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ANUL A FOST UNUL BUN PENTRU AGRICULTURĂ

ÎN NUMĂRUL CURENT:

INVESTIŢII DE 120 MILIOANE EURO
ÎN CADRUL PROIECTULUI
“LIVADA MOLDOVEI”
AFLĂ CUM POT FI ACCESAŢI BANII
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PROIECTUL LEGII BUGETULUI DE STAT
PENTRU 2018 A FOST APROBAT
DE GUVERN
CÂŢI BANI SUNT PREVĂZUŢI
PENTRU SUBVENŢII
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Către sfârșitul sezonului agricol, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și
Mediului a făcut totalurile anului. În cadrul
unei conferinţe de presă, rezultatele anului
agricol 2016-2017 au fost prezentate publicului larg, iar pentru că suntem în ajun de
ZIUA LUCRĂTORULUI DIN AGRICULTURĂ,

se pare că motive de a sărbători avem destule. Sezonul agricol a fost unul bun, deși
am avut parte de suficiente provocări pe tot
parcursul anului.
Secretarul General de Stat al ministerului, Dl Iurie Ușurelu a vorbit, în cadrul conferinţei de presă, și despre gradul de finalizare

a strânsului roadei, despre principalele pieţe
de desfacere, dar și despre obiectivele pentru
anul 2018.
„Anul agricol 2016-2017 a început cu o
toamnă secetoasă. Condiţiile agrometeorologice stabilite în lunile august-noiembrie
2016 au fost nefavorabile pentru creșterea
și dezvoltarea culturilor de toamnă. Am
înregistrat o lipsă de umiditate în toamna
2016, au fost înregistrate și alte intemperii
ca: îngheţuri târzii de primăvară, căderi de
zăpadă în luna aprilie, ploi torenţiale, grindină și furtună, care într-o oarecare măsură
au afectat o parte din suprafeţele culturilor
agricole. Însă, în pofida acestor intemperii,
la general pe ţară, anul agricol a fost unul
destul de fructuos. Am avut posibilitatea
să sporim suprafeţele protejate împotriva
eventualei căderi de grindină. Am oferit
suport celor care au implementat tehnologii
inovative, avansate în domeniul agro-industrial prin oferirea subvenţiilor, inclusiv
am instruit producătorilor agricoli în acest
sens. Avem în jur de 5 mii de cereri de subvenţionare”, a menţionat Secretarul General
de Stat al ministerului, Iurie Ușurelu.
Mai multe detalii la acest subiect,
citiţi în PAG. 2

DE BELȘUG ȘI PROSPERARE!
AGROECOLOGIA, ÎN SPRIJINUL
UNEI AGRICULTURI DURABILE
ÎN ŢARA NOASTRĂ

Tradiţional, în cea de-a patra duminică a lunii noiembrie,
atunci când muncile în câmp s-au cam încheiat,
când roada a fost dusă în hambare,
când agricultorii își mai pot trage un pic sufletul, este marcată

PROIECTUL CARE TE ÎNCURAJEAZĂ
SĂ CULTIVI PRODUSE ECO
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Este, fără îndoială, sărbătoarea tuturor celor, care prin munca lor,
prin efort și abnegaţie, hrănesc o ţară! De zori și până seara târziu,
fără zile de odihnă și concedii plătite agricultorul a făcut legământ
să-și dedice efortul acestui pământ roditor, să crească pâinea cea de toate
zilele, să valorifice bogăţia acestei ţări.

2017  CEA MAI MICA PRODUCŢIE
EUROPEANĂ DE MERE
DIN ULTIMII ZECE ANI
ANALIZA PIEŢEI MERELOR
ÎN EUROPA ȘI ÎN LUME

ZIUA LUCRĂTORULUI DIN AGRICULTURĂ
ȘI INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE.
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În ajunul acestei sărbători, cu adevărat semnificative
pentru producătorii agricoli,
Vă urăm de sănătate și puteri, de belșug și prosperare!
Fie ca munca pe care o faceţi zi de zi să Vă aducă împlinire în suflet,
să fie răsplătită pe merit!
Federaţia Naţională a Agricultorilor
din Moldova AGROinform

CONCURS PENTRU CITITORI!
ÎNCĂ MAI AI ȘANSA SĂ CÂȘTIGI
PREMIUL MARE
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Vă puteţi abona la ziarul nostru
la toate oficiile poştale din ţară
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REZULTATELE ANULUI AGRICOL 2016-2017
grindină. Am oferit suport
celor care au implementat tehnologii inovative,
avansate în domeniul agroindustrial prin oferirea
subvenţiilor, inclusiv am
instruit producătorilor
agricoli în acest sens. Avem
în jur de 5 mii de cereri de
subvenţionare”, a mai menţionat Secretarul General
de Stat al ministerului,
Iurie Ușurelu, în cadrul
conferinţei de presă.

RECOLTA ÎN CIFRE
În prezent, circa 99 la
sută din totalul culturilor
agricole au fost recoltate,
iar cum suntem în faza
cea mai importantă – în
faza de comercializare
a producţiei agricole. La
începutul acestei săptămâni, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale
și Mediului (MADRM) a
prezentat rezultatele anului agricol 2016-2017. În
conferinţa de presă, organizată cu această ocazie,
în faţa reprezentanţilor
mass-media, cu rezultate
de ultimă oră au venit:
Secretarul General de Stat
al ministerului, Dl Iurie
Ușurelu și viceministrul
Agriculturii și Industriei
Alimentare, Ion Parea.

RETROSPECTIVA
PROVOCĂRILOR
DIN ACEST AN
Secretarul General
de Stat, Dl Iurie Ușurelu
prezentat o retrospectivă a
condiţiilor care au influenţat acest sezon agricol,
menţionând următoarele:

„Anul agricol 2016-2017
a început cu o toamnă
secetoasă, iar semănatul
culturilor de I grupă a fost
tergiversat considerabil.
În plus, au fost reduse și
suprafeţele însămânţate cu
culturi cerealiere. În schimb,
iarna a fost una tocmai
favorabilă pentru culturile
agricole, iar cantitatea de
umiditate a fost suficientă
– saturaţia cu umiditate a
atins 120-140%. Acesta a
fost primul factor, care a
influenţat pozitiv recolta
din acest an”. Iurie Ușurelu
a mai amintit și despre
intemperiile din primăvara acestui an, de pe urma
cărora au avut de suferit cel
mai mult culturile horticole
multianuale – plantaţiile
de prun, unele plantaţii de
cireș. Roada din livezi a
fost afectată de reducerea
polenizării, dar și de afecţiunile mecanice ale pomilor.
”În pofida acestor
intemperii, la general pe
ţară, anul agricol a fost
unul destul de fructuos. Am
avut posibilitatea să sporim
suprafeţele protejate împotriva eventualei căderi de
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Totodată, vice-ministrul
Agriculturii și Industriei
Alimentare, Ion Parea a
prezentat rezultatele recoltei obţinute pe fiecare categorie de produse agricole.
„Munca depusă de
agricultorii din republica
Moldova în acest an agricol
a fost răsplătită. Cu toate
că am avut niște momente
foarte dificile, în ce privește
condiţiile climaterice, iar la
un moment dat eram foarte
îngrijoraţi de faptul că nu
vom obţine acea roadă pentru a asigura ţara cu grâu,
totuși, anul acesta avem o
roadă record, comparativ cu
anii agricoli 2015 – 2016. În
medie pe ţară, s-au recoltat
3 t. 870 kg de grâu la hectar”, a precizat Ion Parea.
De menţionat că șase
dintre raioanele de nord
au depășit cifra de 4 tone
pentru un hectar. Iar în
raionul Ocniţa s-a înregistrat un record de roadă de
cinci tone la hectar de pe o
suprafaţă de aproape 4.000
ha. Totodată, roade îmbucurătoare, comparativ cu
anii trecuţi s-au obţinut și
la sudul ţării. Spre exemplu, în raionul Taraclia, de
pe o suprafaţă de 13.000
ha de grâu s-a obţinut o
roadă medie de 4 t. 750 kg
de boabe la hectar. Aceste
rezultate, spun autorităţile,
se datorează tehnologiilor
moderne și seminţelor care
au fost plantate, dar și datorită unei bune organizări
a recoltării spicoaselor de I
grupă. Perioada de recoltare
s-a desfășurat într-un timp
record – de 30 de zile, iar în
acest proces au fost implicate 3 500 de combine din-

tre care, practic 50% sunt
combine performante. În
plus, în acest an, marea
majoritate a gospodăriilor
au dat hrană suplimentară
culturilor de grâu, ceea ce a
permis ca pe lângă volumul
destul de mare pe care l-am
obţinut, să avem și o calitate foarte bună a roadei.
Astfel, circa 70% din roada
de grâu din anul acesta
este grâu alimentar.
”La scară globală, s-a
recoltat circa 1 milion 170
mii tone de grâu, ceea ce e
suficient pentru a asigura ţara cu pâine. Avem și
rezerve pentru a semăna,
dar și putem exporta grâu
în alte ţări, inclusiv, pe
piaţa UE”, a mai subliniat
vice-ministrul Agriculturii
și Industriei Alimentare,
Ion Parea.
De asemenea, viceministrul a precizat că,
productivitatea medie a

capitol am obţinut rezultate bune. Productivitatea
medie la floarea soarelui pe
ţară a constituit 2,1 la 1 ha,
sau cu 240 kg mai mult la
hectar faţă de anul trecut.
În ce privește cultura de
rapiţă, care anul acesta
a ocupat o suprafaţă de
30.000 ha, roada medie la
un hectar a fost de 2,5 tone.
Mai mult decât atât, preţul
de achiziţionare a rapiţei în
acest an a fost unul foarte
bun – de 7.00 – 7.50 Lei/kg.
Vorbind despre o altă cultură strategică, cum este sfecla de zahăr, anul acesta au
fost însămânţate în jur de
23.000 ha de rădăcini dulci.
În prezent recoltarea sfeclei
de zahăr este pe final, iar
roada este, la fel, destul de
bună – între 35 și 41 tone
la 1 ha. Astfel, anul acesta,
va fi depășit volumul de
100.000 de tone de zahăr,
așa încât piaţa internă va fi

”În ce privește semănatul de toamnă, anul acesta,
comparativ cu anul trecut,
de asemenea, avem un an
destul de favorabil. Potrivit
lui Ion Parea, grânele intră
în iarnă destul de bine. Marea majoritate a grânelor,
acolo unde s-au semănat,
arată astăzi destul de bine
– în jur de 60-70% deja sunt
înfrăţite, ceea ce ne dă posibilitate să fim încrezuţi în
faptul că la anul viitor, ţara
va fi aprovizionată cu pâine.
În principiu, suprafaţa
preconizată – în jur de 400
mii de hectare astăzi este
semănată – cu grâu, cu orz
de toamnă și cu rapiţă”, a
mai precizat viceministrul,
Ion Parea.
La final oficialii au adresat un cuvânt de felicitare
pentru toţi agricultorii,
care la sfârșitul săptămânii
curente își sărbătoresc Ziua
profesională:

orzului de toamnă, la 1 ha
a constituit 3,4 tone, cu 0,4
tone mai mult decât anul
trecut, iar productivitatea
medie de porumb la 1 ha
a constituit circa 4,4 tone
cu circa 1,5 tone mai mult
decât în anul 2016.
”Pentru mazăre avem în
acest an a fost înregistrată
o productivitate medie la 1
ha de circa 2,7 tone, chiar
dacă suprafeţele de recoltare
au fost mai mici decât anul
trecut. Recolta medie de soia
a constituit circa 1,6 tone la
ha, sau un volum de 57 mii
tone, cu o creștere de circa
0,5 tone faţă de anul trecut”,
a specificat Ion Parea.
Totodată, suprafeţele
însămânţate cu floarea
soarelui au fost mărite în
acest an până la 365 mii
hectare. Potrivit informaţiilor oferite, și la acest

aprovizionată suficient, iar
cota pe care o avem pentru
Uniunea Europeană va fi
acoperită cu succes.
O trecere în revistă a
recoltei de fructe și legume,
denotă faptul că în acest an
vom avea o recoltă de 600
mii tone de fructe. Anul
acesta roada de măr va fi de
circa câte 8 tone la hectar,
cu 4,5% mai mult ca anul
trecut. Totodată, în pofida
faptului că roada de prună
și cireș a fost afectată,
volumul este oricum mai
mare comparativ cu anul
trecut - în jur de 100 mii
tone de prune calitative.
Creșteri semnificative
s-au înregistrat și în ramura legumiculturii. Avem în
acest an un volum de 760
mii tone de legume sau
cu 22% mai mult ca anul
trecut.

”Din partea Ministerului Agriculturii,
Dezvoltării Regionale
și Mediului, vreau să
aduc cele mai sincere
mulţumiri agricultorilor
din Republica Moldova
pentru munca pe care
au depus-o pe parcursul
acestui an, pentru rezultatele obţinute, pentru
că în pofida tuturor
condiţiilor climaterice, a
condiţiilor de lucru sau a
celor de export, au reușit
să obţină cele mai bune
rezultate. Ţin să felicit
atât agricultorii, cât și
pe toţi cei care au tangenţe cu sectorul agricol
– pe toţi cei care fac ca
agricultura Republicii
Moldova să devină mult
mai prosperă”, a spus
Secretarul General de Stat,
Dl Iurie Ușurelu.

PAGINA MINISTERULUI AGRICULTURII,
DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI MEDIULUI
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PRIMUL FORUM AGRICOL
TRANSFRONTALIER A AVUT LOC
LA CHIȘINĂU
Circa 150 de antreprenori
agricoli, reprezentanţi ai mediului academic, reprezentanţi ai
autorităţilor publice centrale și
locale din Republica Moldova și
România s-au reunit, recent, la
Chișinău pentru a discuta despre
provocările din domeniul agricol, a
identifica cele mai bune soluţii și a
stabili parteneriate de colaborare
în domeniu. Reuniunea a avut loc
în cadrul primului Forum Agricol
Transfrontalier UFMR – Uniunea
Fermierilor din Republica Moldova
și România, organizat de Asociaţia
Oamenilor de Afaceri Moldoveni de
Pretutindeni AOAMP, în parteneriat
cu Federaţia Naţională PRO AGRO
din România, Federaţia Naţională a
Fermierilor din Republica Moldova
și mediul asociativ.
Lucrările Forumului au derulat
în trei axe: agricultura în 6 sectoare
prioritare; dialogul reprezentanţilor
din Republica Moldova și România; investitori, Planul de Afaceri,
Parteneriate.
Totodată, antreprenorii agricoli,
academicienii, oficialităţile s-au
divizat în șase grupuri de lucru
cu tematici diferite de activitate,
conform sectoarelor prioritare
(vitivinicol, fructe și legume,
cereale și oleaginoase, zootehnie,
industrie alimentară și promovarea
produselor, tineri antreprenori) unde
fiind dirijaţi de experţi și facilitatori

din Moldova și de peste Prut au
depistat problemele sectorului și au
identificat soluţii fezabile.
Secretarul General al Ministerului
Agriculturii, Dezvoltării Regionale
și Mediului, Iurie Ușurelu a vorbit în
cadrul evenimentului despre rolul
colaborării dintre producătorii agricultori, în vederea diseminării bunelor
practici și a istoriilor de succes.
”Mă bucur să constat o prezenţă
mare la acest prim Forum, ce cu
siguranţă va deveni o platformă
eficientă de discuţii și de schimb de
informaţii, bune practici și istorii de
succes. Antreprenorii agricoli sunt cei
care observă efectele implementării
politicilor agricole și în acest sens
vom continua să oferim suportul
necesar pentru a iniţia proiecte inovative în agricultură și a îmbunătăţi
condiţiile de trai pentru agricultorii
din ţara noastră. Apreciez dezbaterile
în cadrul grupurilor de lucru și sunt
sigur că acţiunile identificate pe
termen scurt, vor atinge obiectivele
stabilite pe termen mediu” a subliniat
Secretarul General al Ministerului
Agriculturii, Dezvoltării Regionale și
Mediului, Iurie Ușurelu.
În cadrul Forumului, Nicolae
Ciubuc, directorul Agenţiei de
Intervenţii de Plăţi în Agricultură
(AIPA) a vorbit despre suportul
oferit agricultorilor prin intermediul
agenţiei: ”Anual pentru susţinerea
agricultorilor din Fondul Naţional
de Dezvoltare a Agriculturii și Me-

diului Rural se oferă circa 900 mln
lei pentru susţinerea investiţiilor în
domeniul agricol. Obiectivul principal
al colaborării dintre producătorii
agricoli și autorităţi este modernizarea sectorului și atingerea standardelor europene. Vom depune în
continuare eforturi pentru a spori calitatea documentelor depuse pentru
subvenţionare și în acest sens vom
prelua bunele practici ale agenţiilor
de plăţi din România”, a subliniat
Nicolae Ciubuc, directorul AIPA
La rândul său, președintele Asociaţiei Oamenilor de Afaceri Moldoveni de Pretutindeni, Alexei Repede
a vorbit despre rezultatele discuţiilor
în cadrul grupurilor de lucru.
”Au fost identificate cîte cinci
provocări pentru fiecare sector
prioritar, inclusiv am stabilit cele mai
fezabile soluţii pentru acestea. Acest
forum este un punct de pornire și de
motivare pentru fiecare participant.
În continuare vom coopera și vom
colabora pentru a dezvolta proiecte
inovative în agricultură, a stabili
planuri de colaborare și a crea
noi oportunităţi pentru agricultori”, a menţionat Alexei Repede,
președintele AOAFP.
La final participanţii și-au
exprimat disponibilitatea de a
coopera și colabora în cadrul acestei
platforme de comunicare eficientă,
pentru a spori schimbul de informaţii
și a dezvolta proiecte comune în
domeniul agricol.
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CONFERINŢA ONU PRIVIND
SCHIMBĂRILE CLIMATICE

În perioada 6-17 noiembrie 2017, la Centrul
Internaţional de Conferinţe
din orașul Bonn, Germania,
s-a desfășurat Conferinţa
ONU privind schimbările
climatice. Eveniment ce
a avut drept scop de a
spori punerea în aplicare a
obiectivelor Acordului de la
Paris și a face faţă încălzirii globale, asigurând
lumii o dezvoltare sigură
și prosperă. De asemenea,
conferinţa a reprezentat
o platformă eficientă de
cooperare și coordonare
internaţională, tematica
din acest an fiind axată
pe evenimentele meteorologice extreme care au
devastat vieţile a milioane
de oameni în locuri precum
Asia, America și Caraibe.
Republica Moldova a fost
reprezentată la eveniment de
viceministrul Mediului, Ion
Apostol și directorul Oficiului

Schimbarea Climei, Vasile
Scorpan.
În cadrul conferinţei, oficialul de la Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și
Mediului a vorbit despre impactul schimbărilor climatice
asupra ţării noastre și despre
consecinţele fenomenelor
climaterice extreme.
”Secetele din anul 2007 şi
2012 au cauzat pierderi estimate la circa 1,25 miliarde de
dolari, iar inundaţiile din anul
2008 au cauzat ţării prejudicii
în valoare de circa 120 mln
de dolari, iar cele din 2010
au fost estimate la aproximativ de 42 mln de dolari.
Prin ratificarea Acordului de la
Paris, Republica Moldova și-a
anunţat intenţia de a contribui
la atenuarea fenomenului schimbărilor climatice,
astfel încât acest proces să
evolueze în conformitate cu
tendinţa naturală din perioada
preindustrială de dezvoltare a
omenirii”, a subliniat vicemi-

nistrul Mediului, Ion Apostol,
în discursul său, din cadrul
evenimentului de la Bonn
Totodată, oficialul a menţionat că priorităţile Republicii
Moldova în domeniul reducerii emisiilor de gaze cu efect
de seră (GES) ţin de extinderea terenurilor împădurite,
promovarea tehnologiilor de
prelucrare conservativă a terenurilor agricole, implementarea și extinderea tehnologiilor eficiente de management
a deșeurilor managere, de
sporire a eficientei energetice
și de promovare a surselor de
energie regenerabilă.
La eveniment au participat
circa 20 de lideri de ţară, care
au conchis că evenimentul a
constituit un promotor de noi
iniţiative de acţiune globală în
domeniul schimbărilor climatice și și-au reiterat disponibilitatea pentru o coordonare
eficientă a eforturilor în
vederea adaptării la aceste
schimbări.

FAO VA SUSŢINE DEZVOLTAREA RURALĂ DIN R. MOLDOVA
PRIN DOUĂ PROIECTE DE ASISTENŢĂ TEHNICĂ
Ministerul Agriculturii,
Dezvoltării Regionale și Mediului și Organizaţia pentru
Alimentaţie şi Agricultură
a Naţiunilor Unite (FAO) au
semnat două Acorduri de
proiecte de asistenţă tehnică,
ce vor contribui la dezvoltarea rurală și dezvoltarea
sectorului pomușoarelor
din Republica Moldova.
Acordurile de proiect au fost
semnate de ministrul Agriculturii, Dezvoltării Regionale
și Mediului (MADRM), Vasile
Bîtca și reprezentantul FAO
în Moldova, Raimund Jehle.
Costul total al proiectelor
constituie circa 818 000 de
dolari și urmează a fi finalizate în anul 2019.

Proiectele vor contribui
la dezvoltarea capacităţilor în
domeniul agriculturii și politicii
de dezvoltare rurală - pentru
elaboratorii de politici publice,
oficiali locali și alte părţi vizate
care vor fi implicaţi în pregătirea

și implementarea planurilor de
dezvoltare comunitară pentru trei
comunităţi –pilot, precum și la
consolidarea capacităţii micilor
producători de pomușoare.
Comunităţile-pilot vor fi selectate
în prima fază a implementării

proiectului. Obiectivul fiind de a
ajuta comunităţile să atragă și să
absoarbă finanţare. În baza priorităţilor identificate, proiectul va
permite participanţilor să solicite
finanţare pentru mașini de muls,
tractoare, unităţi de transport
sau alte echipamente. Aplicaţiile
participanţilor vor fi revizuite
în baza copetitivităţii, iar toate
echipamentele achiziţionate vor fi
utilizate și în scopuri demonstrative și de instruire.
Potrivit oficialilor proiectul de dezvoltare rurală este
strâns legat de cel de-al doilea
proiect, ce vizează consolidarea
capacităţii micilor producători de
pomușoare, completând eforturile de dezvoltare rurală cu tehnologii și informaţii inovatoare,

astfel încât fermierii moldoveni
să poată obţine cele mai bune
rezultate din munca și terenul lor.
În cadrul proiectelor va
fi creată prima plantaţie de
material săditor de pomușoare,
unde fermierii locali vor
învăţa să producă material
săditor tradiţional și soiuri noi
îmbunătăţite folosind tehnologii inovatoare. Pe câmpurile
demonstrative pentru producerea fructelor de pădure va fi
observată și testată aplicarea
diferitor tehnologii și soiuri.
Concluziile observaţiilor vor
fi reflectate în materialele de
instruire și informare și vor
fi distribuite pentru a extinde
grupul de formatori calificaţi.
Ţara noastră este una dintre

ţările vizate în cadrul Iniţiativei
Regionale a FAO privind abilitarea
micilor agricultori și fermelor
de familie pentru îmbunătăţirea
mijloacelor de trai și reducerea
sărăciei. În decembrie 2016,
Moldova a semnat un nou acord
de cooperare cu FAO pentru
următorii patru ani, care vizează
sprijinirea ţării în trei domenii
prioritare: creșterea competitivităţii sectorului agroalimentar,
promovarea agriculturii durabile
și a dezvoltării rurale și îmbunătăţirea capacităţii de gestionare
durabilă a resurselor naturale și
gestionarea riscului de dezastru.
Menţionăm, în Republica
Moldova sunt circa 100 000 de
fermieri, care cultivă pomușoare
în parcele mici sau grădini.

INVESTIŢII DE 120 MILIOANE EURO ÎN CADRUL PROIECTULUI “LIVADA MOLDOVEI”
Banca Europeană de Investiţii
oferă ţării noastre un împrumut
de circa 120 milioane Euro pentru
restructurarea lanţului valoric al
sectorului horticol. Beneficiarii sunt
peste 300 de agenţi economici şi
peste 52 mii de gospodării ţărăneşti,
ce vor putea accesa banii în cadrul
proiectului ”Livada Moldovei”,
realizat de Ministerul Agriculturii,
Dezvoltării Regionale și Mediului.
Proiectul ce va fi implementat
până în anul 2021 are drept obiectiv
reabilitarea sectorului Horticol prin

tehnologizarea şi mecanizarea
proceselor de producere primară în
horticultură, dotarea cu sisteme de
irigare şi antigrindină, modernizarea
proceselor de procesare dar şi diversificarea pieţelor de desfacere pentru
fructele moldoveneşti.
În cadrul Proiectului sunt disponibile credite investiţionale acordate prin
intermediul băncilor comerciale: BC
”Energbank” SA, BC ”Mobiasbancă –
Groupe Societe Generale” SA, BC ”Procredit Bank” SA și BC ”Comerţbank”
SA. Horticultorii și operatorii economici
din domeniile conexe pot beneficia

de finanţarea în leasing accesibilă prin
intermediulBC ”Mobiasbancă – Groupe
Societe Generale ”SA.
Valoarea minimă a alocărilor pentru investiţii este de 5000 Euro. Pot fi
accesate credite de până la 5 milioane
Euro. Termenul de creditare este de
maxim 10 ani cu o perioadă de graţie
de până la 4 ani. Rata dobânzii este
una competitivă, de aproximativ 5-6%
pentru credite în valută. În cadrul Proiectului sunt acordate facilităţi fiscale,
aplicarea cotei TVA ”Zero” și facilităţi la
import prin scutirea de plata taxelor și
procedurilor vamale, accize și TVA la

importul utilajelor sau serviciilor.
Pentru investiţii în laboratoare,
instituţii educaţionale și asigurarea
siguranţei alimentelor, în cadrul
proiectului sunt rezervate 12 milioane
de Euro, adică 10 la sută din valoarea
totală a creditului disponibil.
Sectorul horticol ocupă un loc
deosebit de important în economia
ţării. Acest domeniu asigură circa 14 la
sută din veniturile provenite din export,
devansând celelalte sectoare. Prin
aceste investiţii vom creşte competitivitatea produselor moldoveneşti pe
pieţele europene.
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PROIECTUL LEGII BUGETULUI DE STAT PENTRU 2018 A FOST APROBAT DE GUVERN.
CÂŢI BANI SUNT PREVĂZUŢI PENTRU FONDUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE A AGRICULTURII ȘI A MEDIULUI RURAL
Cabinetul de miniștri a
aprobat, în cadrul ședinţei
de marţi, 21 noiembrie,
2017, proiectul Legii
Bugetului de Stat pentru
anul 2018. Documentul
presupune un echilibru
între stabilitatea finanţelor publice și creșterea
economică, fiind luate în
considerare priorităţile de
politici publice ale Guvernului pentru anul viitor.
Potrivit proiectului,
veniturile la bugetul de stat
vor constitui 36,6 mld. lei
și vor fi în creștere cu 8,4%
faţă de situaţia din anul curent. Majorarea veniturilor
se datorează, în principal,
încasărilor mai mari din
impozite și taxe, ca urmare
a îmbunătăţirii indicatorilor
macroeconomici, cât și intrărilor de granturi. Acestea
din urmă vor însuma 2,8
miliarde de lei anul viitor,
cu 1,6 miliarde de lei mai
mult decât în anul curent.
Având în vedere această
creștere de venituri, a fost
operată o majorare cu peste
3,5 mld. lei a cheltuielilor
din bugetul de stat (cheltuielile totale vor constitui
41,3 mld lei). Cheltuielile se

vor mări pe fundalul majorărilor salariale planificate,
a creșterii nivelului pensiilor, a realizării altor măsuri
în domeniul protecţiei sociale și în cel al educaţiei.
Principalele domenii
către care vor fi direcţionate
finanţări sunt:
Investiţiile publice. Doar
pentru implementarea proiectelor finanţate din sursele externe sunt alocate peste 4,3 mld. lei sau 2,1 mld.
lei mai mult decât cheltuielile pe acest domeniu în
anul curent. Anul viitor, în
derulare vor fi circa 54 de
proiecte finanţate din surse
externe. Cele mai importante dintre acestea se referă
la infrastructura drumurilor
naţionale și locale, dezvoltarea agriculturii și asigura-

rea cu tehnică a instituţiilor
medicale de urgenţă.
Educaţie. Majorări de
salarii pentru cadrele
didactice și majorarea salariului conform reţelei tarifare unice
Protecţia socială. Pe
lângă finanţarea măsurilor
noi ce ţin de susţinerea
persoanelor social-vulnerabile, mai este prevăzută
și alocarea de surse pentru
majorările de pensii.
De asemenea, sunt
majorate transferurile de
la bugetul de stat către
alte bugete, suma totală
a finanţărilor ajungând la
19,35 mld. lei. Cel mai mult
au fost mărite alocările de
surse către bugetul asigurărilor sociale (BASS), în
scopul de a asigura imple-

EMIRATELE ARABE UNITE

INTENŢIONEAZĂ SĂ INVESTEASCĂ
ÎN AGRICULTURA MOLDOVEI

Potrivit unui comunicat al Ministerului
Economiei și Infrastructurii, acest fapt a fost
discutat la întrevederea dintre secretarul de
stat în domeniul economic – Vitalie Iurcu,
secretarul de stat în domeniul infrastructurii calităţii și cooperării internaţionale – Iuliana Drăgălin, și delegaţia Emiratelor Arabe
Unite (EAU), condusă de Sharief Habib Al
Awadhi, Director General СЕО al Zonei Economice Libere Fujairah, aflată în Republica
Moldova în perioada 20-23 noiembrie 2017,
privind identificarea oportunităţilor investiţionale, în special în domeniul agriculturii.
Vitalie Iurcu a prezentat climatul investiţional și oportunităţile oferite de ţara noastră,
inclusiv zonele economice libere, accentuând
că atragerea investiţiilor în ţara noastră și
susţinerea mediului de afaceri constituie o
prioritate pe agenda Guvernului Republicii
Moldova.
Moldova și EAU au semnat două acorduri bilaterale care facilitează schimburile

comerciale economice și în curând urmează a
fi semnat și Acordul privind cooperarea economică și tehnică, iar realizarea unor proiecte
investiţionale în agricultură, industrie sau
alte domenii va duce la extinderea colaborării moldo-emirateze în diverse sectoare ale
economiei.
Membrii delegaţiei emirateze au prezentat
conceptul Proiectului agro-tehnopark, cu componente de tehnologii avansate de prelucrare
a pământului cu eficacitate înaltă, privind
cultivarea producţiei agricole.
Conform informaţiei oficiale prezentate de
Camera Înregistrării de Stat, în Republica Moldova activează 9 companii cu capital emiratez,
capitalul total investit însumând 39,888 milioane de lei. Republica Moldova şi Emiratele
Arabe Unite au semnat două acorduri bilaterale, și anume Acordul privind promovarea şi
protejarea reciprocă a investiţiilor și Acordul
pentru evitarea dublei impuneri şi prevederea
evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe
venit şi pe proprietate.

mentarea în 2018 a reformei sistemului de pensii
și prestaţii sociale. Pentru
bugetele locale sunt rezervate transferuri de aproape
10 mld. lei, sumă din care
urmează a fi acoperite
costurile de remunerare
a muncii, deschiderea
unor instituţii preșcolare
și pentru alimentaţia
copiilor. Transferurile
către fondul asigurărilor
obligatorii de asistenţă
medicală (FAOAM) vor
constitui 2,7 mld. lei.
Totodată, vor fi asigurate
financiar programele actuale de cheltuieli, precum:
Fondul rutier (1,7 miliarde
de lei, inclusiv transferuri
bugetelor locale), Fondul
naţional de dezvoltare a
agriculturii și a mediului

rural (900 milioane de
lei), Fondul naţional de
dezvoltare regională (200
milioane de lei), Fondul
de eficienţă energetică (50
milioane de lei).
Proiectul de buget
pentru anul 2018 prevede
majorarea considerabilă a
componentei investiţionale. Astfel, anul viitor vor
derula circa 54 de proiecte
finanţate din surse externe,
pentru implementarea lor
fiind alocate 4,3 miliarde
de lei, de două ori mai
mult decât în anul curent.
Cele mai importante dintre
acestea vizează dezvoltarea
infrastructurii drumurilor,
a agriculturii competitive,
asigurarea cu ambulanţe.
Deficitul bugetului de
stat este estimat la 4,7
miliarde de lei. Acesta va fi
finanţat din surse externe
(intrări nete din împrumuturi externe pentru suport
bugetar și implementarea
proiectelor finanţate din
surse externe) și sursele interne (inclusiv mijloace din
privatizarea patrimoniului public și din vânzarea
activelor băncilor aflate în
proces de lichidare).
Potrivit comunicatului

Ministerului Finanţelor,
Proiectul Legii Bugetului
de Stat pentru anul 2018
a fost elaborat reieșind
din prevederile politicii
fiscale și estimările indicatorilor macroeconomici
pentru anul viitor. Parametrii bugetului public
naţional au fost coordonaţi cu FMI în recenta misiune de evaluare a Acordului de finanţare pentru
Republica Moldova.
Proiectul Legii Bugetului
de Stat pentru anul 2018
urmează a fi transmis Parlamentului pentru examinare și adoptare.
Proiectul legii bugetului
de stat pentru anul 2018
este fundamentat pe o
creștere economică de 3%,
o majorare a exporturilor de
8% și o sporire a importurilor de 6%.
Totodată, în aceeași
ședinţă de Guvern, a fost
aprobat proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale
de stat pe anul 2018 și cel
al Legii fondurilor de asigurări obligatorii de asistenţă
medicală pe anul 2018.
Proiectele urmează să
fie transmise spre examinare Parlamentului.

58 DE MII DE BRAZI PENTRU CRĂCIUN
La mijlocul lunii
decembrie în pepinierele
întreprinderilor silvice
subordonate Agenţiei
„Moldsilva” va începe
tăiere pomilor de Crăciun.
Astfel, volumul propus spre
recoltare și vânzare este
de 58 de mii bucăţi, (cu 10
mii mai mult decât în anul
2016) dintre care 56 de mii
- molid și 1600 - pin, mai
sunt propuse și verticile
circa 3100 de bucăţi. În
acest an cel mai mare
volum îl au întreprinderile
silvice: Strășeni – 26.000
bucăţi; Edineţ – 8.000 bucăţi; Tighina – 5.500 bucăţi; Călărași – 2.500;
Hîncești – 2.300 bucăţi
pomi de Crăciun.
Instituţiile de stat sau
private, dar și persoanele
fizice și în acest an pot procura pomi de Crăciun din 19
entităţi silvice subordonate.
Înălţimea unui pom de
Crăciun variază de la 1m
până la 6m, cea mai mare
cantitate, peste 41 000 de
bucăţi sunt de până la 1,5
m, iar preţul de vânzare
din pepinierele silvice
rămâne neschimbat, un
molid de un metru va
costa minim 36 de lei, iar
un pin de aceeași dimen-

siune - 25 de lei cu TVA,
inclusiv verticile care sunt
la preţul de 8 lei pentru o
bucată. Pentru pomii ce au
o înălţime mai mare de 6
m se stabilește un supliment de 100 de lei pentru
fiecare metru (molid) și 70
de lei (pin), care se adaugă
suplimentar la preţurile
menţionate.
În prezent, Agenţia
„Moldsilva” a transmis spre
examinare Inspectoratului
Ecologic de Stat, demersul
privind obţinerea autorizaţiilor la tăierea pomilor de
Crăciun.
Menţionam că, în cazul
tăierilor ilicite a arborilor
de rășinoase, inclusiv molid
și pin, din fondul forestier
sau din alte spaţii verzi,
persoanele fizice riscă o

amendă de la 40 la 50
unităţi convenţionale, iar
persoanele juridice de la
400-500 unităţi convenţionale sau muncă neremunerată în folosul comunităţii
conform art. 122, 124 al
Codului Contravenţional al
Republicii Moldova și achitarea prejudiciului cauzat
prin tăierea ilicită a arborilor și plantaţiilor conform
Codului Silvic.
Tradiţional, în această
perioadă este intensificata
paza și protecţia pădurii,
fiind organizate frecvent
raiduri în fondul forestier,
fiind implicaţi colaboratorii
silvici ai întreprinderilor
silvice împreună cu Inspectoratul Ecologic de Stat și
Inspectoratele de Poliţie din
teritoriu.
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ORGANIZAŢIILE NECOMERCIALE VOR FI GESTIONATE
DE AGENŢIA SERVICII PUBLICE
Organizaţiile necomerciale din Moldova vor fi
înregistrate și monitorizate
de Agenţia Servicii Publice.
Guvernul a aprobat transferul unor competenţe ale
Ministerului Justiţiei, informează bani.md.
Astfel, Agenţia Servicii
Publice va fi împuternicită
pentru înregistrarea partidelor politice, publicaţiilor
periodice, agenţiilor de presă,
asociaţiilor obștești, fundaţiilor, patronatelor, sindicatelor,
organizaţiilor de mediere,
cultelor religioase și părţilor
componente ale acestora.
Însă, Ministerul Justiţiei
va păstra, în limitele stabilite
de legile speciale, dreptul
de avertizare a unor organizaţii necomerciale în cazul
constatării abaterilor de la
prevederile statutare. De ase-

menea, va sesiza instanţele
judecătorești privind suspendarea activităţii sau lichidării
organizaţilor necomerciale,
în cazurile în care acestea vor
desfășura activitate contrar
prevederilor legale.
Transferul responsabilităţii de înregistrare și
monitorizare a organizaţiilor
necomerciale se efectuează în
contextul reformei de moder-

nizare a serviciilor publice,
iniţiate de Guvern. Concentrarea serviciilor publice întro singură instituţie de stat va
facilita prestarea acestora.
În prezent, 11.567 organizaţii necomerciale figurează
în Registrul de stat al Ministerul Justiţiei. Dintre acestea,
8.206 sunt asociaţii obștești,
2.688 sunt culte religioase și
45 - partide politice.

CENTURA ORAȘULUI UNGHENI
AR PUTEA FI GATA PÂNĂ LA SFÂRȘITUL
LUNII NOIEMBRIE
Lucrările centurii orașului
Ungheni sunt pe ultima sută
de metri și darea în exploatare urmează să fie până la
finele lunii noiembrie, spune
Octavian Calmîc, ministrul
economiei și infrastructurii. Data evenimentului de
lansare „’ţine de sincronizarea agendelor Ministerului
Economiei și Infrastructurii
Drumurilor, dar mai cu
seamă, a Delegaţiei Uniunii
Europene la Chișinău. Practic
această centură este gata,
suntem la ultimele elemente
de infrastructură și marcajul
care trebuie să fie aplicat pe
asfalt”, a declarat Octavian
Calmîc.
Darea în exploatare a
centurii orașului Ungheni
trebuia să aibă loc acum
doi luni, însă , scrie unimedia.md.

STATISTICA MOLDOVENEASCĂ, RACORDATĂ
LA STANDARDE EUROPENE
”Cu cât mai multe date
statistice avem și cu cât mai
corecte sunt aceste date,
cu atât mai simplu este să
construim politicile statului”,
a subliniat Premierul Pavel
Filip, în cadrul unei întrevederi cu Mariana Kotzeva,
Directorul General al Eurostat
(organismul care se ocupă cu
statistica Comisiei Europene).
În cadrul întrevederii,
părţile au discutat despre
activitatea Biroului Naţional
de Statistică (BNS) al Republicii Moldova și importanţa dezvoltării unui sistem
statistic modern în baza celor
mai bune practici și cerinţe
europene.
Șeful Executivului a
menţionat că îmbunătăţirea
cadrului legal în domeniu,

conform standardelor europene, reprezintă unul dintre
angajamentele asumate
prin Acordul de Asociere RM-UE. “Tot ce ţine de
statistică și activitatea BNS
este foarte important pentru
noi. De asemenea, Pavel
Filip s-a referit la acţiunile
întreprinse în scopul consolidării sistemului naţional
de statistică. În context,
părţile au vorbit despre
atribuirea Biroului Naţional
de Statistică a statutului
de instituţie independentă,
precum și despre crearea
Comisiei naţionale pentru
recensăminte.
Oficialii au mai făcut
un schimb de opinii privind
lucrările de pregătire pentru
recensământul general
agricol, care va fi organizat

în 2021, precum și pentru
recensământul populaţiei
și al locuinţelor din Runda
mondială 2020. În acest sens,
Premierul a menţionat că
greșelile comise în realizarea
recensământului din anul
2014 vor fi luate în considerare, iar Guvernul va depune
efort maxim pentru ca noul

5

recensământ să fie organizat eficient, cu aplicarea
tehnologiilor informaţionale
moderne.
Eurostat este oficiul de
statistică al UE responsabil
de publicarea unor statistici
comparabile care ţin de situaţia și evoluţiile din spaţiul
comunitar.

Pe 20 august 2014 au fost
demarate lucrările de reconstrucţie a traseului naţional
R1 Chișinău - Ungheni - Sculeni, ce a avut loc în apropierea localităţii Vatra. Noul
traseu va pune la dispoziţia
șoferilor un drum iluminat și
amenajat corespunzător. Pe

tronsonul de drum până la
Strășeni, drumul va avea 4
benzi de circulaţie.
Proiectul este finanţat
cu suportul Băncii Europene
pentru Investiţii, costă 80
milioane de euro, iar drumul
va fi reabilitat pe un segment
de 92 kilometri.

PROGNOZE ECONOMICE:
ÎN DOI ANI, MOLDOVENII
VOR ACHITA CU CARDUL
MAI MULT DECÂT PÂNĂ ACUM
Achitările cu cardul
în acest an vor înregistra
un record istoric. Mai
exact, numărul achitărilor cu cardul pe teritoriul
Republicii Moldova va
atinge nivelul de 4,9 miliarde de lei, ceea ce este
cu 50% mai mult faţă
de anul precedent sau
cu 1,6 miliarde lei mai
mult, scrie pe blogul său
economistul IDIS Viitorul,
Veaceslva Ioniţă, citat de
independent.md

bancar în Republica
Moldova, volumul total
al achitărilor a constituit
15,6 miliarde lei, iar mai
mult de jumătate din
cheltuieli revin ultimilor
doi ani.
Boomul achitărilor
cu cardul se explică prin
efortul autorităţilor de a
trece plăţile salariale și
sociale pe card, obligarea
agenţilor economici de a
dispune de terminale de
plată cu cardul în unită-

Potrivit expertului,
acest boom al achitărilor
cu cardul bancar este
observat al doilea an
consecutiv. Astfel, în ultimii doi ani achitările cu
cardul bancar au însumat
8,2 miliarde de lei, mai
mult comparativ cu toţi
cei 18 ani luaţi împreună
de la introducerea cardului bancar în Republica
Moldova.
Astfel, în 20 de ani
de la apariţia cardului

ţile comerciale, precum
şi circulaţia moldovenilor peste hotare unde
majoritatea cumpărăturilor le achită cu cardul
și continuă experienţa
acasă.
Băncile au făcut
investiţii enorme în
creare infrastructurii
de utilizare a cardului
și se pare că acum am
intrat în epoca cardurilor bancare, conform
expertului.

CÂŢI MOLDOVENI AU O AVERE MAI MARE DE 100.000 DE DOLARI
Studiul Global Wealth
Report, realizat de banca
elveţiană Credit Suisse,
relevă că doar 0,1% din
populaţia adultă a Republicii Moldova are o avere
mai mare de 100.000 de
dolari, în timp ce la 97,5%
din populaţie averea este
sub valoarea de 10.000 de
dolari, iar la 2,5% - între
10.000 şi 100.000 de dolari,
scrie mold-street.com.
Datele studiului relevă
că din anul 2000 și până în
2008 averea gospodăriilor din
Moldova s-a majorat de cinci
ori: de la două la 10 miliarde
de dolari, după care a urmat
criza din 2009 care a dus la o
prăbușire cu circa 30% a ave-

rilor, până la șapte miliarde
de dolari.
A urmat o nouă creștere
până la nivelul maximum de
11 miliarde de dolari în 2012,
după care averea a scăzut
la opt miliarde de dolari în
2015, iar acum îşi revine.

de 3.093 dolari per adult,
constată cei de la Credit Suisse. Din aceasta 1.276 dolari
este avere financiară, cea non
financiară de 2.036 de dolari,
iar datoria de 325 de dolari.
Studiul Global Wealth
Report atestă chiar o sărăcire

Astfel, în anul 2017, averea gospodăriilor din Moldova
era de 10 miliarde de dolari,
la o populaţie de 3,19 milioane de adulţi. Adică în medie

a populaţiei din Moldova.
Or, dacă în anul 2013 circa
92% din populaţia adultă a
Republicii Moldova avea o
avere sub valoarea de 10.000

de dolari, apoi în 2017 deja
97,5%, în timp ce doar 0,1%
din cetăţenii maturi au o avere de peste 100.000 de dolari.
Deși e de cinci ori mai
mare faţă de anul 2000,
bancherii de la Credit Suisse
o consideră averea moldovenilor „foarte mică“. Dacă e să
dăm crezare datelor studiului, circa 3.100 de moldoveni
aveau la mijlocul anului 2017
o avere mai mare de 100.000
de dolari, adică de circa două
milioane de lei.
Studiul relevă că averea
moldovenilor ar fi de aproape
trei ori mai mare decât cea a
ucrainenilor, dar de aproape
cinci ori mai mică decât a
rușilor și românilor, sau de
nouă ori decât a slovacilor.
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150 MII DE LEI PENTRU FAMILIILE VICTIMELOR
ACCIDENTULUI DIN PAȘCANI
Cabinetul de miniștri a
aprobat alocarea, din Fondul de rezervă al Guvernului, a câte 50 de mii de
lei familiilor celor trei persoane decedate în urma
accidentul produs, la mina
din Pașcani, Criuleni.
Șeful Executivului a
transmis condoleanţe
apropiaţilor victimelor,
menţionând că elucidarea
cauzelor acestui incident
reprezintă obiectivul
prioritar al autorităţilor,
iar la moment sunt deja
reţinute persoanele care
posibil se fac vinovate de
producerea accidentului.
Totodată, Premierul a

menţionat că în vederea
prevenirii unor asemenea cazuri pe viitor, de
urgenţă au fost pornite
controale la toate minele
din ţară.

„Vreau să avem rezultatul acestei anchete, să
ducem până la capăt verificările, cum se respectă
regulile de securitate și la
alte întreprinderi de acest

fel. Siguranţa oamenilor
este cea mai importantă”, a
conchis Premierul.
Amintim că trei persoane au decedat în urma
prăbușirii tavanului unei
mine de extragere a calcarului din satul Pașcani,
raionul Criuleni. Accidentul de muncă a avut loc
luni, 20 noiembrie curent,
atunci când victimele au
intrat în schimb, în mina
care aparţine unui agent
economic, iar ulterior peste
ei s-a prăbușit tavanul
acesteia. În urma incidentului, două persoane au
decedat în interiorul minei
iar una dintre a murit în
drum spre spital.

CALITATEA BIOCOMBUSTIBILULUI,
TESTATĂ LA UNICUL LABORATOR DIN ŢARĂ
Producătorii de biocombustibil din R. Moldova îşi
deschid noi pieţe de desfacere datorită certificatelor de
calitate eliberate de singurul
laborator din ţară acreditat
să testeze parametrii fizici
şi chimici ai biocombustibilului.
Laboratorul de biocombustibili solizi din cadrul
Universităţii Agrare a fost
acreditat acum un an datorită
echipamentului performant
în valoare de 100.000 Euro
acordat cu sprijinul financiar al Uniunii Europene în
cadrul Proiectului Energie și
Biomasă în Moldova. Laboratorul oferă servicii de testare
a puterii calorifice superioare
și inferioare, conţinutului de
umiditate, cenușă și materii
volatile, densitate, rezistenţă mecanică și conţinutului
chimic.
„Calitatea biocombustibilului este o condiţie cheie pentru dezvoltarea cu succes a
pieţei energiei din biomasă în
Republica Moldova. Proiectul
Energie şi Biomasă, finanţat
de Uniunea Europeană, a
creat toate condiţiile pentru a
asigura că biocombustibilul de
înaltă calitate este accesibil în R. Moldova”, susţine
Alexandre Darras, Manager
de proiect, Delegaţia Uniunii
Europene în Moldova.
Producătorii au posibilitatea să verifice parametrii
biocombustibililor și să concureze nu doar la capitolul
preţ, ci și calitate. Totodată,
şi autorităţile publice solicită rezultatele testelor de
calitate în cadrul licitaţiilor
publice pentru a fi siguri de
calitatea biocombustibilului
achiziţionat.
„Laboratorul prestează
servicii de testare a biocom-

bustibililor atât la parametrii
fizici, cât și chimici. Urmare a
încercărilor de laborator, noi
putem recomanda producătorilor mixul optim de materie
primă pentru asigurarea
puterii calorice maxime și a
preţului optim”, a declarat
Grigore Marian, directorul
Laboratorului de biocombustibili solizi în cadrul Universităţii Agrare din Moldova,
în cadrul Clubului de presă,
dedicat calităţii biocombustibililor solizi.
Numărul beneficiarilor
care folosesc biocombustibili
în calitate de agent termic
este în continuă ascendenţă.
În prezent, peste 200 de grădiniţe, şcoli şi centre comuni-

producere a brichetelor şi
peletelor, acestea ajungând la
cifra de aproape 100.
„Producătorii de biocombustibil pot accesa noi pieţe
de desfacere având probată
calitatea lor prin testele de laborator. În lipsa lor, este dificil
să intri pe piaţa europeană
cu cerinţe rigide de calitate.
Testele de laborator ajută şi
consumatorii să cumpere biocombustibil pe potriva tipului
de cazan şi să beneficieze de
eficienţă sporită în utilizarea acestuia”, spune Sergiu
Robu, Consultant naţional în
cadrul Proiectului Energie şi
Biomasă.
Nicolae Drăgan, proprietarul unei întreprinderi de

Cerinţele privind calitatea
biocombustibilului au fost
armonizate cu cele ale Uniunii Europene în anul 2012,
când Moldova a adoptat 37 de
standarde naţionale privind
calitatea biocombustibililor
solizi și Regulamentul cu
privire la biocombustibilul
solid, care prevede necesitatea certificării acestora.
Astfel, biocombustibilul livrat
consumatorilor este însoţit de
etichetă pe care sunt descriși
principalii parametri, precum
umiditatea, cenușa, puterea
calorică netă, densitatea,
conţinutul chimic, etc.
Proiectul Energie şi
Biomasă, etapa a doua, este
un proiect de trei ani (2015-

tare din ţară au instalate centrale termice pe biomasă din
fondurile europene ale Proiectului Energie şi Biomasă.
De asemenea, 1000 de familii
își încălzesc casele cu energie
verde datorită suportului
acordat de Uniunea Europeană. Doar beneficiarii Proiectului Energie şi Biomasă solicită
anual o cantitate de minim
30.000 tone de biocombustibil. Numărul crescând al
cererii a condus la creşterea
numărului de afaceri de

producere a brichetelor, susţine că testările de laborator
îi permit să îmbunătăţească
biocombustibilul produs,
astfel asigurându-și satisfacţia cumpărătorilor și vânzări
mai mari. „Anterior exportam
biocombustibil în unele ţări
ale UE și eram nevoiţi să efectuăm certificarea peste hotare.
Acum, avem acest laborator
la Chișinău, unde putem
obţine certificatele de calitate
mai ușor din punct de vedere
logistic și mai ieﬅin”.

2017), cu un buget total de
9,41 milioane Euro acordaţi
de Uniunea Europeană şi
este implementat de Programul Naţiunilor Unite pentru
Dezvoltare. El continuă prima
etapă a proiectului, realizată
în 2011-2014, cu un buget
total de 14,56 milioane Euro,
oferiţi de Uniunea Europeană
(14 milioane Euro) şi PNUD
(560 000 Euro). Partenerul
naţional al Proiectului Energie şi Biomasă este Ministerul
Economiei şi Infrastructurii.

RAPORT CU PRIVIRE
LA EXAMENELE
DE BACALAUREAT
Agenţia Naţională
pentru Curriculum și
Evaluare a prezentat,
în această săptămână,
raportul cu privire la
sesiunea de Bacalaureat
din acest an. Potrivit
șefului agenţiei, Anatol
Topală, anul acesta s-a
atestat o promovabilitate a BAC-ului printre
liceeni în proporţie de
91,58 la sută. Cifra este
cea mai bună din ultimii cinci ani, intrând în
contradicţie cu numeroasele dezbateri ale deputaţilor, care susţin că
BAC-ul este unul foarte
complicat pentru elevi.
Potrivit datelor prezentate de către Agenţie,
anul acesta la BAC au

din cei peste 18.000 care
au fost daţi afară de la
examen. În anul 2014,
acest număr era de 241”,
punctează Topală. „Rata
de promovare a BACului este cu șase puncte
procentuale mai mare
decât anul trecut. Fiecare
al patrulea liceu din ţară
are o rată de promovare
de 100%”, a mai adăugat
funcţionarul. El a prezentat și pragul pentru
o notă de trecere al BAC.
Astfel, testul trebuie să
fie completat corect în
proporţie de 25% pentru
nota 5, iar pragul pentru
nota 10 oferă loc pentru
mici greșeli, fiind de
96%.
Topală a mai precizat
că în comisia de elabo-

fost admiși 18.760 de
candidaţi, dintre care
10.050 sunt din licee
teoretice, mai puţin de
4.000 sunt din colegii și
cam tot atâţia - restanţieri. La liceu, în mod
tradiţional, s-au atestat
cele mai bune rezultate.
Așadar, liceenii au înregistrat o rată de 91,58%
de promovare a examenului.
„Al cincilea an consecutiv, se menţin rigorile
pentru corectitudinea
BAC-ului. E complicat
de a menţine aceste
rigori, iar un rol important în joacă prevenirea
fraudelor. Am diminuat
anul acesta numărul
de tentative de fraudă,
fiind doar 13 candidaţi

rare a testelor de BAC
sunt 21 de persoane, din
partea agenţiei fiind doar
trei, iar din componenţă
mai fac parte și elevi.
Amintim că imediat după sesiunea de
bacalaureat din acest
an, viceministrul de
atunci, Lilia Pogolșa a
spus că Agenţia Naţională de Curriculum și
Evaluare, condusă de
Topală, a admis carenţe în procesul de BAC.
Mai mulţi deputaţi
au numit testul unul
complicat, iar într-un
final, deputaţii au cerut
chiar demisia directorului Agenţiei Naţionale
pentru Curriculum și
Evaluare și un audit la
Curtea de Conturi.
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Vă informam în numerele anterioare ale ziarului nostru despre un nou proiect pilot de promovare a practicilor agroecologice în Republica Moldov, lansat de Organizaţia
Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie și Agricultură (FAO), care promovează metodele și inovaţiile agroecologice. Partenerul local de implementare a proiectului este Federaţia
Naţională a Agricultorilor din Moldova AGROinform, asociaţie care, prin valorile pe care le promovează, vine întru promovarea și sprijinul agriculturii practicate în concordanţă și cu respectarea normelor și legilor ecologice. Cum se desfășoară activităţile din cadrul acestui proiect, aflaţi din articolul ce urmează.

AGROECOLOGIA, ÎN SPRIJINUL
UNEI AGRICULTURI DURABILE ÎN ŢARA NOASTRĂ
fost însămânţate circa 600 ha de cereale
de grupa I și aproximativ 600 ha de culturi
tehnice, inclusiv rapiţă.
Deja în câmp, participanţilor le-a fost
demonstrată tehnica agricolă utilizată
la tehnologiile agriculturii ecologice.
Agronomul șef al gospodăriei a explicat
despre tehnologiile utilizate la pregătirea
solului, semănatul și îngrijirea culturilor
de grâu și orz de toamnă cu introducerea
îngrășămintelor biologice.

Proiectul ”Promovarea metodelor și
inovaţiilor agroecologice în proiectarea
și administrarea sistemelor alimentare
sustenabile în Moldova”, lansat recent de
FAO în parteneriat cu AGROinform, are ca
scop identificarea, evaluarea și diseminarea practicilor inovatoare pentru producţia
agricolă durabilă. Activităţile proiectului,
în mare parte sunt realizate în regiuni,
prin intermediul Organizaţiilor Regionale
AGROinform. Pe parcursul perioadei de
implementare vor fi organizate zece loturi
demonstrative, care vor fi prelucrate exclusiv conform principiilor agroecologice, cu

lor, numite și ZIUA CÂMPULUI.
În perspectivă mai este crearea unui
astfel de lot demonstrativ în raionul Cantemir, pe baza unui grup de producători de
struguri de masă, dar și în alte raioane.
De remarcat faptul că unul dintre aceste loturi demonstrative monitorizate este
la Institutul de Cercetări pentru Culturile
de Câmp „Selecţia” din Bălţi, a cărui bază
tehnico-știinţifică, dar mai ales – știinţifică,
este una incomparabilă.
Pe cele șase loturi se cultivă preponderent culturi de câmp, iar în două gospodării
- din Edineţ și Drochia, metodologiile date

rând pentru că este un excelent îngrăşământ verde ecologi. Muştarul se poate
semăna până cel târziu la mijlocul lunii
octombrie (germinează chiar şi la +1° C),
încolţește în 3-4 zile şi ajunge la mărimea
recomandată pentru folosire ca îngrăşământ verde în 3-4 săptămâni, crescând
suficient pentru a fi tăiat şi utilizat ca mulci
şi îngrăşământ înainte de venirea iernii.
Rădăcinile se descompun în sol peste iarna
ajutând la îmbunătăţirea structurii solului.

PLANURI
PENTRU VIITOR
Între metodele ecologice care se planifică a fi utilizate, ar fi și sterilizarea cu abur
supraîncălzit a solului în sere, o metodă
nepoluantă de combatere a dăunătorilor,
fiind utilizată cu precădere în sistemele
de agricultură biologică şi biodinamică.
Specialiștii afirmă că este o metodă foarte
eficace.
Deja în perioada rece a anului, mai
exact, în lunile decembrie – ianuarie, vor fi
organizate un șir de instruiri teoretice, atât
de necesare, atunci când vine vorba despre
metodologii noi.
O altă componentă importantă a
proiectului va include efectuarea unor
studii în teren pentru a identifica cele mai
bune sisteme de producere în diferite zone
agroecologice pentru adoptarea și promovarea agriculturii conservative și protecţiei
integrate a plantelor.
Totodată, în cadrul tuturor activităţilor care sunt planificate în proiect, vor fi
antrenaţi peste 900 de fermieri din diferire
zone agricole, inclusiv circa 400 femei
producătoare agricole.
În scopul creșterii gradului de
conștientizare a publicului larg privind
principiile agroecologice, adaptarea la
schimbările climatice și abordări specifice
care vizează creșterea rezistenţei plantelor
la secetă și fenomene meteo extreme, se
vor elabora materiale sub formă de broșuri
și pliante informative.

ZIUA CÂMPULUI
LA DROCHIA

aplicarea metodelor și tehnicilor inovative
pentru promovarea strategiilor Agriculturii
Conservative și a Combaterii Integrate a
Dăunătorilor.
La această etapă, șase terenuri
agricole deja au fost identificate, iar lucrul
a pornit. Producătorii agricoli, implicaţi în
acest proiect, cunosc și lucrează demult
conform principiilor agroecologice. Fie
că este vorba despre metodele neinvazive
de prelucrare a solului, sau de cultivarea
produselor ecologice, aceștia, din practica
și experienţa lor cunosc, știu și vor să
promoveze o viziune nouă, sănătoasă și
grijulie a agriculturii.
Pe baza celor șase loturi demonstrative, amplasate preponderent în regiunea
de nord a ţării, în raioanele Drochia, Edineţ,
Râșcani și Fălești, deja au fost organizate
evenimentele de lansare în proiect. Loturile, pentru o zi, au fost gazdă evenimente-

sunt aplicate la cultivarea legumelor în
câmp protejat (sere).

ZIUA CÂMPULUI
LA MĂRĂNDENI
Astfel, pe data de 17 noiembrie, în
satul Mărăndeni din raionul Fălești, la lotul
demonstrativ cu grâu și orz de toamnă,
instituit pe baza SRL ”Agro-Papuros”, și
care cuprinde o suprafaţă de 3 ha, peste
20 de fermieri și producători agricoli din
localităţile rurale din raionul Fălești, au
avut posibilitatea să se familiarizeze cu
principiile agriculturii conservative, beneficiile și riscurile acesteia, dar și cu tehnica
utilizată în acest sistem de agricultură.
Mihail Goncearenco, directorul SRL ”AgroPapuros”, a povestit participanţilor despre
domeniile de activitate ale gospodăriei, pe
care o conduce din anul 1999. În 2017, au

Un eveniment similar a avut loc și la
Drochia, unde lotul demonstrativ este în
baza serelor care aparţin GŢ ”Maria Darii”.
Nici pentru acești producători agricoli principiile agriculturii ecologice nu sunt străine.
În această toamnă, în luna octombrie, pe
acest lot a fost semănat muștar.
În general, atunci când vine vorba
despre agricultura ecologică, muştarul este
planta care trebuie ţinută în vizor. În primul

Proiectul ”Promovarea metodelor
și inovaţiilor agroecologice în proiectarea și administrarea sistemelor
alimentare sustenabile în Moldova”
reprezintă o continuare a eforturilor
consolidate pe care le întreprinde
Organizaţia Naţiunilor Unite pentru
Alimentaţie și Agricultură (FAO) pentru
asigurarea unui sistem alimentar durabil și rezistent.

Conform definiţiei, dată de Organizaţia pentru Alimente şi Agricultura FAO (Food şi Agriculture organization), şi Organizaţia Mondială a Sănătăţii
OMS în „Codul Alimentarius”, agricultura ecologică reprezintă un „sistem integral de gestionare a procesului de producţie, care contribuie la sprijinirea şi consolidarea rezistenţei agroecosistemului, incluzând biodiversitatea, ciclurile biologice şi activitatea biologică a solului. Agricultura ecologică
pune accent pe folosirea unor practici de gestionare corespunzătoare, în loc de introducerea unor produse fabricate afară din ferma respectivă şi ia
in consideraţie şi faptul că particularităţile fiecărei regiuni în parte necesită sisteme, bine adaptate specificului acestei regiuni. Asta se poate realiza
prin folosirea, unde este posibil, a metodelor agronomice, biologice şi mecanice în loc de folosirea materialelor sintetice pentru anumite operaţii în
cadrul sistemului. Agricultura biologică respectă reguli stricte, stabilite prin normele legislative.
Agricultura ecologică este o metodă de producţie care ţine cont de cunoştinţele tradiţionale ale ţăranilor şi care integrează progresele ştiinţifice
în toate disciplinele agronomice, răspunzând preocupărilor sociale fi ale mediului înconjurător, furnizându-se consumatorilor produse de calitate
chiar şi în ţările mai sărace.
Obiectivul principal al agriculturii ecologice este de a proteja biosfera şi resursele naturale ale planetei, excluzând utilizarea îngrăşămintelor chimice, pesticidelor de sinteză şi a erbicidelor, metodele de prevenire jucând un rol primordial în lupta împotriva dăunătorilor, bolilor şi a buruienilor.
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CE LUCRĂRI AGRICOLE EFECTUĂM IARNA?
Mai sunt câteva zile până când iarna calendaristică își va intra în drepturi. Deși asta
nu înseamnă că odată cu schimbarea filei
din calendar vine frigul și îngheţul, ar fi bine
să fim, totuși pregătiţi de sezonul rece. Mai
ales, că grijile agricultorilor, deși mai puţine,
nu se încheie definitiv.
Pentru astăzi am zis să Vă propunem un
calendar de lucrări agricole pe care oricare dintre noi ar trebui să-l aibă în vedere.
Există câteva lucrări agricole prioritare
pentru această perioadă de iarnă, la care
atrag atenţia specialiștii și agricultorii experimentaţi. Iată câteva dint ele:
- Fertilizarea culturilor de toamnă semănate
aproape de intrarea în iarnă
- Controlul seminţelor, cartofilor și făinii de grâu
din depozite
- Transportul în câmp a cantităţii necesare de
îngrășământ natural
- Controlul culturilor semănate în toamnă
# FERTILIZAREA CULTURILOR
DE TOAMNĂ SEMĂNATE
APROAPE DE INTRAREA ÎN IARNĂ
Este una dintre cele mai importante
lucrări agricole din iarnă. Se recomandă
mai ales pentru culturile de orz și grâu cu o
densitate redusă. Procesul în sine constă în
fertilizarea cu azot cât mai devreme posibil,
chiar și pe teren îngheţat.
Acest procedeu este recomandat, de
asemenea, tuturor culturilor de cereale de
toamnă care nu au fost fertilizate cu azot
înainte de semănat.
BINE DE ȘTIUT
Pentru a avea rezultatele scontate
pentru solurile de câmpie, ar fi de preferat ca fertilizarea să nu fie făcută cu azot,
ci cu azotat de amoniu. Pentru zonele de
dealuri, se recomandă folosirea de azotat
de calciu (Nitralcar), iar pe solurile bogate în săruri - sulfatul de amoniu.
Culturile de orz și de grâu cu densitate mare, fertilizate în toamnă cu azot, nu
vor fi supuse acestui proces pe timp de
iarnă, pentru că vor căpăta sensibilitate
la cădere.

# CONTROLUL SEMINŢELOR,
CARTOFILOR ȘI FĂINII DE GRÂU
DIN DEPOZITE
Indiferent de modul de păstrare a seminţelor - în saci sau vrac - cel puţin o dată pe
săptămână trebuie avut în vedere următorul
aspect: verificarea temperaturii masei de
seminţe, umidităţii și a potenţialei contaminări cu boli ori dăunători! Atunci când
umiditatea crește peste o anumită limită, are
loc procesul de încingere a seminţelor - un
lucru extrem de grav.

Tot la capitolul lucrări agricole importante de făcut iarna se numără și controlul
cartofilor. Temperatura ideală la care ar
trebui păstraţi cartofii se situează între 3 și 4
grade Celsius.
La temperaturi mai mici de 3-4 grade
Celsius, cartofii se îndulcesc, iar la -1 grad,
îngheaţă!
Atunci când observi temperaturi mai
mari de 4 grade Celsius, așteaptă-te să-ţi
încolţească cartofii. Iar dacă umiditatea aerului este ridicată, atunci aceștia se vor zbâr-

păstrarea timp îndelungat a făinii la
temperaturi ridicate duce la supramăturarea acesteia, ceea ce îi conferă un gust
amărui.
# TRANSPORTUL ÎN CÂMP
A CANTITĂŢII NECESARE
DE ÎNGRĂȘĂMÂNT NATURAL
Fermentat sau proaspăt, gunoiul de grajd
trebuie dus cât mai repede pe câmp și introdus sub arăturile care încă se mai execută.
Atenţie. Trebuie acordată prioritate suprafeţelor pe care se cultivă porumb, sfeclă
sau cartofi și care în ultimii 2-3 ani nu au
fost fertilizate.
# CONTROLUL CULTURILOR
SEMĂNATE ÎN TOAMNĂ
Aceasta este o activitate obligatorie.
Cum, de altfel, este și procesul de eliminare
a apei de pe terenurile mai joase (dacă nu
s-au efectuat rigole imediat după semănat)
- indiferent de efortul pe care îl presupune o
astfel de activitate!

BINE DE ȘTIUT
Dacă observi următoarele simptome
ale seminţelor, va trebui să iei imediat
măsuri:
# transpiraţia boabelor de seminţe
(temperatura crește până la 30 de grade
Celsius)
# când simţi miros de mucegai, amoniac sau alcool înseamnă că temperatura
a crescut spre 38 de grade Celsius
# în spaţiul de depozitare se simte
miros puternic de fermentaţie alcoolică seminţele se fărâmiţează
Atenţie la combaterea insectelor dăunătoare și a rozătoarelor care se hrănesc continuu pe timpul iernii și care pot fi responsabile pentru cele scrise mai sus!

ci ca urmare a deshidratării. De asemenea,
păstraţi la lumină, tuberculii se înverzesc,
devin amari și toxici atât pentru oameni, cât
și pentru animale!
În ceea ce privește păstrarea în bune
condiţii a făinii de grâu, acesta este un proces și mai dificil decât cel legat de păstrarea
seminţelor. Asta pentru că făina este un produs care se degradează rapid dacă nu îi sunt
îndeplinite anumite condiţii de păstrare.
BINE DE ȘTIUT
Condiţiile ideale în care trebuie ţinută
făina de grâu sunt următoarele: peste
20 de grade Celsius, umiditate scăzută
a aerului și buna aeraţie. Acest context
favorizează intensificarea caltășilor făinii
și poartă denumirea de măturare. Totuși

Atenţie. Este important să fii foarte
atent la lucrările pe care le-ai făcut devreme
(la sfârșit de septembrie), dar și la cele efectuate târziu (noiembrie). În primul caz, dacă
luna următoare a fost destul de cald, există
pericolul să intrăm în iarnă cu niște culturi
cu o rezistenţă mică la temperaturi mici și
cu riscul asfixierii sub zăpadă în cazul unor
ninsori abundente.
În aceeași situaţie delicată sunt și culturile abia răsărite sau chiar nerăsărite încă.
Tocmai de aceea este recomandat să verificăm continuu culturile semănate toamna,
pentru a ști ce măsuri se impun în funcţie de
necesităţile vremii.
În ambele situaţii, însă, este necesar să
fim atenţi dacă zăpada de peste iarnă va
forma crustă de gheaţă. În acest caz este
necesar să intervenim la spargerea acesteia
cu mijloacele din dotare: tăvălugi inelari,
câmpuri de grape grele etc.
Sursa: arhiva.lumeasatului.ro

SFATURI PRACTICE ÎN PRAG DE IARNĂ PENTRU APICULTORI
Ultima lună de toamnă este cu griji și
pentru apicultori care trebuie să-și pregătească stupii de iernat. Unii specialiști susţin
că o hrană îndestulată este de ajuns ca albinele să treacă cu bine de iarnă, dar la fel de
importantă este și asigurarea căldurii.
Toamna numărul de albine scade din
cauza îmbătrânirii și a reducerii depunerii
ouălor de către matcă. Efortul pe care îl
depun albinele în timpul iernii la transformarea în glucoză și fructoză a zahărului
din siropul folosit la completarea rezervelor
epuizează albinele.
Pentru a avea albine sănătoase trebuie:
- să se elimine fagurii pătaţi, vechi, cu
larve moarte;
- să se unifice familiile slabe;
- să se introducă în rezervele de iarnă
miere și polen prelucrat de albine;
- să se asigure ventilaţia prin restrângerea spaţiului;
- să se instaleze un adaptor în stupină și
să se îndepărteze albinele moarte.
După trecerea lunii octombrie, temperaturile scad, iar albinele nu mai pot ieși în
căutarea hranei. Pe durata perioadei reci a
anului este necesară o cantitate mare de
substanţe nutritive. De regulă, se folosește
mierea, iar dacă mierea nu este de ajuns, se
vor adăuga șerbet și turte.

PREPARAREA HRANEI
ARTIFICIALE
PENTRU ALBINE
Amestecând 1,5-2 kg zahăr cu un litru de
apă, vom prepara un sirop de zahăr concentrat, care se încălzește până când întreaga
cantitate se omogenizează, fără a rămâne
cristale.
Înainte de a o adăuga în compoziţia siropului, din apă se poate prepara iniţial un ceai
care să conţină cimbrișor, mentă, sunătoare
și coada-șoricelului, deosebit de benefice
pentru albine. Pentru a îmbunătăţi preparatul, în sirop se poate adăuga și Protofil (20
ml/litrul de sirop).
Siropul se introduce în cantităţi mari, de
2-5 litri la o administrare, în hrănitoare de
volum, în funcţie de necesităţi, iar albinele îl
vor prelua, pentru a-l prelucra și îl vor căpăci
rapid.

LA MODUL PRACTIC
Pentru o iernare fără probleme, cantitatea de miere necesară unei familii de albine
este de 12-15 kg.
• Calitatea mierii este foarte importantă, de aceea se evită cea de mană, precum

și cea provenită din mustul strugurilor,
deoarece pot provoca diaree pe timpul
iernii și pot favoriza apariţia nosemozei,
primăvara.
• Stupinele plasate în apropierea pădurilor pot fi asaltate de viespile care vor încerca
să pătrundă în stup și să fure rezervele de
hrană. Dintre acestea, cel mai periculos este
Lupul albinelor, care se hrănește chiar cu
albinele prinse din zbor.
• Pentru a preîntâmpina eventualele
neplăceri, trebuie să ne străduim să avem
familii cât mai puternice, iar urdinișul se
dimensionează corect. De asemenea, se pot
aplica capcane, formate din sticle în care se
introduc fructe. În gura sticlei se plasează un

tub prin care viespile pătrund în recipient și
nu mai pot ieși.
• În această perioadă, tratamentele antivarroa sunt esenţiale și se fac cu produsele
existente în comerţ, în farmaciile veterinare,
precum și în magazinele apicole. Acestea
se aplică potrivit prospectului, astfel încât
în momentul în care familiile nu mai au
puiet să fim siguri că acestea sunt libere de
acarieni.
• Toamna se aleg toţi fagurii închiși la
culoare, pentru a fi reformaţi, de calitatea
acestora depinzând sănătatea familiilor de
albine.
Sursa: ziarulnaţional.md
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MONITORIZAREA PIEȚELOR REGIONALE

BNS: CUM AU EVOLUAT PREŢURILE DE CONSUM
ÎN LUNA OCTOMBRIE, 2017

În luna octombrie, 2017 inflaţia anuală (pentru ultimele 12 luni, din noiembrie 2016 până
în octombrie 2017) a constituit 7,9%, inclusiv la:
produse alimentare – 10,6%, la mărfuri nealimentare – 4,0% și la servicii prestate populaţiei – 8,7%,
potrivit datelor Biroului Naţional de Statistică.
Totodată, indicele preţurilor de consum (IPC) în
octombrie 2017 faţă de septembrie 2017 a constituit 101,5% (informativ: în octombrie 2016 faţă de
septembrie 2016 IPC a marcat 101,3%).
Creșterea preţurilor medii de consum cu 1,5 la
sută a fost determinată de majorarea preţurilor la
produsele alimentare cu 3,6 la sută, la mărfurile
nealimentare – cu 0,3 la sută și la tarifele pentru
serviciile prestate populaţiei – cu 0,1 la sută.

În luna octombrie 2017 faţă de septembrie 2017,
o creștere mai semnificativă a preţurilor s-a înregistrat la următoarele produse alimentare: fructe
de livadă sâmburoase – cu 34,5%, legume proaspete
– cu 30,2% (în special: tomate – de 2,4 ori, dovlecei
– cu 43,5%, castraveţi – cu 42,0%, vinete – cu 40,5%,
harbuji și zemoși – cu 18,9%, ardei grași – cu 13,4%,
varză – cu 11,2%, usturoi – cu 5,8%, sfeclă roșie – cu
4,3%), ouă de găină – cu 10,9%, slănină neprelucrată
– cu 9,8%, cartofi – cu 3,1%, carne de porc – cu 2,5%,
unt ţărănesc – cu 2,4%, lapte și produse lactate – cu
1,6% (în special: lapte integral – cu 2,6%, brânză din
lapte de vacă – cu 1,9%, smântână – cu 1,5%), carne
de pasăre, preparate din carne și semifabricate – cu
câte 1,5%, carne de vită – cu 1,4%.
Totodată, în perioada de raport au fost înregistrate unele scăderi ale preţurilor la citrice – cu 5,5%,
fructe exotice – cu 3,1%, buboase – cu 2,4%, fructe
de livadă sămânţoase – cu 2,2%, crupe – cu 0,9%,
ciuperci proaspete – cu 0,6%, zahăr tos, peste proaspăt și congelat – cu câte 0,1%.
Preţurile de consum în luna octombrie 2017 faţă
de luna octombrie 2016 au înregistrat o tendinţă de
creștere cu 7,9 la sută, iar în octombrie 2016 faţă de
octombrie 2015 – cu 2,5 la sută.
Preţurile de consum pe parcursul a zece luni ale
anului 2017 faţă de luna decembrie 2016 au înregistrat
o tendinţă de creștere cu 6,0 la sută, iar în zece luni ale
anului 2016 faţă de decembrie 2015 – cu 0,6 la sută.

SEMINŢELE DE FLOAREASOARELUI,
MAI IEFTINE DECÂT ANUL TRECUT

Fermierii din r-nul Orhei
susţin că în acest an, recolta de
floarea-soarelui a fost afectată de secetă, astfel, încât
au reușit să adune în jur de
2,5 tone de producţie de pe un
hectar, aceasta fiind de o calitate
medie. În astfel de condiţii, mai
afirmă producătorii, preţurile
de achiziţie ar trebui să fie mai
mari.

Dacă anul trecut, în raionul Orhei, o
tonă de seminţe de floarea-soarelui se
vindea cu 6 200 lei, în acest an, preţul
de achiziţie a producţiei nu depășește 5
400 de lei pentru o tonă.
În general, comparativ cu anul trecut,
în anul curent, preţurile de achiziţie a
producţiei agricole la culturile de câmp
s-au micșorat cu aproximativ 10%.
În alte state, floarea-soarelui e mai
scumpă. Conform sursei www.tripoli.
land, în regiunea Zaporojie (Ucraina),
preţurile de achiziţie de la producătorii
constituie in jur de 10550 UAH (6995 Lei
MDL/tonă).
Totodată, potrivit portalului www.
agrobroker.ro, pe piaţa bursieră, cotaţiile de preţ pentru o tonă de floarea-soarelui constituie în jur de 335 USD ( 5898
lei MDL/tonă).
Sursa: AGROinform, Orhei

CU CÂT ESTE ACIZIŢIONAT MIEZUL
DE NUCI LA FĂLEȘTI

Una dintre sursele de existenţă
pentru multe familii din raionul Fălești
o constituie comercializarea miezului
de nucă. An de an, în raion, plantaţiile
nucifere cresc - numai în anul curent
au fost sădite peste 30 hectare de
plantaţii nucifere.
Din numărul total de 630 hectare
de plantaţii nucifere, de care dispune în
prezent raionul, mai bine de 60% au fost
sădite în ultimii 6 - 7 ani, iar peste 2 - 3,
ani o parte din plantaţiile existente vor
întra în rod.

La piaţa agricolă din Fălești, miezul de
nucă este achiziţionat de către mai mulţi
intermediari. Zilnic sunt colectate sute de
kilograme de miez, pentru care aceștia
oferă între 70,00 și 105,00 lei/kg, în
dependenţă de calitate, culoare și calibru
(spre exemplu, la preţul maxim sunt comercializate jumătăţile de miez de culoare
albă). Totuși, preţul dat este mai mic cu
5,00 - 10,00 lei/kg faţă de ultima decadă
a lunii octombrie, iar faţă de aceiași perioada a anului 2016, preţul este mai mic cu
15,00 - 20,00, influenţat de calitatea și de
cantitatea mare a producţiei.
O mare parte din nuci sunt colectate
de pe marginea drumurilor, fâșiile forestiere. În graba de a acumula cantităţi
cât mai mari de producţie, nucile sunt
colectate înainte de termen, ceea ce
influenţează calitatea producţiei.
Nucile în coajă se comercializează
cu 20,00 - 25,00 lei/kg.
Sursa: AGROinform, Fălești
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ROȘIILE ȘI CASTRAVEŢII
SAU SCUMPIT
Pe piaţa din Orhei,
preţurile efectiv au
explodat. Și aici ne
referim mai mult la
castraveţii și roșiile,
care s-au scumpit
considerabil în această
perioadă. Totodată,
practic toată producţia de pe piaţă este de
origine autohtonă.
Așadar, pentru 1 kg de
castraveţi, cumpărătorii trebuie
să scoată din buzunar în jur
de 35,00 - 38,00 Lei și pentru
1 kg de roșii 20,00 – 25,00
Lei. Comparativ cu anul precedent, când castraveţii și roșiile
costau între 18,00 și 25,00
Lei/kg, se atestă o majorare a
preţurilor destul de considerabilă, chiar exagerată consideră
consumatorii.
În timp ce cumpărătorii se
gândesc odată în plus înainte
de a scoate banul din buzunar,
producătorii de legume din

Orhei sunt satisfăcuţi de preţul
de comercializare angro al castraveţilor în această perioadă.
Comercianţii din piaţă
explică preţul mare la roșii
și castraveţi prin costurile de
întreţinere mari la păstrarea
legumelor în frigidere.
Conform sursei www.fruitinform.com, pe pieţele din
Lvov (Ucraina), roșiile și castraveţii sunt comercializaţi la
preţul de 15,00 – 22,00 UAH/kg
(10,00 - 14,60 Lei MDL/kg), iar
pe piaţa din Bronisze (Polonia)
cu 0,50 - 1,30 EUR/kg (10,25 26,65 Lei/kg).
Sursa: AGROinform, Orhei

PIAŢA MATERIALULUI SĂDITOR LA CANTEMIR

Sfârșitul lunii octombrie începutul lui noiembrie este cea
mai bună perioadă pentru a
planta trandafiri și alţi arbuști
decorativi. Asta, deoarece peste
iarnă, spun specialiștii, planta se
va adapta la condiţiile noului sol
și se va înrădăcina mai bine.
Pe piaţa din Cantemir, este
propus spre comercializare ma-

terial săditor de trandafiri altoiţi
și trandafirii urcători, dar și de
arbuști decorativi. Sortimentul
este foarte divers - trandafiri de
toate culorile și soiurile, arbuști
decorativi și ornamentali.
Preţurile sunt accesibile - un
trandafir altoit costă între 15,00
și 20,00 de lei bucata, în dependenţă de soi. Cei urcători sunt la
preţul de 25,00 de lei bucata.
Sortimentul de arbuști decorativi, propuși pentru vânzare la
piaţa din Cantemir, este le fel de
variat, iar preţurile oscilează de
la 20,00 la 35,00 lei firul, în dependenţă de soi și vârsta plantei.
Pe lângă trandafiri și arbuști,
mai găsim și bulbi de alte flori
multianuale, dar și crizanteme de

diferite culori și soiuri. Preţurile,
de asemenea, variază de la un soi
la altul. Crizantemele, spre exemplu, se vând la un preţ de 35,00
- 40,00 lei ghiveciul.
Dar grădina nu e grădină fără
pomi fructiferi. Și aici putem găsi
soluţia potrivită. Sortimentul de
material săditor este foarte divers:
numeroase soiuri de măr, păr,
piersic, vișin, cireș, cais, gutui,
etc. Pomii se vând la un preţ de
20,00 - 25,00 lei, în dependenţă
de specie și soi.
Potrivit observaţiilor, piaţa
materialului săditor este stabilă,
iar preţurile din toamnă nu diferă
cu mult de cele din primăvară.
Sursa: AGROinform, Cantemir

CANTITĂŢI MARI DE CARTOFI PE PIAŢA DIN UNGHENI
La piaţa din Ungheni este
expusă spre comercializare o
cantitate mare de cartofi. Producţia, preponderent de origine
autohtonă, este de calitate bună
și se vinde ambalată în saci de
plasă de diferite dimensiuni.
Marea majoritate a vânzătorilor
sunt producători autohtoni din
nordul ţării, iar intermediarii
propun spre vânzare cartofi
aduși de la bazele angro din
Chișinău, dar și din România.
În această perioadă, preţul de
comercializare a cartofilor oscilează între 3,50 și 8,00 lei/kg, în
dependenţă de soi și dimensiuni.
Preţul mediu este de 5,00 lei/
kg și este cu 25% mai mare faţă

de perioada similară a anului
precedent.
O creștere de preţ a fost înregistrată și pe celelalte pieţe monitorizate din republică, cu excepţia
pieţei din Cahul, unde preţul s-a
menţinut la nivelul anului 2016 –
de 4,00 lei/kg. Pe piaţa din Edineţ
preţul mediu de comercializare a
cartofilor este de 3,80 lei/kg, cu o

creștere de 26,7% faţă de perioada
similară a anului 2016; pe piaţa
din Bălţi cartofii se vând cu 3,50
lei/kg (cu o creștere de 16,7%)
și pe piaţa din Chișinău preţul
este de 4,00 lei/kg, înregistrând o
creștere de 14,3% fată de aceiași
perioadă a anului trecut.
Deși cantitatea de cartofi este
mare, preţurile au crescut, dinamica ascendentă a preţurilor fiind
caracteristică pentru majoritatea
produselor alimentare. Conform datelor statistice, preţurile
medii de consum s-au majorat la
produsele alimentare chiar și în
luna octombrie 2017 faţă de luna
septembrie 2017 care au crescut
cu 3,6 la sută.
Sursa: AGROinform, Ungheni

NOTĂ: Informaţiile din această pagină au fost oferite de Sistemul Informaţional de Marketing online AgraVista. www.agravista.md furnizează săptămânal preţurile pentru fructe și legume din 5 pieţe
interne en-gros; sinteza lunară a preţurilor de pe pieţele internaţionale din Polonia, Ucraina, România.
De asemenea, portalul oferă știri la zi cu privire la tendinţele pieţei și oferte comerciale, care contribuie
la interconectarea cumpărătorilor și a vânzătorilor de produse, inputuri și utilaje agricole.
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2017  CEA MAI MICA PRODUCŢIE EUROPEANĂ DE MERE
DIN ULTIMII ZECE ANI

Condiţiile meteorologice din acest an
din Europa au avut un impact foarte clar
asupra pieţei. Mai puţine mere au fost
recoltate din cauza îngheţului, a grindinei și a pagubelor produse de căldură. În
plus, calibrele merelor au fost mai mari,
ceea ce a dus la o lipsă a dimensiunilor
mai mici. Cu excepţia Portugaliei, toate
ţările înregistrează producţii de mere sub
media mondială. S-au recoltat aproximativ 9,2 milioane de tone, cu 2 milioane de
tone mai puţin decât anul trecut, aceasta
fiind cea mai mica producţie europeană
de mere, din 2007.
Sezonul 2017/2018 se caracterizează
printr-o scădere cu 21% faţă de recolta din
2016. Cifra a apărut la 10 august la Lerida
(Spania), în cadrul conferinţei anuale
organizată de WAPA (Asociaţia mondială
de mere și pere). Germania este ţara cu cea
mai mare scădere (-46%), reducând aproape
la jumătate producţia și ajungând la 555
mii tone. Polonia se întoarce la nivelurile
din 2012, ajungând la 2,87 milioane tone
(-29%), in timp ce Italia înregistrează -23%,
cu o recolta de 1,75 milioane tone. Franţa se așteaptă la o scădere a producţiei de

mere de 8%, iar Belgia pierde mai mult de
două treimi din producţie, ajungând la 74
mii tone. Totuși, unele ţări au înregistrat
creșteri ale producţiei de mere. Olanda - de
la 234 mii la 317 mii tone, iar Portugalia de
la 263 mii la 314 mii tone. Producţia de
mere în Ungaria a crescut în anul acesta cu
26%, ajungând la 628 mii tone. Totodată,
producţia de mere în Spania a fost practic
stabilă, cu 474 mii tone, faţă de 495 mii în
sezonul precedent.
Este de remarcat că scăderi de producţie
la măr, s-au înregistrat și în numeroase
ţări din emisfera nordică, precum: Rusia -37%, Mexic -30%, Elveţia -21%, Belarus -19%, Ucraina -10%, Canada -6%.
Producţia de mere în SUA a rămas stabilă
la 4,8 milioane de tone, iar în China a
crescut cu 3%. În Belgia, merele sunt mai
puţine, anul acesta, dar mai dulci. Preturile în prezent oscilează între 0,80 și puţin
peste 1 euro.

SOIURILE DE MERE
CULTIVATE ÎN EUROPA
În ultimele zile, Germania a importat
mere din Ungaria, în special din soiul Pinova. Preţurile pentru merele nemţești din
soiul Boskoop se ridică la aproximativ 129
Euro / 100 kg, iar merele Jazz, aduse din
Franţa costă între 202 si 208 de euro/100
kg, ceea ce face ca acest soi să fie și cel mai
scump.
Producătorii britanici recoltează în
principal mere de calibre mari, precum
cele din soiurile Golden Delicious, Granny
Smith si Pink Lady. Este de așteptat ca
preţul pentru merele mai mici să crească,
iar merele mari să fie exportate în Orientul

SCANDAL URIAŞ ÎN FRANŢA
Morcovi etichetaţi ca
fiind ecologici, s-a descoperit că, de fapt, conţin
mai multe pesticide
decât morcovii convenţionali, în urma unei
investigaţii jurnalistice efectuate de postul
France 3.
Au fost trimiși spre
analiză morcovi cumpăraţi de la opt supermarketuri, produsele fiind
împărţite pe categorii
bio și non-bio. Alegerea
acestor legume nu a fost
întâmplătoare, deoarece
remanenţa pesticidelor
este mai ușor de depistat
în rădăcinoase.
Rezultatele au fost,

însă, surprinzătoare.
Morcovii convenţionali
achiziţionaţi de la Carrefour și Leader Price nu
au prezentat nici un fel
de urme de pesticide, iar
cei cumpăraţi de la Lidl
și Primeur du Quartier
conţineau urme mult sub
limitele maxime admise.
De asemenea, trei din
cele patru mărci ecologice
testate - de la Carrefour,
Naturalia și La Vie Claire
- s-au dovedit a fi fără
pesticide. În schimb, morcovii comercializaţi de Bio
c’Bon conţineau reziduuri
a trei produse fitosanitare care sunt interzise în
cultura ecologică.
Reprezentanţii Bio

c’Bon susţin că toate
produsele lor sunt cultivate conform unor reguli
organice stricte: „Evoluţia ecosistemului poate
explica prezenţa unor
cantităţi minuscule din
aceste substanţe, dar nu
poate pune sub semnul
întrebării rigurozitatea
şi procesul biologic al
producătorilor noștri”.
Reporterii France 3
admit totuși că, în anumite condiţii, produsele ecologice pot fi contaminate
cu pesticide interzise. Un
câmp din apropiere aparţinând unui producător
neecologic care este stropit sau produse contaminate în transport sau în
spaţiile de depozitare, au
fost date ca exemple.
„Acest lucru nu
este neapărat cunoscut
publicului larg, dar există
câteva produse de protecţie a plantelor permise
în agricultura ecologică”,
au declarat, la rândul lor,
reprezentanţii Organizaţiei guvernamentale
pentru siguranţa alimentară - Agence nationale
de sécurité sanitaire de
l’alimentation (Anses).
Sursa: agroinfo.ro

Mijlociu. Polonia nu este îngrijorată pentru
recolta din 2017, deoarece pieţele existente,
cum ar fi Cipru și Grecia, vor primi merele
poloneze. În plus, exportul de mere din soiul Gala Royal, în Franţa, decurge conform
planului.

În Olanda, starea de spirit este bună
și există așteptări mari la soiul Elstar, cel
mai popular măr. Producătorii din statul
Washington (SUA) raportează un sezon
bun. Datorită extinderii suprafeţei, producţia de mere din soiul Honeycrisp este în
creștere. Merele organice devin din ce în ce
mai importante, astfel încât producătorii
americani, le fac loc în livezile lor.

EVOLUŢII ÎN SECTORUL
MERELOR
Piaţa merelor este în tranziţie privind
schimbările tehnicilor de producţie și a
organizării pieţei. Un exemplu în acest sens
îl reprezintă cultura mărului din Tirolul
de Sud, ce constituie 55% din producţia de
mere a Italiei și unde randamentul la hectar a crescut cu 63% în ultimii 20 de ani,
ajungând la limitele maxime de productivitate. În jurul mărului din Tirolul de Sud se
rotesc consorţii de asigurări și de protecţie

fitosanitara, centre experimentale și de
cercetare, un târg internaţional al mărului, și care lucrează alături de producătorii
locali și nu împotriva lor, un fenomen unic
in întreaga lume.
Trăim într-o epoca în care consumatorul caută din ce în ce mai mult calitatea,
gustul și garanţia, fiind dispus să recunoască aceste elemente de caracter distinctiv,
într-un preţ mai mare. Din cercetările
efectuate în cinci magazine din Bologna s-a
dovedit că se cumpăra de multe ori mărul
cel mai sănătos pentru om, preferându-se
produsul local. În general, se urmărește ca
mărul sa fie: crocant, suculent, matur, dulce
și aromat. Analiza instrumentală a soiurilor
cu tehnologii avansate, cum ar fi imprimarea prin amprenta de ADN, a permis clasificarea soiurilor în funcţie de profilul lor
chimic. În acest scop a fost lansată platforma Pomosano pentru a ajuta producătorii
cu o bază remarcabilă de date agronomice,
chimice și senzoriale.
Mai mult din 60% de material pomicol pentru plantat este produs de câteva
companii mari la nivel mondial. Calitatea
pomilor oferiţi de pepiniere este una excelenta și garantează viitoarele producţii de
mere. Asistenţa tehnică și consultanţa agricolă intervin în diferite sisteme de tăiere
pentru obţinerea unor randamente ridicate,
coerente și de înaltă calitate. Tendinţa
principală este de a raţionaliza formele
arborilor astfel încât să crească nivelul de
utilizarea a soarelui pe peretele fructifer
și să se evite problema dominaţiei apicale,
ceea ce aduce și avantaje pentru recoltarea
automată. Morfologia plantelor este foarte
importantă, deoarece face posibilă exploatarea spaţiului limitat disponibil.
Sursa: gazetadeagricultură.ro

LETONIA SE RALIAZĂ ŢĂRILOR ESTEUROPENE
CE RECLAMĂ „STANDARDELE DUBLE” PENTRU
PRODUSELE ALIMENTARE COMERCIALIZATE ÎN UE
Teste de laborator au confirmat suspiciunile conform cărora produsele alimentare de
import comercializate în Letonia și produsele
acelorași branduri care se vând în Europa de
Vest nu sunt de aceeași calitate, a anunţat
marţi Autoritatea Sanitar Veterinară și pentru Siguranţa Alimentelor din Letonia.
Alte câteva ţări din Europa Centrală au
efectuat teste similare asupra diferenţei de calitate a produselor alimentare și și-au prezentat
concluziile. În timpul discursului său anual
privind starea UE, președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a denunţat această
practică ‚intolerabilă’.
Efectuând investigaţii în cadrul ‚programului privind standardele duble’, Autoritatea
Sanitar Veterinară și pentru Siguranţa Alimentelor din Letonia a comparat 38 de eșantioane
de produse alimentare și trei eșantioane de
mâncare pentru animale.
De exemplu, testele pe eșantioane de cremă
de ciocolată și alune ale unei companii au
arătat că produsul comercializat în Germania
conţinea lapte praf degresat, în timp ce produsul cu același nume comercializat în Letonia
era făcut din zer praf.
De asemenea, o comparaţie între batoanele de ciocolată vândute în Germania cu cele
comercializate în Letonia de același producător
a dezvăluit că etichetele lor erau identice, însă
testele de laborator au arătat că proporţiile

de alune și ciocolată erau diferite și în ambele cazuri conţinutul de alune era sub 20%,
contrar procentului notat pe etichetă. ‚Făcând o
comparaţie cu testele efectuate în alte ţări — în
Republica Cehă, Slovacia — am văzut că rezultatele noastre sunt destul de similare. Conform
reglementărilor curente, un produs care nu
conţine ingrediente interzise și are toate ingredientele menţionate pe etichetă poate fi absolut
legal vândut pe piaţă, astfel că acum Comisia
Europeană se confruntă cu o mare provocare:
trebuie să identifice cauzele pentru aceste diferenţe calitative și să elimine standardele duble’,
a declarat Maris Balodis, directorul general al
Autorităţii Sanitare Veterinară și pentru Siguranţa Alimentelor din Letonia.
Autoritatea a trimis datele obţinute către
Centrul de Cercetare al Comisiei Europene pentru continuarea analizelor.
Sursa: agerpres.ro
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O SECŢIE MODERNĂ DE ENDOCRINOLOGIE
A FOST INAUGURATĂ LA INSTITUTUL MAMEI ȘI COPILULUI
Cei 700 de copii bolnavi de
diabet zaharat, care se tratează
anual în cadrul Secţiei Endocrinologie pediatrică de la Institutul Mamei și Copilului, vor beneficia de servicii de tratament
moderne datorită lucrărilor de
renovare conform standardelor
contemporane, realizate cu suportul Guvernului României.
Secţia Endocrinologie pediatrică a fost reparată în întregime și
dotată cu mobilier, suma totală a
investiţiei a constituit 2.625.000
lei. Activitatea secţiei se bazează
pe acordarea asistenţei medicale
specializate în condiţii de staţio-

nar copiilor cu patologie endocrină, la fel, pacienţii beneficiază de
suport și instruire în cadrul „Școlii
diabetului”. Totodată, în cadrul
secţiei sunt investigate și tratate
cele mai complicate forme de obezitate, maladiile glandei tiroide,
problemele de creștere și tulburările de dezvoltare în perioada de
pubertate.
Secţia Endocrinologie pediatrică este unica structură de profil
din ţara noastră, care timp de 30
de ani de activitate a salvat mii
de copii cu patologie endocrină,
iar renovarea acesteia va contribui semnificativ la prestarea
unor servicii medicale de cea mai

înaltă calitate, a menţionat ministrul Sănătăţii, Muncii și Protecţiei
Sociale, Stela Grigoraș.
La rândul său, E.S Ambasadorul României în Republica
Moldova, Daniel Ioniţă, a subliniat
importanţa cooperării eficiente între Guvernul României și
Republica Moldova, iar rezultatele
acestei cooperări sunt vizibile prin
rezultatele proiectului privind
renovarea și utilarea Institutului
Mamei și Copilului.
Conform datelor Centrului
Naţional de Management în Sănătate, la sfârșitul anului 2016, în
ţară erau înregistraţi 10626 de
copii cu patologie endocrină.

ÎNGRIJORAŢI DE REZISTENŢA CEI CARE DONEAZĂ SÂNGE VOR PRIMI UN PACHET
ALIMENTAR MAI CONSISTENT
LA ANTIBIOTICE
Săptămâna trecută
în Republica Moldova au
fost organizate mai multe
evenimente publice dedicate
Săptămânii Mondiale de
Conștientizare a Rezistenţei
la Antibiotice, desfășurată în
perioada 13-19 noiembrie, cu
genericul: „Solicitaţi sfatul
unui specialist calificat în
domeniul medical înainte de
a lua antibiotice”.
În ţara noastră evenimentul a fost marcat al treilea
an consecutiv, iar cu această
ocazie, autorităţile au îndemnat toţi cetăţenii, lucrătorii
medicali și responsabilii din
sectorul agrar să întreprindă

le de sănătate. De asemenea
rezistenţa antimicrobiană favorizează sporirea munărului
de decese din cauza eșecului
terapeutic. Oricine poate lua o
infecţie cu germeni rezistenţi.
Estimările efectuate de
Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor arată
că, în Uniunea Europeană,
infecţiile cu bacterii rezistente
sporesc cheltuielile pentru
sănătate cu circa 1,5 miliarde
euro pe an. Peste 380 mii persoane din Uniunea Europeană
contractează anual infecţii cu
bacterii antibiotico-rezistente,
iar 25 mii din ei decedează
datorită epuizării tuturor
resurselor terapeutice.

Noul pachet alimentar
pentru donatorii de sânge,
aprobat de Guvern la
sfârșitul lunii august, va
fi eliberat după epuizarea
stocurilor, cel mai probabil deja în 2018. Pachetul
va conţine mai multe
alimente care să suplinească caloriile pierdute
cu sângele donat, ceea ce
va ridica costul acestuia
de la 50,9 lei la 100 de lei.
„Suntem la etapa de
achiziţionare, am anunţat
licitaţia, sperăm foarte
mult ca cel târziu pe 15-25
decembrie să dispunem de
aceste produse, iar după
epuizarea stocurilor prezente donatorii vor primi

seturile noi. Cu certitudine,
la anul viitor oamenii deja
vor primi seturile noi”, a
declarat pentru IPN Svetlana Cebotari, șefa Centrului
Naţional de Transfuzie a
Sângelui.
Actualmente, cei care
donează sânge au parte de
250 ml. de suc, o conservă
de lapte condensat, una de
pateu din care și una cu
pește în ulei. Noul pachet
alimentar va include un
litru de suc fără adaos de
zahăr, conserve din carne
și pește. De asemenea,
donatorii vor primi aproximativ 100 de grame de
ciocolată, 400 de grame de
halva sau 250 de grame
de fructe uscate. Setul va

include și o conservă de
legume.
Zilnic, la Centrul de
Transfuzie a Sângelui vin
să doneze sânge în medie
200 de persoane, ceea ce
ar însemna peste 6000

de donări lunar. Donările
voluntare constituie 85%.
Încă 15% sunt acoperite
din contul donatorilor
rude/prieteni.
Sursa: noi.md

EXERCIŢIILE FIZICE REGULATE
PREVIN ÎMBĂTRÂNIREA CREIERULUI STUDIU
măsuri urgente pentru a combate fenomenul de rezistenţă
la preparate antimicrobiene.
Rezistenţa la antibiotice
reprezintă o problemă specială de sănătate publică în ţara
noastră. Rezultatele privind
sensibilitatea la preparatele antimicrobiene atestă o
rezistenţă îngrijorătoare faţă
de medicamentele incluse în
protocoalele naţionale pentru
terapia de primă linie. Rezistenţa la antibiotice, combinată cu lipsa antibioticelor noi
omologate, arată că un număr
tot mai mare de infecţii sunt
tratate tot mai greu ca rezultat a ineficienţei remediilor
medicamentoase.
Această problemă este
considerată și una dintre cele
mai mari ameninţări în domeniul sănătăţii publice la nivel
global. Infecţiile provocate de
microorganisme rezistente
la preparate antimicrobiene
cauzează spitalizarea de lungă
durată, ce implică costuri
suplimentare pentru sisteme-

IATĂ CE RECOMANDĂ
SPECIALIȘTII:
Puteţi contribui la prevenirea infecţiilor, inclusiv provocate de germeni rezistenţi
la preparate antimicrobiene
prin:
• Spălarea pe mâni;
• Alimentaţie sigură;
• Consumul apei potabile și
serviciilor de canalizare;
• Limitarea contactului
strâns cu alte persoane atunci
când sunteţi bolnavi;
• Administrarea vaccinurillor conform vârstei.
În cazul când v-aţi îmbolnăvit nu uitaţi:
• Consultaţi medicul Dvs.
înainte de a începe tratamentul cu antibiotice!
• Respectaţi recomandările medicului atunci când
urmează să primiţi tratament
cu antibiotice!
• Nu împărţiţi antibioticele
Dvs cu alţii!

Exerciţiile fizice efectuate în mod regulat pot
contribui la reducerea deteriorării creierului odată
cu înaintarea în vârstă,
arată rezultatele unui
studiu de referinţă realizat în Australia. Cercetarea, publicată recent de
Institutul Naţional pentru
Medicină Complementară
din Australia (NICM) al
Universităţii de Vest din
Sydney, a demonstrat că
exerciţiile fizice de tip aerob pot îmbunătăţi în mod
semnificativ sănătatea
regiunii stângi a hipocampului.
Hipocampul este zona
din creier responsabilă de
consolidarea informaţiei din
memorie de scurtă durată
în memorie de lungă durată. În mod obișnuit, volumul creierului descrește cu
aproximativ 5% la fiecare
deceniu începând de la 40
de ani.
Cu toate că oamenii de

știinţă nu au putut dovedi
faptul că exerciţiile fizice
măresc volumul creierului,
aceștia au descoperit că
sănătatea emisferei stângi
este îmbunătăţită prin
astfel de activităţi efectuate în mod regulat. ‚’În
timpul activităţii fizice este
produsă o substanţă numită
factor neurotrofic derivat
din creier (BDNF), ce poate

contribui la prevenirea
declinului asociat înaintării
în vârstă prin reducerea
deteriorării creierului’’, a
explicat prin intermediul
unui comunicat de presă
Joseph Firth, unul dintre
autorii principali ai studiului. ‚’Informaţiile noastre
au arătat că mai degrabă
decât creșterea dimensiunii
hipocampului, principale-

le ‚beneficii pentru creier’
se datorează faptului că
exerciţiile aerobe încetinesc
scăderea volumului creierului. Cu alte cuvinte, exerciţiile fizice pot fi considerate
un program de întreţinere
pentru creier’’, a adăugat
acesta.
În colaborare cu Universitatea din Manchester din
Marea Britanie, echipa lui
Firth a examinat rezultatele
a 14 studii clinice care au
analizat efectele programelor de exerciţii fizice asupra
volumului creierului. Creierele studiate aparţineau
unor participanţi între 24
și 76 de ani, vârsta medie
fiind de 66 de ani.
Studiile clinice au inclus
737 de scanări tomografice
ale creierelor unei varietăţi
de persoane, sănătoase, cu
boli mintale și cu dizabilităţi cognitive precum boala
Alzheimer, precizează sursa
citată.
Sursa: agerpres.ro
Foto: mamasisotie.ro
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PLĂCINTE DE NĂPĂDENI SAU BRÂNZĂ DE CAPRĂ DE LA NORD.
NOI PRODUSE CU INDICAŢIE GEOGRAFICĂ
Plăcinta de Năpădeni,
sarmalele pitice din satul
Lalova sau brânza de capră
de la Nord sunt doar câteva
din produsele care ar putea
fi înregistrate în calitate
de Indicaţii Geografice (IG),
Denumiri de Origine (DO)
sau Specialităţi Tradiţionale
Garantate (STG) în Republica Moldova. Acestea au fost
identificate în cadrul unui
Studiu naţional realizat în
cadrul proiectului finanţat
de UE „Suport pentru asigurarea respectării drepturilor
de proprietate intelectuală”,
notează unimedia.md.
Concluziile studiului au
fost prezentate de expertul
Anatolie Fală, pe 16 noiembrie, la Conferinţa Inovaţională Internaţională „Proprietate Intelectuală – Inovaţii
– Calitatea Vieţii”.
Astfel, cele mai mici
sarmale din ţară le întâlnim

în raionul Rezina și anume
în satul Lalova. Pregătite în
frunze de varză acră sau în
cele mai mici frunze de vie,
sarmalele au umplutură din
orez și crupe de grâu făcute
la râșniţă, după cum e tradiţia locală.
„Ceapa mărunţită și
morcovul dat pe răzătoare se
călesc puţin în ulei, împreună
cu pastă de gogoșari. Dacă
varza murată e prea acră, o

ţinem un timp în apă rece.
Frunzele de vie le alegem
cele mai fragede, mărunte,
le spălăm, le uscăm bine pe
pânză, le așezăm strat în borcane de sticlă uscate, ca să le
păstrăm ca proaspete. Facem
sarmalele şi cu carne, cel
mai des de porc”, povestește
Emilia Hanganu pentru ziarul
regional „Cuvântul”.
Iar brânza de capră de la
nordul Moldovei, numită și

STATUIA CIOBANULUI MOLDOVEAN
DIN REGIUNEA ODESA, INCLUSĂ
ÎN CARTEA RECORDURILOR GUINESS
Știaţi de statuia ciobanului moldovean din
raionul Tarutin, regiunea
Odesa? Este cea mai mare
statuie din lume dedicată
ciobanilor! Recent, creaţia
artistică a fost inclusă în
Cartea Recordurilor Guiness.

Statuia simbol, care se
pare a fi ruptă din renumita
baladă românească „Mioriţa”, a fost instalată pe
teritoriul Centrului etnografic în aer liber Frumușica
Nouă, la iniţiativa omului
de afacere Alexandru Pălări-

ev, scrie deschide.md.
Aceasta are o înălţime
de 17,93 metri și cântărește
aproximativ 1080 tone. Potrivit proprietarilor centrului
etnografic, statuia ciobanului
moldovean a fost înregistrată de reprezentanţii Cărţii
Recordurilor Guinness la 17
noiembrie curent, scrie liberty.com.
Trebuie de precizat că
la Centrul etnografic în
aer liber „Frumușica Nouă”
anual are loc anul festivalul internaţional de folclor
„Plaiul natal”, iar zona complexului de agrement a fost
înfiinţat pe locul satelor
românești Frumușica Nouă
și Roșia, desfiinţate de regimul sovietic în primăvara
anul 1946 pentru construirea unui poligon.

„Brânză de Măgura” este un
produs natural obţinut din
lapte de capră la ferma din
satul Slobozia Măgura (raionul Sângerei), situat lângă
movila Măgura, de unde și
provine denumirea produsului. Brânza este obţinută
dintr-o reţetă tradiţională de
sute de ani.
Sarmalele pitice și brânza
de Măgura sunt doar câteva
din cele 61 de produse și
obiecte de meșteșugărit cu
potenţial de înregistrat sub
IG, DO și STG identificate în
cadrul studiului. Printre acestea putem menţiona: Plăcinta
rece de Șerpeni, Plăcinta miresei din satul Crocmaz (raionul Ștefan Vodă), Salamul de
Domulgeni, Castraveţii muraţi de Colibași, Măceșul de
Ţaul, Căpșunele de la Sadova,
Covorul găgăuz din satul
Gaidar, Ceramică de Iurceni
și lista poate continua.
„Patrimoniul agroalimen-

tar al Moldovei nu este din
păcate utilizat și valorificat
pe deplin. Însă, produsele locale care ar putea fi
promovate sub IGP, DOP sau
recunoscute în calitate de
STG ar permite ca prin unicitatea și savoarea lor să creeze
o valoare adăugată înaltă în
sectorul agroalimentar naţional și ar spori de asemenea,
capacităţile de producere, dar
și de export pe pieţele externe”, consideră Anatolie Fală.
Pentru a fi înregistrat
sub simbolul IGP, produsul
trebuie să respecte următoarele reguli prevăzute de
legislaţie: să fie originar
dintr-o regiune sau localitate;
să posede o calitate specifică,
reputaţie și alte caracteristici
ce pot fi atribuite unei origini
geografice și, producţia să se
desfășoare în aria geografică
delimitată.
Potrivit lui Anatolie Fală,
un produs promovat sub

simbolurile IGP, DOP sau STG
garantează că denumirea înregistrată este protejată împotriva utilizării neautorizate
pe teritoriul UE și sporește
veniturile producătorilor. Iar
pentru consumatori, aceste
titluri oferă garanţii despre
originea, unicitatea, calitatea
și tradiţia de producere.
În Moldova sunt înregistrate următoarele Indicaţii
Geografice Protejate și Denumiri de Origine Protejate: IGP
Divin; IGP Ștefan Vodă, Valul
lui Traian și Codru pentru
vinuri; IGP Zăbriceni pentru
plantele și fructele uscate și
amestecurile din ele; IGP Dulceaţă din petale de trandafiri
Călărași; IGP Rachiu de caise
de Nimoreni; DOP Ciumai
pentru vin de desert dulce
roșu și natural sec roșu; DOP
Românești pentru vin roșu și
DOP Brânză de Popeasca.
Foto: moldovenii.md

UNUL DINTRE CEI MAI INFLUENŢI SOMELIERI
DIN LUME VINE LA CHIȘINĂU
Expertul de talie internaţională, Andreas Larsson, este
considerat unul dintre cei mai
influenţi critici de vin la nivel
mondial și deţine numeroase
titluri în domeniu, inclusiv „Cel
mai bun somelier din lume al
anului 2007”. Evenimentele
prezentate de expertul suedez
vor marca începutul campaniei
de iarnă „Vinul Moldovei – Arta
Asamblajului”, care va cuprinde
mai multe evenimente tematice,
fiind desfășurată de Oficiul Naţional al Viei și Vinului (ONVV), cu
susţinerea partenerului strategic
de dezvoltare, Proiectul de Competitivitate din Moldova.
Prestaţia celebrului somelier la
Chișinău va începe cu un exerciţiu
dedicat profesioniștilor din domeniu
– „Grand Assemblage” – în care
Andreas Larsson va crea cuvee-uri
unice, utilizând vinuri din struguri de

soiuri autohtone. Vinurile obţinute
vor conţine între 30% și 60% vin din
soiuri indigene, precum Feteasca neagră, Rara neagră, Feteasca
regală etc. Creaţiile vinicole realizate
vor fi expuse spre degustare la „Vernisajul Vinului”, care se va desfășura
în data de 15 decembrie.
Evenimentul va continua cu o
conferinţă despre istoria si tipicitatea
soiurilor indigene în Moldova si România, cu participarea lui Gheorghe
Savin, renumit cercetător al soiurilor
din bazinul Mării Negre, alături de
alţi experţi din ţară și din România.

Ziua de 14 decembrie va culmina cu „Grand Tasting by Andreas
Larsson”, eveniment dedicat publicului, care va include o degustare în
orb a 20 de vinuri din soiuri locale,
sub îndrumarea somelierului internaţional, însoţită de comentariile
și evaluarea acestuia. Numărul de
participanţi la „Grand Tasting” este
limitat, iar biletele vor fi puse în
vânzare în curând.
Somelierul suedez Andreas
Larsson este considerat unul dintre cei
mai importanţi critici și degustători de
vin, călătorește peste tot în lume, unde
este invitat în calitate de consultant,
lector, vorbitor și somelier. A fost
declarat în mai multe rânduri „Cel mai
bun somelier al anului în Suedia”, în
anul 2004 a obţinut titlul de „Cel mai
bun somelier european” (Trophée
Ruinart), iar în 2007 a fost desemnat
„Cel mai bun somelier din lume” (titlu
oferit de ASI – Asociaţia Internaţională
a Somelierilor).

ÎNCEPE POSTUL NAȘTERII DOMNULUI POSTUL CRACIUNULUI
Creștinii ortodocși de
stil vechi intră în Postul
Crăciunului din 28 noiembrie.
Cu o seara înainte de începerea postului, este Lăsatul
Secului, adică ultima zi în
care creștinii mai pot mânca
mâncăruri “de dulce”. Pe vremuri, în această z,i se făceau
mari petreceri în familii, se
serveau fripturi, ciorbe cu
carne, prăjituri și vin. Femeile
își “dezinfectau” vasele de
lut și lingurile de lemn cu
cenușă, deoarece vreme de
40 de zile, în acele vase nu
se mai gătea nimic cu carne
sau lapte. Începând cu prima
zi a postului, nu se mai fac
nunţi și nici petreceri până
după Anul Nou. În aceste

zile începeau șezătorile, un
obicei foarte frumos, care, din
păcate, s-a pierdut. Fetele și
femeile se întâlneau seara la
cineva acasă, pentru a ajuta
gazda la torsul lânii, sau la
ţesut sau pur și simplu să
povestească și să cânte. Timp
de șase săptămâni nu se mănâncă produse din carne, ouă
și brânză. În schimb, sâmbăta
și duminica avem dezlegare
la pește. Postul Crăciunului
îi pregătește pe credincioși
pentru marea sărbătoare a
Nașterii lui Iisus Hristos.
Semnificaţia postului are
rădăcini în Vechiul Testament. Personajele biblice
apar postind în diverse
ipostaze – patriarhii și drepţii

dinainte de Hristos, printre
care Noe, Moise și David
petrec timp îndelungat în
post și rugăciune. Ei așteptau
venirea lui Mesia, se rugau
pentru iertarea păcatelor și
ajutor divin în misiunea lor
de conducere a poporului
ales. Postul nu este complet

daca se face doar o curăţire
a trupului (foarte necesara
de altfel) și nu se face și o
curăţire a sufletului. Acest
lucru se face prin fapte bune,
prin smerenie, prin milostenie și îngăduinţă faţă de cei
săraci dar și prin rugăciune. Din punct de vedere al

alimentaţiei, Postul Crăciunului este mai ușor decât
Postul Mare, care precedă
sărbătoarea de Paști. Astfel,
se mănâncă pește în toate
zilele de sâmbătă și duminică, precum și la sărbătorile
religioase. În schimb, în zilele
de luni, miercuri și vineri se
mănâncă bucate fără ulei
și nu se bea vin, decât dacă
se sărbătorește vreun sfânt
mare, menţionat în calendar
cu cruce roșie. Ultima zi a
Postului Nașterii Domnului
(6 ianuarie), numită și ajunul
Crăciunului, este zi de post
mai aspru decât celelalte zile:
nu se mănâncă nimic până
după-amiaza, iar în alte zone,
se ajunează până la răsăritul

Luceafărului de seară, care
aduce aminte de steaua ce
a vestit magilor Nașterea
Domnului. În ziua de Ajun
se mănâncă tocmai seara și
anume: grâu fiert îndulcit cu
miere, poame, covrigi sau turte din făină.
Alături de faptele bune,
de rugăciune, de smerenie,
postul este un mijloc pentru
dobândirea virtuţilor. El
este desăvârșit atunci când
abţinerea de la mâncărurile
de dulce este unită cu efortul
spre virtute și progres spiritual. La Crăciun, în orice zi ar
cădea mâncăm de dulce.
Sursa:
bisericasfintiitreiierarhi.md
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CONCURS PENTRU CITITORI!
Dragi cititori!
Aţi observat deja, că în numerele anterioare ale ziarului
nostru am lansat un apel cu
rugămintea de a ne ajuta să
facem ziarul cât mai bun și
util pentru Dvs. Ţinem să mulţumim din suflet celor care au
răspuns deja chemării noastre
și ne-au trimis sugestii, solicitări și idei frumoase pentru
următoarele numere.
După cum am și promis,
în luna decembrie, echipa
redacţională împreună cu
specialiștii din cadrul Federaţiei Naţionale a Agricultorilor
din Moldova vor analiza și
vor premia cititorii care ne-au
expediat chestionarele completate cu cele mai inspirate
și creative răspunsuri. Avem
pregătit și un premiu pentru
cel mai fidel, cel mai interesat
și inspirat cititor!
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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?

UN TELEFON MOBIL MARCA SAMSUNG!
Dacă încă nu aţi reușit să ne expediaţi sugestiile Dvs, mai aveţi timp să o
faceţi.
Este simplu!
Trebuie doar să completaţi chestionarul din această pagină, să-l decupaţi
pentru ca mai apoi să-l trimiteţi prin poștă, până la finele lunii noiembrie, 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
Ne dorim să facem ziarul cât mai atractiv pentru cititori, ne dorim să
aflăm ce solicitări aveţi, despre ce teme și aspecte ale dezvoltării sectorului
agrar doriţi să cunoașteţi mai mult, ce putem face pentru ca informaţia cu
care intră în casele Dvs ziarul AgroMediaInform să Vă fie de folos în activitatea cotidiană.
Ţinem mult la părerea Dvs, pentru că interesele cititorilor noștri sunt
primordiale!

- 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.

Nu uitaţi să Vă abonaţi și pentru anul viitor
la ziarul AgroMediaInform.
Campania de abonare la publicaţiile periodice este în plină desfășurare.
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.

- 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.

Ziarul AGROMEDIAINFORM
este inclus în Catalogul ziarelor în limba de stat
al ÎS ”Poșta Moldovei” cu indicele de abonare
PM21948 (PM21948/22 – pentru pensionari).
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 agro-rural, 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.

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

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

Piaţa angro
Bălţi

mediu

minim

maxim

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

3.50
3.50
5.00
3.50
3.50
1.50
-

5.00
4.00
6.00
4.00
4.00
2.00
-

3.50
3.50
5.50
3.80
3.80
2.00
-

8.00
2.80
2.80
12.00
4.50
4.00
11.00
16.00
3.50
1.50
10.00
10.00
-

11.00
5.50
3.50
16.00
6.00
5.00
12.00
23.00
4.00
2.00
11.00
11.00
-

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 roşii de masă

5.00
7.00
5.00
85.00
15.00
17.00
16.00

8.00
8.00
6.00
95.00
23.00
17.00
18.00

7.00
7.50
6.00
92.00
17.00
17.00
17.00

19.00
5.00
8.00
9.00
8.00
7.00
9.00

22.00
8.00
11.00
12.00
11.00
9.00
10.00

Piaţa angro
Chişinău

11/23/2017
Piaţa agricolă
Ungheni

Piaţa agricolă
Cahul

mediu minim maxim mediu minim maxim mediu minim maxim mediu
LEGUME
9.00
20.00
28.00
20.00
8.00
30.00
15.00
12.00
15.00
12.00
3.50
3.00
5.00
3.00
3.50
8.00
5.00
4.00
5.00
5.00
35.00
35.00
35.00
7.00
7.00
7.00
5.00
6.00
5.00
3.20
3.00
4.00
3.00
4.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
7.00
7.00
7.00
5.00
5.00
5.00
30.00
30.00
30.00
30.00
35.00
35.00
23.00
24.00
23.00
35.00
40.00
40.00
30.00
30.00
30.00
24.00
25.00
24.00
35.00
35.00
35.00
13.00
8.00
10.00
8.00
18.00
20.00
20.00
5.00
4.00
5.00
4.00
6.00
7.00
6.00
4.00
4.00
4.00
40.00
40.00
40.00
8.00
10.00
8.00
15.00
15.00
15.00
4.00
4.00
6.00
4.00
6.00
8.00
7.00
5.00
5.00
5.00
11.00
18.00
15.00
22.00
15.00
15.00
35.00
25.00
18.00
20.00
18.00
50.00
60.00
50.00
3.50
2.50
4.00
2.50
6.00
6.00
6.00
5.00
5.00
5.00
40.00
50.00
40.00
35.00
55.00
50.00
28.00
28.00
28.00
1.70
1.50
2.00
1.50
3.00
5.00
4.00
4.00
5.00
5.00
17.00
20.00
17.00
10.00
6.00
7.00
6.00
12.00
15.00
15.00
8.00
10.00
8.00
10.00
5.00
6.00
5.00
10.00
12.00
12.00
10.00
10.00
10.00
8.00
8.00
8.00
10.00
15.00
12.00
FRUCTE
-21.00
23.00
21.00
23.00
25.00
25.00
22.00
22.00
22.00
19.00
21.00
19.00
25.00
25.00
25.00
24.00
30.00
24.00
35.00
40.00
40.00
25.00
28.00
28.00
20.00
13.00
16.00
13.00
25.00
28.00
28.00
5.00
5.00
10.00
5.00
8.00
10.00
10.00
4.00
5.00
4.00
10.00
6.00
9.00
6.00
10.00
12.00
12.00
6.00
7.00
6.00
10.00
5.00
7.00
5.00
8.00
10.00
10.00
4.00
5.00
5.00
8.00
10.00
8.00
12.00
15.00
15.00
45.00 110.00
75.00
90.00
90.00
90.00
12.00
15.00
12.00
10.00
15.00
15.00
12.00
12.00
12.00
19.00
23.00
19.00
24.00
28.00
25.00
15.00
20.00
15.00
15.00
15.00
15.00
25.00
41.00
25.00
30.00
45.00
35.00
9.00
12.00
15.00
12.00
12.00
25.00
15.00
12.00
15.00
12.00
9.00
12.00
15.00
12.00
10.00
12.00
12.00
8.00
8.00
8.00
9.00
12.00
18.00
12.00
10.00
15.00
15.00
-
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OFERTE COMERCIALE
OFERTE
Produs / Serviciu

Preț

Porumb
boabe

Cantitate

com. Câietu; Telefon: 029892454;
Email: derivolcpv@mail.ru

Floarea soarelui

80 t

satul Ciolacu Vechi, raionul Fălești;
Telefon: +373 259 78227; Mobil:
+373 69376305;
Email: palii_anton@rambler.ru

Floarea soarelui

100 t

s. Moldovanca, raionul Fălești; Telefon: +37369694895;
Email: profitagro@mail.ru

Porumb

200 t

s. Moldovanca, raionul Fălești; Telefon: +37369694895;
Email: profitagro@mail.ru

500 t

MD-3606, s. Cetîreni, r-n Ungheni;
Telefon: +373 79613223; Mobil:
+373 79613223;
Email: undanagro@mail.ru

2t

MD-3618 s. Chirileni, r-l Ungheni
; Telefon: +373 236 75207; Mobil:
+373 68673724 ;
Email: strungaruionnicolae@mail.ru

Porumb

Conopida

15 000
MDL

Floarea soarelui

100 t

Porumb

Varză

200 t

3 000
MDL

Grâu alimentar

3 500
MDL

Porumb

3 200
MDL

Porumb

Porumb

3 000
MDL

3 200
MDL

10 t

Piatra Vânată

Porumb

Mere Golden

48 MDL

2 000
MDL

10 000
MDL

s. Călinești, raionul Fălești; Telefon: ;
Mobil: 068009092;
Email: spadure@mail.ru
MD-3618, s. Chirileni, raionul Ungheni ; Telefon: +373 236 75341; ';
Mobil: +373 79207222 ;
Email: vladei@mail.md

Struguri Moldova

70 t

s. Șișcani; Mobil: 069292781;
069292781

Prune uscate
Stalneuy

40 t

s. Vărzărești r. Nisporeni;
Telefon: 079560148;
Email: 079560148

Fructe uscate

25 t

Nisporeni; Telefon: 026423050;
Mobil: 067123050;
Email: prudol@mail.com

Ceai din
ierburi

200 unități

Telefon: +373236 93421;
Email: cazacovbs@mail.md

200 t

s. Cioropcani, r-n Ungheni;
Telefon: +373 236 76239;
Mobil: +373 68880678;
Email: adonic@mail.ru

Floarea soarelui

50 t

satul Bocani, raionul Fălești;
Telefon:: 079520844;
Email: viitorul2014@rambler.ru

Porumb

100 t

satul Bocani, raionul Fălești;
Telefon: 079520844;
Email: viitorul2014@rambler.ru

Floarea soarelui

100 t

s. Horești, raionul Fălești;
Telefon: +37369108602;
Email: mromanciuc@mail.ru

Grâu alimentar

100 t

s. Horești, raionul Fălești;
Telefon: +37369108602;
Email: mromanciuc@mail.ru

22 MDL

Floarea soarelui

7 000
MDL

200 t

Porumb alimentar

40 t

s. Scumpia, raionul Falesti;
Telefon: ; Mobil: 069711106; Email:
Fălești

Porumb

50

500 t

s. Todirești, r-ul Ungheni;
Telefon: +373 236 49230;
Mobil: +373 68683534;
Email: dfrasin@gmail.com

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

Floarea soarelui

50 t

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

Grâu

50 t

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

Migdale

3t

s. Coșnița, raionul Dubăsari;
Mobil: 37360840433;
Email: nbozga77@mail.ru

Mere

8 000
MDL

5t

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

Porumb

3 000
MDL

100 t

85 MDL

2 500 l

300 t

200 kg

3 200
MDL

s. Călinești, raionul Fălești; Telefon:
068009092;
Email: spadure@mail.ru

200 t

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

MD-3648, s. Teșcureni, raionul Ungheni ; Telefon: 00373 236 20616;
; Mobil: 00373 69114854 ; Email:
traidan@mail.ru

Brânză de oi

Porumb

Porumb

3 000
MDL

5t

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

300 t

22 unități

Porumb

Roșii de seră

25 000
MDL

15 t

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

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

Oi pentru lapte si carne.

3 000
MDL

10 000
MDL

Contacte

20 t

3 400
MDL

Varza de
Pekin

15

s. Costuleni, r-n Ungheni;
Telefon: +373 236 40230;
Mobil: +373 79506811;
Email: ivrabie@mail.ru
s. Câietu; Telefon: ;
Mobil: 060621495;
Email: gh.daghi@mail.md
s. Câietu, r-n Cantemir;
Telefon: 029892500;
Email: sofiah@mail.md

200 t

s. Cioropcani, r-n Ungheni;
Telefon: +373 236 76239;
Mobil: +373 68880678;
Email: adonic@mail.ru

200 t

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

1 000 t

Cetatea Alba 2;
Telefon: 078934444;
Mobil: 078934444;
Email: ambroflor@mail.com

50 t

s. Mihăileni, r-n Râșcani;
Telefon: +37325676803;
Mobil: +37368990094;

10 t

s. Grozasca, r-n Ungheni;
Telefon: +37323641666;
Mobil: +37368022244;
Email: ipascaru@mail.ru

Suc aronie

Telefon: +373(236) 42324;
Email: banteaion@mail.md
Chișinău ; str. Lozioara 2, Frumușica,
Telefon: 069319134;
Email: probio.organic@gmail.com

CERERI
Produs / Serviciu

Preț

Cantitate

Contacte

Făină de grâu
calitate superioară

4 500
MDL

300 t

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

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?

a
i
d
e
m inform
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

