvoltarea 
celor existente, crearea de noi 
locuri de muncă. 

La începutul acestui an, Gu-
vernul a decis extinderea Progra-
mului PNAET până în anul 2017. 
În  acest an vor fi  fi nanţate circa 
170 de afaceri cu un buget total 
de 50 milioane lei și componenta 
de grant de 20 milioane lei. Toto-
dată, a fost modifi cată și limita de 
vârstă pentru potenţialii benefi ci-
ari ai programului, de la 30 la 35 
de ani.
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PAGINA MINISTERULUI AGRICULTURII, 
DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI MEDIULUI

PESTE 18 MII DE CETĂŢENI DIN RAIOANELE TELENEȘTI ȘI ORHEI VOR AVEA DRUM ASFALTAT

În cadrul ședinţei de miercuri a 
Executivului, au fost numiţi în funcţie 
șapte secretari generali de stat, care au 
promovat concursul pentru ocuparea 
funcţiilor publice de conducere de nivel 
superior.

 Astfel, câștigătorul concursului pen-
tru funcţia de secretar general de stat în 
cadrul Ministerului Agriculturii, Dezvol-
tării Regionale și Mediului ministerelor 
este Dl Iurie Ușurelu. 

Prim-ministrul Pavel Filip a adresat 
felicitări noilor secretari generali de stat, 
urându-le succes în activitate. Totodată, 
Premierul a menţionat că acest exerci-
ţiu  este o etapă importantă în imple-
mentarea reformei Guvernului, care va 
duce la depolitizarea instituţiilor.  

Amintim că prin aprobarea în 
lectură fi nală, în iulie curent, a reformei 
Guvernului, cu votul a 52 de deputaţi, 
a fost eliminată funcţia de viceministru 
și a fost introdusă funcţia de secretar 
general de stat în ministere. Respec-
tiv, secretarul general de stat va avea 
statut de funcţionar public de conducere 
de nivel superior și  va asista ministrul 
în activitatea de conducere a ministeru-
lui prin asigurarea realizării legăturilor 
funcţionale dintre ministru și corpul de 
funcţionari publici, dintre subdiviziunile 
interne ale aparatului central al mi-
nisterului, precum și dintre ministru și 
structurile organizaţionale din sfera de 
competenţă a ministerului.

CELE MAI BUNE PRACTICI ALE AGENŢIILOR EUROPENE 
DE PLĂTI AU FOST DISCUTATE LA CHIȘINĂU

În data de 24 octombrie, 2017, la 
Chișinău, s-a desfășurat conferinţa 
Internaţională „Cele mai bune prac-
tici ale Agenţiilor europene de plăti”. 
Evenimentul a avut drept obiectiv 
dezvoltarea capacităţilor institu-
ţionale ale  Agenţiei de Intervenţii 
și Plăţi pentru Agricultură (AIPA), 
precum și dezvoltarea abilităţilor și 
practicilor profesionale în asigurarea 
calităţii standardelor în domeniul 
agriculturii.

”Vom promova politici echilibrate 
capabile să asigure dezvoltarea conti-
nuă și constantă a sectorului agrar, do-
meniu strategic pentru economia ţării. 
Prin adoptarea Legii privind principiile 
de subvenţionare, vom oferi stabilitate, 
transparenţă, efi cienţă și continuitate 
proceselor de subvenţionare, reguli 
și condiţii valabile pentru o perioadă 

de cel puţin 5 ani. De asemenea, în 
acest an, Fondul de subvenţionare a 
producătorilor va constitui 900 mil lei, 
inclusiv 231 mil lei, contribuţia UE în 
cadrul Programului ENPARD”, a pre-
cizat ministrul Agriculturii, Dezvoltării 
Regionale și Mediului, Vasile Bîtca, în 
debutul evenimentului.

Totodată, ministrul a menţionat 
că la începutul anului 2015, Comisia 
Europeană și Republica Moldova au 

încheiat un Acord de Finanţare pentru 
punerea în aplicare a Acordului de 
Finanţare ENPARD Moldova pentru 
a sprijini Agricultura și Dezvoltarea 
Rurală din ţara noastră. 

Conform acestui Acord, Republica 
Moldova urmează să benefi cieze de 
asistenţă fi nanciară și tehnică pentru 
perioada anilor 2016-2018 în sumă 
totală de 64 mil Euro,  pe componenta 

de suport bugetar sectorial dar și 
asistenţă tehnică pentru valorifi carea 
Programului.

În acest context, în anul 2016, 
peste 1400 de producători agricoli, 
care au investit în implementarea teh-
nologiilor de prelucrare conservativă 
a solului, sisteme de irigare, diverse 
echipamente utilizate în infrastructura 
postrecoltare, promovarea produc-
ţiei agricole ecologice, precum și au 

investit în infrastructura rurală, au 
benefi ciat de asistenţă fi nanciară, în 
sumă totală  17 mil Euro.

Directorul Agenţiei de Intervenţii 
și Plăţi pentru Agricultură, Nicolae 
Ciubuc a vorbit despre susţinerea 
partenerilor de dezvoltare în creșterea 
competitivităţii sectorului, gestionarea 
durabilă a resurselor, dar și dezvolta-
rea infrastructurii din mediul rural.

 ”Proiectul TWINNING,  a fost 
lansat la începutul acestui an și are 
o durată de 2 ani. În acest timp vom 
reuși să ajustăm structurile AIPA 
la exigenţele europene, fapt ce va 
spori efi cienţa mijloacelor fi nanciare 
administrate, precum și va contribui 
la identifi carea și aplicarea unor noi 
scheme de plată pentru producătorii 
agricoli. Mulţumim reprezentanţilor 
Agenţiei de Plăţi AgrarMarkt din 
Austria, ai Fondului de Intervenţie de 
Stat în Agricultură din Republica Cehă 
și ai Agenţiei pentru Restructurare și 
Modernizare a Agriculturii din Polonia 
pentru suportul acordat în cadrul 
proiectului”, a subliniat directorul AIPA, 
Nicolae Ciubuc.

 Menţionăm, evenimentul a 
fost organizat în cadrul proiectului 
Twinning „Consolidarea capacităţilor 
și competenţelor AIPA în vederea 
administrării măsurilor de sprijin în 
domeniul Dezvoltării Rurale conform 
normelor și standardelor UE”.   

În raionul Telenești 
au demarat lucrările de 
construcţie a drumului 
L-326.M2 Clișova - Suhu-
luceni - Leușeni – Verejeni, 
ce va asigura conexiunea 
dintre opt localităţi și va 
facilita accesul cetăţenilor 
la servicii publice. În acest 
context, Secretarul de Stat 
al Ministerului Agricultu-
rii, Dezvoltării Regionale 
și Mediului, Dorin Andros 
a efectuat o vizită de 
lucru pe șantier pentru a 
discuta cu antreprenorul 
general și autorităţile 
publice locale despre 
priorităţile și obiectivul 
proiectului.

În cadrul vizitei, Secre-
tarul de Stat a comunicat 
obiectivele proiectului, 
precizând că acestea stau la 

baza așteptărilor cetăţenilor.
”Prin acest proiect de 

dezvoltare regională promo-
văm coeziunea teritorială și  

sporim activitatea econo-
mică în regiune, inclusiv asi-
gurăm mobilitatea forţei de 
muncă. Reabilitarea acestei 
porţiuni de drum va facilita 
accesul la servicii publice-
pentru circa 18 mii de cetă-
ţeni din raioanele Telenești 
și Orhei”, a menţionat Secre-
tarul de Stat al Ministerului 
Agriculturii, Dezvoltării 
Regionale și Mediului, Dorin 
Andros, în discuţiile cu auto-
rităţile locale.

Pe șantier, Dorin Andros 
a fost însoţit de directorul 
Agenţiei de Dezvoltare Regi-
onală Centru (ADR Centru), 
Viorel Jardan, care a sublini-
at că partenerii în comun cu 

asociaţii vor gestiona toate 
activităţile proiectului și vor 
oferi suport pentru realiza-
rea cu succes a lucrărilor.

”Proiectul prevede impli-
carea activă a agenţilor eco-
nomici care își desfășoară 
activitatea în aria adiacentă 
porţiunii de drum, cât și a 
locuitorilor din localităţile 
vizate în proiect. Vom moni-
toriza permanent lucrările 
de execuţie în conformi-
tate cu documentaţia de 
urbanism aprobată, con-
diţiile tehnice și detalii de 
execuţie, pentru a fi  siguri 
că lucrările progresează 
și proiectul va îndreptăţi 
așteptările benefi ciarilor”, 

a precizat directorul ADR 
Centru, Viorel Jardan.

Lucrările proiectului 
prevăd reabilitarea și mo-
dernizarea infrastructurii 
rutiere pe o distanţă de mai 
mult de 23 km, reabilitarea 
și construcţia la 17 podule-
ţe, patru intersecţii giratorii, 
amenajarea a cinci intersec-
ţii de acces, instalarea mar-
cajelor rutiere și a parapete-
lor metalice, precum și a 4 
staţii de transport public.

Suma totală a proiectu-
lui constituie circa 83, 2 mln 
lei. Banii vor fi  oferiţi din 
Fondul Naţional pentru Dez-
voltare Regională și Fondul 
Rutier.

PRIORITĂŢILE COLABORĂRII MOLDO-GERMANE 
AU FOST DISCUTATE ÎN CADRUL UNEI ȘEDINŢE DE LUCRU

Ministrul Agriculturii, 
Dezvoltării Regionale și 
Mediului, Vasile Bîtca s-a 
întâlnit, în cadrul unei 
ședinţe de lucru, cu direc-
torul de ţară al Agenţiei 
de Cooperare Internaţi-
onală a Germaniei (GIZ), 
Frank Flasche și manage-
rul proiectului „Moderni-
zarea Serviciilor Publice 
Locale în Republica Mol-
dova”. Scopul ședinţei de 
lucru au fost priorităţile 
colaborării moldo-germa-
ne și realizarea obiecti-
velor proiectelor comune 
de dezvoltare a serviciilor 
publice locale.

”Apreciem mult cola-
borarea și cooperarea cu 
GIZ în vederea moderni-
zării serviciilor publice 
locale din ţara noastră. 
Suntem recunoscători 
Guvernului Germaniei 
pentru oportunitatea de a 
ne construi viitorul acasă. 
Vă asigur că vom rămâne 
un partener de nădejde în 
relaţiile bilaterale”, a sub-
liniat ministrul Agricultu-
rii, Dezvoltării Regionale 
și Mediului, Vasile Bîtca, 
în cadrul întrevederii.

La rândul lor, partene-
rii au apreciat proiectele 
de dezvoltare realizate 

în comun, au comunicat 
că sunt impresionaţi de 
rezultate, până în prezent, 
și și-au  exprimat disponi-
bilitatea de promova noile 
oportunităţi de dezvoltare 
a sectoarelor de colabo-
rare.

Potrivit ofi cialilor 
întrevederea,  a constituit 
un bun prilej pentru un 
schimb  de opinii privind 
cooperarea moldo-germa-
nă, precum și o oportu-
nitate în vederea iden-
tifi cării noilor proiecte 
în domeniul agriculturii, 
dezvoltării regionale și 
mediului.  
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LEGISLATIVUL A OPERAT MODIFICĂRI 
ÎN LEGEA APICULTURII

Parlamentul a votat în 
lectură fi nală un proiect de 
modifi care și completare a 
Legii apiculturii. Iniţiativa 
aparţine deputatului din 
grupul Popular European 
Simion Grișciuc. “Proiectul 
a fost elaborat în scopul 
ameliorării relaţiilor api-
cultorilor cu autorităţile 
publice locale și pentru 
îmbunătăţirea condiţiilor 
pentru activitatea apicolă”, 
a opinat Grișciuc.

În document este prevă-
zută modifi carea procedurii 
de efectuare a controlului 
de stat în apicultură care, 
odată cu intrarea în vigoa-
rea a modifi cărilor legisla-
ţiei, se va face în baza unui 
plan multianual integrat, 
informează MOLDPRES. 

Totodată, va fi  modi-
fi cată și legislaţia privind 
asocierea apicultorilor. 
Asociaţiile de apicultori vor 
avea următoarele atribuţii: 

reprezentarea apicultori-
lor și apărarea intereselor 
acestora la toate nivelurile, 
întreprinderea de măsuri 
de protecţie a albinelor, a 
mediului ambiant, a surse-
lor melifere, a populaţiei și 
animalelor afl ate în zona 
de activitate a familiilor 
de albine, înaintarea către 
autorităţile administraţiei 
publice centrale și locale a 
propunerilor de conlucrare 

în domeniul protecţiei me-
diului ambiant, organizarea 
de expoziţii, târguri, întru-
niri, conferinţe, seminare 
și alte măsuri de populari-
zare a apiculturii în scopul 
dezvoltării acestei ramuri, 
conlucrarea cu autorităţi-
le administraţiei publice 
la elaborarea politicii de 
dezvoltare a apiculturii, 
elaborarea proiectelor de 
acte normative în dome-

niu, participarea, în comun 
cu instituţiile abilitate, la 
atestarea de stat a stupine-
lor de prăsilă, la atestarea 
profesională a apicultorilor, 
și organizarea cursurilor 
pentru studierea practicilor 
avansate în apicultură.

Autorul a specifi cat 
că prin implementarea 
prevederilor prezentului 
proiect de lege se urmărește 
stabilirea unor principii noi 
de activitate în apicultură, 
prin respectarea cerinţelor 
sanitar-veterinare la trata-
rea și profi laxia bolilor la 
albine, petrecerea lucrărilor 
de mentenanţă, precum 
și colectarea, procesarea 
și depozitarea produselor 
apicole.

Potrivit datelor statisti-
ce, în anul 2016 exporturile 
moldovenești de miere de 
albini au sporit cu circa 
10% și au atins cifra de 
3100 tone. 

Foto: agrointel.ro

PREŢUL LA LEMN S-A MAJORAT
În acest an preţul la 

lemn s-a majorat cu apro-
ximativ o sută de lei, ceea 
ce nu constituie o scumpire 
considerabilă, dar este 
justifi cată, dacă luăm în 
calcul preţul de cost al 
lucrărilor de recoltare a 
masei lemnoase, a declarat 
pentru MOLDPRES Nicolae 
Munteanu, inginer-şef sil-
vic la Agenţia „Moldsilva”.

„Preţul mediu de co-
mercializare a lemnului de 
foc (inclusiv TVA) constitu-
ie: specii tari (salcâm, stejar, 
frasin etc.) - 546,03 lei pen-
tru un metru ster (780,04 
lei pentru un metru 
cub); specii moi 
(salcie, tei, plop ş.a.) 
- 294,97 lei pentru un 
metru ster (421,39 lei/
m3). Însă trebuie de ţi-
nut cont că în procesul 
lucrărilor de exploata-
re a masei lemnoase, 
în afară de cele care 
includ doborârea și 
fasonarea sortimenta-
lă se execută și lucrări 
suplimentare (colecta-
re, transportare etc.), 
costul cărora este 
inclus în preţul fi nal de co-
mercializare a lemnului”, a 
precizat Nicolae Munteanu.

Reprezentantul „Moldsil-
va” a dat asigurări că pentru 
actualul sezon rece nu se 
prevede un defi cit de lemn 
de foc. „Nu are de unde fi  un 
defi cit de lemn, deoarece în 
anul curent am planifi cat să 
recolectăm cu 23 de mii de 
metri cubi mai multă masă 
lemnoasă decât în anul 

trecut. Procesul de lucru 
este abia la început și va 
continua până la sfârșitul 
anului, de aceea lemn va fi  
pentru toţi doritorii”, a spus 
inginerul-şef silvic.

Totodată, Nicolae 
Munteanu a explicat cum 
sunt procedurile legale de 
comercializare a lemnului. 
„Doritorii de a cumpăra 
lemn se vor adresa cu actele 
de identitate la o întreprin-
dere sau ocol silvic, unde 
contabilitatea va elibera un 
ordin de plată în care se va 
indica cantitatea și specia 
de lemn, termenul și locul 
de ridicare a mărfi i. La data 

indicată cumpărătorul se 
va prezenta la contabilitate 
după factură și numai după 
aceea se va adresa la pădu-
rar care va elibera lemnul. 
Atenţionez că pădurarii nu 
au dreptul să vândă lemn, 
ei doar îl eliberează în baza 
actelor necesare, iar oricare 
alte activităţi sunt fraudu-
loase și ilegale”, a subliniat 
responsabilul de la Agenţia 
„Moldsilva”. Munteanu a 

mai specifi cat că procesul 
de comercializare a masei 
lemnoase este monitorizat 
și supravegheat de Garda 
Forestieră, Inspectoratul 
Ecologic, alte organe de 
control. Întrebat despre 
comercianţii de lemn care 
au organizate mai multe 
puncte de vânzare pe terito-
riul ţării, inginerul-şef silvic 
a relevat că aceştia sunt 
intermediarii care cumpără 
angro de la întreprinderile 
silvice. „Dar şi în acest caz 
situaţia este ţinută la con-
trol și verifi cată cu stricteţe 
de instituţiile abilitate. Sin-
gurul lucru care nu depinde 

de noi în acest caz este sta-
bilirea preţurilor, care ţine 
de competenţa altor organe, 
în drept să le controleze ve-
ridicitatea afacerii”, a spus 
Nicolae Munteanu.

Întrebat care totuși este 
specia de lemn, conside-
rată cea mai bună pentru 
foc, specialistul a informat 
că mai mult căutate de 
consumatori rămân a fi  
speciile tari, însă există 

mai multe particularităţi 
de care trebuie ţinut cont. 
„Capacitatea energetică a 
lemnului depinde de mai 
mulţi factori, în primul 
rând, de procentul de 
umiditate. Lemnul proaspăt 
tăiat, care este încă foarte 
umed, arde cu repeziciune, 
și invers, lemnul bine pre-
gătit şi uscat va da căldură 
multă și de durată. Prover-
bul „gătește sanie vara şi 
căruţă iarna” în cazul dat 
chiar este o înţelepciune”, 
a menţionat, solicitat de 
MOLDPRES, Nicolae Mun-
teanu, inginer-şef silvic la 
Agenţia „Moldsilva”.

Întreprinderile 
Agenţiei „Moldsilva” 
au început în luna 
curentă lucrările de 
recoltare a masei 
lemnoase, care se 
vor desfășura până 
la 31 decembrie. În 
ultima etapă de acti-
vitate din acest an a 
silvicultorilor a fost 
planifi cată colectarea 
a aproximativ 145 de 
mii de metri cubi de 
masă lemnoasă, in-
clusiv 115 mii de me-

tri cubi de specii tari (stejar, 
salcâm, frasin etc.) și 30 de 
mii de metri cubi de specii 
moi (salcie, tei, plop). Can-
titatea preconizată pentru 
ultimele trei luni ale anului 
2017 este mai mare faţă de 
aceeași perioadă a anului 
trecut, când au fost recol-
taţi 121 de mii de metri 
cubi de masă lemnoasă.

Foto. moutardi.ro

ÎN REPUBLICĂ AU FOST IDENTIFICATE 
ȘASE CAZURI DE RABIE

Agenţia Naţională 
pentru Siguranţa Alimente-
lor anunţă că în Republica 
Moldova au fost identifi cate 
mai multe cazuri pozitive 
de rabie la câini și bovine. 
Potrivit ANSA, în total au 
fost identifi cate șase cazuri 
în următoarele locali-
tăţi: raionul Edineţ, satul 
Chiurt; raionul Edineţ, satul 
Coconeștii Noi; raionul Edi-
neţ, satul Terebna; raionul 
Drochia, satul Ţarigrad; 
raionul Soroca, satul Ni-
mereuca; raionul Căușeni, 
satul Chircăiești.

Rabia (turbarea) este o 
boală produsă de un virus 
și care afectează sistemul 
nervos central (creierul și 
măduva spinării) atât la 
animale cât și la oameni. 
Animalele infectate cu 
acest virus pot răspândi 
boala prin intermediul 
salivei sau contactului cu 
ţesutul cerebral. Oamenii 
pot dobândi boala în urma 

mușcăturilor, produse atât 
de la animale sălbatice cât 
și domestice.

Pe parcursul anului 
trecut, în Republica Mol-
dova au fost înregistrate 
circa 100 de cazuri de rabie. 
Sursa principală de infec-
ţie rabică în Moldova sunt 
vulpile, susţin specialiștii. 
Deși numărul vulpilor 
infectate a scăzut până la 
12 în 2016 comparativ cu 
anul 2015, totuși infecţia 
se răspândește ulterior prin 
intermediul animalelor 
domestice, precum câinii, 
pisicile și bovinele antrena-
te în procesul epizootic.

PRODUCĂTORII ŞI PROCESATORII DE CARNE 
S-AU ÎNTRUNIT LA ANSA

La Agenţia Naţio-
nală pentru Siguranţa 
Alimentelor a avut loc o 
reuniune a producătorilor 
și procesatorilor de carne 
cu participarea repre-
zentanţilor Ministerelor 
Economiei, Agriculturii, 
Dezvoltării Teritoriale și 
Mediului, dar și a Asocia-
ţiilor de profi l.

Directorul General 
ANSA, Gheorghe Gaberi, 
a menţionat că întâlnirea 
dintre producători și pro-
cesatori este condiţionată 
de scumpirile evidente de 
carne, în special a celei 
de porcine, care se comer-
cializează pe pieţele din 
ţară cu aproximativ 60-65 
de lei (3 euro) pentru un 
kilogram, în timp ce în 
Uniunea Europeană preţul 
aceluiași kilogram de car-
ne este de doar 1,7 Euro. 
Asta se întâmplă, a menţi-
onat Dl Gaberi, în timp ce 
recolta de cereale în anul 
curent a fost una dintre 
cele mai bogate, iar produ-
cătorii de carne locali sunt 
în căutare permanentă de 
piaţă de desfacere. Astfel, 
solicitarea procesatorilor 
de a majora cota de import 
a cărnii de porcine  este 
neîntemeiată, rezervele 
de micșorare a preţuri-
lor urmând a fi  găsite în 
interiorul ţării, cu atât mai 
mult că la consfătuire s-a 
constatat că unităţile de 
creștere a porcinelor dis-

pun de cantităţi sufi ciente 
de carne.   

În urma unui schimb de 
opinii, cei prezenţi, fi ecare 
în parte, și-au expus punc-
tul de vedere asupra pro-
blemei, astfel fi ind stabilite 
cauzele impasului, în care 
a ajuns ramura, (inclusiv 
pericolul Pestei Porcine 
Africane) dar și eventualele 
soluţii pentru redresarea 
situaţiei. Una dintre aceste 
soluţii ar fi  încheierea con-
tractelor de conlucrare de 
lungă durată dintre produ-
cători și procesatori, astfel 
piaţa fi ind protejată, cel 
puţin parţial, de fl uctuaţiile 
cauzate de infl uenta unor 
factori externi nefavorabili 
creșterii și procesării cărnii 
de porcine și a celei de 
pasăre.  

Foto: agrointel.ro
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EXPORT / IMPORT

MOLDOVA VREA SĂ MAJOREZE COTELE DE EXPORT ÎN UE 
LA UNELE PRODUSE

Republica Moldova a so-
licitat partenerilor europeni 
examinarea posibilităţii 
mării contingentelor tarifare 
pentru un șir de mărfuri și 
produse exportate în UE, 
precum și operarea modifi că-
rilor în lista produselor care 
fac obiectul unui mecanism 
împotriva eludării prin mări-
rea cotelor pentru grâu, orz, 
porumb, zahăr, alcool etilic. 
Solicitarea a fost făcută în 
cadrul reuniunii Comitetului 
de Asociere RM-UE, în confi -
guraţia Comerţ, care a avut 
loc, recent, la Chișinău.

Potrivit ministerului Econo-
miei și Infrastructurii, Solicita-
rea Republicii Moldova a fost 
motivată prin faptul că datorită 
suportului constant acordat de 
UE și evoluţiilor structurale, 
care au avut loc în ultimii ani 
în domeniul agricol, a crescut 
considerabil potenţialul de ex-
port a ţării noastre la anumite 
categorii de mărfuri. În context, 
s-a solicitat majorarea contin-
gentelor tarifare la struguri 
de masă proaspeţi până la 25 
mii tone, prune proaspete – 20 
000 tone, cireșe – 2 mii tone, 

precum și la produsele care fac 
obiectul unui mecanism împo-
triva eludării – grâu – de la 75 
mii tone la 250 000 tone, orz 
–  70 000 tone la 100 mii tone, 
porumb – de la 130 mii tone 
la 250 000 tone, zahăr – de la 
37 400 la 50 mii tone, cereale 
prelucrate (alcool) – de la 2500 

la 15 000 tone, etc.
 Partea UE a salutat 

progresele înregistrate în 
domeniile prioritare, ce derivă 
din angajamentele asumate în 
cadrul implementării de către 
Republica Moldova a Zonei de 
Liber Schimb Aprofundat și 
Cuprinzător (DCFTA), lansând 
ideea că toate solicitările 
autorităţilor moldovenești vor 
fi  examinate și, reieșind din 
evoluţiile pe piaţa comuni-
tară, soluţionate în favoarea 
producătorilor naţionali.

 Analizând evoluţia 
relaţiilor bilaterale dintre 
Republica Moldova și UE, 
participanţii la reuniune au 
menţionat dinamica pozitivă 
a acestora, exprimată elocvent 
și prin creșterea exporturilor 
moldovenești pe piaţa comu-
nitară. A fost accentuat că în 
primele opt luni ale anului 
curent, Republica Moldova 
a exportat în UE mărfuri de 
circa 915 milioane USD, ce 
constituie 64,13% din totalul 
exporturilor noaste, iar în 

trei ani de la implementa-
rea DCFTA suma respectivă 
ajunge la cca 3,8 miliarde 
USD. Totodată, atât membrii 
delegaţiei moldovenești, cât și 
experţii UE au constatat că în 
relaţiile bilaterale există încă 
un potenţial nevalorifi cat, 
care poate majora exporturile 
moldovenești pe piaţa comu-
nitară cu circa 15 – 20 la sută, 
în special datorită producţiei 
animaliere, etc.

 În cadrul ședinţei a 
fost prezentată o platformă 

inovatoare de monitorizare 
și evaluare a implementă-
rii Zonei de Liber Schimb 
Aprofundat și Cuprinzător 
dintre Republica Moldova și 
Uniunea Europeană. Acesta 
platforma online va oferi 
acces facil utilizatorilor și 
va permite publicului larg 
și factorilor de decizie din 
cadrul autorităţilor naţiona-
le să vizualizeze în timp real 
performanţele în implemen-

tarea ZLSAC.
Agenda ședinţei a mai 

inclus un șir de subiecte ce 
vizează armonizarea legis-
laţiei naţionale la acquis-ul 
comunitar în ceea ce privește 
dreptul de proprietate intelec-
tuală, achiziţii publice, comer-
ţul cu servicii, infrastructura 
calităţii și supravegherea 
pieţei, aspectele energetice 
legate de comerţ, precum și 
concurenţă.

CE AU GĂSIT EXPERŢII ANSA 
ÎN LOTURILE DE PRUNE 
ÎNTOARSE MOLDOVEI DE FEDERAŢIA RUSĂ

Directorul general al Agen-
ţiei Naţionale pentru Siguranţa 
Alimentelor, Gheorghe Gaberi, 
solicitat de IPN, spune că este 
absolut fi resc ca unele fructe să 
aibă dăunători. Loturile de prune 
întoarse până acum din Rusia, 
pe motiv că s-ar fi  depistat în 
ele „viermele oriental”, care este 
motiv de carantină pe teritoriul 
acestei ţări, au fost verifi cate în 
Republica Moldova, nefi ind depis-
tate neconformităţi.

„Noi am avut anul acesta 
exporturi în Uniunea Europeană 
de 14,7 mii de tone de prune, 
s-au dus practic în toate ţările 
comunităţii europene, pornind de 
la Marea Britanie, Franţa, Olanda 
și ajungând în România, Polonia, 
Ţările Baltice și n-am avut de 
nicăieri nicio acuzaţie de neconfor-
mitate. Avem doar din Federaţia 
Rusă, pentru că numai la ei acest 
vierme este obiect de carantină. 
Poate a existat un singur vierme 
într-o singură prună și ei l-au 
văzut când a ieșit. Nu vrem să pu-
nem la îndoială calitatea inspecţi-
ei experţilor ruși, dar în marfa de 
acest fel este ceva fi resc”, a spus 
Gheorghe Gaberi.

Directorul ANSA a declarat 
pentru IPN că și lotul de prune 
întors din Federaţia Rusă pe 17 
octombrie va fi  supus inspecţiei, 
conform procedurii. Ulterior se va 
vedea cum va fi  utilizat produsul. 

Prunele fi e vor fi  procesate indus-
trial, fi e, dacă nu se va depista 
viermele, va fi  consumat în stare 
proaspătă. „În cazul în care se de-
pistează un dăunător într-un fruct, 
conform normelor internaţionale, 
se face fumigaţie, ca dăunătorul 
nu fi e în stare vie. Acum însă nu 
sunt astfel de instalaţii la toate 
punctele de intrare în Federaţia 
Rusă, respectiv marfa este întoar-
să”, a mai spus directorul ANSA.

Potrivit lui Gheorghe Gaberi, 
rolul ANSA este să monitorizeze 
fructul, de când se înfi inţează 
plantaţia și până când ajunge la 
consumator, și nu doar în ceea 
ce ţine de dăunători, obiecte de 
carantină, dar și a parametrilor 
de siguranţă: cantităţi excesive 
de nitraţi, reziduuri de pesticide 
etc. Anul trecut au fost inspectate 
produse alimentare care au fost 
exportate ulterior, în sumă de un 
miliard de dolari. 

Pe 17 octombrie curent un tir 
cu 20 de tone de prune a fost în-
tors în Republica Moldova din Fe-
deraţia Rusă pentru că în acestea 
au fost descoperită molia orientală 
(Grapholitha molesta Busck). La 
începutul lunii septembrie, 19 
tone de prune moldovenești ajunse 
din Moldova în regiunea Breansk 
au fost întoarse, în producţia 
moldovenească au fost identifi -
cate aceleași larve. Un camion 
încărcat cu 20 de tone de prune a 
fost întors în Republica Moldova 
din regiunea Kursk a Federaţiei 
Ruse, pe 29 septembrie. Potrivit 
Rosselhoznadzor fructele erau in-
fectate cu molie orientală. Aceeași 
larvă a fost descoperită de experţii 
Rospotrebnadzor, pe 2 august, 
în alte 19 tone de prune în stare 
proaspătă, care urmau să ajungă 
în regiunea Kursk. Fructele au fost 
întoarse în Republica Moldova.

Foto: valahiagarden.ro

Potrivit datelor Biroului naţional 
de statistică, în luna august 2017 de-
fi citul balanţei comerciale în comerţul 
extern al republicii Moldova  a fost 
de 221,7 mil. dolari SUA, cu 16,5 m 
il. dolari SUA (+8,0%) mai mare, faţă 
de cel înregistrat în luna iulie 2017 
și cu 38,6 mil. dolari SUA (+21,1%),  
comparativ cu luna august 2016.

Decalajul considerabil în evoluţia 
exporturilor și importurilor Republicii 
Moldova a determinat acumularea 
în ianuarie-august 2017 a unui defi -
cit al balanţei comerciale în valoare 
de 1580,1 mil. dolari SUA, cu 285,6 mil. 
dolari SUA (+22,1%) mai mare faţă de 
cel înregistrat în aceeași perioadă din 
anul 2016. 

Cu ţările Uniunii Europene (UE-28) 
balanţa comercială s-a încheiat cu 
un defi cit de 582,8 mil. dolari SUA (în 
ianuarie-august 2016 – 477,8 mil. dolari 
SUA), iar

Cu ţările CSI - de 444,6 mil. dolari 
SUA (în ianuarie-august 2016 – 368,3 
mil. dolari SUA).

Gradul de acoperire a importurilor 
cu exporturi în ianuarie-august 2017 
a fost de 47,5%, comparativ cu 48,9% 
în perioada corespunzătoare din anul 
2016.

STATISTICI

Pe parcursul perioadei ianuarie-august 
2017, întreprinderile industriale din Republica 
Moldova au produs cu 1,4% mai multe bunuri, 
comparativ cu perioada similară a anului 
trecut.

 
Potrivit estimărilor Secţiei modelare și 

prognozare economică a Ministerului Economiei 
și Infrastructurii, volumul producţiei industriei 
prelucrătoare a crescut cu 1,7%, cel al producţiei 
și furnizării de energie electrică și termică, gaze, 
apă caldă și aer condiţionat cu 0,2%, iar volumul 
producţiei industriei extractive s-a diminuat cu 
1,9%.

Printre principalii factori care au infl uenţat 
evoluţia producţiei industriale se evidenţiază 
creșterea cererii interne și externe pentru unele 
produse, inclusiv pentru cele din carne, lactate, 
băuturile alcoolice, în special vinurile din stru-
guri, dar și echipamentele electrice, produsele 
de cauciuc și mase plastice, cimentul, articolele 
de îmbrăcăminte, mobilă, etc.

În același timp, asemenea factori precum 
exportul materiei prime agricole, saturarea pieţei 
interne cu produse din import, competitivitatea 
redusă a unor produse moldovenești, condiţiile 
climaterice nefavorabile de la sfârșitul lunii 
aprilie al anului curent au infl uenţat descreșterea 
producţiei la o serie de produse, inclusiv pre-
lucrarea și conservarea fructelor și legumelor, 
producerea uleiurilor și grăsimilor, fabricarea 
unor articole textile, etc. 
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SOCIAL

ȘOMERII CARE PRIMESC AJUTOR SOCIAL VOR PRESTA 
ACTIVITĂŢI COMUNITARE, LA CEREREA PRIMARULUI
Șomerii înregistraţi la 

agenţia teritorială pentru 
ocuparea forţei de mun-
că din cadrul familiilor 
benefi ciare de ajutor social 
vor presta, la solicitarea 
primarului, activităţi de 
interes comunitar. În acest 
sens, Guvernul a apro-
bat săptămâna trecută 
proiectul de lege pentru 
modifi carea și completarea 
Legii cu privire la ajutorul 
social, care va avea im-
pact socio-economic prin 
prisma incluziunii sociale 
a șomerilor benefi ciari de 
ajutor social, concomitent, 
sporind valorifi carea po-
tenţialului uman.

Tipul lucrărilor, calcu-
larea numărului de ore, 

evidenta și controlul activi-
tăţilor de interes comunitar 
urmează a fi  stabilite de 
Guvern. Totodată, orele de 
prestare a activităţilor de 
interes comunitar se vor 
calcula proporţional cuan-
tumului ajutorului social de 
care benefi ciază familia, dar 
nu va depăși 40 ore pe lună, 

fi ind respectată durata nor-
mală a timpului de muncă 
și a normelor de securitate 
și sănătate în muncă. 

Excepţie vor face fa-
miliile pentru care suma 
stabilită a ajutorului social 
este de până la 30% (288 
lei) din nivelul venitului 
lunar minim garantat (961 

lei) sau șomerii din cadrul 
familiilor benefi ciare care 
se afl ă în una din situaţiile 
care nu permite antrena-
rea în activităţi de interes 
comunitar.

De asemenea, docu-
mentul stabilește respon-
sabilităţile primarului în 
desfășurarea activităţilor 
de interes comunitar, 
între care: să întocmească 
anual un plan de acţiuni de 
interes comunitar și să ţină 
evidenţa persoanelor care 
efectuează aceste activităţi 
și a orelor efectuate.

Activităţi de interes 
comunitar se implemen-
tează pe larg în mai multe 
state, printre care România, 
Lituania, SUA.

Foto: maramedia.ro

PIAŢA MUNCII NUMĂRUL DE POSTURI VACANTE 
ȘI SPECIALIȘTII NECESARI

La data de 23 octombrie,  în 
Republica Moldova, erau înregistrate 
11.803 posturi de muncă vacante. 
Potrivit Agenţiei Naţionale pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM), 
cel mai mare număr de locuri de 
muncă vacante a fost înregistrat la 
Chișinău – 4822 și la Bălţi – 1141.

Astfel, pentru persoanele cu nivel de 
instruire superior și mediu de specia-
litate sunt disponibile 2310 locuri de 
muncă vacante, constituind cca 19% din 
numărul total.

Pentru persoanele cu nivel de instruire 
secundar profesional și pentru muncito-
rii necalifi caţi, Agenţia Naţională pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă oferă 9493 de 
locuri de muncă, ce constituie 81% din 
numărul total de locuri de muncă vacante. 
În particular, cele 437 de locuri de muncă 
disponibile în domeniul inspecţiei (inspec-
tor, inspector de patrulare, un inspector de 
poliţie, ofi ţer de urmărire penală, inspectori 
de pregătire tehnico-militară, inspector de 
poliţie de frontieră), 395 de posturi vacante 
pentru specialiști în domeniul educaţiei, 
347 de locuri de muncă pentru specialiștii 

din domeniul sănătăţii, 215 posturi 
vacante în domeniul activităţilor fi nanci-
are, economice sau comerciale. Există, de 
asemenea, 123 de locuri de muncă pentru 
ingineri și 123 de posturi vacante pentru 
manageri în diverse domenii.

De asemenea, există 9493 locuri va-
cante, sau 81% din total, pentru persoanele 
cu studii medii, cu formarea secundară și 
pentru muncitori necalifi caţi. În special, 
specialiștii în industria textilă sunt cei mai 
solicitaţi (2407 locuri de muncă), muncitori 
califi caţi de întreprinderi industriale (841 
de posturi vacante), operatori și mașiniști 
în diferite industrii (689), lucrători în do-
meniul vânzărilor (587), în transport și co-
municaţii (495), personal în domeniul hote-
lier și al restaurantelor (491), specialiști în 
industria construcţiilor (263) etc.

Angajaţii care vor 
deţine statutul de pen-
sionar pentru limita de 
vârstă pot fi  concediaţi din 
acest motiv. Acestea sunt 
noile prevederi ale Codului 
Muncii, care a fost promul-
gat de președintele Igor 
Dodon, anunţă Moldpres. 
Documentul a fost respins 
anterior de șeful statului 
după o discuţie cu repre-
zentanţii sindicatelor.

Potrivit documentului, 
vor fi  modifi cate și comple-
tate 36 de articole din Codul 
muncii. Noile reglementări 

prevăd obligaţiile de bază 
ale salariatului de a infor-
ma de îndată angajatorul 
despre imposibilitatea de a 
se prezenta la serviciu, ceea 
ce va avea ca efect respon-
sabilizarea și disciplinarea 
salariaţilor.

O altă modifi care 
stipulează că deţinerea de 
către angajat a statutului de 
pensionar pentru limită de 
vârstă ar putea fi  temei de 
concediere pentru angajator. 
În același timp, aceste per-
soane pot fi  angajate pentru 
o perioadă determinată.

Totodată s-a decis că 
angajatorul nu va avea obli-
gaţia să motiveze decizia 
privind rezultatul nesatisfă-
cător al perioadei de probă, 
iar concedierea salariatului 
membru de sindicat se va 
face cu consultarea preala-
bilă a organului sindical din 
unitate. O altă modifi care 
legislativă prevede reduce-
rea concediului suplimentar 
neplătit pentru îngrijirea 
copilului cu doi ani.

Totodată, Codul muncii a 
fost completat cu un articol 
nou care defi nește încălca-
rea gravă a obligaţiilor de 

muncă. Acestea se referă 
la primirea și eliberarea de 
bunuri și mijloace bănești, 
fără perfectarea documen-
telor necesare, folosirea în 
scopuri personale a banilor, 
bunurilor afl ate în gestiu-
nea angajatorului, refuzul 
de a efectua examenul 
medical, atunci când acesta 
este obligatoriu, precum și 
cauzarea unui prejudiciu 
material ce depășește cinci 
salarii medii lunare pe 
economie.

Foto: moldpres.md

ANGAJAŢII CARE AU ATINS VÂRSTA 
DE PENSIONARE POT FI CONCEDIAŢI

SE MODIFICĂ MECANISMUL DE ACORDARE
A INDEMNIZAŢIEI UNICE PENTRU LUCRĂTORI  
MEDICALI CARE VOR MUNCI LA SATE

Guvernul a decis mo-
difi carea mecanismului de 
acordare a indemnizaţiei 
unice acordate tinerilor 
specialiști cu studii medicale 
și farmaceutice plasaţi în 
câmpul muncii în mediul 
rural, conform repartizării 
Ministerului Sănătăţii, Mun-
cii și Protecţiei Sociale.

 
Potrivit noilor prevederi 

legale, indemnizaţia unică 
în mărime de 45 mii de lei 
pentru medici și farmaciști și 
36 mii de lei pentru perso-
nalul medical și farmaceutic 
mediu se va achita în trei rate 
egale, a câte 15 mii de lei și, 
respectiv, a câte 12 mii de lei, 
după expirarea primei luni de 
activitate și, ulterior, la fi nele 
fi ecărui an de activitate.

 Totodată, tinerilor specialiști 
plasaţi în câmpul muncii în 

mediul rural până la intrarea în 
vigoare a modifi cărilor operate 
prin Legea nr. 103 din 9 iunie 
2017, li se va efectua recalcula-
rea indemnizaţiei unice la fi nele 
anului trei de activitate.

 De asemenea, din calcu-
lul celor trei ani se vor exclu-
de perioadele de suspendare 
a contractului individual de 
muncă, precum și perioadele 
de afl are în concediul pentru 

îngrijirea copilului până la 
vârsta de patru ani.

 Conform calculelor esti-
mative, pentru anul 2017, din 
bugetul de stat vor fi  alocate 
circa 92 de milioane de lei 

pentru acoperirea integrală a 
indemnizaţilor și facilităţilor 
acordate tinerilor specialiști 
încadraţi în câmpul muncii în 
mediu rural. 

Foto simbol: adevărul.ro

ÎN 2020 VOM AVEA UN NOU RECENSĂMÂNT
În anul 2020, în ţara 

noastră se va desfășura 
Runda mondială a recen-
sământului populaţiei și 
al locuinţelor. În acest 
context, Executivul a decis 
instituirea Comisiei naţio-
nale pentru recensăminte 
și a aprobat componenţa 
nominală a acesteia, dar și  
Regulamentul cu privire la 
activitatea Comisiei.

 
Noua structură va asigu-

ra desfășurarea lucrărilor 
de pregătire și realizare a 
recensământului general 
agricol, precum și a recen-
sământului populaţiei și al 
locuinţelor.  Astfel, printre 
principalele atribuţii se 
numără: stabilirea perioadei 
pentru efectuarea recen-
sămintelor, instituirea co-
mitetelor tehnice de profi l, 
examinarea proiectelor de 
acte legislative și normative 
cu privire la organizarea și 
efectuarea recensămintelor, 

examinarea bugetelor și a 
surselor de fi nanţare pentru 
acoperirea cheltuielilor 
necesare.

Comisia va fi  prezidată 
de Prim-ministrul Pavel Fi-
lip și întrunește 17 membri, 
reprezentanţi ai instituţi-
ilor cu responsabilităţi în 
domeniu.

 Recensămintele sunt 
una din sursele de date 
indispensabile pentru ela-
borarea, implementarea și 

monitorizarea politicilor 
şi a programelor de dez-
voltare socio-economică a 
unui stat. Conform reco-
mandărilor ONU, recen-
sămintele se organizează 
o dată la zece ani. În 
cadrul Rundei mondiale 
2010, Republica Moldova 
a efectuat Recensământul 
General Agricol în anul 
2011 și Recensământul 
Populaţiei și al Locuinţe-
lor în anul 2014.
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IMPLEMENTARE

În paginile ziarului nostru continuăm să refl ectăm derularea evenimentelor în cadrul proiectului ”Promovarea lanţului valoric horticol  și incluziv în  Moldova, Armenia, 
Georgia și Kazahstan”, implementat de Federaţia Naţională a Agricultorilor din Moldova AGROinform și fi nanţat de către Fondul Internaţional pentru Dezvoltarea Agri-
culturii (IFAD). Pentru participare în cadrul proiectului au fost selectate nouă grupuri de producători agricoli, pentru care au fost întocmite planuri de asistenţă tehnică, 
care include o analiză detaliată a grupului de producători, a potenţialului de dezvoltarea a acestuia pe termen mediu și lung, planul de suport tehnic, cu acţiunile concrete și 
persoanele responsabile de acestea. 

La această etapă, pentru membrii grupurilor de producători agricoli se organizează vizite de studiu la cooperativele din ţară, care pin eforturile conjugate și experienţa lor 
de asociere și conlucrare au înregistrat realizări în domeniul pe care îl practică.

Două dintre aceste vizite de studiu au avut loc recent. Săptămâna trecută, membrii grupului de producători de prune din raionul Orhei au întreprins o vizită la cooperativa 
”Verifruct” în raionul Hâncești. Săptămâna curentă, membrii a două grupuri de apicultori au mers în vizită la Tulcea. 

SCOPUL NE-A UNIT
Din componenţa grupului de producă-

tori de prune de la Orhei fac parte 15 mem-
bri. Toţi au livezi de prun – mai mari sau 
mai mici, mai tinere, sau deja pe rod… Toţi 
însă spun că în activitatea lor întâmpină 
aceleași probleme, aceleași impedimente și 
sunt nevoiţi să facă faţă acelorași provocări. 

”Fiecare dintre membri grupului nostru 
are câte o suprafaţă nu prea mare de livadă. 
Unii cunosc mai multe, alţii, sunt abia la 
început de cale. Vreau să Vă spun că, indife-
rent de experienţă, toţi mai avem ce învăţa 
unul de la altul. În prezent este foarte greu 
să lucrezi de unul singur, aparte.  Atunci 
când am decis să ne unim într-un grup de 
producători, am contat mai întâi de toate pe  
ajutor, sprijin, informaţie. Într-un cuvânt - 
scopul ne-a unit”, ne-au povestit producă-
torii agricoli.

”Suprafaţa totală de livezi ale mem-
brilor grupului nostru este de cca 65 ha 
de pruni. Acestea sunt situate în localităţi 
megieșe. Sigur, la unii plantaţia este mai 
tânără, la alţii e deja rod. Totuși, problemele 
cu care ne confruntăm sunt similare – lup-
ta cu dăunătorii, procurarea de inputuri, 
care sunt scumpe și uneori contrafăcute, 
deci inefi ciente… Și cea mai mare și princi-
pală problemă este, după cum știm, vânza-
rea producţiei. Fără îndoială, dacă vom ști 
să creștem producţie calitativă, vom avea 
și cumpărători, ţi un preţ mai bun pentru 
munca noastră. Eu am o experienţă mai 
mare și sunt convinsă că dacă se va lucra 
în cooperare, vom obţine rezultate”, spune 
Nadejda Badan,  producător agricol din sa-
tul Chiperceni, raionul Orhei.

 ASOCIEREA FERMIERILOR, 
CALE CĂTRTE O AGRICULTURĂ 
PERFORMANTĂ

Unul dintre obiectivele proiectului 
”Promovarea lanţului valoric horticol  și 
incluziv în  Moldova, Armenia, Georgia și 
Kazahstan” constă în facilitarea creării și 
dezvoltării grupelor de producători sub di-
verse structuri juridice de antreprenoriat de 
asociere.

NOTĂ: Asocierea agricultorilor prin 
diverse forme, inclusiv – cooperativele de 
întreprinzător și grupele de producători, 
este una dintre activităţile de bază ale 
Federaţiei Naţionale a Agricultorilor din 
Moldova AGROinform, care a început să 
fi e dezvoltată încă din anul 2003. Asis-
tenţa tehnică acordată cooperativelor 
de către specialiștii din cadrul federaţiei 
constă în suport la accesarea subvenţiilor, 
soluţionarea litigiilor cu Agenţia de Plăţi 
și Intervenţii pentru Agricultură (AIPA), 
acreditarea ca grupe de producători, iden-
tifi carea furnizorilor de mijloace fi xe, di-
versifi carea activităţilor pentru atragerea 
membrilor, organizarea turneelor de stu-
diu interne și externe, etc.

Către fi nele anului 2016, în cele 8 
cooperative și 2 grupuri de producători, 
asistate de AGROinform, (din care 4 spe-
cializate în colectarea și procesarea lap-
telui, iar altele 6 în apicultura, comerci-
alizarea fructelor și strugurilor de masă), 
numărul total al membrilor a înregistrat 
1.077 (faţă de 1008 membri în anul 2015),  
inclusiv 357 bărbaţi și 720 femei. vânză-
rile au înregistrat 1,115,988 EUR, iar 5 
cooperative au efectuat investiţii în echi-
pament de colectare a laptelui, sisteme de 
irigare, tehnică agricolă în suma totală de 
170,677 EUR.

Membrii grupului de producători de 
prune din Orhei deocamdată, constituie un 
grup neformal și încă nu s-au înregistrat 

în calitate de cooperativă. Cu toate acestea, 
conform condiţiilor de selectare a potenţia-
lelor grupuri de producători agricoli pentru 
asistenţă în cadrul proiectului, au fost se-
lectaţi pentru această etapă. Ideea și scopul 
lor comun, în prezent, îl constituie procu-
rarea unui tocător de crengi pentru livadă. 

”Ar fi  de folos pentru noi un astfel de 
tocător de crengi mai ales că e bun și pen-

tru mulcirea solului.  Rămâne să vedem ce 
model vom procura, deoarece sunt modele 
destul de performante, adaptate ca să mear-
gă pe lângă copaci. Oricum, avantajul e că 
îl vom putea folosi toţi membrii grupului. 
Cred că e o oportunitate pentru noi, acest 
proiect”, ne-au mai împărtășit agricultorii. 

SCHIMBUL DE EXPERIENŢĂ - 
CA ÎNTRE COLEGI 

Vizita de studiu la Cooperativa de În-
treprinzător  ”Verifruct” a fost una de folos 
pentru producătorii din Orhei. Administra-
torul cooperativei, Dl Andrei Zbancă, a po-
vestit despre  etapele pe care  le-au parcurs 
producătorii agricoli pentru a crea coope-
rativa – de la idee și până la realizări fru-
moase în comun, dar și despre producerea 
prunelor, împărtășind ca între colegi secre-

te și particularităţi ale tehnologiilor de pro-
ducere și păstrare  a producţiei.  

”Eu am învăţat un lucru - întotdeauna  
trebuie să ne informăm. Am sădit un soi de 
prune, care nu a prea mers, mai mult, anul 
acesta 95% din livadă a îngheţat. Acum pla-
nifi c să o defrișez și să sădesc alt soi.  Ve-
dem la anul.. mă mai informez, mă consult 
ce soiuri ar fi  mai potrivite pentru locali-

tatea noastră, etc… pentru asta există gru-
pul de producători - să ne consultăm”, spun 
producătorii agricoli.

Proiectul ”Promovarea lanţului valoric 
horticol  și incluziv în  Moldova, Arme-
nia, Georgia și Kazahstan” vine în sprijinul 
agricultorilor. Scopul principal al proiec-
tului este de a contribui la îmbunătăţirea 
condiţiilor de trai pentru gospodăriile ru-
rale sărace, precum și sporirea veniturilor 
producătorilor agricoli mici prin integrarea 
în lanţul valoric și aplicarea durabilă a acţi-
unilor colective.

Proiectul este fi nanţat de către Fondul 
Internaţional pentru Dezvoltarea Agricolă 
(IFAD) și implementat de Federaţia Naţio-
nală a Agricultorilor din Moldova AGROin-
form în parteneriat cu Organizaţia Neguver-
namentală ”SHEN” din Armenia, Asociaţia 
Agriculturii Biologice ”ELKANA” din Geor-
gia și Institutul de Cercetări Economice în 
Domeniul Agriculturii și Dezvoltării rurale 
din Kazahstan.
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CEA MAI IEFTINĂ SOLUŢIE PENTRU 
RECICLAREA DEȘEURILOR DIN LIVADĂ

După curăţatul crengilor din livezi, agricultorii se con-
fruntă cu problema crengilor rămase. Întrebarea lor este 
ce să facă cu ele? Vor fi  adunate cu tractorul la capătul 
rândului și apoi arse, astfel poluând atmosfera? Sau le 
vor toca cu ajutorul unui tocător cu ciocane și vor cheltui 
pentru aceasta multă motorină pentru a obţine curat în 
livadă? 

Compania Ozonteh IMPEX S.R.L. Vă prezintă o a treia 
soluţie, care pare a fi  cea mai raţională. Este vorba despre  
un mărunţitor de crengi cu numele PIRANIA. Folosirea 
acestui utilaj permite colectarea crengilor restante din 
curăţitul copacilor din livezi și păduri, resturi pe care în 
general nu le folosește nimeni, și asta, în mod operativ, cu 
sinecosturi mici de operare. 

PRINCIPIUL DE LUCRU CU ACEST UTILAJ 
ESTE FOARTE SIMPLU:

– La curăţirea copacilor crengile trebuie să fi e aranjate 
cât de cât, pentru ca ulterior să poată fi  ușor luate una 
după alta.

– Tractorul se apropie de grămadă și un muncitor 
încarcă în mărunţitor creangă după creangă.

– Productivitatea utilajului de mărunţit prezentat este 
foarte mare, de până la 5 metri cubi pe oră.

– Tocătura rezultată este în formă de bucăţi mari, circa 
12 cm lungime și este colectată direct în saci.

– Ulterior, sacii sunt încărcaţi în tractor și transportaţi 
la depozitare și uscat. În sezonul rece poate fi  folosită pen-
tru a face focul în sobă fără ca să cumpăraţi lemne sau 
să achitaţi pentru gaz. Cu doar 2 litri de motorină utilajul 
PIRANIA poate toca până la o tonă de crengi.

ACEST MĂRUNŢITOR ESTE FOARTE 
INTERESANT PENTRU CĂ:

– Mărunţește crengi până la 7-8 cm în diametru, in-
clusiv ramifi caţii – deci poate toca tot deșeul din livezi și 
pădure, pentru că ce este mai gros de 8 cm nu mai socotit 
deșeu ci crengi, iar oamenii și așa le colectează.

– Mărunţește crengile în bucăţi mari – ce permite folo-
sirea lor direct ca lemn de foc, în același timp utilajul are 
și productivitate mare de lucru, circa 5 metri cubi pe oră.

– Pentru o oră de lucru – un tractor consumă circa 2 li-
tri de motorină, pe o zi de lucru consumă 20 litri, inclusiv 
motorina pentru transport, iar timp de o zi de lucru poate 
colecta circa 40 metri cubi de marunţitură de crengi. 

PENTRU INFORMAŢII SUPLIMENTARE CONTACTAŢI: 

De altfel, compania Ozonteh IMPEX S.R.L. pune la dispoziţia cumpărătorilor mai multe tipuri 
de mărunţitoare de crengi. Utilajul poate fi  achitat în rate fără % suplimentare. De asemenea, 
managerii din cadrul companiei oferă soluţii și privind piaţa de desfacere a mărunţișului de 
crengi, obţinut în urma folosirii acestor utilaje.

TIPURI:
• După tractor
• Cu electromotor 11kw
• KOMBI (tractor + electromo-

tor 11kW)
• După tractor compact
• Cu motor cu ardere KOHLER 

22 HP

DATE TEHNICE:
• Lungimea : 1 780 mm Lăţi-

mea : 1 120 mm
• Înălţimea : 1 650 mm
• Greutatea (modelul după 

tractor) : 155 kg
• Greutatea (cu electromotor) 

: 275 kg
• Diametrul maxim al materi-

alului spre mărunţit: 70 mm
• Mărimea fărâmiţăturilor: 30 

- 50 mm; 
• Productivitatea : 2m cubi/h
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PRINCIPALELE LUCRĂRI AGRICOLE DIN LUNA NOIEMBRIE 

Noiembrie cunoscută și sub numele de 
Brumar este ultima lună de toamnă și peri-
oada când în ferme se fac ultimele pregătiri 
pentru iernat. Deși frigul începe să își arate 
colţii, activităţile câmpului nu încetează cu 
totul: acum se termină însămânţările de 
toamnă și începe aratul miriștilor pentru pri-
măvară. De altfel, chiar prima săptămână din 
noiembrie se numește Săptămâna Miriștii. În 
livadă dacă vremea este frumoasă se plan-
tează pomi fructiferi și arbuști sau se sapă 
gropi pentru cei care urmează sa fi e sădiţi în 
primăvară. Se îngroapă via pentru a o proteja 
de ger iar trunchiurile copacilor se vopsesc 
cu var ca să nu-i ademenească pe iepuri să 
le distrugă scoarţa. Și vacile sunt pregătite 
pentru perioada rece astfel că se asigură 
adăposturile și se face trecerea treptată de la 
pășune la stabulaţie.

CULTURI DE CÂMP
• Se fi nalizează lucrările de recoltare, 

transport și depozitare a produselor agricole;
• Cea mai importantă activitate a lunii 

noiembrie este pregătirea terenului pentru 
campania de primăvară;

• Se eliberează suprafeţele agricole de 
resturile vegetale;

• Este indicat ca toate terenurile agricole 
să fi e arate înainte de intrarea în iarnă;

• Odată cu pregătirea terenului, se aplică 
20 – 30 tone gunoi de grajd/ha, o dată la 3 
– 4 ani și îngrășăminte pe bază de fosfor şi 
potasiu, în cantitate de 40 – 60 kg substanţă 
activă/ha;

• Arătura se efectuează, funcţie de sol, la 
18 – 20 cm adâncime, cu precizarea că pe so-
lurile cu o vegetaţie prea înaltă se procedează 
mai întâi la o mărunţire a acesteia cu grapa 
cu discuri;

• Se fi nalizează pregătirea patului germi-

nativ şi a semănatului la culturile de 
toamnă în epoca optimă, îndeosebi pe 
terenurile cu o bună aprovizionare cu 
apă a solului;

• Se îngrijesc semănăturile de 
toamnă cum ar fi  rapiţa sau grâul.

APICULTURĂ
• În zilele favorabile se pot conti-

nua o serie de lucrări de pregătire a 
familiilor de albine din luna trecută şi 
remedierea stărilor anormale apărute: 

hrană insufi cientă, hrană de proastă, pierde-
rea mătcii, umiditatea exagerată, pătrunderea 
șoarecilor în stupi;

• Trebuie accentuat faptul că pentru ier-
nare, familia de albine are nevoie de aproxi-
mativ 18 kg miere şi 1,5-2 kg păstură pentru 
creșterea puietului în partea a doua a iernii şi 
în primăvară;

• În zilele nefavorabile se poate aprecia 
starea familiei de albine prin ascultarea zum-
zetului albinelor cu un tub de cauciuc intro-
dus pe urdiniș şi vizualizarea foii de control;

• Umiditatea excesivă se înlătură prin 
mutarea stupilor într-un loc însorit pe vatră 
şi îmbunătăţirea aerisirii prin asigurarea unui 
spaţiu de 1-2 cm în podișor care va fi  acoperit 
de salteluţă;

• Pe lângă lucrările efectuate în stupină 
interesele apicultorilor în această perioada 
au în vedere valorifi carea produselor apicole 
obţinute, planifi carea pe perioada de iarnă 
a altor lucrări ce ţin de pregătirea viitorului 
sezon apicol cu materiale şi echipamente 
(întreţinere, reparare, reformare, achiziţie), 
completarea cunoștinţelor prin participarea la 
cursuri, conferinţe apicole, studiu autodidact.

ZOOTEHNIE
• Se aplică măsurile sanitar – veterinare 

prevăzute pentru această lună;
• Tot acum se pregătesc adăposturile pen-

tru stabulaţie din timpul iernii;
• Trebuie să se aibă în vedere ca sub nicio 

formă să nu plouă pe animale. Curenţii de aer 
nu trebuie să depășească 1m/s. Este foarte 
important acest aspect și astfel sunt evita-
te și îmbolnăvirile care pot duce la pierderi 
enorme;

• Și lumina este un factor extrem de im-
portant având în vedere că infl uenţează prin 
lipsă funcţionarea glandei tiroide a anima-

lelor, putând favoriza depunerea excesivă a 
grăsimii. Iluminarea adăposturilor se face 
natural, prin intermediul radiaţiilor solare sau 
artifi cial cu ajutor ul lămpilor incandescente.

LEGUMICULTURĂ
• În această perioadă se efectuează lucrări 

de recoltare la legumele rădăcinoase, văroase 
și se pregătesc spaţiile pentru depozitarea 
acestora pentru perioada noiembrie-aprilie;

• Se adună resturile vegetale într-un 
spaţiu pentru compostare, devenind astfel un 
îngrășământ organic preţios pentru recolta 
următoare;

• Se realizează arăturile de toamnă ime-
diat ce culturile de legume din câmp sunt 
recoltate;

• Se fi nalizează recoltatul fasolei și a ma-
zării. Truc! Planta se taie de la nivelul solului 
iar rădăcinile sunt lăsate în pământ. Această 
metodă păstrează azotul care este eliberat 
treptat pe măsura ce rădăcina se descompune;

• La culturile de ceapă verde, usturoi verde 
se procedează la desfi inţarea culturii anteri-
oare și nivelarea de exploatare;

• Întreţinerea culturilor de tomate, ardei și 
castraveţi, ciclul al-II-lea din solar;

• Se continuă semănăturile pentru salată, 
ridichii de lună (soiuri de toamnă-iarnă) în 
câmp;

• Se colectează și se etichetează seminţele 
pentru anul viitor. Tot acum se aleg și soiurile 
sau hibrizii care vor fi  folosiţi în cultura 
următoare.

• Se pregătesc spaţiile şi vasele necesare 
pentru depozitarea vinului;

• În sol se încorporează îngrășămintele cu 
fosfor şi potasiu;

• Se încheie lucrările de protejare a butuci-
lor contra gerurilor;

• Se vor completa golurile existente în 
plantaţii, dacă este cazul;

• Se încheie clasarea și stratifi carea viţelor 
din școala de viţe;

• Se continuă desfundatul terenurilor 
destinate plantării.

• Se recoltează nucile, migdalele și gutuile. 
Tot acum sunt adunate și perele care sunt 
păstrate peste iarnă;

• După recoltare se adună fructele stricate 
rămase pe pomi sau sub pomi, deoarece 
reprezintă o sursă de infecţie pentru recolta 
anului următor;

• Aplicaţi o îmbăiere trunchiului și ra-
murilor pomilor fructiferi pentru a distruge 
dăunătorii care hibernează peste iarnă;

• În această perioadă tăierile se aplică nu-
mai sămânţoaselor și neapărat după ce pomii 
se “dezbracă” de toate frunzele;

• Se elimină ramurile uscate, rupte sau 
rănite;

• Îndepărtăm ramurile care se ating sau se 
intercalează;

• Lipsa unei toaletări a pomilor fructiferi 
se răsfrânge asupra performanţei de rod a 
livezii. Astfel, pomii se vor supraîncărca cu 
fructe, care vor rămâne mici, urmând ca anul 
următor să nu mai rodească sau să producă o 
roadă mai săracă.

POMICULTURĂ
• Se recoltează nucile, migdalele și gutuile. 

Tot acum sunt adunate și perele care sunt 
păstrate peste iarnă;

• După recoltare se adună fructele stricate 
rămase pe pomi sau sub pomi, deoarece 
reprezintă o sursă de infecţie pentru recolta 
anului următor;

• Aplicaţi o îmbăiere trunchiului și ra-
murilor pomilor fructiferi pentru a distruge 
dăunătorii care hibernează peste iarnă;

• În această perioadă tăierile se aplică nu-
mai sămânţoaselor și neapărat după ce pomii 
se “dezbracă” de toate frunzele;

• Se elimină ramurile uscate, rupte sau 
rănite;

• Îndepărtăm ramurile care se ating sau se 
intercalează;

• Lipsa unei toaletări a pomilor fructiferi 
se răsfrânge asupra performanţei de rod a 
livezii. Astfel, pomii se vor supraîncărca cu 
fructe, care vor rămâne mici, urmând ca anul 
următor să nu mai rodească sau să producă o 
roadă mai săracă.

ORHEI: Pe piaţa din Orhei, lacta-
tele s-au scumpit comparativ cu anul 
trecut. Dacă acum un an, brânza de vaci 
se vindea cu 30,00 lei/kg, iar cea de oaie 
cu 60,00 – 65,00 lei/kg, apoi anul acesta 
brânza de vaci se vinde cu 35,00 – 40,00 
lei/kg, pe când un kilogram de brânză de 
oaie costă 80,00 – 85,00 lei.

Conform Biroului Naţional de Statisti-
că, în luna septembrie 2017, preţurile de 
consum  au crescut faţă de luna august 
la brânza din lapte de vacă – cu 2,0% și la 
smântână – cu 1,5%.

Producerea laptelui în Republica Mol-

dova a scăzut semnifi cativ în ultimii 25 de 
ani. Dacă în 1990 fermele moldovenești 
produceau anual aproape un milion și ju-
mătate de tone de lapte, astăzi produc în 
jur de 400 de mii de tone. Datele au fost 
prezentate de către Ion Parea, vice-minis-
tru al agriculturii, dezvoltării regionale și 
mediului  în cadrul conferinţei internaţi-
onale „Calitatea și siguranţa laptelui” care 
s-a desfășurat pe data de 27 septembrie 
2017, la Chișinău.

În următoarea perioadă mari devieri 
în oscilaţia preţurilor nu se prevăd. Totuși, 
cumpărătorii speră la o iest inire cel puţin 
a brânzei de oaie pentru a se pregăti de 
sezonul rece a anului.

Sursa: AGROinform, Orhei

CANTEMIR: Comparativ cu lunile 
de vară, preţurile la carne la piaţa din or. 
Cantemir s-au majorat aproximativ cu 20 
-25%. Dacă în luna august, carnea de porc, 
masă vie, se vindea cu 26,00 lei/kg, actu-
almente preţurile au crescut până la 32,00 

lei/kg, indiferent de greutatea animalului. 
Chiar și cu așa preţ, oferta de porci, masă 
vie, este mică.

Intermediarii comercializează car-
nea la următoarele preţuri: costiţele fără 
mușchi costă 69,00, iar cele cu mușchi - 
85,00 lei/kg, mușchiul se vinde la un preţ 
de 110,00 lei/kg, mușchiul cu os costă 
75,00 lei/kg, carnea de la burtă – 59,00 
lei/kg, iar măruntaiele – 45,00 lei/kg. S-a 
scumpit și slănina, care a ajuns să coste 
25,00 lei/kg, faţă de 18,00 lei/kg, cât valo-
ra în lunile anterioare.

S-a scumpit și carnea de pasăre. Preţul 
pentru un cocoș tăiat ajunge la 110,00 lei, 
iar găinile la 90,00 lei bucata.

Totodată, preţurile la carnea de iepure 
au rămas la nivelul celor din vară, iepurii 
masă vie cu o greutate a de 2,5 - 3,0 kg, 
costă 250,00 - 300,00 lei, iar un kilogram 
de carne de iepure costă 100,00 lei.

Pe piaţa din satul Baimaclia, r-l Can-
temir, preţurile sunt mai ridicate. Aici 
costiţele fără mușchi se vând cu 75,00, 
iar cele cu mușchi cu 85,00 - 90,00 lei/kg, 
mușchiul costă 110,00 lei/kg, mușchiul 
cu os – 90,00 lei/kg , carnea de la burtă – 
65,00lei/kg, măruntaiele – 45,00 lei/kg, pe 
când slănina costă 25,00 lei/kg.

La Baimaclia este mai scumpă și car-
nea de pasăre. Cocoșii ajung la 140,00 lei 
bucata, găinile tăiate se vând cu 120,00 
lei bucata, curcile costă 300,00 lei, iar 
curcanii – 350,00 lei. Pe aceeași piaţă, 
cârlanii se vând la preţul de 22,00 lei/kg, 
masă vie.

Sursa: AGROinform, Cantemir

PULSUL PIEŢELOR REGIONALE   

PRODUSELE LACTATE ȘI CARNEA SAU SCUMPIT
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EXTERNE

FRANŢA VA AVEA CEA MAI PROASTĂ PRODUCŢIE 
DE VIN DIN ULTIMII 60 DE ANI

Producătorii de vin 
din Franţa deplâng cea 
mai proastă producţie 
din ultimii 60 de ani 
după ce îngheţul de pe 
perioada primăverii a 
distrus culturi de viţă 
de vie precum Angelus 
și Canon La Gaffeliere,  
în timp ce strugurii 
din regiunea Cham-
pagne au putrezit din 
cauza furtunilor de pe 
perioada verii, scrie 
Bloomberg.

Producţia de vin va 
scădea cu 19% ajungând la 
aproximativ 4.9 miliarde de 
sticle, potrivit prognozelor 
lansate de Ministerul Agri-
culturii din Franţa. Aceasta 
ar urma să fi e cel mai prost 

an după 1957, când gerul 
a distrus peste 60% din 
culturi.

„Scăderea care va fi  înre-
gistrată la nivelul produc-
ţiei este rezultatul direct al 
îngheţului din primăvară”, 
spune ministrul agriculturii 
francez.

Producţia de vin a Franţei 
scăzuse încă de anul trecut, 
din cauza vremii nefavora-
bile. Cea mai afectată a fost 
regiunea Champagne, unde 
producţia a înregistrat un 
declin de 20% faţă de 2015.

De obicei, Franţa și 
Italia sunt în competiţie 

pentru titlul de „cel mai 
mare producător de vin”, 
vremea fi ind un factor deci-
siv în această competiţie. În 
timp ce podgoriile din Italia 
au fost afectate de îngheţ, 
volumul de producţie este 
de așteptat să îl depășească 
pe cel din Franţa.

Vinul este principalul 
produs agricol exportat de 
Franţa, cu o valoare a ex-
porturilor de 8,27 miliarde 
de euro în 2016. Băutu-
rile spirtoase au însumat 
exporturi în valoare de 3,95 
miliarde euro, în frunte cu 
renumitul Cognac, distilat 
din strugurii cultivaţi în 
regiunea Charentes. 

Sursa: zf.ro
Foto: zf.ro

SE PRECONIZEAZĂ REDRESAREA 
PRODUCŢIEI DE CEREALE ÎN UE

EXPORTURILE DE OUĂ ÎN STATELE UE
Cele 28 de state mem-

bre UE au exportat ouă în 
valoare totală de 960 mili-
oane de euro, anul trecut, 
marea majoritate a acestor 
exporturi, peste 90% sau 
866 milioane de euro, fi ind 
reprezentată de schimbu-
rile între statele membre, 
arată datele publicate 
vineri de Eurostat.

Olanda este principa-
lul furnizor de ouă pentru 
celelalte state membre 
UE, cu exporturi de 347 
milioane de euro în 2016, 
40% din valoarea totală a 
schimburilor intra comu-
nitare, urmată de Polonia 
(181 milioane de euro, sau 
21% din total), Germania 
(135 milioane de euro, 16%) 

și Belgia (51 milioane de 
euro sau 6%). Cu o valoare 
a exporturilor de ouă de 
6,1 milioane de euro spre 
celelalte state membre UE, 
România este în urma unor 
state mai mici precum Ce-
hia, Lituania, Bulgaria (11,3 
milioane euro) sau Letonia 

(15,7 milioane de euro).
Pe de altă parte, în 2016, 

Germania a fost principalul 
importator de ouă provenite 
din alte state membre UE, cu 
o valoare a importurilor de 
369 milioane de euro, 43% 
din total, urmată de Olanda, 
176 milioane de euro sau 

20%, Belgia, 58 de milioane 
de euro sau 7%, Marea Brita-
nie, 34 milioane de euro sau 
4%, Italia și Franţa, ambele 
cu importuri de 28 milioane 
de euro sau 3%.

Când vine vorba de 
exporturile de ouă în afara 
UE, Elveţia a fost principala 
destinaţie, cu o valoare a 
exporturilor de 34 milioane 
de euro în 2016, sau 36% 
din totalul exporturilor de 
ouă în afara UE, urmată 
de Emiratele Arabe Unite, 
15 milioane de euro sau 
15%, Israel, 6 milioane de 
euro sau 6%, Sierra Leone, 
4 milioane de euro sau 5%, 
și Mauritania, aproape 4 
milioane de euro sau 4%.

Sursa: agerpres.ro
Foto: agerpres.ro

Ministrul rus al 
Agriculturii, Alexandr 
Tcaciov, a raportat o 
posibilă creștere a taxelor 
vamale la vin, de trei ori 
în următorii cinci ani, la 
summitul producătorilor 
de vin din Rusia. O astfel 
de măsură de stimulare 
pentru vinifi catorii locali 
este elaborată de Mi-
nisterul Agriculturii în 
colaborare cu Ministerul 
Finanţelor.

Șeful departamentului 
agricol a cerut vinifi cato-
rilor ruși să înfi inţeze în 
mod activ pepiniere și să 
cultive struguri. În prezent 
valoarea taxei vamale 
constituie 12,5 la sută din 
valoarea volumului de 
struguri importat.

Referindu-se la suprafe-

ţele ocupate de plantaţiile 
viticole, Alexandr Tcaciov, 
a remarcat că se planifi că 
dublarea acestora în urmă-
torii 5 ani.

„În cinci ani vom avea 
o suprafaţă de aproximativ 
170-200 mii hectare, astăzi 
– 90 mii hectare”, a spus 
ofi cialul rus.

În același timp, mi-
nistrul a menţionat că 
în prezent există în lume 
aproximativ 7,5 milioane 
de hectare de podgorii, 
dintre care jumătate sunt 
în Franţa, Spania, Italia și 
China.

Sursa: agroinfo.com

Producţia de cereale 
din UE se așteaptă să se 
redreseze ușor, deși este 
probabil ca nivelurile să 
rămână sub media anilor 
anteriori. Conform celui 
mai recent raport de la 
Departamentul pentru 
agricultură al Comisiei 
Europene, care se bazează 
pe date colectate până la 
15 septembrie 2017, se 
estimează o calitate mix-
ta a culturilor de cereale, 
iar preturile europene nu 
sunt așteptate să crească 
din cauza aprovizionării 
abundente.

Raportul analizează de 
asemenea si alte culturi 
arabile, inclusiv zaharul, 
unde analiștii Comisiei Eu-
ropene prevăd o creștere 
a producţiei mondiale in 
anul următor. Sfârșitul 
cotelor de zahar din UE 
la 30 septembrie 2017 va 
determina o volatilitate 

mai mare a preturilor, dar 
se așteaptă, de asemenea, 
sa conducă la o creștere 
semnifi cativa a cantităţii 
de sfecla de zahar cultiva-
te, se sugerează in raport.

Analiza sectorului 
cărnii si a produselor lac-
tate sugerează ca cererea 
mondiala si europeana 
pentru produsele lactate 
va rămâne puternica, in 
timp ce preturile la lapte 
vor rămâne stabile. În 
același timp, piaţa cărnii 
din UE se preconizează că 
va benefi cia de exporturi 
mari de carne de vita si 

de oaie. În cele din urmă, 
se estimează că producţia 
și comerţul cu păsări vor 
fi  îmbunătăţite în anul 
următor.

Sursa: 
gazetadeagricultura.ro

Foto: 
gazetadeagricultura.ro

Ministerul Agriculturii din România 
lansează  un program special pentru 
sprijinul crescătorilor de ovine din ţara 
vecină, care doresc, prin intermediul 
acestei campanii, să determine consu-
matorii să manifeste mai mult interes 
pentru carnea de oaie și preparatele 
din carne de oaie. De asemenea, s-au 
alăturat campaniei și reprezentanţi 
din cadrul Ministerului Turismului, ai 
Ministerului Sănătăţii și ai Autorităţii 
Naţionale Sanitare Veterinare și pentru 
Siguranţa Alimentelor. 

Astfel, prin această campanie se 
urmărește valorificarea producţiilor 
agro-alimentare provenite de la specia 
ovine, creșterea valorii de export prin 
produse prelucrate, atragerea forţei de 
muncă în sectorul de prelucrare a cărnii 
și a produselor din carne de oaie, dar și 
păstrarea tradiţiilor privind preparatele 
culinare din această specie, în special în 
zonele montane.

Campania de informare și promovare 

“Alege Oaia!” se va desfășura la nivel naţio-
nal pe o durată de trei luni.

Obiectivul fi nal al acestei campanii este 
de a informa consumatorul asupra modului 
de preparare a cărnii de oaie și a produse-
lor din carne de oaie, cât și de dezvoltare 
a unei culturi culinare în ceea ce privește 
consumul de carne de oaie. Totodată, se 
dorește sprijinirea crescătorilor de ovine și 
înfi inţarea unei pieţe de Gross care va con-
stitui un intermediar între crescătorii de 
ovine și canalele de comercializare (retail și 
magazine de proximitate).

Sursa: agrointel.ro
Foto: agrointel.ro

RUSIA VA TRIPLA TAXELE VAMALE 
LA PRODUSELE VITIVINICOLE IMPORTATE

ALEGE OAIA. MINISTERUL ROMÂN AL AGRICULTURII 
PROMOVEAZĂ CONSUMUL DE CARNE DE OAIE
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SĂNĂTATE STIL DE VIAȚĂ

CONDIŢII MODERNE DE INVESTIGARE, 
LA INSTITUTUL MAMEI ȘI COPILULUI

În perioada 23-29  octom-
brie 2017, în Republica Mol-
dova s-a desfășurat săptă-
mâna internaţională privind 
prevenirea intoxicaţiilor cu 
plumb. Sub genericul  “Preve-
nirea expunerii la compușii 
de plumb” acţiunile organi-
zate de Asociaţia Obștească 
EcoContact, în parteneriat 
cu Ministerul Agriculturii, 
Dezvoltării Regionale și Me-
diului, Ministerul Sănătăţii, 
Muncii și Protecţiei Sociale, 
Centrul Naţional de Sănă-
tate Publică, au avut drept 
scop sporirea gradului de 
conștientizare și promovarea 
acţiunilor pentru prevenirea 
efectelor nefaste asupra să-
nătăţii umane și a mediului 
ca urmare a expunerii la 
plumb. 

În acest context, la 
Chișinău, a fost organizată o 
conferinţă în care s-a vorbit 
despre eforturile organis-
melor internaţionale, la 
nivel mondial, de prevenire 
a intoxicaţiilor cu plumb la 
copii și  acţiunile de elimi-
nare a substanţei nominali-
zate din vopsele.    

”În această perioadă, în 
întreaga lume sunt orga-
nizate concursuri artistice, 
evenimente publice, ateliere 
și conferinţe știinţifi ce pen-
tru a preveni intoxicaţiile 
cu plumb la copii. Scopul 
activităţilor din această 
săptămână sunt de a sen-
sibiliza populaţia cu privire 
la pericolele plumbului, în 

special plumbul din vop-
sele, de a atenţiona asupra 
prevenirii intoxicaţiilor cu 
plumb și de a identifi ca 
acţiuni suplimentare pentru 

interzicerea plumbului în 
vopsele”, a subliniat Svetla-
na Bolocan,  

Totodată, în cadrul eve-
nimentului a avut loc pre-

zentarea prevederilor Legii 
deșeurilor, proiectului Legii 
substanţelor chimice, rezul-
tatelor evaluării și consul-
tărilor acţiunilor strategice 
de reducere și eliminare a 
plumbului din vopsele în 
Republica Moldova în peri-
oada anilor 2018-2020 și a 
acţiunilor Alianţei Globale, 
UN Environment (UNEP) și 
Organizaţiei Mondiale de 
Sănătate. 

Organizaţia Mondială a 
Sănătăţii a catalogat expu-
nerea la plumb drept una 
din primele zece ameninţări 
la adresa mediului la nivel 
global. Vopselele care conţin 
aditivi de plumb prezintă un 
risc de intoxicare, în special 

pentru copiii mici. Astfel, 
Conferinţa Internaţională 
privind Managementul Sub-
stanţelor Chimice a adoptat 
Rezoluţia II/4/B privind 
stabilirea unui parteneriat 
global pentru a promova eli-
minarea treptată a utilizării 
plumbului în vopsele.

Plumbul în vopsele este 
principala sursă de conta-
minare cu plumb, în special 
a copiilor, iar vopselele 
decorative (emailurile și 
vopselele anti-corozive) 
sunt principala sursă de 
expunere la contaminarea 
cu plumb și trebuie să fi e 
obiectul acţiunilor priori-
tare.  

Foto. madrm.gov.md

La 17 octombrie, la In-
stitutul Mamei și Copilului 
au fost inaugurate Secţiile 
Radiologie și imagistică 
și Diagnostic funcţional 
și Endoscopie, care au 
fost renovate și dotate cu 
mobilier, datorită sprijinu-
lui fi nanciar al Guvernu-
lui României. Secţiile au 
fost reparate și dotate cu 
mobilier și aparate de aer 
condiţionat speciale pentru 
menţinerea constantă a 
temperaturii utilajelor spe-
cifi ce secţiilor. Suma totală 
a investiţiei a constituit 
4.370.000 lei, se arată într-
un comunicat al ministe-
rului Sănătăţii, Muncii și 
Protecţiei Sociale.

Secţia Radiologie și 
imagistică efectuează circa 
25.000 de investigaţii radi-
ologice și 900 investigaţii 
TC anual. Secţia Diagnostic 

funcţional efectuează anual 
circa 20.000 de examinări, iar 
cea de Endoscopie circa 4000.

La eveniment au par-
ticipat ministrul Sănătăţii, 
Muncii și Protecţiei Sociale, 
Stela Grigoraș și Ambasado-
rul României în Republica 
Moldova, Daniel Ioniţă.

Conform proiectului 
moldo-român semnat în anul 

2014 și prelungit în anul 
2015, la Institutul Mamei și 
Copilului au fost renovate 
circa 11 secţii, 2 holuri, un 
laborator și casa scărilor la 
departamentele de pediatrie 
și chirurgie pediatrică, ș.a. În 
total, au fost cheltuiţi în jur 
de 2 500 000,00 euro.

Foto: msmps.gov.md

SĂPTĂMÂNA INTERNAŢIONALĂ DE ACŢIUNI DE PREVENIRE 
A INTOXICĂRII CU PLUMB

 PREÎNTÂMPINĂ BOLILE DIN COLECŢIA DE TOAMNĂ!

POLIŢA DE ASIGURARE MEDICALĂ 
AR PUTEA SĂ NU SE SCUMPEASCĂ ÎN 2018

Persoanele neasigurate 
vor putea cumpăra poliţa de 
asigurare medicală la preţul 
cu care se vindea și ultimii 
patru ani - 4056 de lei. Acest 
lucru este prevăzut de pro-
iectul Legii fondurilor asigu-
rării obligatorii de asistenţă 
medicală pe anul 2018, pro-
pus pentru dezbateri publice 
pe portalul particip.gov.md, 
transmite IPN.

Prima de asigurare medi-
cală în formă de contribuţie 
procentuală din salariu și alte 
recompense se stabilește la 
nivel de 9%, dintre care 4,5% 
este contribuţia angajatoru-
lui și tot atât - contribuţia 
persoanei asigurate.

Potrivit proiectului, sunt 
menţinute reducerile la plata 
poliţei medicale. Se va achita 
doar 50% din costul poliţe 
dacă va fi  procurată în prime-
le trei luni ale anului viitor, 

adică până la 1 aprilie 2017. 
Persoanele care prelucrează 
terenuri agricole și se vor 
încadra în același termen vor 
benefi cia de reducere de 75%.

Proiectul legii fonduri-
lor asigurării obligatorii de 
asistenţă medicală pe anul 
2018 mai prevede, faţă de 
2017, un număr dublu de 
intervenţii chirurgicale, la 
copii cu malformaţii cardiace 

congenitale. La fel este prevă-
zută creșterea de la 30 la 60 
a procedurilor de fertilizare 
in vitro.

Fondurile asigurării obli-
gatorii de asistenta medicală 
pentru 2018 prevăd venituri 
și cheltuieli în sumă de 6 766 
609,1 mii lei. Comparativ cu 
2017, este prevăzută majora-
rea veniturilor cu 10,2%, iar a 
cheltuielilor cu 8,5%.

Odată cu sfârșitul verii și intrarea în 
sezonul rece, de toamna, fl uctuaţiile de 
temperatură și umezeala își pun amprenta 
asupra sănătăţii noastre. 
Acesta este momentul în care apar infec-
ţiile respiratorii, iar bolnavii cronici încep 
să resimtă tot mai acut simptomele unor 
afecţiuni supărătoare, precum reumatismul, 
ulcerul sau insufi cienta cardiacă. Cum ne 
protejam de toate aceste neplăceri?

Gripa, cea mai „gălăgioasa” boală specifi -
că sezonului rece, afectează cu preponderenţă 
persoanele sensibile și pe cele care au siste-
mul imunitar slăbit. Deși în aparenţă pare a fi  
o infecţie virală banală, gripa poate genera o 
serie de complicaţii. În aceste condiţii, cel mai 
bine este să apelăm la metodele profi lactice: 
vaccinurile antigripale, vitaminele pentru sti-
mularea imunităţii sau medicaţia antivirală.

Virusurile gripale se modifi că de la an la 

an, astfel încât în fi ecare toamnă apar noi 
tipuri de vaccinuri. În privinţa vaccinului ho-
meopat, acesta se administrează oral și se 
găsește sub formă de granule, care se ţin sub 
limbă. 

O alta metoda profi lactica, deosebit de 
efi cientă, este administrarea vitaminei C, care 
combate cu succes primele simptome de ră-
ceală și gripă. În unele cazuri, pacienţilor li se 
recomandă medicamentele antivirale cu rol 
profi lactic care fi e previn infectarea, fi e reduc 
durata simptomelor, cu 1-2 zile. 

TRATEAZĂ 
BOLILE DE SEZON
Eforturile de adaptare la schimbările de 

temperatură intensifi că circulaţia sangvină 
și suprasolicită aparatul cardiovascular. Ast-
fel, după ce s-au luptat cu canicula pe timp 
de vară, cardiacii trebuie să se pregătească 

acum să facă faţă unor noi provocări: frigul 
și umezeala. În cazul lor, cei doi factori pot 
duce la spasm coronarian, determina apariţia 
crizelor de angină sau creșterea frecvenţei 
acestora.

Reumaticii au și ei de suferit o data ce 
anotimpul ploios își intră în drepturi. În cazul 
lor, durerile localizate la nivelul articulaţi-
ilor sunt exacerbate de expunerea la frig și 
umezeală. Durerile pot fi  calmate cu ajutorul 
acupuncturii, băilor calde cu sare și antiinfl a-
matoarelor.

Ulcerul este o alta afecţiune sezonieră, 
care se reactivează în special primăvara și 
toamna. Pacienţilor li se recomandă prudenţă 
în privinţa alimentelor consumate, renunţa-
rea la fumat și alcool, precum și respectarea 
tratamentului prescris de medicul curant.

Sursa: csid.ro
Foto: csid.ro
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DIVERS

 LA CHIȘINĂU SAU DESFĂȘURAT EXPOZIŢIILE SPECIALIZATE: 
”MOLDAGROTECH” ȘI ”FARMER”

În perioada 18-21 oc-
tombrie 2017, în capitală 
sau desfășurat  expoziţiile 
internaţionale specializate: 
”MOLDAGROTECH” – ex-
poziţie de mașini, echipa-
mente și tehnologii pentru 
complexul agroindustrial și 
”FARMER” – expoziţie-târg 
internaţională de produse, 
utilaje, tehnologii agricole și 
meșteșuguri.

Tradiţional, expoziţiile 
prezintă tehnologiile avan-
sate în domeniu  și oferă noi 

oportunităţi producătorilor 
agricoli, precum și reprezintă 
o platformă de comunicare 
dintre producătorii de tehnică 
specializată.

Acesta este singurul eve-
niment expoziţional interna-
ţional specializat în domeniul 
complexului agroindustrial 
din ţara noastră, unde pro-
ducătorii agricoli au o ocazie 
unică de a găsi noi parteneri 
și a semna contracte profi ta-
bile atât cu companii locale, 
cât și străine.  

Astfel, în cadrul expoziţiei 

au putut fi   văzute ustensile 
de grădină, echipamente pen-
tru industria alimentară și 
prelucrătoare, utilaje pentru 
ferme, sisteme de irigare și 
alimentare cu apă în agricul-
tură, tehnică pentru lucrări 
de ameliorare, dar și material 
semincer, fl ori, pomi fructiferi 
și plante decorative.

Totodată, la târg cetăţenii 
au putut procura  produse 
alimentare: produse lactate, 
din carne, produse de panifi -
caţie, fructe și legume uscate, 
nuci, etc.

Aproape o pătrime (24%) 
din toată populaţia Româ-
niei este ocupată în agricul-
tură. Aceasta reprezintă cea 
mai mare pondere  a popu-
laţiei ocupate în agricultură 
din Uniunea Europeană, 
unde media în 2016 era de 
4,5%, arată datele Ofi ciu-
lui European de Statistică 
(Eurostat).

Procentul de angajaţi în 
„Agricultură, silvicultură și 
pescuit” a scăzut în perioada 

1996 — 2016 în fi ecare stat 
membru al UE, în special 
în România (de la 40,9% la 
24%).   

În contrast, ponderea 
sectorului „Administraţie pu-
blică, apărare, educaţie, sănă-
tate și activităţi de asistenţă 
socială” a crescut cel mai 
mult în ultimii 20 de ani în 
majoritatea statelor membre 
ale UE, cel mai semnifi cativ 
avans fi ind în România (de la 
7,2% la 13,6%).

Foto: paginadeagricultură.ro

ROMÂNIA ARE CEA MAI MARE 
PONDERE A POPULAŢIEI OCUPATE 
ÎN AGRICULTURĂ DIN UNIUNEA 
EUROPEANĂ

MOLDOVENII VOR PUTEA CĂLĂTORI 
FĂRĂ VIZE O ŢARĂ DE POVESTE

Cetăţenii Republicii 
Moldova vor putea vizita în 
curând fără viză un loc minunat 
– Federaţia Sfîntul Kitts și 
Nevis. Acest stat din Marea 
Caraibelor de Est este format 
din două insule – Sf. Kitts și 
Nevis, aparţinând Antilelor 
Mici, și este cel mai mic stat 
din emisfera vestică, atât după 
suprafaţă, cât și după popula-
ţie. Aceasta este o ţară situată 
în Indiile de Vest,  alcătuită din 
două insule și are o suprafaţă 
de 261 km pătraţi. Au fost, de 
fapt, primele insule din Caraibe 
locuite de occidentali și și-au 
câștigat independenţa faţă de 
Marea Britanie în anul 1983. 

Eliminarea regimului de 
vize între Republica Moldova și 
Federaţia Sfîntul Kitts și Nevis 
pentru deţinătorii de pașapoarte 
diplomatice, ofi ciale, de serviciu 
și pașapoarte obișnuite este 
prevăzută de un proiect de acord 
interguvernamental, negocierile 
pe marginea căruia au fost apro-
bate de guvernul ţării noastre.

Se prevede ca cetăţenii am-
belor ţări să poată rămâne fără 
vize în ţară (intrare, ieșire, tran-
zit) cel mult 90 de zile în termen 
de 6 luni de la data primei intrări. 
Abolirea regimului de vize între 
ţări va permite dezvoltarea re-
laţiilor de prietenie și cooperare, 
extinderea relaţiilor comerciale 

și economice, culturale, știinţifi ce 
și turistice.

Potrivit ONU, numărul total 
de cetăţeni ai Federaţiei Sfîntul 
Kitts și Nevis în 2016 s-a 
ridicat la 56 de mii. În același 

timp, PIB-ul ţării a fost de 852 
de milioane de dolari SUA. 
Cetăţenii Federaţiei Sf. Kitts și 
Nevis au acum posibilitatea de 
a călători fără vize în peste 100 
de ţări ale lumii.

Uniunea Europeană va oferi 12 milioane 
de euro pentru 30 de mii de tineri care îm-
plinesc vârsta de 18 ani, pentru a călători în 
statele UE. Anunţul a fost făcut de europar-
lamentarul Siegfried Mureșan.

„Parlamentul European a acceptat pro-
punerea mea de a fi nanţa din Bugetul Uniunii 

Europene din 2018, în premieră, programul 
prin care vom acorda bilete gratuite de tren 
tinerilor europeni care împlinesc 18 ani 
pentru a călători timp de 30 de zile în Uniunea 
Europeană. Pentru primul an, am alocat 12 
milioane de euro din care estimăm că vom pu-
tea oferi bilete gratuite pentru circa 30.000 de 
tineri, urmând ca programul să poată fi  extins 

ulterior”, a declarat Mureșan, scrie unimedia.
md. Europarlamentarul spune că vrea ca tinerii 
europeni să aibă posibilitatea de a cunoaște 
noi ţări, de a exersa limbile străine pe care le 
învaţă la școală, de a înţelege mai bine valorile 
pe care se bazează Uniunea Europeană și de a 
acumula experienţă internaţională care le va fi  
folositoare la angajare. 

CADOUL FĂCUT DE UE PENTRU 30 DE MII DE TINERI EUROPENI 
CARE ÎMPLINESC ANUL ACESTA VÂRSTA DE 18 ANI

MOLDOVA ŢINTEȘTE PIEŢE EXTERNE CU MILIOANE DE POTENŢIALI TURIȘTI 
Sub brandul turistic de ţară „Mol-

dova: Descoperă căile vieţii”, oferta 
Republicii Moldova pentru străini a fost 
prezentată, în premieră, la cea de-a 
54-a ediţie a celui mai mare târg dedicat 
specialiștilor din industria turistică de 
pe piaţa italiană - TTG Incontri 2017. 
Reprezentanţi ai ţării au fost Asociaţia 
Naţională pentru Turism Receptor din 
Moldova (ANTRIM) și membrii săi – tur-
operatorii „Visit Moldova”, „TatraBis”, 
„Corina Travel” și vinăriile „Purcari” și 
„Castel Mimi”.

Evenimentul s-a desfășurat la mijlocul 
lunii octombrie în orașul Rimini din Italia, 
iar prezenţa Republicii Moldova la acest 
important târg de profi l reconfi rmă impor-
tanţa suportului continuu al Proiectului de 
Competitivitate din Moldova, fi nanţat de 

USAID și Guvernul Suediei, acordat pentru 
dezvoltarea sectorului turismului din ţara 
noastră, un domeniu strategic și competitiv.

La târgul din Italia au fost promovate 
destinaţiile turistice, circuitele cultura-
le, turismul rural și vitivinicol și au fost 
prezentate în cadrul unei conferinţe de 
presă dedicate Moldovei. Totodată, cei mai 
mari turoperatori  și agenţii de turism din 
Italia au stabilit contacte cu reprezentanţii 
companiilor din Republica Moldova urmare 
a prezentării ofertei turistice a ţării.

Participarea pentru prima dată a Repu-
blicii Moldova la TTG Incontri 2017 a avut 
ecouri și în presa de specialitate. 

Participarea Republicii Moldova 
la târguri și expoziţii internaţionale de 
profi l poate atrage tot mai mulţi expaţi, iar 
oferta turistică are șanse mari să devină 
tot mai cunoscută pentru străini. Numai 

de la începutul acestui an, aproape 40 
jurnaliști din Italia și Polonia au fost invitaţi 
să descopere Moldova și să promoveze 
potenţialul turistic al ţării noastre. Pe lângă 
tururi de presă, s-a desfășurat, în august, 
a doua ediţie a proiectului fotografi c „Dis-

cover the routes of life”. 12 fotografi  străini 
și locali au explorat unicitatea turistică a 
Moldovei în cadrul unui eveniment orientat 
spre turismul de aventură ușoară – un 
amestec dintre cultură, natură, gastrono-
mie și drumeţie. Toate aceste acţiuni au 

fost organizate cu suportul Proiectului de 
Competitivitate din Moldova, fi nanţat de 
USAID și Guvernul Suediei, în parteneriat cu 
Asociaţia Naţională pentru Turism Receptor 
din Moldova (ANTRIM).

Asemenea acţiuni se înscriu în noua 
campanie de promovare în străinătate a 
Republicii Moldova – „Be our guest!” („Fii 
oaspetele nostru!”). Brandul turistic de 
ţară „Moldova: Descoperă căile vieţii” va fi  
prezent, în noiembrie, la Târgul de Turism 
Warsaw din Polonia. De la începutul acestui 
an, ANTRIM, cu sprijinul Proiectului de 
Competitivitate din Moldova, a organizat 
participarea Republicii Moldova la alte 
patru expoziţii internaţionale: Salonul 
Turistic de la Poznan (februarie), ITB Berlin 
(martie), BIT Milano (aprilie), JATA din 
Tokyo (septembrie). 

Sursa: moldova9.com
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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    10/26/2017

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 12.00 18.00 14.00 7.00 12.00 10.00 9.00 10.00 9.00 10.00 18.00 14.00 8.00 12.00 10.00
Cartofi 3.00 5.00 3.80 3.00 6.00 4.00 4.50 5.00 4.50 3.50 8.00 6.50 3.80 5.00 4.00
Castraveţi 20.00 26.00 25.00 20.00 25.00 22.00 18.00 23.00 18.00 25.00 30.00 25.00 16.00 16.00 16.00
Ceapă albă  -  -  - 6.00 6.00 6.00 5.00 5.00 5.00 - - -  -  -  - 
Ceapă galbenă 3.00 3.50 3.50 3.00 4.50 3.50 3.00 4.00 3.00 4.00 5.00 4.50 3.50 4.00 4.00
Ceapă roşie  -  -   - - - - 7.00 7.00 7.00 - - -  -  -  - 
Ciuperci Shampinion  -  -   - 27.00 27.00 27.00 29.00 30.00 29.00 40.00 45.00 40.00 32.00 35.00 35.00
Dovlecei  -  -  - - - - 22.00 26.00 22.00 - - -  -  -  - 
Gogoşari 8.00 9.00 8.00 12.00 15.00 13.00 8.00 13.00 8.00 18.00 20.00 20.00  -  -  - 
Morcov 4.50 5.00 4.80 4.00 7.00 5.00 4.00 5.00 4.00 6.00 7.00 6.00 4.00 4.00 4.00
Pătrunjel  -  -  - - - - 40.00 40.00 40.00 - - -  -  -  - 
Praz  -  -   - - - - - - - 15.00 15.00 15.00  -  -  - 
Ridiche neagră 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 3.00 5.00 3.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.00 5.00
Ridiche de lună  -  -  - - - - - - - 20.00 20.00 20.00  -  -  - 
Roşii de seră 14.00 28.00 23.00 8.00 20.00 15.00 15.00 30.00 15.00 20.00 35.00 30.00 10.00 15.00 15.00
Roşii de câmp  -  -   - - - - 17.00 22.00 17.00 - - -  -  -  - 
Salată  -  -  - -’ - - 60.00 60.00 60.00 - - -  -  -  - 
Sfeclă de masă 4.00 4.00 4.00 3.50 4.50 3.50 3.00 5.00 3.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.00 5.00
Usturoi  -  -  - 45.00 45.00 45.00 40.00 50.00 40.00 35.00 60.00 50.00 30.00 30.00 30.00
Varză 2.50 2.50 2.50 1.70 3.00 2.00 1.30 1.80 1.30 3.00 5.00 4.00 3.50 4.00 4.00
Varză broccoli  -  -  - - - - 13.00 17.00 13.00 - - -  -  -  - 
Varză conopidă  -  -   - 12.00 15.00 14.00 7.00 8.00 7.00 15.00 20.00 15.00 15.00 15.00 15.00
Varză de pechin  -  -  - 12.00 15.00 14.00 6.00 7.00 6.00 10.00 12.00 12.00  -  -  - 
Varză roşie  -  -  - 6.00 7.00 7.00 - - - - - -  -  -  - 
Vinete  -  -   - - - - 13.00 15.00 13.00 10.00 15.00 12.00 9.00 10.00 10.00

FRUCTE
Banane  -  -   - - - - 21.00 23.00 21.00 23.00 25.00 25.00 23.00 23.00 23.00
Grepfrut  -  -   - - - - 20.00 20.00 20.00 - - -  -  -  - 
Lămâi  -  -   - - - - 23.00 24.00 23.00 35.00 40.00 40.00  -  -  - 
Mandarine  -  -  - - - - 19.00 20.00 19.00 25.00 28.00 28.00  -  -  - 
Mere 6.00 8.00 7.00 5.00 8.00 6.00 4.00 8.00 4.00 8.00 10.00 10.00 6.00 7.00 6.00
Mere Golden 7.00 8.00 8.00 6.00 12.00 9.00 6.00 8.00 6.00 10.00 12.00 12.00 8.00 9.00 8.00
Mere Idared 5.00 6.00 6.00 6.00 7.00 6.00 5.00 6.00 5.00 10.00 10.00 10.00 8.00 9.00 8.00
Mere Richard  -  -   - 7.00 12.00 10.00 8.00 10.00 8.00 12.00 15.00 15.00  -  -  - 
Miez de nucă 90.00 110.00 95.00 - - - - - - 45.00 110.00 75.00  -  -  - 
Pepene galben (zemos)  -  -  - - - - - - - 10.00 20.00 20.00  -  -  - 
Pepene verde (harbuz)  -  -   - - - - - - - 2.50 3.00 3.00  -  -  - 
Pere  -  -   - 10.00 15.00 12.00 8.00 12.00 8.00 10.00 25.00 15.00 10.00 10.00 10.00
Portocale  -  -   - - - - 19.00 20.00 19.00 - - -  -  -  - 
Prune  -  -   - - - - 8.00 20.00 8.00 15.00 20.00 15.00  -  -  - 
Prune uscate  -  -  - -’ - - 25.00 42.00 25.00 30.00 45.00 35.00  -  -  - 
Struguri albi de masă 10.00 15.00 11.00 8.00 10.00 10.00 10.00 12.00 10.00 10.00 15.00 15.00 10.00 10.00 10.00
Struguri de masă Moldova  -  -  - 9.00 10.00 9.00 7.00 8.00 7.00 10.00 12.00 10.00 7.00 8.00 8.00
Struguri Kişmiş  -  -  - - - - 10.00 11.00 10.00 - - -  -  -  - 
Struguri roşii de masă 10.00 18.00 13.00 9.00 9.00 9.00 8.00 16.00 8.00 10.00 15.00 15.00 7.00 8.00 8.00
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CERERI ȘI OFERTE

Responsabilitatea pentru veridicitatea ofertelor plasate aparţine 
www.agravista.md

OFERTE COMERCIALE

Mai multe informații găsiți pe 
www.agravista.md

OFERTE 

Produs / Servi-
ciu Preț Cantitate Contacte 

Floarea soarelui 100 t 
satul Bocani, raionul Fălești; 
Telefon: 079520844; Email: viito-
rul2014@rambler.ru 

Porumb 100 t 
satul Bocani, raionul Fălești; 
Telefon: 079520844; Email: viito-
rul2014@rambler.ru 

Baloate de lu-
cerna 

200 
unități 

satul Bocani, raionul Fălești; 
Telefon: 079520844; Email: viito-
rul2014@rambler.ru 

Floarea soarelui 6 500 MDL 200 t 

s. Petrești, r-N Ungheni; Telefon: 
+373 236 42276; Mobil: +373 
79041155; Email: snisteriuc@
mail.ru 

Floarea soarelui 6 800 MDL 150 t 

MD-3628, s. Frăsinești, raionul 
Ungheni ; Telefon: 00373 236 
45449, ; Mobil: 00373 69296057 
; Email: iancuion@mail.ru 

Mere 10 000 
MDL 50 t 

MD-3644, s. Sculeni, raio-
nul Ungheni ; Telefon: 00373 
236 63247; ; Mobil: 00373 
692168701 ; Email: rusupavel@
mail.md 

Porumb alimen-
tar 40 t 

s. Scumpia, raionul Fălești; 
Telefon: 037369711106; Email: 
iurie33@mail.ru 

Grâu 50 t s. Scumpia, raionul Fălești; Tele-
fon: 069711106; 

Floarea soarelui 50 t 
s. Scumpia, raionul Fălești; 
Telefon: 037369711106; Email: 
iurie33@mail.ru 

Porumb 200 t 
s. Scumpia, raionul Fălești; Te-
lefon: 060579329; Email: adoni-
ghevici@mail.ru 

Floarea soarelui 50 t 
s. Scumpia, raionul Fălești; Te-
lefon: 060579329; Email: adoni-
ghevici@mail.ru 

Porumb 100 t 
s. Horești, raionul Fălești; Te-
lefon: +37369108602; Email: 
mromanciuc@mail.ru 

Porumb 300 t 
Telefon: +373 25964457; Mobil: 
+37368525144; Email: agro-
plantbs@mail.md 

Puieți de tran-
dafi r 

10 000 
unități 

s. Glinjeni, raionul Fălești; Te-
lefon: 079540692; Email: vmis-
nei@rambler.ru 

Puieți de vișine 5 000 
unități 

s. Glinjeni, raionul Fălești; Te-
lefon: 079540692; Email: vmis-
nei@rambler.ru 

Puieți de cireșe 5 000 
unități 

s. Glinjeni, raionul Fălești; Te-
lefon: 079540692; Email: vmis-
nei@rambler.ru 

Grâu alimentar 300 t Fălești; Mobil: +37379559232; 
Email: agropompabs@mail.md 

Floarea soarelui 150 t Fălești; Mobil: +37379559232; 
Email: agropompabs@mail.md 

Pere 20 000 
MDL 5 t 

Ungheni, str. Caragiale 3/23; Te-
lefon: ; Mobil: +373 697 65623; 
Email: vpascaru@mail.md 

Floarea soarelui 7 200 MDL 300 t ; Telefon: ; Mobil: ; Email: pro-
gagroter@mail.ru 

Mere Golden 10 000 
MDL 50 t 

MD-3644, s. Sculeni, raio-
nul Ungheni ; Telefon: 00373 
236 63247; ; Mobil: 00373 
692168701 ; Email: rusupavel@
mail.md 

Floarea soarelui 7 000 MDL 150 t 

MD-3634, Mănoilești, Ungheni 
; Telefon: 00373 236 73203; ; 
Mobil: 00373 69947447 ; Email: 
diaconubs@mail.ru 

Floarea soarelui 50 t 
s. Obreja Nouă, raionul Fălești; 
Telefon: ; Mobil: +37369084207; 
Email: promah@mail.ru 

Porumb 25 t 
s. Obreja Nouă, raionul Fălești; 
Telefon: ; Mobil: +37369084207; 
Email: promah@mail.ru 

Grâu 25 t 
s. Obreja Nouă, raionul Făleşti; 
Telefon: ; Mobil: +37369084207; 
Email: promah@mail.ru 

Semințe de orz 15 t 

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

Semințe de Orz, 
Deveatâii Val 2 t 

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

Junci 28 unități 
s. Pânzareni, raionul Fălești; Te-
lefon: ; Mobil: 069095587; Email: 
lbiram@rambler.ru 

Ovine 20 unități 
s. Pânzareni, raionul Fălești; Mo-
bil: 069095587; Email: lbiram@
rambler.ru 

Porumb 200 t 
s. Pânzareni, raionul Fălești; Mo-
bil: 069095587; Email: lbiram@
rambler.ru 

fl oarea soarelui 7 000 MDL 100 t Telefon: ; Mobil: 067603000; 
Email: nastas.lux@gmail.com 

Grâu 100 t 

s. Izvoare, Ungheni; Tele-
fon: +37325969133; Mo-
bil: +37379223655; Email: 
certexbs@mail.md 

Floarea soarelui 200 t 

s. Izvoare, Ungheni; Tele-
fon: +37325969133; Mo-
bil: +37379223655; Email: 
certexbs@mail.md 

CERERI

Produs / Ser-
viciu 

Preț 
Cantita-

te 
Contacte 

Faina de grâu  
calitate superi-
oara 

5 500 MDL 500 t 

Ungheni; Telefon: +373 
69709309; Mobil: +373 
69709309; Email: estelitprim-
bs@mail.md 
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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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