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NOUL FOCAR DE PESTĂ PORCINĂ.
ANSA ÎNTREPRINDE MĂSURI
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În ianuarie-septembrie, producţia
globală agricolă în Moldova a însumat
22,509 mlrd. de lei, înregistrând o creştere
de 3,7% comparativ cu perioada similară
a anului 2016 în preţuri comparabile.

OPORTUNITĂŢI DE FINANŢARE

23,7 MIL DE DOLARI PENTRU AGRICUL
TORII DIN MOLDOVA, PRIN INTERMEDIUL
PROIECTULUI IFAD VII
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CONCURS PENTRU CITITORI!
PARTICIPĂ LA SONDAJ ȘI CÂȘTIGĂ
UN TELEFON MOBIL MARCA SAMSUNG!

În zootehnie, creşteri au fost înregistrate
doar în producţia de ouă - cu 5%, până la
478,8 mil. bucăţi. În acelaşi timp, producţia
de carne (de vite şi păsări în masă vie) a
constituit 145,5mii tone (-2,4%), de lapte 370,5 mii tone (-3,4%).
Acest lucru este determinat de reducerea şeptelului de bovine - cu 6,3%, până la
178,6 mii capete, porcine - cu 12,8%, până
la 434,4 mii, ovine şi caprine - cu 2,5%,
până la 897,6 mii. Totodată, în întreprinderile agricole şi în gospodăriile ţărăneşti se
atestă o creştere de 9,1% a efectivului de
păsări, numărul acestora depăşind 5,03 mil.
capete.

ÎN ATENŢIA PRODUCĂTORILOR AGRICOLI, CARE AU BENEFICIAT
SAU VOR BENEFICIA DE SUBVENŢII!

AGROinform ÎN REGIUNI
CRONICA ACTIVITĂŢILOR ORGANIZAŢIILOR
REGIONALE

Potrivit datele Biroului Naţional de Statistică, majorarea producţiei globale agricole a fost determinată de creşterea producţiei
vegetale cu 6,3%, producţia animalieră
marcând o descreştere cu 1,5%.
Conform datelor preliminare, recolta
globală a culturilor cerealiere şi leguminoase boabe în gospodăriile de toate categoriile
a constituit 1,56 mil. tone sau cu 2,5% mai

puţin faţă de anul 2016, din care recolta
grâului a constituit 1,236 mil. tone (-4,4%),
a orzului - 246 mii tone (-3,9%), leguminoase boabe - circa 70 mii tone (de 1,8 ori mai
mult).
De asemenea, au fost înregistrate
creşteri şi la nivelul productivităţii. Astfel,
roada medie a grâului a crescut cu 8,4%,
până la 38,9 q/ha, la floarea-soarelui - cu
12,1%, până la 22,2 q/ha, la struguri - cu
18,2%, până la 75,3 q/ha, la cartofi - cu
30,2%, până la 163,9 q/ha.
În acelaşi timp, din cauza ninsorilor
din aprilie, recolta de fructe sâmburoase a
scăzut cu 8,8%, până la 55,1 q/ha.
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Noi reguli de vizibilitate și transparenţă pentru agricultorii,
care au primit mijloace financiare din Fondul Naţional de Dezvoltare a Agriculturii şi Mediului Rural (FNDAMR). Începând
cu acest an, fiecare beneficiar de subvenţii pentru măsurile și
submăsurile din Regulamentul privind condiţiile, ordinea şi
procedura de acordare a mijloacelor Fondului Naţional de Dezvoltare a Agriculturii şi Mediului Rural, este obligat să aplice
elemente de identitate vizuală (plăcuţe informative, autocolante sau panouri informative), cu designul și grafica prestabilită, conţinând informaţia despre faptul că investiţia în acel

sau alt proiect a fost făcută anume cu mijloace financiare din
Fondul Naţional de Dezvoltare a Agriculturii şi Mediului Rural.
Agenţia de intervenţie și Plăţi pentru Agricultură a pus la dispoziţia beneficiarilor de subvenţii și un ghid informativ, care
conţine cerinţele și rigorile de utilizare a acestor elemente de
identitate vizuală.
Despre termenii în care trebuie asigurată această transparenţă,
dar și alte detalii noile rigori de vizibilitate,
citiţi în PAG. 7, în articolul: ”Important de știut!”

Vă puteţi abona la ziarul nostru
la toate oficiile poştale din ţară
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CHIȘINĂUL ȘI FMI AU AJUNS LA UN ACORD.
MOLDOVA VA OBŢINE O NOUĂ TRANȘĂ DE 22 DE MILIOANE DE DOLARI
Echipa FMI și autorităţile Republicii Moldova au
ajuns la un acord la nivel
de personal. În urma finalizării evaluării Programului, Republica Moldova
va avea acces circa 22
milioane dolari SUA.
„Am ajuns la un acord la
nivel de personal cu echipa
FMI, iar asta înseamnă
că programul continuă.
Următoarea tranșă urmează să fie de 22 de milioane
de dolari. Aduc mulţumiri
celor din echipa FMI,
care a muncit aici din 25
octombrie. Pentru mine
personal acestea sunt

momentele care contează
cu adevărat. Pentru noi
nu cel mai important e
primirea banilor de la fond,
ci programul cu Fondul,
ceea ce prezintă un certificat de încredere cu FMI”,
a declarat premirul Filip
la ședinţa Executivului. În
aprecierea sa a situaţiei din
R. Moldova, echipa FMI a
notat că pe termen mediu
se prognozează o creștere
economică de circa 4 la
sută. „În contextul politicilor bugetare curente, riscul
ca Moldova să se confrunte
cu probleme în deservirea
datoriei rămâne scăzut, iar
dinamica generală a dato-

riei publice are un caracter
sustenabil. Totuși, se atestă
în continuare riscuri semnificative. Printre acestea
se numără: incertitudinea
pe plan politic, în contextul
viitoarelor alegeri parlamentare, riscurile macrofinanciare legate de tergiversarea eforturilor decisive
de curăţare a sectorului
financiar și riscurile legate
de menţinerea ritmului
intens de implementare
a reformelor pe parcursul
unei perioade îndelungate,
cu scopul impulsionării
ritmului creșterii economice sustenabile”, notează
experţii.

„Este necesară o abordare complexă pentru a
impulsiona creșterea
economică, inclusiv prin
reformarea sectorului public, consolidarea
statului bazat pe drept,
îmbunătăţirea investiţiilor
în infrastructura publică și
capitalul uman, precum și
prin reforme de reglementare și instituţionale. Trebuie să fie păstrate transparenţa, responsabilitatea
și recuperarea costurilor
în sectorul energetic. În
afară de aceasta, salutăm
eforturile de contracarare a
economiei tenebre, fapt ce
ar stimula nu doar venitu-

rile la buget, dar și oferta
forţei de muncă. În acest
sens, reforma educaţiei
este esenţială pentru dezvoltarea capitalului uman
necesar pentru a sprijini

creşterea economică în
viitor. Este vitală promovarea cu insistenţă a acestei
agende, precum și implementarea ei”, mai scrie
într-un comunicat al FMI.

RELAŢIILE DE COMERŢ DINTRE REPUBLICA MOLDOVA ȘI UE
Implementarea componentei DCFTA a Acordului de
Asociere între Republica Moldova și Uniunea Europeană,
inclusiv și progresele înregistrate la capitolului Comerţ
și Dezvoltare Durabilă (TSD),
implicarea societăţii civile în
dialogul continuu referitor
la implementarea AA/DCFTA,
implementarea aranjamentelor de facilitare a comerţului
în raioanele de est ale ţării,
evoluţiile înregistrate la capitolul SPS, în special la exportul
produselor moldovenești de
origine animală pe piaţa comunitară, situaţia din sectorul
energetic și alte subiecte de
interes comun, au fost discutate astăzi de viceprim-ministrul, Octavian Calmîc, ministru
al Economiei și Infrastructurii,
cu Comisarul European pe
Comerţ, Cecilia Malmstrom,
aflată într-o vizită de două zile
în Republica Moldova.

Volumul exporturilor Republicii
Moldova pe piaţa europeană în
lunile ianuarie-august, 2017 a constituit circa 915,75 milioane USD
și reprezintă 64.13 % din totalul
exporturilor moldovenești, fiind cu
16,74% în creștere comparativ cu
perioada similară a anului 2016.
Analizând evoluţiile exporturile produselor agricole în Uniunea
Europeană în primele opt luni ale
anului curent, s-a constatat că
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acestea au însumat 332,41 milioane USD, ceea ce reprezintă circa
36,29% din totalul produselor
agricole moldovenești exportate
pe piaţa europeană, crescând cu
23,09% comparativ cu perioada
similară a anului trecut. Concomitent a fost accentuat că exporturile produselor industriale în
Uniunea Europeană au crescut cu
13,40% în comparaţie cu perioada
similară a anului precedent.

Pe parcursul a 3 ani de implementare a DCFTA, exporturile în
UE au înregistrat un trend pozitiv,
constituit 3,5 miliarde USD, progresând după semnare cu 15%.
Astfel, comerţul cu UE a contribuit cu 7,2% la creșterea exporturilor Republicii Moldova, iar
1360 companii autohtone (60%
din numărul total de companii
exportatoare) exportă în UE.
Cecilia Malmstrom și Octavian Calmîc au făcut un schimb
de opinii pe marginea solicitaţii
Republicii Moldova de revizuire a
contingentelor tarifare la export
în UE în sensul majorării acestora. În context, vicepremierul
Octavian Calmîc a menţionat că
această solicitare este dictată de
valorificarea contingentelor tarifare la exportul de fructe în UE în
perioada 1 ianuarie – 19 octombrie 2017, în special la strugurii
de masă și prune, precum și a
celor cu aplicarea mecanismului
anti-circumvention, unde s-a

depășit semnificativ contingentul
la grâu 416121 tone (554,8%) și
cereale prelucrate 11505 tone
(460%). În context, Comisarul
European pe Comerţ a menţionat că scrisoarea Ministerului
Economiei și Infrastructurii prin
care se solicită majorarea cotelor
a fost primită și se află în proces
de examinare.
Interlocutorii au abordat și
problema exportului produselor
de origine animală din Republica
Moldova pe piaţa comunitară. În
opinia Comisarului European pe
Comerţ, ţara noastră nu poate
valorifica pe deplin beneficiile
oferite de DCFTA fără a avansa
în domeniul respectiv. În context,
vicepremierul Octavian Calmîc a
menţionat că autorităţile naţionale întreprind un șir de măsuri
în direcţia deblocării situaţiei, dar
progresul lent la capitolul dat se
explică prin greutăţile cu care se
confruntă operatorii economici în
conformarea la rigorile UE.

JAPONEZII VOR SĂ CONSTRUIASCĂ
MAȘINI AGRICOLE NO-TIIL ÎN MOLDOVA
Compania japoneză Metal
Products, specializată în producţia de componente structurale
din oţel, dorește să investească
în Republica Moldova, pentru a
produce mașini agricole pentru
plantarea după tehnologia avansată no-till. Despre aceasta a
menţionat delegaţia companiei,
condusă de directorul ei general,
Susumu Watanabe, în Cdrul
unei întervederi cu viceministrul
Economiei și Infrastructurii,
Vitalie Iurcu.
Viceministrul Economiei și
Infrastructurii a salutat intenţia
companiei japoneze de a investi în
Republica Moldova, menţionând
că agricultura este un domeniu
important al economiei noastre,
iar Ministerul Economiei și Infrastructurii este interesat de oferirea
tuturor oportunităţilor pentru po-

tenţialii investitori inclusiv pentru
acest domeniu.
De asemenea, Vitalie Iurcu a
menţionat că cooperarea bilaterală
dintre Moldova și Japonia este în
ascensiune. Recent la Strășeni a
fost deschisă fabrica de produc-

milioane euro, care a creat peste
o mie locuri de muncă, dorește să
deschidă a doua fabrică în sudul
ţării cu alte o mie de locuri de
muncă.
Susumu Watanabe, Director
general al SRL.”Metal Products

ţie a cablajului electric pentru
automobile a companiei nipone
Sumitomo, cu o investiţie de 30
mln euro și 2.500 locuri de muncă,
iar Compania Fujikura, lansată
anul acesta cu o investiţie de 20

Europe”, filială a companiei Metal
Products, a menţionat că compania dată și-a deschis activitatea
în Moldova în anul curent, având
în colaborare doi specialiști moldoveni care au fost instruiţi în Ja-

ponia, intenţionează să analizeze
posibilităţile și facilităţile oferite
de Republica Moldova pentru a
investi într-un nou proiect privind
producerea mașinilor de plantare
după o nouă tehnologie moderna
no-till, menţionând, de asemenea, că agricultura moldovenească prezintă interes pentru
Japonia, de aceea va colabora cu
autorităţile nipone, care dispun
de profesioniști, ca în proiectul dat să colaboreze astfel de
specialiști performanţi pentru a
implementa tehnologii avansate,
mașini de înaltă calitate, în ţara
noastră.
Vitalie Iurcu, a dat asigurări
că ţara noastră dispune de locaţie
unde compania japoneză ar putea
construi fabrica de producere a
tehnicii agricole și va acorda tot
suportul necesar pentru deschiderea unei noi companii.
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NOUL FOCAR DE PESTĂ PORCINĂ. NUMĂRUL ANGAJAŢILOR DE LA ZEL-uri
A CRESCUT CU 63% ÎNTR-UN AN DE ZILE
ANSA ÎNTREPRINDE MĂSURI
Numărul personalului angajat în zonele
Agenţia Naţională pentru Siguranţa
Alimentelor(ANSA) dă
asigurări că întreprinde
toate măsurile de rigoare
pentru eradicarea focarului
de pestă porcină, depistat
pe 27 octombrie, curent trei
gospodării din satul Palanca, raionul Ștefan Vodă.
În cadrul unui briefing
de presă, organizat de ANSA,
Gheorghe Gaberi, Directorul
General al Agenţiei, a menţionat că în sarcina sefului
interimar al subdiviziuni teritoriale Ștefan Vodă, Ştefan
Titotrenco, s-a pus organizarea şi coordonarea activităţii
medicilor veterinari și a persoanelor auxiliare contractate
pentru eradicarea focarului
de pestă porcină africană.
Șefii subdiviziunilor
teritoriale pentru siguranţa
alimentelor au organizat
controlul obiectelor supuse
supravegherii sanitar-veterinare de stat cu risc sporit
pentru PPA (ferme, gospodării
ale populaţiei, abatoare, unităţi de procesare și tranșare a
cărnii, pieţe agroalimentare,
etc.) pentru excluderea apariţiei şi răspândirii bolii.
Subdiviziunea Teritorială
pentru Siguranţa Alimentelor Căușeni a delegat medici
veterinari oficiali și de liberă
practică pentru asigurarea
eradicării eficiente a focarului
de PPA în Palanca, Ştefan
Vodă pentru o perioadă de
60 de zile. Și subdiviziunea
Teritorială pentru Siguranţa
Alimentelor Comrat, a dispus
deplasarea medicilor veteri-

nari în localităţile raionului
Vulcănești pentru organizarea
controlului sanitar - veterinar
a tuturor obiectelor cu risc
sporit de infectare cu PPA.
Totodată, Centrul Republican de Diagnostic Veterinar
a organizat recepţionarea
operativă şi analiza probelor susupecte prelevate din
teritoriu. A fost aprobat un
grafic de serviciu permanent,
inclusiv în zilele de odihnă.
Direcţia comerţ internaţional
și coordonare a posturilor la
frontieră a Agenţiei intensi-

În prezent, în localitate se
desfăşoară ancheta epidemiologică şi se dezinfectează
locurile unde au fost întreţinute animalele afectate.
Porcinele din sat sunt plasate
sub observaţie sanitar-veterinară. Concomitent, a fost
intensificat controlul privind
traficul de porcine, produse
şi subproduse obţinute de la
acestea. Populaţia locală, în
special proprietarii de porcine, sunt instruiţi în vederea
respectării regulilor de biosecuritate.

economice libere din ţară este astăzi de 11.000,
adică o cifră cu 63% mai mare faţă de aceeași
perioadă a anului precedent. Cifra urmează să
crească constant și până la finele acestui an,
ajungând la 12.500O, afirmă ministrul Economiei și Infrastructurii, Octavian Calmîc.
„Preconizăm creșterea până la 12.500 până
la finele anului. În doi ani, sperăm ca numărul
să fie dublat. S-a datorat unor investiţii din
zone și subzone economice libere din ţară. În
noiembrie, vom lansa oficial a treia subzonă
de la Bălţi unde sunt investitori din Germania. Planificăm, pentru următorii doi ani, să
extindem cu 10.000 personalul de la Bălţi, ia
Vulcănești - cu 2.000, iar la Otaci să creăm

300 de locuri de muncă”, a declarat Calmîc, în
cadrul unei conferinţe presă.
Potrivit ministrului, 350 de milioane de
dolari sunt investite în ZEL-urile din ţară, dintre care 62 de milioane de dolari doar în acest
an, în creștere cu 40%.

ÎN JUMĂTATE DE AN ÎN REPUBLICA MOLDOVA
AU FOST LICHIDATE PESTE 4000 DE ÎNTREPRINDERI

fică conlucrarea cu Serviciul
Vamal și Poliţia de Frontieră
privind interzicerea transportării peste frontieră a carnii
și produselor din carne de
porcină.
Directorul General a
atenţionat persoanele, care
călătoresc în Ucraina, la
revenire să nu procure carne
sau produse din carne, fiindcă
astfel pot introduce virusul
PPA. Şi cei care pleacă în România, ar trebui să se abţină
de la transportarea cărnii sau
a produselor din carne, fiindcă
controlul la vamă este unul
strict şi nu permite trecerea
peste Prut a acestor produse.

Amintim că pe 27 octombrie curent, Direcţia raională
pentru siguranţa alimentelor
din Ştefan Vodă a anunţat
Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor despre
suspiciuni de Pestă Porcină
Africană la trei animale din
trei gospodării din satul Palanca. În aceiaşi zi, probele
de material patologic au
fost prelevate şi expediate la
Centrul Republican de Diagnostică Veterinară. Rezultatele analizei au confirmat
Pesta Porcină Africană. În
prezent în această localitate,
în acelaşi focar au mai pierit
4 porcine.

Peste 4000 de întreprinderi din Republica Moldova
au fost lichidate în semestrul
I al anului curent. Datele statistice arată că pentru prima
dată în ultimii șapte ani,
numărul de întreprinderi
lichidate a depășit numărul
celor înregistrate. Potrivit
experţilor, această tendinţă
a fost generată, parţial, de
simplificarea procedurii de
lichidare a întreprinderilor. Datele se conţin în publicaţia „Tendinţe în economia
Moldovei”, elaborată de Institutul Naţional de Cercetări
Economice.

trecute 3192 întreprinderi noi.
Concomitent, continuă tendinţa de creștere a numărului
de întreprinderi radiate. Astfel,
în această perioadă, numărul întreprinderilor radiate a
marcat cea mai mare creștere
comparativ cu perioada simila-

întreprinderi nou create a marcat o valoare negativă. Aceasta
semnifică faptul că numărul de
întreprinderi radiate a depășit
semnificativ numărul de
întreprinderi nou create. Este
prima dată în această perioadă
când se înregistrează o astfel

În semestrul întâi al anului
2017 numărul întreprinderilor
înregistrate de Camera Înregistrării de Stat a crescut cu
8,2% faţă de perioada similară
a anului trecut. Potrivit datelor
CÎS, în Registrul de stat au fost

ră a anilor 2011 - 2016. Numărul acestora a constituit 4166
de întreprinderi, în semestrul
întâi 2017, cu 85,9% mai ult
faţă de perioada similară a
anului trecut.
”În 2017 numărul net de

de situaţie. Parţial, acest lucru
se explică și prin faptul că a
fost simplificată procedura de
lichidare a întreprinderilor”, a
declarat Olga Timofei de la Institutul Naţional de Cercetări
Economice.

CLASAMENTUL DOING BUSINESS 2018: MOLDOVA, TOT PE LOCUL 44
Moldova şi-a păstrat poziţia
în clasamentul Doing Business
2018, ocupând locul 44 dintre
190 de ţări. Potrivit raportului
privind excelenţa în afaceri
Doing Business 2018, elaborat
de Banca Mondială și Corporaţia Financiară Internaţională,
Moldova este situată între
Serbia și România, cu un indice
de 73% din 100% (+ 0,2 puncte
procentuale pe an). În Doing
Business 2018, poziţia Republicii Moldova s-a îmbunătăţit la
3 criterii, la 5 s-a înrăutăţit, la
2 — a rămas neschimbate.
La criteriul «impozitare», ţara noastră a scăzut de
la locul 31 la 32. Rata totală
de impozitare în Moldova este
de 40,5% din profitul societăţii,
timpul pentru plata impozitelor
este de 181 de ore pe an, iar
numărul total al plăţilor fiscale
atinge 10 pe an.
Potrivit Doing Business
2018, în Moldova procedura de
înregistrare a întreprinderilor a

fost simplificată, iar la criteriu
ţara noastră s-a ridicat de la a 44
poziţie la a 23. În prezent, înregistrarea afacerilor în Moldova
durează 5 zile (6 zile în ratingul
precedent), prevede 4 proceduri (ca și în trecut) și costă
aproximativ 5,6% din venitul pe
cap de locuitor în ţară (anterior
— 6,2%).
Potrivit criteriului de «obţinere a autorizaţiei de construcţie», Moldova și-a păstrat locul
165. Obţinerea unei autorizaţii
în construcţie durează 276 de
zile, cuprinde 28 de proceduri
(procedura +1), iar costul este
de aproximativ 1,6% pe cap de
locuitor (în ratingul de anul trecut — 0,7%). Indicele controlului
calităţii în construcţii în ţara
noastră este de 12 (din 15).
În secţiunea privind conectarea la sistemele de alimentare
cu energie, Moldova a scăzut
de la locul 73 la 80. Conectarea
la reţeaua de electricitate din
ţara noastră implică 6 proceduri, durează 87 de zile și costă

721,4% din venitul mediu pe cap
de locuitor. Fiabilitatea aprovizionării și transparenţa indicelui
tarifar în Moldova este estimată
la 7 puncte din 8 posibile.
În categoria „înregistrarea
proprietăţii”, Moldova a urcat
cu o poziţie — de la locul 21 la
locul 20. Astăzi, este vorba de
5 proceduri, 5,5 zile și 1,1% din
costurile din valoarea proprietăţii (în ratingul de anul trecut

— 0,9%).Indicele de calitate al
sistemului de administrare a
terenurilor este de 22 (pe o scară
de la 0 la 30).
Potrivit criteriului de «primire
a creditelor», Moldova a ocupat
locul 42, coborând 10 poziţii.
Indicele nivelului de protecţie
a operaţiunilor de creditare în
Moldova a fost de 8 puncte (din
12), indicele de creditare — 6
(0-8), iar registrul de stat al

istoriei creditelor acoperă 13,6%
din populaţia adultă a ţării (în ratingul de anul trecut — 11,4%).
Moldova și-a îmbunătăţit poziţia
în categoria «protecţia investitorilor minoritari», ridicându-se
de la poziţia 42 la 33, dar şi-a
înrăutăţit-o în categoria «soluţionarea insolvenţei», ajungând
de la locul 60 pe 65. Procedura
medie de insolvenţă durează
2,8 ani, rata de restituire de la
companiile insolvabile este de
28 de cenţi pentru fiecare dolar,
costul procesului este de 15%
din valoarea proprietăţii, iar
indicele de eficienţă al cadrului
de reglementare din ţara noastră
este de 12 pe o scară de 0-16.
În domeniul comerţului internaţional, ţara noastră a scăzut
cu o poziţie, situându-se pe locul
35, deși cifrele absolute nu s-au
schimbat comparativ cu anul
precedent: pentru export, costul
procesării documentelor este de
$44 şi 48 de ore, alţi $76 reprezintă costul controlului vamal (3
ore). La import costul procesării

documentelor este de $41 (2
ore), alţi $83 reprezintă costul
controlului vamal (4 ore).
În secţiunea «executarea
contractelor» — Moldova a păstrat poziţia de anul trecut — 62.
Pentru executarea contractelor
în Moldova sunt cheltuite 585 de
zile, costurile de judecată fiind de
28,6% din valoarea creanţei, iar
indicele de calitate al sistemului
judiciar este estimat la 9,5 din 18
puncte.
Clasamentul mondial al
Doing Business 2018 este condus de Noua Zeelandă. Primii 10
lideri sunt Singapore, Danemarca, Coreea de Sud, Hong Kong,
Statele Unite, Marea Britanie,
Norvegia, Georgia și Suedia.
La coada clasamentului se află
Eritreea și Somalia. Ucraina
şi România, ţările vecine ale
Republicii Moldova, au ocupat
locul 76 şi 45, respectiv. Ucraina
și-a îmbunătăţit situaţia cu 4
poziţii, România, dimpotrivă, a
scăzut cu 9.
Sursa: infomarket.md
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OPORTUNITĂŢI DE COLABORARE MOLDO-ARGENTINIANĂ
ÎN DOMENIUL AGRICOL
Secretarul General al
Ministerului Agriculturii,
Dezvoltării Regionale și
Mediului, Iurie Ușurelu a
discutat cu Excelenţa Sa,
Felipe Alvarez de Toledo,
Ambasador Extraordinar și
Plenipotenţiar al Republicii Argentina la Chișinău,
despre oportunităţile de
colaborare și cooperare
bilaterală în domeniul
agricol.
Conform datelor Biroului
Naţional de Statistică, volumul schimbului comercial

între Republica Moldova și
Republica Argentina cu produse agricole și agroalimentare în anul 2016a constituit

circa 4,916 mIl. USD, fiind
cu 0,3 mIl. mai mult decât în
anul 2015.
Principalele grupe de

produse importate din Republica Argentina în anul 2016
au fost: produse de origine
animală (46,9%), produse de
origine vegetală (43,6%),produse procesate (6,6%), cât
și reziduuri și deșeuri ale
industriei alimentare (2,9%).
În cadrul dialogului,
oficialii și-au exprimat
disponibilitatea de a realiza
un schimb de experienţă și
bune practici dintre instituţiile de resort din ambele
ţări, în domeniile agriculturii, dezvoltării regionale și
mediului.

”Facilitarea și intensificarea schimbului comercial
cu produse agroalimentare
între Republica Moldova și
Argentina, ar fi un impuls de
dezvoltare pentru producătorii autohtoni. Suntem
interesaţi de facilitarea
dezvoltării parteneriatelor de
afaceri și stabilirea relaţiilor
de parteneriat dintre companiile autohtone producătoare
de produse agroalimentare
(fructe și legume proaspete) și cele din Argentina”, a
precizat Secretarul General
al Ministerului Agricultu-

rii, Dezvoltării Regionale și
Mediului, Iurie Ușurelu.
Totodată, Secretarul
General al ministerului a
subliniat necesitatea realizării unui schimb de materiale informaţionale privind
potenţialul de producere și
export în sectorul agricol
din ambele ţări în vederea
familiarizării potenţialilor
importatori.
La rândul său, Excelenţa
Sa, Alvarez de Toledo și-a
exprimat disponibilitatea de
a spori comunicarea eficientă dintre instituţiile vizate.

REPUBLICA MOLDOVA ȘI IORDANIA ÎȘI INTENSIFICĂ
COLABORAREA ÎN DOMENIUL AGRICULTURII,
DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI MEDIULUI

SERVICIUL HIDROMETEOROLOGIC
A CELEBRAT ADERAREA LA COMUNITATEA
EUROPEANĂ METEOALARM

Colaborarea bilaterală în domeniul
agriculturii, dezvoltării regionale și
mediului dintre Moldova și Iordania, la
fel prezintă oportunităţi care urmează
a fi valorificate. În cadrul unei întrevederi a Viceministrulului Agriculturii și
Industriei Alimentare, Vasile Luca cu
Excelenţa Sa, Saker Malkawi, Ambasador Extraordinar și Plenipotenţiar
al Regatului Hașemit al Iordaniei în
Republica Moldova, s-a discutat despre iniţierea schimbului de experienţe
și bune practici în domeniul dezvoltării
regionale și protecţiei mediului, despre
realizarea unui schimb de oferte de
export ale produselor din complexul agroindustrial și agroalimentar,
precum și au stabilit priorităţile de
cooperare și colaborare bilaterală
dintre instituţii.

Pe 2 noiembrie 2017, Serviciul
Hidrometeorologic de Stat din Republica Moldova a organizat un atelier
de lucru pentru a celebra aderarea la
comunitatea europeană meteoalarm,
drepturile în calitate de membru al
EUMETNET, funcţionarea individuală
a sistemului de alarme meteo al UE,
precum și de a consolida parteneriatul
dintre Serviciul Hidrometeorologic și
Institutul Central de Meteorologie și
Geodinamică (ZAMG) în vederea continuării colaborării.
”Ţara noastră are o suprafaţă mică,
dar impactul schimbărilor climatice

Aceste activităţi includ sistemele de
observare, prelucrarea datelor, produsele de prognoză de bază, cercetarea și
dezvoltarea și instruirea.
În cadrul acestui parteneriat,
partea austriacă (Ambasada Austriei în Republica Moldova) a facilitat
stabilirea contactelor cu comunitatea
europeană a radarului meteorologic și
a oferit consultanţă referitor la procedura de înscriere a membrilor EUMETNET și avertismentele meteorologice
în conformitate cu standardele europene, inclusiv furnizarea informaţiilor
în formatele tehnice corecte.

este major asupra întregului teritoriu.
Fluctuaţiile mari de temperatură în
timpul iernii și primăverii, valurile de
arșiţă, inundaţiile, grindina sunt fenomene ce afectează atât economia ţării,
dar și populaţia. Avertizarea timpurie
a fenomenelor climatice extreme are
o importanţă deosebită și va ajuta
autorităţile să îmbunătăţească managementul riscului dezastrelor naturale,
iar pentru cetăţeni va fi ușor să înveţe
să se adapteze și să facă faţă acestor
fenomene”, a menţionat în cadrul
atelierului, viceministrul Mediului, Ion
Apostol.
EUMETNET este un grup de 31
de servicii meteorologice naţionale
europene care oferă un cadru pentru
organizarea de programe de cooperare
între membrii săi în diferitele domenii
ale activităţilor meteorologice de bază.

Totodată, cooperarea a îmbunătăţit
diseminarea avertismentelor și a datelor către factorii de decizie, utilizatorii
finali și publicul larg la nivel naţional
(site-ul Serviciului Hidrometeorologic)
și la nivel internaţional (Meteoalarm).
Aderarea la comunitatea europeană Meteoalarm a fost posibilă
graţie Proiectului ADA/UNDP „Suport
pentru Procesul Naţional de Planificare a Adaptării Republicii Moldova
la schimbările climatice”, în cadrul
căruia a fost iniţiat parteneriatul
dintre Serviciul Hidrometeorologic
de Stat din Republica Moldova și
Institutul Central de Meteorologie și
Geodinamică cu scopul de a consolida
capacitatea și funcţionarea instituţională a Serviciului Hidrometeorologic
din ţara noastră în conformitate cu
standardele OMS.

”Ne dorim să facilităm și să
sporim familiarizarea importatorilor și
agenţilor economici cu potenţialul de
producere și export în sectorul agricol
din ambele ţări, pentru a spori relaţiile
bilaterale și posibilităţile de importexport. De asemenea, ne propunem să
sporim comunicarea dintre companiile

autohtone producătoare de produse
agroalimentare (fructe, legume) și
cele din Iordania în vederea dezvoltării
parteneriatelor de afaceri”, a precizat
viceministrul Agriculturii și Industriei
Alimentare, Vasile Luca, în discuţiile
cu Ambasadorul.
Disponibilitatea de a dezvolta
relaţii bilaterale eficiente ce ar spori
cooperarea și colaborarea oamenilor de
afaceri din ambele ţări și-a exprimat și
Excelenţa Sa, ambasadorul Iordaniei în
ţara noastră.

Menţionăm că Republica Moldova și
Iordania au semnat un Memorandum de
Înţelegere privind cooperarea în domeniul agriculturii și industriei alimentare,
în septembrie 2016, în orașul Amman.
Scopul fiind dezvoltarea și intensificarea
cooperării bilaterale în domeniul agriculturii între cele două ţări, pe segmentele
de interes reciproc.
Conform datelor BNS, pe parcursul anului trecut, exportul mărfurilor
moldovenești în Iordania a însumat 2.565,7 mii USD.

LACUL DIN PREAJMA MĂNĂSTIRII CĂPRIANA A FOST
TRATAT, AERAT ȘI CURĂŢAT ECOLOGIC
Un lac din satul Căpriana, raionul
Strășeni a fost tratat, aerat și curăţat
ecologic, în cadrul unui proiect susţinut de Ambasada Franţei în Republica
Moldova. Recent, în au fost prezentate
principalele lucrări de curăţare și
gestionare a bazinului acvatic ce au
fost efectuate pe parcursul a șase luni,
precum și au fost menţionate avantajele unui sistem de aerare în mediul
acvatic. Costul total al lucrărilor a
constituit circa 18 mii euro.
La evenimentul organizat cu această
ocazie, a participat viceministrul Mediului, Ion Apostol, Excelenţa Sa, Pascal
Vagogne, Ambasador Extraordinar și
Plenipotenţiar al Republicii Franceze
în Republica Moldova și reprezentanţii
autorităţilor publice locale.
”Mulţumim mult partenerilor pentru
suportul oferit. Prin realizarea proiectului au fost soluţionate mai multe
probleme ce ţin de mirosurile intense din
localitate, mortalitatea peștilor și invazia

algelor. Astfel de acţiuni sunt necesare
practic în fiecare lac din localităţile ţării
pentru a reduce mortalitatea peștilor,
în special în perioada de vară, și pentru
a promova dezvoltarea pisciculturii”,
a subliniat viceministrul Mediului, Ion
Apostol, în cadrul evenimentului.
”Mă aflu în ţara dumneavoastră de
trei ani, timp în care am contemplat
frumuseţea naturii. Mă bucur să observ
acţiunile autorităţilor în vederea tratării
apelor și acţiuni de protecţie a mediului
înconjurător. Curăţarea lacului din preaj-

ma mănăstirii Căpriana este un proiect
mic, dar ne dorim o colaborare eficientă
pentru a dezvolta asemenea proiecte și
în alte localităţi ale Republicii Moldova.
Mă gândesc la orașul Chișinău, unde în
fiecare parc este câte un lac”, a precizat
Excelenţa Sa, Pascal Vagogne.
În cadrul proiectului au fost efectuate teste de laborator pentru a determina
condiţiile chimice și biologice ale lacului,
iar rezultatele au demonstrat că lacul
avea nivelul înalt de eutrofizare. Principalele cauze fiind mirosurile intense,
mortalitatea peștilor și invazia algelor de
tip cianobacterii.
Ulterior, pentru soluţionarea problemelor a fost instalat un sistem de aerare
ce pompează apa de la fundul lacului
spre suprafaţă, îmbunătăţind astfel,
transparenţa ei, sporește accelerarea
descompunerii materiei organice și
reduce formarea nămolului, crește oxigenul în apă, evacuează gazele toxice și
urât mirositoare, precum și stimulează
viaţa biologică a lacului.
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23,7 MIL DE DOLARI PENTRU AGRICULTORII DIN MOLDOVA,
PRIN INTERMEDIUL PROIECTULUI IFAD VII
Ministerul Agriculturii, Dezvoltării
Regioanle și Mediului împreună cu Unitatea Consolidată pentru Implementarea
Programelor Fondului Internaţional pentru Dezvoltarea Agricolă (UCIP-IFAD) au
prezentat, pe data de 6 noiembrie, 2017,
în cadrul unei de conferinţe de presă,
oportunităţile agricultorilor de obţinere
a finanţării din cadrul unui nou proiect
finanţat de IFAD. Prevederile Proiectului
vor fi realizate începând cu acest an și
urmează a fi finalizat în anul 2023.
Scopul Proiectului de Rezilienţă
Rurală(IFAD VII) este de a spori dezvoltarea economică și a fortifica rezilienţa la
schimbările climaterice în agricultură. De
asemenea, Proiectul de finanţare va oferi
antreprenorilor din Republica Moldova o
sursă de finanţare accesibilă și pe termen
lung pentru dezvoltarea afacerilor.
”Vom acorda consultanţă tuturor agriculturilor pentru a cunoaște oportunităţile
de finanţare. Vor fi acceptate prin concurs
proiecte de dezvoltare a infrastructurii
publice cu caracter economic. Pe parcursul
implementării Proiectului se preconizează
a fi construite 24 reţele de aprovizionare
cu apă pentru irigare pentru 75 beneficiari
agricoli, cu un potenţial de irigare acoperind o suprafaţă de 1400 ha; 12 segmente de drum pentru facilitarea accesului
la zonele de producere; vor fi reabilitate
4-5 bazine pentru captarea apei. În baza
investiţiilor pentru dezvoltarea infrastructurii, pentru cultivarea culturilor cu valoare
înaltă pe suprafeţe irigate vor fi create

peste 700 locuri noi de muncă, din care 280
permanente. Proiectul va finanţa granturi
producătorilor agricoli pentru înfiinţarea
învelișurilor de ierburi pentru a combate
eroziunea solului, proiectele de reabilitare a
pășunilor, precum și proiectele de protecţie
a zonelor riverane și a lacurilor”, a menţionat în conferinţa de presă, Victor Roșca,
directorul UCIP-IFAD.
”Din suma totală alocată de IFAD, circa
75% sunt sub formă de împrumut, acordat
ţării noastre pe un termen de până la 25
ani, perioada de graţie 5 ani, rata dobânzii
fixă de 1,25%. Alte 25 la sută din sursele
financiare constituie grant nerambursabil.

ÎN ATENŢIA FERMIERILOR,
ASOCIAŢIILOR DE FERMIERI,
STUDENŢILOR ȘI MASTERANZILOR
DIN DOMENIUL AGRICOL
Ministerul Agriculturii,
Dezvoltării Regionale și
Mediului informează că
recent, s-a finalizat Proiectul „Seria de manuale
pentru antreprenorii din
mediul rural din Republica
Moldova” implementat de
Universitatea de Știinţe ale
Vieţii din Tartu cu sprijinul
financiar al Ministerului
Afacerilor Externe al Republicii Estonia.
Ca rezultat, au fost
elaborate, tipărite și lansate
2 manuale (în limba rusă)
întitulate „Economia și
analiza rezultatelor activităţii economice” și „Diversificarea întreprinderilor din
mediul rural”, care au ca
obiectiv oferirea accesului
fermierilor, studenţilor,
masteranzilor din Republica
Moldova la experienţa de
dezvoltare și unele istorii de
succes ale întreprinderilor
și fermierilor din mediul
rural din Estonia.
Manualele sunt disponibile pentru a fi descărcate
în format electronic pe
pagina web a Ministerului
Agriculturii, Dezvoltării
Regionale și Mediului.

Aproximativ 420 de producători agricoli
vor beneficia de granturi pentru măsuri
de îmbunătăţire a rezilienţei la schimbările climatice, iar alţi peste 600 de micro
antreprenori, tineri antreprenori și întreprinderi mici și mijlocii vor beneficia de
credite preferenţiale pentru dezvoltarea
agrobisness-ului”, a subliniat Victor Roșca,
directorul UCIP-IFAD
La rândul său, Elena Burlacu, manager
creditare a vorbit despre asistenţa acordată
în vederea finanţării investiţiilor pe termen
lung.
“De serviciile financiare vor putea
beneficia Întreprinderile mici și mijlocii în

sumă de până la 250 mii dol SUA pe un termen de până la 8 ani. Proiectul va continua
susţinerea tinerilor antreprenori, aceștia
vor benefica de finanţare în suma de până
la 700 mii lei pe un termen de până la 8
ani pentru dezvoltarea activităţilor agricole
și non-agricole. Micii antreprenori, membrii
Asociaţiilor de Economii și Împrumuturi, la
fel vor avea acces la finanţare, pe termen
de până la 5 ani, suma 150 000 lei, pentru
activităţi agricole și non-agricole. Pentru a
asigura incluziunea micilor antreprenori și
a tinerilor, Proiectul prevede crearea unui
fond de garantare a creditelor prin care va
acoperi o parte a gajului solicitat pentru
asigurarea creditelor” a menţionat Elena
Burlacu.
Totodată, reprezentanţii UCIP-IFAD
au comunicat că grupurile de beneficiari
vor dispune de finanţare pe termen lung
pentru dezvoltarea investiţiilor în activităţi
agricole vor și le vor fi acordate granturi
competitive, de până la 25 mii dol SUA,
inclusiv pentru crearea unităţilor de procesare, iar pentru fortificarea capacităţilor
instrucţionale grupurile de producători vor
beneficia de asistenţă tehnică și instruiri.
Astfel, afacerile din agricultură vor deveni
mai durabile, mai competitive, inclusiv
mai atractive pentru a fi finanţate, precum
și vor fi promovate inovaţii și tehnologii
de adaptare la schimbările climaterice.
Obiectivul fiind de a îmbunătăţi condiţiile
de viaţă ale cetăţenilor, a reduce fluxul migraţiei din zona rurală, a spori siguranţa și
securitatea alimentară, precum și vulnerabilitatea la schimbările climaterice.

PROPUNERI DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A REGLEMENTĂRILOR
PENTRU ACTIVITATEA ANTREPRENORILOR AGRICOLI
Proiectul USAID Agricultura
Performantă în Moldova (APM)
constată mai multe lacune ale
cadrului regulator și a procedurilor administrative referitoare la lanţurile valorice cum
sunt merele, strugurii de masă,
sâmburoasele, legumele cultivate în câmp deschis și în sere,
pomușoarele, și mierea naturală.
Aceste constatări dar și posibilităţile de reducere a poverii
juridice și administrative asupra
producătorilor agricoli au fost
prezentate de experţii APM în
cadrul unei întruniri la care au
participat reprezentanţii instituţiilor publice din domeniul
agricol, asociaţiilor producătorilor agricoli, fermieri etc.
Constatările au fost formulate
urmare a unei analize complexe
a reglementărilor privind timpul,
costul, acţiunile, documentele
însoţitoare necesare, actul final,
specifice etapei de înregistrare,
furnizare de materie primă și
echipamente, producere, procesare, distribuire, comercializare și
export.
În general, potrivit concluziilor
studiului, cadrul regulator referitor la lanţurile valorice analizate
este destul de permisiv și tinde să
ușureze eforturile administrative
și birocratice cu care se confruntă
producătorii agricoli. Totuși, există

domenii și procese care nu sunt
suficient reglementate, fapt ce creează obstacole pentru agricultori.
Astfel, la etapa de înregistrare a
afacerii au fost identificate lacune
ale cadrului regulator privind
recunoașterea grupurilor de producători. La etapa aprovizionării
afacerii s-au constat drept complicate procedurile de testare și
înregistrare a soiurilor de plante,

material săditor, ceea ce duce la
apariţia și comercializarea materialului săditor de calitate proastă, lipsa reglementărilor privind
calitatea materialului săditor în
special în sectorul pomușoarelor,
lipsa cerinţelor de calitate pentru
produsele apicole etc.
Participanţii la întrunire au
confirmat concluziile studiului
și au dezbătut planul de acţiuni

chiar dacă acestea sunt deja înregistrate în Catalogul comun al UE
al soiurilor de plante. Complicată
este considerată și procedura de
obţinere a autorizaţiei de mediu
pentru folosinţa specială a apei.
Totodată, cartografierea efectuată de Proiectul USAID APM a
identificat la etapa de producere
și procesare lipsa unui control
eficient asupra producătorilor de

propus pentru implementarea
recomandărilor de înlăturare a
constrângerilor menţionate.
Proiectul USAID Agricultura
Performantă în Moldova (APM) își
propune în perioada 2016-2021 să
ajute producătorii agricoli să sporească competitivitatea produselor
agricole autohtone cu valoare înaltă și să crească vânzările pe piaţa
locală și internaţională.
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IMPLEMENTAREA PROGRAMULUI „PRIMA CASĂ”, APROBATĂ DE GUVERN
Cabinetul de miniștri a
aprobat în ședinţa de marţi,
7 noiembrie, proiectul de
lege pentru implementarea
programului „Prima Casă”,
prin care familiile tinere
vor avea acces facilitat
la creditare. Programul
are ca scop acordarea de
către stat a unui sprijin
persoanelor care doresc
să achiziţioneze o locuinţă, dar care nu dispun de
fonduri suficiente și nici nu
se încadrează în condiţiile
actuale de obţinere a unui
credit ipotecar. Implementarea acestui proiect este
gândită inclusiv ca o soluţie
pentru a reduce migraţia în
rândurile tinerilor.

Prevederile principale ale
proiectului sunt: participaţia
proprie iniţială (avansul) trebuie să fie cel puţin 10% din
preţul locuinţei, preţul locuinţei nu trebuie să depășească
1 milion de lei, termenul de
rambursare a creditului este

de până la 25 de ani, iar statul
va garanta circa 50% din
soldul creditului acordat. Programul se adresează cetăţenilor cu vârsta de maxim 45 de
ani, care nu deţin o locuinţă
în proprietate și care nu au în
derulare credite ipotecare.

AJUTORUL SOCIAL VA PUTEA FI SOLICITAT
ȘI PRIN TELEFON,
NU DOAR PE SUPORT DE HÂRTIE
Modalitatea de solicitare a ajutorului social
de către cetăţeni a fost
simplificată. Potrivit unor
modificări și completări la
Regulamentul cu privire
la modul de stabilite și de
plată a ajutorului social,
aprobate de către Executiv, solicitarea nu va
putea fi depusă nu doar
pe suport de hârtie, cum
este în prezent, dar și prin
telefon.
De asemenea, cererile
incomplete vor fi acceptate
pentru examinare urmând
ca pe parcursul a cinci zile
lucrătoare din momentul

înregistrării să fie fi prezentate datele sau actele
necesare. Cererile vor fi
înregistrate și examinate
prin intermediul Sistemului informaţional automatizat „Asistenţă Socială”. În
același timp, documentul
reglementează mecanismul
de implementare a Acordului de cooperare încheiat
între beneficiarul de ajutor

social și Direcţia asistenţă
socială și protecţie a familiei. Astfel, persoana care
va beneficia de prestaţii
sociale își asumă obligaţia
să utilizeze resursele financiare primite în folosul
familiei, primordial pentru
asigurarea cu produse
alimentare, vestimentaţie, îngrijiri medicale și
școlarizarea obligatorie
a copiilor. Corectitudinea
utilizării banilor primiţi
va fi verificată de comisiile
instituite la nivel local.
Dacă se va constata încălcarea repetată a obligaţiilor
asumate, ajutorul social va
fi stopat.

CÂND VA ÎNCEPE CONTROLUL MIXT
LA FRONTIERA CU UCRAINA
Controlul comun în punctele de trecere a frontierei
moldo-ucrainene va începe
în urma ratificării de către
cele două state a Acordului
bilateral semnat în luna
octombrie curent. Anunţul a
fost făcut pentru noi.md de
către specialistul principal
al Direcţiei control al trecerii
frontierei din cadrul Poliţiei
de Frontieră, Victor Apostu.
Potrivit sursei citate, după
ratificarea Acordului, autorităţile moldo-ucrainene vor
stabili ordinea punctelor de

frontieră în care va fi iniţiat
controlul comun. „Controlul
comun nu va începe concomitent la toate punctele, dar va
fi iniţiat în baza unor criterii
precum: fluxul de pasageri,
infrastructura și existenţa
personalului instruit. Nu
credem că această perioadă
va dura foarte mult. Totodată,
în acest timp, urmează a fi
semnate mai multe protocoale adiţionale”, a spus Apostu.
Acordul privind controlul
în comun la frontiera moldoucraineană a fost semnat în
cadrul vizitei oficiale din 6 oc-

tombrie curent a Premierului
Ucrainei, Volodimir Groisman,
în Republica Moldova. Documentul a fost încheiat între
Republica Moldova și Ucraina
pentru o perioadă de cinci
ani și este în conformitate cu
angajamentele asumate de
cele două state prin Acordurile de Asociere cu Uniunea
Europeană.
În prezent, activează cinci
puncte comune de trecere la
frontiera moldo-ucraineană. Totodată, R. Moldova și
Ucraina au la frontieră 67 de
puncte de trecere, dintre care
25 sânt pe segmentul transnistrean.
Autorităţile moldovenești
au remis recent un acord
privind iniţierea controlului
comun și la punctele de la
frontiera moldo-română, iar
în prezent sunt în așteptarea
unui răspuns.
Foto: wikipedia.org

Proiectul de lege stabilește
regulile pentru toate părţile
implicate în procesul de acordare și obţinere a creditelor
ipotecare, parţial garantate de
stat, prin programul „Prima
Casă”. Sunt prevăzute, astfel,
criteriile de eligibilitate a
beneficiarilor de program,
criteriile de eligibilitate a
băncilor care pot acorda astfel
de credite, mecanismul de
garantare, precum și comisioanele și tarifele cu care vor
opera băncile comerciale.
De asemenea, printr-un
alt proiect de lege, aprobat tot
astăzi, s-a decis modificarea
unor taxe de stat pentru contractele de ipotecă semnate
în cadrul Programului „Prima

Casă”. Astfel, este micșorată
până la 0,1% taxa de stat pentru autentificarea contractelor
de înstrăinare a imobilului și
până la 50 de lei taxa pentru
autentificarea contractelor
de ipotecă semnate în cadrul
programului. A fost acceptată totodată și diminuarea
onorariilor notarilor publici
și executorilor judecătorești
pentru acţiunile efectuate în
privinţa bunurilor imobile
procurate prin intermediul
programului de stat.
Ambele proiecte de lege
vor fi trimise Parlamentului
spre adoptare.
Menţionăm că programul
„Prima Casă” se va aplica pe
întreg teritoriul Republicii

Moldova și poartă un caracter
social, reprezentat în special
de intervenţia statului în procesul de garantare a creditelor
ipotecare. Ideea și conceptul
programului se bazează pe experienţa pozitivă a ţărilor din
regiune, în special a României.
Plafonul anual al garanţiilor
de stat, cât și suma mijloacelor
financiare destinate executării
garanţiilor de stat emise vor fi
stabilite anual. În bugetul de
stat pentru 2017 este prevăzut
un fond de garantare în valoare de 15 milioane de lei pentru
creditele ipotecare acordate
prin intermediul programului
guvernamental „Prima Casă”.
Foto:
ceccarbusinessmagazine.ro

MAI MULTĂ ATENŢIE LA FUNCŢIONAREA
DISPOZITIVELOR MEDICALE
Dispozitivele medicale din cadrul instituţiilor
medico-sanitare vor fi supuse
obligatoriu verificărilor
periodice. În acest scop,
autorităţile au aprobat și un
Regulament care stabilește
nomenclatorul tipurilor de
dispozitive și mecanismul
de verificare a acestora, în
conformitate cu standardele
internaţionale.
Potrivit Regulamentului,
structurile acreditate vor
efectua obligatoriu, o dată la
doi ani, verificarea dispozitivelor medicale și vor emite un
buletin de verificare periodică.
În acest buletin vor fi incluse
rezultatele examinărilor și
concluzia referitor la utilizarea dispozitivelor medicale.
Printre dispozitivele

medicale care urmează a fi supuse verificărilor se numără:
dispozitivele de anestezie, de
respiraţie artificială, incubatoare pentru nou-născuţi,
electrocardiografele, ultrasonografele, monitoarele pentru
pacienţi, pompele de infuzie
și altele.
Prima verificare a dispozitivelor se va efectua începând
de la data expirării termenu-

lui de garanţie al acestora sau
la solicitarea utilizatorului.
Dispozitivele medicale neconforme vor fi supuse reparaţiilor, după care vor fi prezentate
pentru o nouă verificare.
Implementarea prevederilor documentului va spori
calitatea serviciilor medicale
prestate și siguranţa pacienţilor.
Foto: avocatoo.ro

PODUL DE PE GURA BÎCULUI
VA FI REDESCHIS PE 20 NOIEMBRIE
Podul de peste râul Nistru din preajma localităţii
Gura Bîcului și Bîcioc va
fi redeschis pe 20 noiembrie a.c. O decizie în acest
sens a fost semnată de
reprezentanţii politici de la
Chișinău și Tiraspol. Conform înţelegerii, părţile vor
solicita suport financiar
partenerilor internaţionali
în formatul de negocieri
„5+2” pentru realizarea
lucrărilor de reparaţie, restabilire a parametrilor de
exploatare și îmbunătăţire
a infrastructurii rutiere a
podului.
De asemenea, părţile au
convenit ca podul de la Gura
Bîcului să nu fie utilizat în
scopuri militare și au confirmat că se vor abţine de la
orice acţiuni de acest gen.
Repunerea în circulaţie a
podului pe care trece magis-

trala internaţională M14 va
oferi posibilitatea relansării
liberei circulaţii a persoanelor, mijloacelor de transport
și a bunurilor de pe ambele
maluri ale Nistrului. Totodată, măsura va facilita activitatea agenţilor economici
și va stimula dezvoltarea
mediului investiţional.
Podul dintre satele

Gura-Bîcului și Bîcioc este
un traseu internaţional, care
a fost distrus în anul 1992.
Ulterior acesta a fost reconstruit din fonduri europene,
dar până în prezent nu a
fost dat în exploatare din cauza unor divergenţe politice
dintre Chișinău și Tiraspol.
Foto: europalibera.org
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IMPORTANT DE ȘTIUT!
Agenţia de Intervenţie și Plăţi
pentru Agricultură informează că, în
urma finalizării campaniei de recepţionare a cererilor de subvenţionare
pentru anul 2017, fiecare beneficiar
de subvenţie, în termen de 15 zile
este obligat să realizeze și să aplice
materialele de vizibilitate (autocolant, plăcuţă informativă și panou
informativ), cu respectarea prevederilor Regulamentului privind condiţiile, ordinea şi procedura de acordare
a mijloacelor Fondului Naţional de
Dezvoltare a Agriculturii şi Mediului
Rural (FNDAMR), 2017-2021 și a Declaraţiei pe propria răspundere emisă
în baza Ordinului MAIA Nr. 111 din
24 iunie 2017.
Elementele de identitate vizuală asigură transparenţa necesară
implementării, derulării și atribuirii
fondurilor naţionale și externe. Acestea trebuie să furnizeze informaţii
clare privind beneficiarul, localitatea
unde s-a realizat investiţia, denumirea Măsurii /submăsurii accesate
cu indicarea concretă a obiectului
investiţiei, valoarea totală a investiţiei, suma subvenţiei autorizate și
contribuţia proprie.
Potrivit ghidului privind aplicarea
elementelor de identitate vizuală a
FNDAMR, materialele de vizibilitate vor
fi aplicate și realizate cu respectarea
prevederilor Regulamentului privind
condiţiile, ordinea şi procedura de acordare a mijloacelor Fondului Naţional
de Dezvoltare a Agriculturii şi Mediului Rural (FNDAMR), 2017-2021 și a
Declaraţiei pe propria răspundere emisă
în baza Ordinului MAIA Nr. 111 din 24
iunie 2017.
Elementele de identitate vizuală ale
Programului de subvenţionare aferent FNDAMR și cele ale Acordului de
finanţare dintre Guvernul Republicii
Moldova şi Comisia Europeană privind
implementarea Programului ENPARD
Moldova – suport pentru agricultură
şi dezvoltare rurală, precum și celelalte elemente specifice de informare
publică ale Programelor – autocolante,
panouri și plăcuţe informative asigură
transparenţa necesară implementării,
derulării și atribuirii fondurilor naţionale și externe.
Astfel, fiecare beneficiar care a primit
finanţarea/aprobarea pentru finanţare
a proiectului va utiliza elementele de
identitate vizuală. Materialele de vizibilitate trebuie să furnizeze informaţii clare
privind beneficiarul, localitatea unde s-a
realizat investiţia, denumirea Măsurii /
submăsurii accesate cu indicarea concretă a obiectului investiţiei, valoarea totală
a investiţiei, suma subvenţiei autorizate
și contribuţia proprie.
Beneficiarii FNDAMR sunt obligaţi să
realizeze și să aplice materialele de vizibilitate (autocolant, plăcuţă informativă
și panou informativ), conform Ghidului
privind aplicarea elementelor de identitate vizuală a FNDAMR, puse la dispoziţie
de către Direcţia relaţii externe, comunicare și raportare prin intermediul paginii oficiale de internet AIPA, la rubrica
”Matreiale de vizibilitate”. Vor fi adaptate
doar informaţiile specifice fiecărui proiect
în parte, respectând prevederile obligatorii generale.

Caracteristicile tehnice ale acţiunilor de vizibilitate:
În conformitate cu subpunctul 6 pct.
11, capitolul III din Regulamentul de
subvenţionare și pct. 10 din Declaraţia
pe propria răspundere, beneficiarul este
obligat în termen de 15 zile de la data
virării sumei subvenţiei pe contul beneficiarului sau la finalizarea unei operaţiuni
în cadrul alocării subvenţiilor în avans, să
aplice materialele de vizibilitate, respectiv autocolantul, plăcuţa informativă și/
sau panoul informativ într-un loc ușor
vizibil publicului general.
În conformitate cu prevederile procedurale ale AIPA, materialele publicitare
vor fi utilizate astfel:
1. Autocolant – se aplică de către beneficiarii de subvenţii pe toate
mașinile, utilajele și echipamentele
subvenţionate prin FNDAMR pentru care
suma subvenţiei este mai mare de 20
000 MDL.

investiţia, denumirea beneficiarului,
valoarea totală a investiţiei, suma subvenţiei autorizate, suma co-finanţată,
etc. Panoul se va expune într-un loc
ușor vizibil publicului.
Elementele de identitate vizuală ale
proiectului (autocolant, plăcuţa informativă și panoul informativ) trebuie să fie
afișate și menţinute pe întreaga perioadă de realizare a investiţiei sprijinite
prin FNDAMR şi/sau pe toată perioada
de monitorizare a proiectului după cum
urmează:
i. pentru submăsurile 1.1, 1.2, 1.3, 1.4,
1.6, 2.2, 2.4 şi măsura 4 - 5 ani;
ii. pentru submăsura 1.5 – bovine,
ovine şi caprine - 3 ani;
a. scroafe/scrofiţe - 2 ani;
b. vieri, iepuri - 1 an.
iii. pentru măsura 5 - pe parcursul anului/anilor în care companiile de
prestare a serviciilor de consultanţă și
formare au beneficiat de subvenţii

2. Plăcuţa informativă – se aplică
de către beneficiarii de subvenţii la realizarea investiţiilor conform măsurilor
de sprijin a FNDAMR, pentru care suma
subvenţiei este de la 100 000 până la
500 000 MDL. Beneficiarul va expune o
plăcuţă explicativă cu informaţii despre
proiect evidenţiind submăsura de sprijin,
localitatea unde a avut loc investiţia,
denumirea beneficiarului, valoarea totală
a investiţiei, suma subvenţiei, suma cofinanţată, etc. Plăcuţa se va expune într-un
loc ușor vizibil publicului.
3. Panou informativ – se aplică
de către beneficiarii de subvenţii la
realizarea investiţiilor conform măsurilor de sprijin a FNDAMR, pentru care
suma subvenţiei este mai mare de 500
000 MDL. Beneficiarul va expune un
panou informativ cu informaţii despre proiect, evidenţiind sub-măsura
de sprijin, localitatea unde a avut loc

Ghidul privind aplicarea elementelor
de identitate vizuală a FNDAMR, este
pus la dispoziţie de către Direcţia relaţii
externe, comunicare și raportare prin
intermediul paginii oficiale de internet
AIPA, la rubrica ”Materiale de vizibilitate”, iar pentru mai multe detalii referitoare la aplicarea și menţinerea elementelor
de identitate vizuală vă puteţi adresa și la
numărul de telefon 022 220 386 (Direcţia
relaţii externe, comunicare și raportare).
Specificaţiile tehnice și instrucţiunile de montare a elementelor
de identitate vizuală FNDAMR
Autocolantele trebuie să aibă dimensiunile 210x150 mm, specificaţii tehnice: Autocolant PVC, mat, 4+0, laminat.
Se aplică pe o suprafaţă uscată, curată și
nesupusă condiţiilor extreme a mediului
înconjurător care ar putea provoca deteri-

orarea autocolantului. Totodată, se aplică
pe un loc vizibil și unde este posibil.
Plăcuţele informative: cerinţe
faţă de dimensiuni: 700x500 mm. Cerinţe tehnice: Material TD-Bond, 3 mm,
alb (material compozit din 3 straturi,
rezistent UV, antivandalic). Pe material
TD-Bond se lipește autocolant laminat
mat, Orajet 3640 pe o singură parte tipărit conform Fig. 1. Se aplică pe un suport
(perete, poartă, gard, etc.) cu 4 distanţiere
și autofiletante pentru prindere. Totodată
se aplică pe un loc vizibil și unde este
posibil. Mai pot fi aplicate cu carcasă din
profil metalic 15x15 mm, vopsit alb la intrarea plantaţiilor multianuale sau în alt
loc unde nu este posibil de montat pe un
suport, la fel, într-un loc vizibil și unde
este posibil.
Panou informativ: dimensiuni cerute: 1000x700 mm, cu cerinţele tehnice:

Material TD-Bond, 3 mm, alb (material
compozit din 3 straturi, rezistent UV,
antivandalic). Pe material TD-Bond se
lipește autocolant laminat mat, Orajet 3640 pe o singură parte tipărit. De
asemenea, se aplică pe un suport (perete,
poartă, gard, etc.) cu 4 distanţiere și autofiletante pentru prindere. Sau cu carcasă
din profil metalic 15x15 mm, vopsit alb la
intrarea în plantaţiile multianuale sau alt
loc unde nu este posibil de montat pe un
suport. Important este să fie neapărat la
un loc vizibil și unde este posibil.
Ghidul privind aplicarea elementelor
de identitate vizuală a FNDAMR mai
vine cu specificaţii designul elementelor
de identitate vizuală – locul și mărimea
elementelor grafice , culoarea ţi stilul caracterelor, precum și cu Indicaţii pentru
completarea chenarelor cu informaţii
despre investiţie ș finanţare.
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CAHUL: TURISMUL RURAL, O IDEE FRUMOASĂ
ÎN LOC DE ODĂ FEMEILOR DE AFACERI PENTRU FEMEILE ANTEPRENOARE
EDITORIAL

DE LA SATE…

Stela VDOVÎI
Redactor-șef
În fiecare an, la data de 15 octombrie, în întreaga lume, se sărbătorește Ziua internaţională a femeilor din mediul rural. Această sărbătoare a fost
stabilită prin Rezoluţie de către Adunarea Generală a ONU în 2007, astfel, fiind apreciată la nivel
internaţional importanţa și contribuţia femeii din
mediul rural la dezvoltarea societăţii.
Muncind deja de o bună bucată de timp în domeniul jurnalismului (inclusiv al jurnalismului agricol)
adesea mă prind la gândul că aș vrea să dedic o
Odă Femeilor de la Sate. Acelei femei muncitoare,
pline de curaj și forţă, pline de ambiţie și râvnă de a
munci, de a-și crește și a-și educa copiii, de a-și încuraja familia să nu cadă pradă disperării în contexte
sociale și economice instabile. Am văzut, cunosc, și,
cu siguranţă, cunoașteţi și Dumneavoastră, dragi
cititori, sute, ba chiar mii de asemenea Doamne.
Astăzi, practic nu există domeniu al economiei
(dacă e să vorbim despre afirmarea profesională), în
care să nu fie implicate femeile. Același lucru e și în
agricultură – domeniu mult prea greu pentru umerii
firavi și mâinile fine ale unei femei! Ele îndrăznesc și
izbutesc, servind drept exemplu pentru alţii.
Am scris în paginile ziarului nostru nenumărate
istorii de succes ale femeilor antreprenoare care au
afaceri în agricultură. În spatele acestor istorii frumoase de succes sunt nopţi nedormite, multă muncă
și ambiţie. Cu toate acestea, eu cred că vulnerabilitatea femeilor de la sate rămâne a fi actuală în ţara
noastră.
Publicasem mai demult rezultatele unui studiu,
efectuat cu scopul de a creiona profilul femeilor din
mediul rural din Republica Moldova. Nu știu dacă
acre rost acum să răscolesc acele procente și constatări statistice, care, înţelegeţi prea bine, invocă
și accesul la serviciile medicale pentru femeile din
mediul rural mai redus în comparaţie cu situaţia
femeilor urbane, și lipsa accesului la infrastructură,
în particular la apeduct și sisteme de canalizare,
ce afectează femeile de la sate, ele ducând povara
principală a gospodăriei casnice, și accesul mai redus
la instruire, și, și, și….
Cert este că femeile din mediul rural au nevoie de
încurajare și susţinere. Din partea cui? Din partea familiilor, a societăţii, a statului. Este nevoie de acţiuni
concrete!
Nu abandonez inspiraţia mea de a scrie, poate
cândva, acea Odă, dedicată Femeilor de la Sate – îi va
veni timpul.
Misiunea mea de jurnalist, în prezent, este de
a comunica, de a informa, se a aduce la cunoștinţa
cititorilor despre acele acţiuni concrete, care se
întreprind pentru a deschide șanse și oportunităţi
celor mai muncitoare, curajoase, puternice, harnice și
vrednice femei din satele Moldovei.
Cititorii noștri știu deja despre faptul că Federaţia
Naţională a Agricultorilor din Moldova, prin proiectele pe care le promovează, prin programele pe care le
implementează, susţine și încurajează femeile agricultoare, punând accentul pe dezvoltarea abilităţilor
de lider ale femeilor, desfășurând activităţi special
orientate la necesităţile femeilor antreprenoare din
agricultură. În paginile acestui număr de ziar vom
relata succint despre câteva dintre aceste activităţi.

Pe data de 20 octombrie, 2017, în cadrul Cercului de
studii comunitare pentru asistenţă tehnică a reţelelor
de femei din raionul Cahul, a fost organizat seminarul
de instruire și vizita de studiu cu genericul: ”Turismul
rural – formă de valorificare a resurselor locale”. La
eveniment au participat de 20 femei, membre ale acestui
cerc de studii.
Ziua, în care turismul rural a constituit tema-cheie de
comunicare a participantelor la eveniment, a început cu
deplasarea pe traseul Cahul - satul Văleni, unde chiar la
ieșirea din s. Vadul lui Isac, s-a efectuat un popas pentru
a vizita obiectivul turistic Valului lui Traian- vestigiu defensiv antic roman, construit în perioada sec. I – IV. După
vizitarea acestui patrimoniu istorico-cultural, grupul s-a
deplasat spre satul Văleni, unde a și avut loc seminarul.
Directorul Centrului de Business din Cahul, Anatolie
Nebunu, a avut o prelegere informativă despre importanţa turismului rural, care pune în valoare potenţialul
natural, cultural și uman pe baza căruia se elaborează
și se promovează produsele turistice la nivel local și
regional.
La seminar, a fost invitată Ludmila Noni, profesoară
la Universitatea de Stat din Cahul, care a vorbit despre
resurse turistice și atracţiile locale, despre potenţialul
turistic local, despre structurile de primire turistică din
mediul rural.
Totodată, Olesea Vulpe, de asemenea, profesoară în
cadrul Universităţii de Stat din Cahul a explicat despre
standardele internaţionale de amenajare a unei pensiuni
turistice.
În cea de-a doua parte a evenimentului, participantele s-au deplasat pe traseul turistic: Muzeul de istorie
și etnografie, Beciul tradiţional, Gospodăria ţărănească
„Casa Dorului”, Casa Bunicii, unde au avut parte și de un
program cultural-artistic.

FĂLEȘTI: MEMBRELE REŢELEI DE FEMEI ÎNVAŢĂ
DESPRE COOPERAREA PRODUCĂTORILOR AGRICOLI
Pe data de 27 octombrie, 17 membre ale reţelei de
femei din raionul Fălești, au participat în cadrul unui
seminar seminarul regional cu tematica „Cooperarea producătorilor agricoli – succesul accesării pieţelor interne
și externe”, organizat de Asociaţia Obștească „CUTEZĂTORUL” în colaborare cu cooperativele de întreprinzător
„Lactavia Com” din satul Hiliuţi şi „Doprimlact” din satul
Doltu.
Evenimentul a fost moderat de directorul executiv
al AO „CUTEZĂTORUL” Victor Cimpoieş care a salutat
participantele la seminar și le-a vorbit despre oportunităţile cooperării producătorilor agricoli. Consultantul
regional marketing al AO „CUTEZĂTORUL”, Alexandru
Fusa, a prezentat raportul privind „Cooperarea producătorilor agricoli, avantajele și oportunităţile acestora în
accesarea pieţelor interne și externe”. Un alt subiect al
discuţiilor l-a constituit „Asigurarea juridică a proceselor
de cooperare în agricultură și accesării pieţelor interne și
externe” abordat de juristul Asociaţie Obşteşti „CUTEZĂTORUL”, Grigore Negoiţă.
Partea a doua a instruirii a continuat cu vizitarea
punctului de colectare și comercializare a laptelui din
satul Risipeni, gestionat de Cooperativa de Întreprinzător
„Lactavia-Com”. Directorul CI Lactavia Com”, Ludmila Susarencu și primarul comunei Dumitru Mosoreti au povestit despre activitatea punctului de comercializare, crearea
a peste 50 de locuri de muncă, școlarizarea producătorilor
de lapte și sporirea calităţii producţiei lactate.
La Cooperativa de Întreprinzător „Doprimlact” din s.
Doltu, directoarea cooperativei, Ecaterina Ursu, a demonstrat utilajele de răcire și analiza a laptelui achiziţionat,
și condiţiile create în care activează punctul de colectare din Doltu. Doamna Ursu a menţionat ca în prezent,
au mai fost create 5 puncte de colectare a laptelui din
raionul Fălești, ce achiziţionează lapte de la peste 600 de
beneficiari din 6 primării.
Evenimentul a fost organizat in cadrul proiectului
„Sporirea completivităţii sectorului agrar din Moldova”,
susţinut de Federaţia Naţionala AGROinform.
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RECOLTĂ MAI BOGATĂ DE PORUMB
ÎN ACEST AN ÎN REGIUNEA NISPORENI
Sezonul de recoltare a culturii porumbului se apropie
de sfârșit. Conform informaţiilor oferite de Direcţia Agricolă din or. Nisporeni, suprafaţa însămânţată cu porumb în
anul curent a fost de 10 758 ha, fiind prognozat a se obţine
o recoltă de 43 861 tone, cu o medie de aproximativ 4 tone
la hectar.
Producătorii din regiune - atât cei mari, cât și cei mici,
au recoltat și au depozitat producţia în hambare.

În prezent, pe piaţa din regiune, porumbul nu se comercializează deoarece preţul este sub așteptările producătorilor, care au suportat cheltuieli mai mari pentru creșterea
porumbului.
Conform calculelor economice efectuate de către gospodăriile ţărănești, costul de producere în anul curent a
porumbului variază de la 1,90 la 2,20 lei/kg, în dependenţă
de forma acestuia - boabe sau știuleţi, dar și de tehnologia
folosită la cultivarea porumbului.
În ultimii ani, în regiunea de centru nu s-au observat
fluctuaţii majore de preţ la porumb, acesta fiind vândut la
un preţ de circa 2,50 – 3,00 lei/kg cu amănuntul, iar angro
porumbul putea fi procurat la un preţ de 2,10 – 2,20 lei/kg.
Cu toate acestea, pentru anul agricol 2017, fermierii
așteaptă un preţ mai bun.
Sursa: AGROinform, Nisporeni

ÎN RAIONUL FĂLEŞTI, RECOLTAREA
PORUMBULUI SE APROPIE DE SFÂRȘIT
Campania de recoltare a porumbului în raionul Fălești
este pe sfârșite. Din suprafaţa totală de peste 10 mii hectare de porumb boabe, în jur de 92 - 95% au fost deja recoltate, proces în care au fost antrenate peste 40 de combine
de diferite modele.
Actualmente, producătorii agricoli din zona Fălești nu
se prea grăbesc să-și comercializeze producţia. Roada
strânsă este depozitată, în așteptarea unui preţ mai bun.
Firmele care achiziţionează producţia agricolă, propun pentru o tonă de porumb cu umiditatea până la 14 % – 2 200
lei, preţ care nici pe aproape nu-i satisface pe producătorii
agricoli.

Este posibilă o creștere mică a preţurilor de achiziţie la
porumb. Săptămâna trecută la CBOT (Bursa de mărfuri din
Chicago) cel mai mult au crescut cotaţiile preţului la porumb - cu 4,25% până la 137,3 USD/t. Acest fapt se explică,
în mare măsură, printr-o campanie lentă de recoltare a porumbului în SUA, care la 27 octombrie era efectuată doar
pe 38% din suprafeţe, faţă de 59% în perioada respectiva a
anului precedent.
O influenţă pozitivă asupra preţului porumbului a avut-
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o și prognoza în scădere a stocurilor mondiale de porumb,
făcută de analiștii IGC, care anunţă în raportul actualizat
din luna octombrie, că în anul de marketing 2017/2018,
stocurile mondiale de porumb vor scădea cu 5 mln. tone –
până la 203 mln. t. Acestea vor fi cele mai mici stocuri din
2013 până în prezent.
În același timp, pe 30 octombrie, s-a înregistrat o scădere a preţului la grâu - până la 156,16 USD/t, comparativ
cu 156,89 USD, cotaţia din 27 octombrie curent.
Sursa: AGROinform, Fălești

CANTITĂŢI RECORD DE PERE ȘI VARZĂ
PE PIAŢA DIN HÎNCEȘTI
La sfârșit de toamnă, piaţa ”Chiril” din orașul Hîncești
este invadată de pere gustoase și arătoase, iar cantităţile
propuse spre vânzare sunt enorme, în comparaţie cu anii
precedenţi. Producătorii spun că anul acesta perele au
rodit din belșug – mai bine decât merele chiar!
Totuși, deși oferta pe piaţă este mare, preţul perelor nu
scade. Ele se comercializează cu 15,00 – 20,00 lei/kg, în
dependenţă de soi, aspectul exterior și calităţile gustative
și se vând preponderent cu amănuntul, provenite din gospodăriile casnice, deoarece în regiune, nu sunt prea mulţi
producători cu suprafeţe mari de plantaţii de peri.
Pentru comparaţie, merii au rodit mai modest în anul
curent în această zonă, din cauza zăpezii din primăvară.
Astfel, în prezent, la Hîncești, un kilogram de mere costă
ca și în capitală – 8,00 – 10,00 lei. Acesta este un preţ cu
circa 15 - 20% mai mare decât la Edineţ, Bălţi sau Cahul,
spre exemplu.
Între legume, recordul de cantitate propusă spre vânzare îl deţine varza de toamnă. Producţia este de calitate

superioară, iar preţul unui kilogram de varză, în prezent,
nu depășește 1,00 – 2,00 lei.
Fără îndoială, consumatorii spun că sunt satisfăcuţi de
preţul actual de comercializare a verzei. Acum două săptămâni, pe piaţa din Hîncești, varza se vindea cu 2,50 – 3,00
lei/kg, iar cumpărătorii se grăbeau să-și umple cămările fiind siguri că preţul va crește. Cu toate acestea, așteptările
lor nu s-au adeverit, iar varza s-a ieﬅinit substanţial.
În aceeași perioadă a anului 2015, preţul la varză era
de 5,00 – 6,00 lei/kg, în 2016 un kilogram de varză se
vindea cu 2,50 – 3,00 lei. Conform producătorilor autohtoni, afirmă că pe câmpuri încă mai este varză nerecoltată,
astfel nu pot prognoza dinamica ulterioară a preţurilor.
Sursa: AGROinform, Hîncești

Roada medie a strugurilor de masă constituie 5,8 t/ha, iar
cea a strugurilor tehnici - 6,3 t/ha.
Preţul de vânzare a strugurilor de masă în stare
proaspătă este de 6,00 - 10,00 lei/kg, iar pentru procesare,
aceștia se achiziţionează cu 2,50 - 3,00 lei/kg.
În același timp, strugurii tehnici se vând la un preţ de
4,00 - 4,50 lei/kg.
Sursa: AGROinform, Cantemir

VARZĂ MULTĂ ȘI LA PIAŢA DIN
NISPORENI. CARE SUNT PREŢURILE
Pe piaţa din Nisporeni fiecare al doilea vânzător propune
cumpărătorilor varză albă, de o calitate foarte bună. Aceasta
este comercializata atât de către producători direct, cât și de
către intermediarii care procura varza de la piaţa angro din
Chișinău. În același timp, pentru a-și vinde marfa, producătorii de varză, fac comerţ ambulant pe străzile orașului,
comercializând varza în vrac, direct din automobil.
Preţul la varză se menţine același, de la apariţia recoltei de varza târzie din anul curent - la un nivel de 3,00 lei/
kg. Direct de la producătorii din regiunea Nisporeni, angro,
varza este achiziţionată la un preţ de 2,00 - 2,50 lei/kg.
În comparaţie cu aceeași perioadă a anului trecut,
preţul de piaţă la varză a scăzut cu 5%, iar preţul de la
producător cu 8%.
Cererea înaltă la acest produs în perioada curentă este
determinată de pregătirile consumatorului pentru sezonul
rece ce urmează.
Sursa: AGROinform, Nisporeni

MERE MAI SCUMPE ÎN ACEST AN
PE PIEŢELE DIN REGIUNI
Sectorul de producere a merelor în raionul Nisporeni nu
este unul foarte bine dezvoltat - suprafaţa plantaţiilor de
meri constituie 854 ha, livezile fiind îmbătrânite.
În anul curent pe întreg teritoriul raionului s-au plantat 17 ha de meri, soi Florina. Totuși, fermierii din această
zonă nu optează pentru sistemele intensive sau superintensive de livezi și înfiinţează plantaţii tradiţionale.
Pe piaţa din Nisporeni, preţul la mere, raportat la

REALIZĂRILE AGRICULTORILOR
DIN RAIONUL CANTEMIR
În raionul Cantemir s-a desfășurat Ziua Recoltei. Agricultorii care au încheiat anul agricol, dar și cei care mai au
de strâns roada, s-au adunat pentru a-și împărtăși părerile
despre sezonul agricol din acest an.
Pe suprafaţa totală de teren cultivată în acest an în raion cu culturi de grupa a doua – 18.865 ha, recoltarea încă
nu s-a încheiat. Agricultorii mai au de recoltat porumb,
fiindcă din cauza condiţiilor meteorologice, strânsul roadei
decurge mai lent. Porumbul a fost semănat pe o suprafaţă
de 8.575 ha, din care s-au recoltat 66,5%, iar roada medie este de 5,5 tone/ha. Porumbul boabe se realizează în
prezent la un preţ de 2,40 - 2,80 lei/kg.
Totodată, 10.290 ha au fost semănate cu floarea soarelui,
de pe care s-au cultivat în medie 2,7 tone de seminţe la ha.
Preţul actual de vânzare în raionul Cantemir pentru un kg de
seminţe de floarea soarelui variază de la 5,30 până la 5,80 lei.
Din suprafaţa de 1138,31 ha, cultivată cu struguri de
masă, recoltarea s-a încheiat pe 1126,92 ha, adică 99%, pe
când strugurii tehnici s-au cules în proporţie de 95%, adică
de pe suprafaţa de 2297,5 ha din totalul de 2418,4 ha.

calitatea producţiei, este foarte înalt - de circa 9,00 lei/kg.
Merele sunt comercializate direct de către producători în
cantităţi nu prea mari. Spre comercializare au fost expuse
soiurile de vară: Red Melba, Plat, Șafran de vară, ș.a. În
comparaţie cu aceeași perioadă a anului trecut, preţul unui
kilogram de mere a crescut cu aproximativ 3,00 lei.
Producătorii din regiunea Nisporeni livrează merele
pentru prelucrare la o întreprindere de prelucrare din zona
respectivă, care în acest an a achiziţionat 10 tone de mere
pentru producerea sucului la un preţ de 3,40 lei/kg.
Preţul unui litru de produs finit, suc de mere proaspăt,
ajunge în jur de 7,00 lei.
Sursa: AGROinform, Nisporeni
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CRIZĂ DE UNT ÎN FRANŢA: „ESTE UN RĂZBOI AL PREŢURILOR”
ÎNTRE PRODUCĂTORII DE LACTATE ŞI RETAILERI
Cererea înregistrată la
nivel global și reducerea
stocurilor au majorat preţul untului, în contextul
în care supermarketurile
nu vor să plătească mai
mult, producătorii își
exportă marfa, iar Franţa
se confruntă cu lipsa ingredientului folosit deseori în bucătărie, potrivit
Bloomberg.
„Problema are legătură cu faptul că este un
război al preţurilor între

companie de consultanţă cu
sediul în Paris. În Europa, preţurile au ajuns la
6.500 de euro tona, în luna
septembrie, cel mai ridicat
nivel de când Comisia Europeană a început să colecteze astfel de date.
Potrivit unui raport publicat de compania Nielsen,
30% din cererea de unt din
supermarketurile din Franţa nu a fost acoperită în perioada 16-22 octombrie. În
unele supermarketuri, cota
s-a ridicat la 46%. „Deficitul

retaierii francezi”, afirmă
președintele federaţiei
producătorilor de lapte din
Franţa. Retailerii francezi
refuză să crească preturile, chiar și cu câţiva cenţi,
chiar și în cazul untului.
Producătorii de lactate
remarcă că este o cerere
externă la preţuri mai mari,
așa că vând în afară.
Preţurile globale ale untului aproape s-au triplat,
ajungând la 7.000 de euro
tona de la 2.500 de euro,
în 2016, potrivit Agritel, o

COMISIA EUROPEANĂ: CE SE ÎNTÂMPLĂ
CU PREŢUL CEREALELOR
Producţia de cereale a Uniunii Europene în
2017/18 este de așteptat
să se redreseze ușor, cu o
creștere de 1,5% faţă de
2016/17, ajungând la aproape 300 de milioane de tone
de cereale. Preţurile mondiale și europene ale cerealelor
au fost și se așteaptă să
rămână scăzute.
Un astfel de nivel de
producţie poate fi considerat satisfăcător deoarece
suprafaţa totală a UE semănată cu cereale a scăzut cu
1% în 2017/18 în comparaţie
cu anul 2016/17. Cu toate
acestea, nivelurile globale ale
producţiei de cereale din UE
ar trebui să rămână încă cu
1,6% sub media din ultimii
cinci ani, potrivit raportului
recent pe termen scurt al
Comisiei Europene.
Pentru 2016/17, producţia
globală de cereale a fost estimată la peste 2 100 milioane
de tone, o recoltă record. În

2017/18, producţia globală de
cereale ar trebui să scadă cu
4% și să ajungă la 2 000 de
milioane de tone, ceea ce ar
duce în continuare la cantităţi
ample pe piaţa globală a
cerealelor. Ca o consecinţă
a acestor livrări importante,
preţurile mondiale și europene ale cerealelor au fost și se
așteaptă să rămână scăzute.
Pentru producţia din UE,
grâul moale este de așteptat
să crească în mod semnificativ în 2016/17 și să atingă
140 de milioane de tone, o

creștere de 5%. Grâul dur din
UE ar trebui să se stabilizeze
la 9 milioane de tone, iar producţia de orz din UE ar trebui
să scadă ușor până la 58 de
milioane de tone. În ceea ce
privește producţia de porumb,
este de așteptat să rămână
scăzut pentru al treilea an
consecutiv, la 59 de milioane
de tone, ceea ce este cu 8%
sub media ultimilor 5 ani.
Se estimează că stocurile totale de cereale din UE
vor scădea cu 4,2%, între
2016/17 au fost 38,5 milioa-

ne tone, iar în 2017/18 ajung
la 36,9 milioane tone. Gradul
de conservare a orzului și al
grâului ar trebui să crească
ușor, dar stocurile de cereale
ar trebui să scadă.
În ceea ce privește calitatea, este de așteptat ca
recolta pentru anul 2017/18
să fie inegală datorită
condiţiilor meteorologice.
Ploaia frecventă din Europa
de Nord a redus conţinutul
de proteine pentru grâu. În
contrast, grâul francez are o
rată excepţională a proteinei,
care-l califică pentru exporturile europene de grâu.
Se estimează că exporturile de cereale ale UE vor
scădea de la 38,1 milioane
tone în 2016/17 la 37,8
milioane de tone în 2017/18.
Pe de altă parte, importurile
sunt planificate să crească
cu 7,6% de la 19,3 milioane
de tone pentru 2016/17 la
20,8 milioane de tone pentru
2017/18.
Sursa: agroinfo.ro

ROMÂNIA SALVEAZĂ PRODUCŢIA DE VIN DIN EUROPA
Producţia mondială de
vin va scădea în 2017 cu
8,2% faţă de anul precedent. Cel mai mult va avea
de suferit Europa unde
pierderea este de 14%, cea
mai mare înregistrată în
ultimii 20 de ani potrivit
unui comunicat al Organizaţiei Mondiale a Vinului și Viţei de Vie (OIV).
România este printre
cele 4 ţări europene unde
producţia de vin estimată
pentru 2017 este în creștere
faţă de 2016 cu 5,3 milioane hl. Portugalia, Ungaria și
Austria fac și ele parte din
acest top select. Mai mult,
România este menţionată
în comunicatul OIV ca fiind
singura în care producţia a

crescut după doi ani în care
totul a mers prost din acest
punct de vedere.
În Statele Unite ale
Americii prognoza este
optimistă, în ciuda incendiilor care au devastat zona
viticolă din California.
În celelalte zone ale
lumii, producţia de vin a rămas la fel ca în anii trecuţi
sau a crescut puţin, fără să
influenţeze foarte mult procentele la nivel mondial.
În ţările în care producţia de vin era prin tradiţie
mare, diminuarea este dramatică. În Italia scăderea
este de 23 de procente, în
Franţa de 19% și în Spania
de 15%. Condiţiile meteo
extreme de acest an care
i-au obligat pe viticultori să

recolteze mai repede, dar
și cantităţile mai mici de
struguri culese sunt cauzele
principale ale problemelor.
Și în Grecia și Germania
scăderea este semnificativă,
aproximativ 10% faţă de
2016.
OIV apreciază că vinul

va rămâne la aceeași calitate, aceasta nefiind influenţată de condiţiile meteo.
Consumul va rămâne și el
stabil, ceea ce va duce, cel
mai probabil, la o creștere a
preţurilor.
Sursa: gustarte.ro

de unt din supermarketurile
din Franţa este o consecinţă
directă a crizei de lapte din
2016 care a generat o scădere cu 3% a producţiei”, a
explicat Xavier Hollandtsni,
expert în domeniul agricol.
Piaţa untului a înregistrat, de asemenea, o cerere
ridicată, în special, în Asia.
Franţa este cel mai
mare consumator de unt pe
cap de locuitor din lume.
Sursa: mediafax.ro
Foto: ziar.com

OMS RECOMANDĂ STOPAREA
UTILIZĂRII ANTIBIOTICELOR
LA ANIMALELE SĂNĂTOASE
Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) i-a îndemnat pe
fermieri să stopeze utilizarea
antibioticelor pentru stimularea creșterii și prevenirea
bolilor la animale, întrucât
această practică alimentează
infecţiile periculoase la oameni
declanșate de superbacteriile
rezistente la medicamente,
informează Reuters.
Descriind lipsa de eficacitate a antibioticelor destinate
oamenilor drept ‚’o ameninţare
la adresa securităţii’’, comparabilă cu ‚’o epidemie bruscă și
letală’’, Tedros Adhanom Ghebreyesus, directorul general al
OMS, a declarat că o ‚’acţiune
puternică și susţinută în toate
sectoarele’’ este vitală pentru
a opri valul de rezistenţă și
pentru a ‚’menţine lumea în
siguranţă’’.
OMS ‚’recomandă insistent
o reducere generală a utilizării
antibioticelor de importanţă
medicală din toate clasele
la animalele producătoare
de hrană, inclusiv restricţia
totală în ceea ce privește
folosirea acestor antibiotice
pentru stimularea creșterii și
prevenirea bolilor în lipsa unui
diagnostic’’, a arătat aceeași
agenţie din cadrul Organizaţiei
Naţiunilor Unite.
Orice utilizare a antibioticelor stimulează dezvoltarea
și răspândirea așa-numitelor
superbacterii — infecţii rezistente la medicamente, care
pot evita acţiunea tratamentelor menite să le distrugă.
Conform declaraţiei
OMS, în unele state, sectorul creșterii animalelor este
răspunzător de circa 80% din
consumul total de antibiotice
de importanţă medicală. Aceste produse sunt utilizate, în
cea mai mare parte, în cazul
animalelor sănătoase pentru a
împiedica îmbolnăvirea lor și
pentru accelerarea procesului
de creștere.

OMS a declarat că o
astfel de utilizare ar trebui
stopată în totalitate. De
asemenea, organizaţia a
adăugat că în cazul animalelor bolnave, acolo unde este
posibil, ar trebui mai întâi
efectuate teste pentru a fi
identificat cel mai eficient și
mai prudent antibiotic pentru
tratarea infecţiilor specifice
de care suferă.
Unele state au luat deja
măsuri pentru reducerea utilizării antibioticelor la animalele
producătoare de hrană.
Începând din 2006,
Uniunea Europeană a interzis
utilizarea medicamentelor
pentru stimularea creșterii.
Consumatorii generează
de asemenea o cerere de
carne provenind de la animale
crescute fără utilizarea de
rutină a antibioticelor, unele
lanţuri importante adoptând
politici ‚’fără antibiotice’’
pentru furnizorii de carne,
precizează sursa citată.
Potrivit OMS, printre
alternativele la utilizarea de
antibiotice pentru prevenirea
bolilor la animale se numără
îmbunătăţirea condiţiilor de
igienă și a practicilor agricole,
dar și utilizarea mai eficientă a
vaccinurilor.
Sursa: agerpres.ro
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CEA MAI MARE CAMPANIE MONDIALĂ DE INFORMARE
DESPRE DIABET
În fiecare an la 14
noiembrie, este marcată
Ziua Mondială a Diabetului. Iniţiativa aparţine
Federaţiei Internaţionale
de Diabet (IDF), și este
sprijinită de Organizaţia
Mondială a Sănătăţii, de
asociaţiile membre a IDF,
de furnizorii de servicii de
sănătate, dar și de persoanele afectate de diabet,
fiind cea mai mare campanie mondială de informare
despre această maladie
necruţătoare – diabetul.
Diabetul este a noua
cauză principală de mortalitate la femei la nivel
global, cauzând anual 2,1
milioane de decese. Peste
199 de milioane de femei
sunt diagnosticate cu diabet

zaharat și se estimează că
acest număr va crește la
313 milioane până în 2040.
În anul 2013, 79 000 de
copii au dezvoltat diabet zaharat de tip 1, 21 milioane
de nou-născuţi sunt afectaţi
la naștere de diabet zaharat
matern (preexistent sau din
timpul sarcinii).
Tema din acest an a Zilei
Mondiale de luptă împotriva Diabetului este ,,Femeile
și Diabetul: dreptul nostru la un viitor sănătos.”
În prezent, peste 199 de
milioane de femei au diabet
și se estimează că numărul acestora va ajunge la
313 milioane până în 2040.
Două din 5 femei cu diabet
sunt la vârsta reproducătoare- ceea ce înseamnă
60 de milioane de femei la

nivel global, omorând 2,1
milioane de femei în fiecare
an. Femeile cu diabet de tip
2 sunt de 10 ori mai expuse
riscului de a dezvolta o boală cardiovasculară faţă de
femeile fără diabet. Femeile
cu diabet de tip 1 au un risc
crescut de avort spontan
sau de a naște copii cu
malformaţii.
Trebuie menţionat
faptul că Executivul de la
Chișinău, a aprobat, pe data
de 7 noiembrie, Programul
naţional de prevenire și
control al diabetului zaharat
pentru anii 2017-2021,
precum și planul de acţiuni
de implementare a acestuia.
Documentul are drept scop
reducerea poverii diabetului
zaharat în Republica Moldova prin implementarea unui

APA DIN FÂNTÂNILE MOLDOVENEȘTI
NU CORESPUNDE NORMELOR SANITARE
ȘI PARAMETRILOR DE CALITATE
Calitatea apei potabile în Moldova are constant un
nivel scăzut. Cel puţin așa arată rezultatele investigaţiilor de laborator a celor 850 de probe de apă, efectuate de către specialiștii S.A. „Apă-Canal Chișinău”,
în perioada 7-8 octombrie curent, la Laborator mobil,
amplasat în Piaţa Marii Adunări Naţionale. Astfel,
au fost colectate probe nu doar din localităţile din
preajma municipiului Chișinău, cum ar fi: Suruceni,
Drăsliceni, Ghidighici, Zâmbreni, Stăuceni, Ialoveni,
Strășeni, dar și din raioane mai îndepărtate ca de
exemplu: Ungheni, Criuleni, Rezina, Cantemir, Florești,
Căușeni, Cimișlia, Telenești.

Astfel, în cele două zile, pe 7-8 octombrie, curent,
specialiștii furnizorului de apă au înregistrat 855 de
probe pentru testarea calităţii apei. La laborator, au
fost aduse pentru testare probe de apă din 42 sonde
arteziene; 522 fântâni cu izvor local; 148 de probe
de la robinet; 26 de probe de apă îmbuteliată; și 59 –
probe de apă deja filtrate.
Cea mai gravă situaţie se atestă în localităţile
rurale, unde principala sursă de apă sunt fântânile. Potrivit specialiștilor, circa 61% din apeductele
legate de sursele subterane de apă și aproximativ
84% a apei din fântâni nu corespund normelor
sanitare după componenţa lor chimică. Astfel, apa
are fie o duritate joasă fie o duritate prea înaltă,
cloruri și conductivitate care depășesc Concentraţia
maxim admisibilă. Apa conţine o cantitate sporită
de fluor, sulfaţi, sulfură de hidrogen și alte elemente chimice. Calitatea apei potabile din sursele
subterane nu corespunde nici după indicii bacteriologici. Cel mai mult sursele subterane de apă sunt
afectate de fermele zootehnice, gunoiști, depozitele
de îngrășăminte și deșeuri, precum și de lipsa sistemelor de epurare.

În acest sens, potrivit rezultatelor investigaţiilor
de laborator, la care face referire S.A. „Apă-Canal
Chișinău ”, cea mai dificilă situaţie s-a creat în raioanele, Fălești, Telenești, Criuleni și Ungheni.
O situaţie mai bună se înregistrează în Chișinău,
unde, în mare parte, sunt folosite sursele de apă de
la suprafaţă.
Au fost efectuate investigaţii la următorii
parametri: PH, conductivitate, duritate totală, cloruri.
Precizăm că parametrii de calitate a apei potabile sunt
stipulaţi în Hot. de Guvern 934 din 15.08.2007, anexa
nr. 2 privind parametrii de calitate a apei potabile. În
baza normativelor Concentraţia maxim admisibilă
(CMA) a Ph-ului este de la 6,5 până la 9,5. Conform
acestor normative s-a depistat că nivelul PH nu se
încadrează doar la probele de apă îmbuteliată, și la
cele care au fost filtrate suplimentar.
În ceea ce privește conductivitatea CMA reprezintă
2500 μS/cm*200C. Ca urmare a investigaţiilor de
laborator, depășiri au fost înregistrate pentru apele
subterane și anume fântânile cu izvor local. Prin
urmare, cele mai mari valori au fost înregistrate în
localităţile Pitușca (6990 μS/cm*200C), Mereni (6710
μS/cm*200C), Telenești (6040 μS/cm*200C), Fălești
(5640 μS/cm*200C), Boșcana (5530 μS/cm*200C) etc.
În ceea ce privește clorurile CMA reprezintă 250
mg/l. Ca urmare a investigaţiilor de laborator, depășiri
au fost înregistrate de asemenea pentru apele subterane și anume fântânile cu izvor local. Prin urmare,
cele mai mari valori au fost înregistrate în localităţile: Coșerniţa (978,9 mg/l ), Pitușca (905,6 mg/l),
Telenești (555,8 mg/l), Dobruja (414,6 mg/l), Micăuţi
(394,4 mg/l) etc.
În ceea ce privește duritatea apei CMA reprezintă
minim 5 grade germane. În dependenţă de valoarea
durităţii obţinute putem clasifica apele în felul următor: 0-40 dGH-ape foarte moi; 4-80 dGH- ape moi;
8-12 0 dGH- ape de duritate medie; 12-18 0 dGH- ape
moderate; 18-300 dGH- ape dure; Peste 300 dGH –
ape foarte dure.
Prin urmare, ape cu o duritate sub normă au fost
înregistrate la probele de apă care au fost filtrate
suplimentar ( 0,55 0 dGH ), la ape îmbuteliate (3,
44 0 dGH), sonde arteziene la Anenii Noi (2,5 0 dGH
), Sculeni ( 1,2 0 dGH), dar și la fântâni cu izvor
local, precum ar fi la Durlești (1,5 0 dGH), Ursoia
(3,5 0 dGH). Majoritatea apelor din fântâni au duritate
înaltă.
Valoari maxime a durităţii ce depășesc peste
800 dGH au fost înregistrate: Pitușca ( 155,7 0 dGH),
Telenești (141,2 0 dGH), Fălești (148,8 0 dGH),
Boșcana (145,2 0 dGH), Budești ( 135,3 0 dGH) etc.
Foto: wikipedia.org

program eficace, centrat pe
pacient, cu implicare instituţională și socială.
Impactul acestei afecţiuni la nivelul populaţiei
din ţara noastră, o creștere
semnificativă a numărului
bolnavilor cu diabet zaharat, care practic s-a dublat
în ultimii 10 ani, confirmă
necesitatea identificării
nevoilor cu care se confruntă persoanele cu diabet.
Autorităţile își propun să
întreprindă activităţi de
prevenire, depistarea precoce a diabetului zaharat,
de asemenea, personalul
medical antrenat în acordarea asistenţei medicale
va beneficia de cursuri de
calificare, vor fi organizate
și dotate centre de diabet
zaharat. Monitoringul bol-

navilor de diabet, în special
al copiilor, va fi facilitat
datorită creării registrului
electronic al pacienţilor cu
diabet zaharat și instruirii
medicilor de familie în ceea
ce privește prezentarea
datelor.
Potrivit centrului
Naţional de sănătate
publică, în anul 2016
în Republica Moldo-

va, 96.651 de persoane
erau diagnosticate cu
diabet zaharat. Aceasta
ar însemna 273,2 cazuri
la 10 mii locuitori în
2016 (în 2015 indicatorul
era de 254,3 cazuri la 10
mii locuitori. Mortalitatea populaţiei prin diabet
zaharat se menţine la
aceleași valori pe parcursul anilor 2015 și 2016 –
11,5 la 100 mii locuitori.

APROPOS DE VITAMINE…
Îndopatul cu vitamine și
minerale a devenit un soi de
sport naţional. Este greu sa
găsești un medic care să îţi
recomande anumite alimente ce combat slăbiciunea și
stresul, când este mai ușor
sa iţi recomande un tub de
multivitamine.
După cum spune un editorialist Forbes, al cărui
articol îl citează portalul
românesc nutritie.bio, pare o
idee buna sa luam suplimente de vitamine și în prezent
multă lume face acest lucru.
Industria farmaceutica
și a suplimentelor nutritive
se bazează pe o greșeala de
logica pe care majoritatea
consumatorilor o face: dacă
ceva în cantităţi mici îţi
face bine, atunci acel ceva
în cantităţi și mai mari nu
poate decât să îţi facă și
mai mult bine.
Argumentul este cât
se poate de fals în cazul
vitaminelor: daca nu aveţi
deficiente severe de vitamine, suplimentele nu vă oferă
beneficii în plus și din contra,
dozele mari de vitamine pot
să vă facă mai mult rău decât
bine.
Cinci vitamine ce nu ar
trebui să le luaţi decât daca
doctorul dumneavoastră v-a
recomandat:
1. Vitamina C este cea
mai populară vitamină, fiind
nelipsită din orice supliment
cu multivitamine, cu toate
că se găsește în cantităţi
suficiente în majoritatea
fructelor și legumelor. Este
drept ăa vitamina C vindeca
scorbutul, însă vremurile în
care marinarii nu reușeau
să își ia suficientă vitamina
C din mâncarea săracă pe
durata unui voiaj pe mare
sunt de mult trecute. Se mai

spune despre vitamina C că
în doze foarte mari tratează
foarte rapid răceala, dar unii
specialiști demonstrează că
este o teorie greșită. Deși în
general vitamina C nu este
periculoasă, dozele de peste
2.000 mg cresc riscul de a
face pietre la rinichi.
2. Vitamina A și beta-carotenul, precum si
vitaminele C si E, sunt
antioxidanţi, promovaţi
pentru proprietăţile lor anticancerigene. Dovezile însă
spun altceva. Într-un studiu
extins realizat de Institutul
National al Cancerului din
SUA s-a observat faptul ca
fumătorii care luau vitamina
A aveau o șansa mai mare
sa facă cancer de plămâni,
contrar așteptărilor. Vitamina A joaca un rol important
în menţinerea unei vederi
bune, dar prea multa devine
toxica.
3. Vitamina E a fost
pentru mult timp promovată
ca agent anti-cancerigen,
devenind un supliment foarte
popular.
Însă, surpriză, un studiu
extins realizat anul trecut pe
un eșantion de peste 35.000
de bărbaţi, a arătat că riscul
acestora de a face cancer
de prostata creștea în cazul
celor care luau suplimente de
vitamina E.

4. Vitamina B6, la fel ca
și B12, sunt prezente într-o
gamă variată de alimente, iar
deficientele sunt destul de
rare. Vegetarienii și veganii
trebuie însă să aibă grijă
și să consume fie alimente
îmbogăţite cu B12, fie să ia
suplimente cu spirulină.
Medicii spun ca este
imposibil sa consumam prea
multa vitamina B6 din surse
naturale, însă daca luam
suplimente în doze mari timp
de cel puţin un an, riscam să
afectam sever fibra nervoasă și să ajungem în situaţia
de a ne pierde controlul
mișcărilor.
5. Multi-vitaminele
sunt cele mai “recomandate”
suplimente pentru o gamă
foarte largă de probleme, dar
în realitate acestea nu îţi
ridica de la pământ sistemul
imunitar, nu te păzesc de
răceală și nu reduc stresul.
Concluzia studiului constă în faptul că în cantităţi
reduse, vitaminele nu ne
fac rău, dar cantităţile mari,
luate pe termen lung ne pot
afecta serios sănătatea.
De ce să riscăm acest
lucru, când, spre exemplu,
doar 100 de grame de spanac
conţin vitaminele A, C, E,
K, mai multe vitamine din
complexul B, fier si calciu, în
cantităţi îndestulătoare.
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FESTIVALUL VINULUI
ÎN UTA GAGAUZYERI

Cei mai buni vinificatori din UTA Gagauz-Yeri au fost
omagiaţi în acest week-end, în cadrul unei festivităţi
organizate de autorităţile autonomiei. La sărbătoare au
participat reprezentanţi din regiune, precum și oaspeţi
din ţară și alte state, care au luat parte la Forumul „InvestGagauzia”-2017, informează MOLDPRES.
La organizarea ediţiei
din acest an a Festivalului
Vinului din autonomie («Gagauz Şarap Yortusu-2017»)
au fost antrenate toate
localităţile din regiune.
Fiecare dintre acestea a
avut prezente originale
care demonstrează speci-

ficul, tradiţiile și obiceiurile locale. “Fiecare sat se
deosebește prin ceva, iar în
cadrul acestui eveniment
oamenii au posibilitatea să
arate ce au și ce pot mai
bine. Agenda zilei, care a
demarat cu flash-mob-ul
„Sana Gagauziya”. Au mai

fost organizate, de asemenea, master-class-uri pentru dansuri populare, olărit,
dogărit, ţesutul covoarelor,
pregătirea bucatelor naţionale etc.”, au menţionat
surse de la Executivul autonomiei. Totodată, autorităţile de la Comrat au organizat
și un program de acţiuni
menit să promoveze valorile
și cultura regiunii, inclusiv
metodele tradiţionale de
creștere a viţei-de-vie și de
producere a vinului. Pentru
localnici și oaspeţi au fost
pregătite expoziţii susţinute
de meșteri populari, bucătari, vinificatori, programe
artistice, competiţii sportive, iarmaroace și degustări.
Festivalul «Gagauz
şarap yortusu-2017» s-a
desfășurat cu suportul
Oficiului Naţional al Viei și
Vinului sub egida programului „Vinul Moldovei. O
legendă vie”.

„FABRICAT ÎN MOLDOVA  FABRICAT PENTRU TINE!”
DETALII DESPRE CEA DEA XVIIA EDIŢIE
A EXPOZIŢIEI NAŢIONALE ”FABRICAT ÎN MOLDOVA”

„Fabricat în Moldova” este
primul eveniment care va deschide anul expoziţional, 2018 în
Republica Moldova, iar pregătirile pentru acest eveniment au
început deja. Camera de Comerţ
și Industrie a Republicii Moldova
a anunţat, în cadrul unei conferinţe de presă, noi detalii despre
desfășurarea ediţiei a XVII-a a
Expoziţiei naţionale „Fabricat în
Moldova” 2018. Aceasta va avea
loc în perioada 31 ianuarie-04
februarie 2018, la CIE „Moldexpo”,
sub patronajul Guvernului. Genericul ediţiei curente a Expoziţiei
este – „Fabricat în Moldova – Fabricat pentru tine!„.
Pentru prima dată, în cadrul
programului de afaceri, pe data
de 02 februarie se va desfășura
primul Forum investiţional în
regiunea de Sud a ţării, care va
antrena participarea a 6 raioane ale
republicii și investitori din străinătate. De asemenea, vor fi organizate
seminare, conferinţe, mese rotunde,
programe artistice.
Ediţia din acest an se va
desfășura pe o suprafaţă de 3100
m2, la expoziţie se preconizează
că vor participa aproximativ 350
de agenţi economici din toate
raioanele republicii ce activează în
industria alimentară, ramura vitivinicolă, industria mobilei, industria

ușoară, utilaje, tehnică și aparataje, dar și instituţii de cercetări
știinţifice, meșteri populari etc., iar
la expoziţie se așteaptă peste 40
000 de persoane. Printre delegaţii
oficiale de vizitatori străini se numără reprezentanţi din Republica
Belarus, Ucraina, România, Turcia
și alte ţări.
Expoziţia va fi amplasată sectorial și în dependenţă de profilul de
activitate, după cum urmează:
 Pavilionul Nr.1 : Vor fi expuse
întreprinderi din sectorul agroindustrial, agricol, produse alimentare și băuturi, expoziţii colective ale
raioanelor republicii printre care:
Leova, Râșcani, Anenii Noi, Ialoveni, Cimișlia, Criuleni, Nisporeni,
Rezina, Hîncești, Florești, Ungheni,
Fălești, Călărași, Edineţ, UTA Găgăuzia și altele.
 Pavilionul Nr.2 : Vor fi expuse
întreprinderi industriale, bunuri
de larg consum, parcuri industriale, ZEL, asociaţii financiare și de
comerţ, turism.
 Pavilionul Nr.3 : Vor fi expuse
companii prestatoare de servicii,
instituţii de învăţământ, ”orașul
meșterilor”, organizaţii non-guvernamentale, alături de alte companii
din ţară.
Menţionăm că „Fabricat în
Moldova” este primul eveniment
cu care debutează anul expoziţional în Republica Moldova.
Expoziţia are scopul de a susţine întreprinzătorii autohtoni, a
promova produsele competitive pe
piaţa internă și externă, a atrage
investiţii și a intensifica dialogul
public-privat.
Cererile de participare la
Expoziţia naţională „Fabricat în
Moldova” accesând link-ul .

8 MILIOANE DE LEI PENTRU ORGANIZAREA
SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ
În acest an, activităţile dedicate sărbătorilor de iarnă vor fi organizate între 15
decembrie 2017 și 15 ianuarie 2018. Banii
pentru acestea, în valoare de 8 mil lei, vor
fi alocaţi din bugetul Ministerului Educaţiei, Culturii și Cercetării (3 mil lei) și al
Organizaţiei de Atragere a Investiţiilor și
Promovare a Exporturilor(5 mil lei).
Pentru organizarea și desfășurarea activităţilor dedicate sărbătorilor de iarnă, Guvernul a
aprobat propunerea de a negocia și a contracta
Î.S. „Organizaţia Concertistice și de Impresariat
„MoldovaConcert”, iar un accent aparte va fi
pus pe promovarea produselor autohtone și a
potenţialului turistic al Republicii Moldova.
Astfel, în această perioadă, vor fi organizate activităţi de agrement, de socializare,
de culturalizare și de educaţie artistică, cu
participarea formaţiilor artistice profesioniste
și de amatori din toată ţara. De asemenea,
vor fi implicate și teatrele naţionale, teatrele
pentru copii, formaţiile artistice de amatori
și cele reprezentate de grupurile minoritare
naţionale.
Meșterii populari își vor prezenta
creaţiile și vor organiza șezători pentru a
transmite tinerei generaţii tehnicile tradiţionale de realizare a acestora. Totodată, în
locuri special amenajate, agenţii economici

își vor expune produsele alimentare și de
consum.
Amintim că în acest an capitala va avea
doi pomi de crăciun – unul va fi amplasat
lângă fântâna arteziană din preajma Palatului
Naţional, iar celălalt, în Piaţa Marii Adunări
Naţionale. Totodată, evenimentele dedicate
sărbătorilor de iarnă nu se vor mai desfășura
în Piaţa Marii Adunări Naţionale, așa cum a
fost până acum, ci vor fi organizate pe strada
31 august. Târgul de Crăciun va fi amenajat
în perimetrul străzilor Bănulescu Bodoni și
Alexandr Pușkin.
Poză simbol: www.chisinau.md

SEMNIFICAŢII: MARCA TURISTICĂ ELABORATĂ
ÎN BAZA SIMBOLULUI POPULAR ”POMUL VIEŢII”
Agenţia Turismului a Republicii
Moldova în parteneriat cu asociaţiile
sectoriale, beneficiind de asistenţa și
expertiza tehnică locală și internaţională, a elaborat și înregistrat câteva mărci
turistice, una din ele fiind creată în
baza simbolului ”Pomul vieţii”. Cu
toţii am văzut acest simbol, tot mai des
promovat, însă, nu toţi, însă cunoaștem
despre încărcătura semantică, pe care
o aduce cu sine acesta în calitate de
mesager al turismului moldovenesc. Iată
de ce ne-am informat la acest subiect și
Vă propunem să descoperim împreună
cheile semantice ale acestei simbolistici.
Pomul vieţii simbolizează viaţa
continuă și ciclicitatea, tinereţea veșnică și
viaţa fără de moarte. De asemenea, este
un simbol creștin, care face conexiunea
între cer și pământ. Rădăcinile pomului
se adâncesc în tradiţiile și obiceiurile
strămoșilor noștri, iar ramurile cu fructe
- subliniază dezvoltarea și creșterea
continuă. Simbolul de pom al vieţii este
întâlnit în multe opere de artă populară și
meșteșugărit.
Marca turistică elaborată în baza
simbolului popular ”Pomul vieţii” este
înregistrată la Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală cu nr. 27 307, iar fiecare element al mărcii are o semnificaţie
aparte și vorbește despre caracteristicile
și cele mai solicitate forme de turism din
Republica Moldova, cum ar fi:
Trandafirul (Turismul rural) - simbol
folcloric bine cunoscut al dragostei, frumuseţii, familiei, înţelepciunii și devotamentului – exprimă valorile spirituale ale
moldovenilor.
Crucea (Turismul religios) - simbol al
credinţei ortodoxe, religia de bază a ţării,
este un simbol al speranţei și purităţii.
În Republica Moldova există peste 55 de
mănăstiri, cele mai faimoase dintre ele
fiind: Căpriana, Vărzărești, Orheiul Vechi,
Zăbriceni, Frumoasa, Curchi și multe
altele.
Păharele de vin roșu și alb (Turismul vitivinicol) - simboluri ale tradiţiilor
vinicole, a celebrării sărbătorilor și a

conversaţiilor de suflet, care au loc adesea
în Republica Moldova.
Inima (Turismul rural) - simbol al
ospitalităţii, sincerităţii și bunăvoinţei
poporului moldovenesc - exprimă ospitatlitatea moldovenilor.
Legumele și fructele (Turismul ecologic și agricol) - simbolizează gustul și
aroma deosebite ale fructelor și legumelor, care se datorează condiţiilor climaterice și calităţii solurilor din ţara noastră.
Legumele și Fructele-simboluri vorbesc
despre bogăţia și diversitatea câmpurilor
și livezilor din întreaga ţară.

Busuiocul (turismul cultural) - floarea
utilizată în majoritatea tradiţiilor populare
legate de familie: naștere, botez, nuntă,
cumătrie, înmormântare (busuioc la
naștere, busuioc la moarte) este asociată
cu protecţia și puritatea, iubirea sinceră și
constantă. Busuiocul reprezintă tradiţiile
populare practicate de întreaga societate,
care prezintă interes și atractivitate pentru
alte culturi populare.
Totodată, cei care dezvoltă o
afacere în domeniul turismului sau
abia planifică să se lanseze în acest
sector, trebuie să cunoască faptul că
persoanele fizice și juridice interesate,
pot utiliza mărcile turistice în condiţiile
„Regulamentului ce prevede modul de
utilizare a mărcilor turistice” aprobat
prin ordinul Agenţiei Turismului nr. 34
din 29 decembrie 2016, iar pentru a

afla mai multa informaţie privind modul de utilizare a mărcilor turistice,
consultaţi pagina web a Agenţiei
Turismului, la rubricile din meniul Legislaţie/Acte departamentale.
NOTĂ: Amintim că agroturismul se
numără, printre domeniile noi, care au fost
incluse în acest an în premieră în noul
regulament de subvenţionare în agricultură. Mai exact, Regulamentul prevede
subvenţionarea construcţiei/reconstrucţiei
și renovării pensiunilor agroturistice rurale,
cu respectarea limitelor de cazare stabilite
prin Normele metodologice și criteriile de
clasificare a structurilor de primire turistică
cu funcţiuni de cazare și servire a mesei
în cadrul exploataţiilor agricole deţinute în
proprietate, procurarea de utilaje, echipamente și instalaţii noi conexe activităţii de
agroturism.
Totodată, recent, Legislativul a
aprobat în prima lectură noile modificări și
completări la Codului Funciar, care prevăd
că proprietarii de terenuri agricole care
practică o activitate agricolă de cel puţin 5
ani vor putea să amplaseze pe aceste terenuri pensiuni agroturistice fără a schimba
destinaţia terenului și a achita sute de mii
de lei pentru scoaterea din circuitul agricol
a terenului, fapt care va oferi mai multe
oportunităţi pentru dezvoltarea agroturismului autohton.
Potrivit Biroul Naţional de Statistică,
numai în prima jumătate a acestui an, turismul receptor a crescut cu 16,2%, iar turismul
intern – cu 13,4% faţă de aceeași perioadă a
anului trecut. Cu alte cuvinte, în primele șase
luni din 2017, ţara noastră a fost vizitată de
6,7 mii de turiști și excursioniști străini, care
venit în Republica Moldova prin intermediul
serviciile agenţiilor de turism și a turoperatorilor, în scopuri de odihnă, recreere și
agrement, de afaceri și profesionale sau de
tratament.
Cei mai mulţi turiști și excursioniști
străini sosiţi în Republica Moldova sunt din
România, Federaţia Rusă, dar și din Austria,
Polonia, Ucraina, Grecia, Germania, Statele
Unite ale Americii, China, Japonia, Franţa,
Israel, Finlanda ș.a.
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CAMPANIA DE ABONARE, 2018

Dragii noștri cititori! Campania de abonare la publicaţiile periodice din
Republica Moldova a început deja. Tradiţional, aceasta de se desfășoară între 1
octombrie și 25 decembrie.
AGROMEDIAINFORM este, la
acest moment, cea mai amplă și
mai recunoscută publicaţie periodică de profil agricol. Ziarul apare de
două ori pe lună (cu excepţia lunii
august, când echipa redacţiei este
în concediu), iar abonaţii noștri sunt
agricultorii, persoanele din mediul
rural și nu numai – toţi cei interesaţi de dezvoltarea sectorului agrorural, specialiști în domeniu, autorităţile publice locale și naţionale.
Tematica materialelor o constituie
problemele și realizările agriculturii
din ţara noastră, dar și de peste
hotare. În fiecare număr găsiţi:
 interviuri cu persoane de
decizie,
 știri de actualitate,
 reportaje de la evenimente
relevante pentru agricultori,
 istorii de succes,
 explicarea legislaţiei în domeniu,
 anunţuri despre dezvoltare, finanţare și școlarizare pentru agricultori,
 informaţii despre noile tehnologii și inovaţii în agricultură,
 preţuri de piaţă la principalele produse agricole,
 cereri și oferte de vânzare a producţiei agricole etc.
Vă anunţăm că preţul de abonare la ziarul AGROMEDIAINFORM
pentru 2018 rămâne neschimbat,
de doar 154 de lei pentru un an.
Totodată, pentru persoanele cu dizabilităţi și pensionari,
preţul de abonare pentru un an este de 143 de lei.
Ziarul AGROMEDIAINFORM este inclus în Catalogul ziarelor în
limba de stat al ÎS ”Poșta Moldovei” cu indicele de abonare
PM21948 (PM21948/22 – pentru pensionari).
Vă mulţumim că de zece ani, de când apare ziarul nostru ne sunteţi aproape. V-aţi abonat la ziarul AGROMEDIAINFORM, deci aţi demonstrat încredere
în profesionalismul, competenţa și onestitatea echipei redacţionale, dar și a
întregului colectiv de specialiști din cadrul Federaţiei Naţionale a Agricultorilor din Moldova AGROinform.

Vă îndemnăm să Vă abonaţi și pentru anul viitor!
Iar pentru a răspunde pe deplin așteptărilor Dvs, pentru ca să reușim să
facem ziarul cât mai atractiv pentru cititori, am lansat, după cum aţi văzut în
numerele anterioare, un chestionar, prin intermediul căruia dorim să aflăm
ce solicitări aveţi, despre ce teme și aspecte ale dezvoltării sectorului agrar
doriţi să cunoașteţi mai mult, ce putem face noi pentru ca informaţia cu care
intră în casele Dvs ziarul AGROMEDIAINFORM să Vă fie de folos în activitatea
cotidiană?
Publicăm și în acest număr de ziar chestionarul nostru și Vă îndemnăm să
Vă expuneţi sincer, critic, obiectiv și creativ cu privire la așteptările pe care le
aveţi vis-a-vis de ziarul AGROMEDIAINFORM pentru perioada următoare.
Ţinem mult la părerea Dvs, pentru că interesele cititorilor noștri sunt
primordiale!

CHESTIONAR
Numele, prenumele ______________________________________________________________
Localitatea_________________________ Raionul______________________________________
De cât timp sunteţi abonat la ziarul AgroMediaInform? _______________________________
Ce rubrici, pagini, tematici Vă par cele mai interesante, informative și utile ?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Dar care nu trezesc interes? _______________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
- Ce subiecte de actualitate aţi vrea să dezvăluim în numerele următoare ale ziarului?

- Interviuri cu ce persoane de răspundere, autorităţi, experţi, specialiști… aţi dori să citiţi în
paginile ziarului?

- Reportajele realizate în teritoriu sunt foarte importante pentru cititori, deoarece fac
comunicarea noastră prin intermediul ziarului mai vie și mai interesantă. Ne-am dori foarte
mult să realizăm reportaje despre activitatea Dumneavoastră, iar în cazul în care sunteţi de
acord să ne împărtășiţi din experienţa pe care o aveţi, Vă rugăm să notaţi aici datele Dvs de
contact.

- Materialele de problemă și investigaţii sunt instrumentele care V-ar ajuta să rezolvaţi
unele probleme cu care vă confruntaţi în activitatea Dvs, să Vă faceţi auziţi, să Vă realizaţi
dreptul la opinie. Dacă aveţi astfel de teme, sugestii, Vă rugăm să ne comunicaţi.

CONCURS PENTRU CITITORI!
Vă reamintim și despre concursul pe care l-am lansat! Vom acorda premii
de preţ celor mai interesaţi, fideli și implicaţi cititori. Pentru a intra în posesia premiilor trebuie doar să completaţi chestionarul din această pagină, să-l
decupaţi pentru ca mai apoi să-l trimiteţi prin poștă la adresa redacţiei:
Mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 123 „V”
redacţia ziarului AgroMediaInform
De asemenea, puteţi expedia sugestiile și prin poșta electronică, la adresa
redactorului-șef:
svdovii@agroinform.md

- Aţi schimba ceva în formatul sau stilul ziarului? Alte sugestii….

Nu ezitaţi! Echipa redacţională din cadrul Federaţiei Naţionale a Agricultorilor din Moldova Va analiza și va premia trei dintre cititorii care ne-au
expediat chestionarele completate cu cele mai inspirate și creative răspunsuri.
Premiul mare – un telefon mobil marca Samsung!
Nu uitaţi, avem un scop comun – de a face ziarul nostru, AgroMediaInform,
cât mai interesant, util, informativ și atractiv pentru Dumneavoastră.
Așteptăm răspunsurile Dvs până la finele lunii noiembrie, iar în luna decembrie vom anunţa câștigătorii concursului și vom înmâna premiile.
Vă mulţumim că ne sunteţi aproape și ne exprimăm speranţa că așa va fi și
de acum încolo.
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Cu respect, Stela Vdovîi, Redactor-șef AgroMediaInform
Tel: (022) 23 56 98; mob: 06 888 22 11 sau 0691 58 202
email: svdovii@agroinform.md
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TE INFORMEAZĂ LA TIMP,
OFERINDUŢI CELE MAI BUNE
ARGUMENTE ÎN ORICE NEGOCIERE!

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

Piaţa agricolă
Edineţ
minim maxim mediu

Ardei dulce
Cartofi
Castraveţi
Ceapă albă
Ceapă galbenă
Ceapă roşie
Ciuperci Păstrăv/Veşenca
Ciuperci Shampinion
Dovlecei
Gogoşari
Morcov
Pătrunjel
Praz
Ridiche neagră
Ridiche de lună
Roşii de seră
Salată
Sfeclă de masă
Usturoi
Varză
Varză broccoli
Varză conopidă
Varză de pechin
Varză roşie
Vinete

8.00
3.00
24.00
3.00
4.50
4.00
24.00
4.00
2.00
-

16.00
5.00
26.00
4.50
5.50
4.50
29.00
4.00
3.00
-

13.00
3.50
24.00
3.50
5.00
4.00
25.00
4.00
2.50
-

Banane
Grepfrut
Lămâi
Mandarine
Mere
Mere Golden
Mere Idared
Mere Richard
Miez de nucă
Pere
Portocale
Prune
Prune uscate
Struguri albi de masă
Struguri de masă Moldova
Struguri Kişmiş
Struguri roşii de masă

5.00
6.00
5.00
75.00
8.00
13.00
14.00

9.00
8.00
6.00
90.00
14.00
20.00
22.00

7.00
7.00
6.00
80.00
10.00
14.00
15.00

Piaţa angro
Piaţa angro
Bălţi
Chişinău
minim maxim mediu minim maxim mediu
LEGUME
10.00
12.00
11.00
15.00
20.00
15.00
2.80
6.00
3.50
4.50
5.00
4.50
30.00
30.00
30.00
19.00
22.00
19.00
5.00
5.00
5.00
2.50
5.00
3.00
3.00
4.00
3.00
7.00
7.00
7.00
26.00
26.00
26.00
22.00
24.00
22.00
22.00
24.00
22.00
11.00
13.00
12.00
7.00
10.00
7.00
4.50
6.00
4.50
4.00
5.00
4.00
40.00
40.00
40.00
3.00
4.00
4.00
3.00
5.00
3.00
10.00
10.00
10.00
16.00
20.00
18.00
15.00
22.00
15.00
-’
50.00
60.00
50.00
3.00
4.00
4.00
3.00
5.00
3.00
40.00
50.00
40.00
1.50
3.00
1.50
1.80
2.00
1.80
16.00
19.00
16.00
10.00
11.00
10.00
6.00
7.00
6.00
10.00
12.00
11.00
6.00
7.00
6.00
10.00
10.00
10.00
8.00
8.00
8.00
10.00
13.00
10.00
FRUCTE
21.00
22.00
21.00
19.00
21.00
19.00
26.00
30.00
30.00
23.00
24.00
23.00
28.00
32.00
30.00
19.00
20.00
19.00
5.00
7.00
5.00
5.00
8.00
5.00
7.00
10.00
8.00
6.00
8.00
6.00
6.00
6.00
6.00
5.00
6.00
5.00
7.00
11.00
9.00
8.00
10.00
8.00
10.00
10.00
10.00
8.00
15.00
8.00
25.00
25.00
25.00
19.00
35.00
19.00
10.00
20.00
10.00
25.00
42.00
25.00
9.00
11.00
10.00
12.00
15.00
12.00
11.00
13.00
12.00
8.00
9.00
8.00
10.00
11.00
10.00
9.00
12.00
10.00
12.00
15.00
12.00

11/9/2017

Piaţa agricolă
Ungheni
minim maxim mediu

Piaţa agricolă
Cahul
minim maxim mediu

6.00
3.50
30.00
5.00
3.50
4.00
45.00
33.00
30.00
18.00
5.00
10.00
5.00
15.00
12.00
5.00
35.00
2.00
15.00
12.00
10.00

25.00
7.00
35.00
6.00
5.00
5.00
45.00
40.00
30.00
18.00
6.00
12.00
6.00
15.00
30.00
6.00
55.00
5.00
20.00
15.00
12.00

14.00
5.00
35.00
5.00
5.00
5.00
45.00
35.00
30.00
18.00
6.00
12.00
6.00
15.00
25.00
6.00
55.00
4.00
15.00
12.00
12.00

7.00
3.50
4.00
32.00
4.00
5.00
18.00
5.00
4.00
10.00
7.00

8.00
4.00
4.00
32.00
4.00
5.00
18.00
5.00
5.00
10.00
8.00

7.00
3.50
4.00
32.00
4.00
5.00
18.00
5.00
4.00
10.00
8.00

23.00
35.00
25.00
10.00
10.00
10.00
12.00
45.00
6.00
24.00
15.00
25.00
10.00
8.00
10.00

25.00
40.00
28.00
12.00
12.00
10.00
15.00
100.00
15.00
28.00
20.00
35.00
15.00
8.00
12.00

25.00
40.00
25.00
12.00
12.00
10.00
15.00
75.00
10.00
25.00
15.00
30.00
12.00
8.00
12.00

23.00
5.00
7.00
7.00
8.00
9.00
-

23.00
6.00
8.00
8.00
10.00
10.00
-

23.00
5.00
7.00
7.00
10.00
9.00
-

CERERI ȘI OFERTE

 nr. 18 (236)
10 noiembrie 2017

NUMĂRUL CONTROALELOR INOPINATE
LA AGENŢII ECONOMICI VA FI REDUS
”Nu statistici de mii de controale de stat efectuate până
în an.2015, ci să ajungem la un
număr rezonabil de controale,
prin care să asigurăm și dreptul
consumatorului și dreptul agenţilor economici” a declarat astăzi
viceprim-ministrul Octavian
Calmîc, ministrul Economiei și
Infrastructurii, joi, 9 noiembrie,
în cadrul conferinţei de presă
privind reorganizarea, optimizarea și crearea organelor cu
funcţii de control.
Guvernul a ameliorat cadrului
normativ și legislativ care reglementează controlul de stat pentru
atingerea eficienţei maxime a
acestui instrument - controlul de
stat, pentru a scăderea numărului de controale și organelor care
efectuează aceste controale, și
astfel asigurarea protecţiei consumatorului și micșorarea presiunii
asupra mediului de afaceri.
Astfel prin aprobarea Legii
nr.185/2017 au fost puse în acord
actele legislative care reglementează activitatea de control, în
competenţa organelor de control
specializate pe mai multe componente, și anume implementarea
Reformei instituţionale - optimizarea numărului instituţiilor
abilitate cu funcţii de control și
implementarea Reformei procedurale - minimum documente,
maximum de transparenţă și
drepturi pentru întreprinzători.
În acest context, printre procedurile reformei se numără, limitarea esenţială a numărului de
document în cadrul controlului,
planificarea controlului pentru un
an calendaristic, limitarea posibilităţilor de iniţiere a controlului
inopinat, iar pentru controalele
de stat planificate se stabilește
caracterul consultativ.
În aceeași ordine, măsuri
restrictive se vor aplica în dependenţă de nivelul încălcărilor și
numai în cazul încălcărilor grave
și foarte grave, iar contestarea
actelor poate fi soluţionată în
instanţă sau doar în cadrul Consiliilor de soluţionare a disputelor
din cadrul organului de control,
în care vor participa obligatoriu și
reprezentanţii mediului de afaceri, totodată se stabilește dreptul
antreprenorului de a se adresa direct în instanţa de judecată, fără
impunerea procedurii prealabile
și se instituie Consiliul naţional
pentru a examina problemele sistemice, privind aplicarea legislaţiei în domeniul controlului de stat.
De asemenea, se vor digitaliza
procesele de control – Registrul de
stat al controalelor unic, transparenţa și previzibilitatea acţiunilor
inspectorului. Se acordă prioritate
documentelor în format electronic, create și stocate în Registrul
de stat al controalelor.
Octavian Calmîc a mai anunţat
și despre iniţierea unei Campanii
de verificare la mai mulţi agenţii
economici privind respectarea

dreptului consumatorului, cu
referire la calitatea serviciilor
prestate și calitatea produselor
comercializate. ”O campanie pe de
o parte informativă pentru agenţii
economici, dar și de verificare a
respectării legii”. ”Vom avea un
program masiv de comunicare
și cu agenţii economici, așa cum
purtăm grija și faţă de agenţii
economici, dar purtăm și grija
faţă de consumatorii și oamenii
din Republica Moldova” a declarat
vicepremierul.
Campania de controale și verificare este anunţată preventiv,
pentru ca agenţii economici să
aibă timp să revizuiască activitatea sa de antreprenor, astfel a
micșora presiunea asupra mediului de afaceri, deoarece nu
se dorește amenzi și penalizări,
dar nici loiali faţă de încălcările
privind calitatea serviciilor prestate și produselor comercializate
pe piaţa din ţara noastră și astfel
să fie asigurată protecţia consumatorului, a menţionat Octavian
Calmîc.
În cadrul Campaniei vor fi verificaţi, în primul rând, antreprenorii din pieţele din ţară și toată
sfera socială privind utilizarea
corectă a mijloacelor de măsurare, cântarelor, precum și staţiile
Peco, serviciile taxi, telefonia mobilă, de asemenea, va fi verificată
calitatea produselor alimentare,
în special cele care sunt distribuite în instituţiile de învăţământ.
Ministerul Economiei precizează că, în rezultatul reorganizării,
optimizării și creării unor noi
instituţii cu drept de control, de
la circa 70 entităţi cu dreptul de
control au rămas 13 instituţii cu
funcţie de control, care vor asigura un sistem instituţional funcţional, optimizat și consolidat în
domeniile de competenţă, privind
controlului de stat al activităţii
de întreprinzător, care nu implică cheltuieli suplimentare de la
bugetul de stat, ci în limita bugetelor deja aprobate pentru anul
2017, a adăugat ministrul Economiei și Infrastructurii.
În temeiul Legii nr. 230 din 23
septembrie 2016, pentru modificarea şi completarea unor acte
legislative la 1 noiembrie 2017 au
fost aprobate Hotărârile Guvernului nr.886-889 care au promovat
modificările necesare la optimizarea structurii și efectivului,
următoarelor autorităţi cu funcţii
de control și supraveghere: Agenţia Naţională pentru Siguranţa
Alimentelor, Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor și Supravegherea Pieţei, Agenţia Naţională
pentru Sănătate Publică, Agenţia
Naţională de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Profesional,
Agenţia Naţională Transport
Auto, Autoritatea Aeronautică
Civilă, Agenţia Navală, Inspectoratul de Stat al Muncii, Serviciul
Vamal, Serviciul Fiscal de Stat și
Centrul Naţional pentru Protecţia
Datelor cu Caracter Personal.
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OFERTE COMERCIALE
OFERTE
Produs / ServiPreț
Cantitate
ciu
Cireși Van, Tehlo1 000
van
unități
Regine Carpati270 MDL 100 unități
ne, Mukacevo
Miere de albini

300 kg

Semințe de floarea soarelui

200 t

Mazăre

300 t

Porumb boabe.

152 t

Porumb boabe.

100 t

Semințe de floarea soarelui

50 t

Semințe de floarea soarelui.

100 t

Fructe uscate

25 t

Prune uscate
Stalneuy

35 t

Prune uscate

40 t

Struguri Moldova

15 t

Struguri Moldova

50 t

Struguri Moldova

40 t

Baloate de lucerna

600 unități

Ofer banane

22 t

Soia

25 t

Linie pentru prelucrarea nutrețurilor
combinate

1 unități

Grâu alimentar

500 t

Floarea soarelui

500 t

Porumb

700 t

Sorgo

180 t

Soia

100 t

Struguri Moldova

50 t

Struguri Moldova

20 t

Contacte
s. Sadovoe str. Miciurin 26; Mobil:
060921662; Email: serdjon2@mail.ru
Chișinău; Telefon: 069507119Email:
ecostupsrl@gmail.com
s. Țărăncuța, r. Cantemir; Mobil:
069279415; Email: curcenco@mail.md
s. Șamalia; r. Cantemir; Mobil:
060239939; Email: stiharu@mail.md
s. Șamalia; r. Cantemir; Mobil:
060239939; Email: stiharu@mail.md
s. Șamalia; r. Cantemir; Mobil:
060239939; Email: stiharu@mail.md
s. Vișniovca; r. Cantemir; Telefon:
027342343; Mobil: 079599735; Email:
tsmicub@mail.ru
s. Vișniovca; r. Cantemir; Telefon:
027342343; Mobil: 079599735; Email:
tsmicub@mail.ru
s. Cîrpești, r-n Cantemir; Telefon: 0273
78443 ; Mobil: 079194080; Email: anatolie@mal.md
Nisporeni; Telefon: 026423050; Mobil:
067123050; Email: prudol@mail.com
Mobil: 069338654
Nisporeni; Telefon: +373(264) 24256;
Mobil: +373 68440029; Email: secrierubs@mail.md
s. Bălăurești r. Nisporeni; Telefon:
02648249; Mobil: 069926550;
s, Șișcani; r. Nisporeni; Mobil:
069746346; Email: elena@mail.ru
Nisporeni; Telefon: 026424432; Mobil:
68399185;
Nisporeni; Telefon: 026424070; Mobil:
069812737; Email: lupei@mai.com
Chișinău; Telefon: 061039333; Mobil:
061039333; Email: vicomeg@outlook.
es
gara Catranic, raionul Fălești; Telefon:
+37325974311; Mobil: +37367265255;
Email: zubic_ion1950@rambler.ru
MD-5932, s. Logofteni, r-l Fălești ;
Telefon: +373 259 60138; Mobil: +373
69640708; Email: anasorocovicova@
mail.ru
s. Putinești, Fălești; Mobil: +373
69339397; Email: antagrobs@mail.md
s. Putinești, Fălești; Mobil: +373
69339397; Email: antagrobs@mail.md
s. Putinești, Fălești; Mobil: +373
69339397; Email: antagrobs@mail.md
s. Albinețul Vechi, raionul Fălești;
Telefon: ; Mobil: 037378467577; Email:
fiberdea@rambler.ru
s. Rediu de Sus, raionul Fălești; Telefon: 025970192; Mobil: 067253017;
Email: kiktenko-nats@mail.ru
Nisporeni-Marinici; Telefon: ; Mobil:
069960217; Email: ocara@mail.ru
Nisporeni; Telefon: 069894490; Mobil:
069894490; Email: tatiaan@mailcom

CERERI
Produs / Serviciu

Preț

Cantitate

Floarea soarelui

500 t

Fructe uscate

20 t

Miez de nuci, migdal și alune

5t

Contacte
str. Voluntarilor; Telefon: 069637253;
Mobil: 061090703; Email: lisii-2013@
mail.ru
Telefon: 068882273; Mobil: 068882270;
Email: ciaica.tur@gamail.com
Telefon: 068882273; Mobil: 068882270;
Email: ciaica.tur@gamail.com

Mai multe informații găsiți pe
www.agravista.md
Responsabilitatea pentru veridicitatea ofertelor plasate aparţine
www.agravista.md
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DORIŢI SĂ ÎNCEPEŢI O AFACERE
ŞI NU ŞTIŢI ÎN CE DOMENIU SĂ INVESTIŢI?
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Abonaţi-Vă la ziarul AGRO
Index de abonare:

DORIŢI SĂ LUAŢI PREŢ BUN

PM 21948

PE PRODUCŢIA CRESCUTĂ CU MULTĂ MUNCĂ?

©

ABONAMENTE LA ZIARUL AGROMEDIAINFORM
POT FI PERFECTATE ÎN TOATE OFICIILE POŞTALE

ŞI VEŢI PRIMI:

 informaţii despre preţuri pe diferite pieţe agricole din ţară;
 cereri şi oferte de producţie agroalimentară;
 recomandări ale specialiştilor în agricultură despre:
TOATE ACESTEA
LA UN PREŢ
REZONABIL
DE NUMAI

 creşterea legumelor în seră şi cîmp deschis,
 îngrijirea livezilor şi viilor,
 creşterea animalelor,
 idei de afaceri profitabile argumentate economic.

154 de lei
PENTRU
UN ABONAMENT
ANUAL

PREŢURI DE ABONARE (lei)
1 lună

3 luni

6 luni

9 luni

12 luni*

14

42

84

126

154

* august vacanţă

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

mici

 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 basculabilă
 Tocător de crengi
TOATE PIESELE DE SCHIMB
LA TRACTOARELE IMPORTATE

PREŢURI ACCESIBILE -

suntem importatori direcţi din Japonia

AVANTAJE:
CALITATE SUPERIOARĂ

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

CONSUM REDUS
TRACŢIUNE 4x4
LONGEVITATE
STARE TEHNICĂ EXCELENTĂ
PUTERNICĂ ŞI COMPACTĂ
PREŢ MIC

OR. STRĂŞENI
www.tractoare.md

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

