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Pe data de 12 decembrie 2017, la Palatul 
Republicii din Chișinău, se va desfășura 
Conferinţa tematică „Oportunităţi de 
dezvoltare în sectorul agricol pentru 
tineri și femei fermieri din Republica 
Moldova”.  

Obiectivul principal al evenimentului este 
de a crea o platformă de comunicare efi cientă 
pentru tinerii fermieri și fermiere în exploa-
tarea oportunităţilor de afaceri și dezvoltare 
oportunităţilor noi, precum și gestionarea pro-
ceselor socio-economice și politice, în strânsă 
cooperare cu societatea civilă.

În cadrul conferinţei vor fi  prezentate 
istoriile de succes ale tinerilor și femei-
lor antreprenoare, precum și acţiunile de 
suport oferite din diferite surse, inclusiv, 
capitalul de risc.

Organizatorii evenimentului propun și 
un proiect de rezoluţie, ce prezintă provocă-
rile din sectorul agro-alimentar și acţiunile 
necesare pentru o dezvoltare efi cientă a 
sectorului agricol din ţara noastră. Mesaje-
le cheie ale proiectului de rezoluţie ţin de 
implicarea intensivă a tinerilor și femeilor 
în dezvoltarea agricolă și rurală a ţării și 
procesele elaborării politicilor; modifi carea 
instituţiilor de învăţământ profesional în 
incubatoare de afaceri; stimularea fi nanci-
ară a tinerilor și femeilor pentru participa-
rea în dezvoltarea agriculturii și afacerilor 

rurale; îmbunătăţirea politicilor în vederea 
facilitării accesului tinerilor și femeilor 
la creditarea, fi nanţarea și investiţiile în 
proiectele agricole, precum și utilizarea teh-
nologiilor moderne în agricultură și mediul 
rural.  

Evenimentul este organizat de Minis-
terul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și 

Mediului și Agenţia de Intervenţie și Plăţi 
pentru Agricultură, cu suportul Uniunii Eu-
ropene în cadrul Programului European de 
Vecinătate pentru Agricultură și Dezvoltare 
Rurală – ENPARD și are drept scop intensi-
fi carea dialogului și comunicării între toţi 
actorii din sectorul afacerilor, politicilor și 
agro-alimentar.

 PRIMELE REZULTATE ALE PROIECTELOR 
DE DEZVOLTARE REGIONALĂ

Dacă tot e sfârșit de an și se fac totaluri, Minis-
trul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, 
Vasile Bîtca, a convocat la începutul acestei săptă-
mâni reprezentanţii mass-media într-o conferinţă 
de presă, pentru a prezenta rezultatele proiectelor 
de dezvoltare regională, realizate în anul care s-a 
scurs. Ministrul a precizat că în anul curent au fost 
iniţiate 39 de proiecte de dezvoltare regională și 
pentru realizarea acestora au fost alocate din Fon-
dul Naţional pentru Dezvoltare Regională (FNDR) 
circa 186 mil lei.

Locuitorii din satele Risipeni și Bocșa, raionul 
Fălești, benefi ciază de apă potabilă la robinete, iar 
pentru locuitorii din raionul Telenești a fost rea-
bilitat sistemul de canalizare și a fost construită o 
staţie de epurare. Acestea sunt câteva rezultate ale 
proiectelor de dezvoltare regională ce vor fi  realiza-
te în perioada 2017-2020 cu fi nanţare din Fondul 
Naţional pentru Dezvoltare Regională. 

Mai multe detalii despre aceste proiecte, dar și despre cele ce urmează a fi  realizate în perspectivă, 
citiţi în reportajul din PAG. 2
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În cadrul conferinţei de 
presă, ministrul Agricultu-
rii, Dezvoltării Regionale 
și Mediului, Vasile Bîtca a 
menţionat că în baza docu-
mentului unic de program, 
care a fost aprobat prin 
Hotărârea de Guvern, din 
data de 29 martie 2017, au 
fost aprobate 62 de proiecte 
care vor fi  fi nanţate în baza 
Strategiei Naţionale de Dez-
voltare Regională. Domeniile 
de activitate ale proiectelor 
includ: aprovizionarea cu 
apă și sanitaţie, drumuri 
regionale și locale, mana-
gementul deșeurilor solide, 

efi cienţa energetică în clădiri 
publice, infrastructura de 
sprijin în afaceri și sporirea 
atractivităţii turistice. 

Ministrul a precizat că în 
anul curent au fost iniţiate 
39 de proiecte de dezvol-
tare regională și pentru 
realizarea acestora au fost 
alocate din Fondul Naţional 
pentru Dezvoltare Regională 
(FNDR) circa 186 mil de lei. 
Dintre acestea, 11 proiecte 
de aprovizionare cu apă 
și sanitaţie, 7 proiecte în 
infrastructura drumurilor re-
gionale și locale, un proiect 
în managementul deșeurilor 
solide, 7 proiecte în dome-
niul efi cienţei energetice în 

clădiri publice, 8 proiecte în 
infrastructura de sprijin a 
afacerilor și 5 proiecte în do-
meniul sporirii atractivităţii 
turistice. Totodată, minis-
trul a subliniat faptul că a 
crescut numărul proiectelor 
înaintate de către admi-
nistraţiile publice locale în 
domeniile infrastructurii de 
sprijin în afaceri și sporirea 
atractivităţii turistice, ceea 
ce denotă faptul că s-a în-
ţeles importanţa domeniilor 
care ar putea aduce venituri 
reale la bugetele publice. 

Lucrări au fost efectuate 
în toate proiectele iniţiate, 
a mai precizat Vasile Bîtca, 
iar 7 dintre acestea au fost 

deja fi nalizate. Este vorba 
despre aprovizionarea cu apă 
și sanitaţie în satele Risipeni 
și Bocșa, din raionul Fălești, 
datorită cărora 2200 de locu-
itori au acces la apă potabilă 
la robinete. La fel - înfi in-
ţarea Centrului  Creativ-
Inovativ PRO Cariera de la 
Otaci; Conacul Manuc-Bey; 
drumul de ocolire a orașului 
Hîncești; staţia de epurare și 
sistemul de apă și canalizare 
din orașul Telenești;  trei 
atracţii turistice din raio-
nul Ialoveni; precum și o 
porţiune de drum regional 
din  orașul Cahul

În cadrul conferinţei, 
ministrul a fost însoţit de Se-

cretarul de Stat pe domeniul 
dezvoltării regionale și rurale, 
Dorin Andros, care a precizat 
indicatorii realizaţi în acest 
an și obiectivele la fi nalizarea 
proiectelor.

”În proces de realizare 
sunt proiecte a căror valoa-
re totală depășește bugetul 
FNDR-ului din acest an și 
în acest caz proiectele vor fi  
fi nanţate pe parcursul a mai 
multor ani, între timp pur-
tăm negocieri și cu partenerii 
de dezvoltare, care sunt foar-
te receptivi și ne bucurăm de 
susţinerea lor în dezvoltarea 
echilibrată a localităţilor 
ţării. În conformitate cu 
prevederile proiectelor în 

implementare, la fi naliza-
rea lucrărilor vom reuși să 
îmbunătăţim condiţiile de 
viaţă pentru circa 300 mii de 
cetăţeni din 89 de localităţi 
ale ţării”, a subliniat Secreta-
rul de Stat, Dorin Andros.

Menţionăm, în conformi-
tate cu prevederile Legii nr. 
438 din 28.12.2006 pri-
vind dezvoltarea regională 
în Republica Moldova, în 
perioada anilor 2017-2020 
vor fi  realizate 11 proiecte 
în vederea aprovizionării cu 
apă și sanitaţie, 7 proiecte 
în infrastructura drumurilor 
regionale și locale, 1 proiect 
– managementul deșeurilor 
solide,  7 proiecte – efi cienţă 
energetică în clădiri publice,  
8 proiecte – Infrastructura 
de sprijin a afacerilor,  5 pro-
iecte  – sporirea atractivităţii 
turistice.

PRIMELE REZULTATE ALE PROIECTELOR 
DE DEZVOLTARE REGIONALĂ

Centrul multifuncţional 
va presta servicii publice 
oferite anterior de către 
cinci întreprinderi de stat: 
ÎS CRIS „Registru”, ÎS „Came-
ra Înregistrării de Stat”, ÎS 
„Cadastru”, Serviciul Stare 
Civilă și Camera de Licen-
ţiere. Prin crearea acestuia 
se reduce birocraţia, iar 
cetăţeanul are acces la ser-
vicii mai calitative, oferite 
la preţuri optime și într-un 
timp redus.

 La deschiderea Cen-
trului a participat Prim-
ministrul Pavel Filip , care 
a declarat că deschiderea 
ghișeului unic de prestare 
a serviciilor publice este 
parte a reformei adminis-
traţiei publice centrale, 
implementată de Guvern. 
Această reformă are drept 
obiectiv depolitizarea 
instituţiilor de stat și 
apropierea autorităţilor de 
cetăţeni.

PRIMUL CENTRU MULTIFUNCŢIONAL DE PRESTARE 
A SERVICIILOR  PUBLICE A FOST DESCHIS LA STRĂȘENI

GUVERNUL A APROBAT PLANUL NAŢIONAL 
DE FACILITARE A COMERŢULUI 
PENTRU ANII 2018-2020

Principalele măsuri 
se referă la optimizarea 
procedurilor administra-
tive aplicabile comerţu-
lui, inclusiv prin simpli-
fi carea procedurilor de 
vămuire, implementarea 
ghișeului unic pentru 
comerţ, dezvoltarea 
conceptului de agent 
economic autorizat și 
a sistemului de tranzit 
electronic.

Totodată, va fi  îmbu-
nătăţită infrastructura 
necesară realizării sau 

controlului comerţului 
extern, vor fi  aplicate 
tehnologii informaţionale 
moderne în procedurile de 
control de stat și pentru 
interacţiunea cu mediul 
de afaceri (vămuirea elec-
tronică, folosirea docu-
mentelor electronice).

Documentul mai pre-
vede asigurarea accesului 
la informaţie și a trans-
parenţei în reglementarea 
comerţului, precum și a 
predictibilităţii regulilor 
de desfășurare a acestui 
gen de activitate.

De implementarea 
planului vor fi  respon-
sabile 14 autorităţi 
publice și instituţii, fi ind 
necesară și colaborarea 
cu sectorul privat, în 
special cu asociaţiile de 
afaceri. Bugetul estimat 
pentru realizarea tuturor 
acţiunilor se cifrează la 
137 de milioane de euro, 
mijloace ce vor fi  alocate 
din bugetul autorităţilor 
responsabile, precum și 
din contul suportului 
fi nanciar al partenerilor 
externi.

MOLDOVA INTRODUCE NOI CERINŢE PENTRU IMPORTUL 
DE PRODUSE DE ORIGINE ANIMALĂ DIN RUSIA

Anunţul a fost făcut de 
către birourile regionale 
ale Serviciului Federal 
pentru Supravegherea 
Veterinară și Fitosani-
tară „Rosselhoznadzor”, 
care a făcut referire la 
informaţia difuzată de 
Serviciu pe 21 noiembrie 
2017. Conform informaţi-
ei, începând cu 1 ianuarie 
2018, exportul de pro-
duse de origine animală 
pe teritoriul Republicii 
Moldova va fi  posibil nu-
mai cu companii care au 
fost supuse inspecţiei de 
către specialiștii Agenţiei 
Naţionale pentru Sigu-
ranţa Alimentelor (ANSA) 

a Republicii Moldova, 
informează noi.md.

După cum se menţio-
nează, în conformitate cu 
reglementările și legislaţia 
Moldovei, în care, de-a 
lungul ultimilor ani, au 

fost adoptate numeroase 
modifi cări, Agenţia este 
obligată să inspecteze 
întreprinderile exportatoa-
re de produse animaliere 
pe teritoriul Republicii 
Moldova. O astfel de in-

specţie va fi  posibilă după 
primirea unei cereri de 
la entitatea economică 
din Moldova interesată în 
import și a notifi cării ofi ci-
ale din partea Serviciului 
„Rosselhoznadzor”. Infor-
maţia a fost prezentată 
pentru avizare întreprin-
derilor rusești interesate 
în exportul produselor sale 
pe teritoriul Moldovei și 
care sunt gata să accepte 
inspecţii efectuate de că-
tre experţii moldoveni în 
termenele convenite și în 
prezenţa companiilor care 
anterior au fost supuse 
inspecţiei specialiștilor 
Agenţiei.

„Mă bucur să particip 
la acest eveniment, nu 
doar pentru că este primul 
Centru multifuncţional din 
ţară, dar și pentru că se 
deschide aici, la Strășeni, 
unde este raionul meu de 
baștină. Preconizăm, timp 
de jumătate de an, să avem 
asemenea centre în fi ecare 
raion din Republica Moldo-
va”, a declarat Pavel Filip.

Obiectivul fi nal este ca 
serviciile publice să fi e cât 
mai aproape de cetăţeni. 
După simplifi carea proce-
durii de eliberare a actelor, 
urmează reducerea număru-
lui actelor de care cetăţea-
nul are nevoie în relaţia 
sa cu statul. Unicul act va 
fi  buletinul de identitate. 
Restul informaţiei despre 
cetăţean se va regăsi în re-
gistrele de stat  să le oferim 
în fi ecare primărie, a mai 
spus ofi cialul.

În următoarele șase luni, 
urmează a fi  deschise încă 
34 de Centre multifunc-
ţionale în toate raioanele 
Republicii Moldova.
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SOCIAL

Realizarea proiectului de 
interconectare a reţelelor  de 
energie electrică dintre Re-
publica Moldova și România 
va spori nivelul de securita-
te energetică a ţării noastre, 
oferindu-i accesul perma-
nent la piaţa regională de 
energie electrică. Totodată, 
măsura va asigura preţuri 
mai bune la energia electri-
că pentru consumatori.

Cabinetul de miniștri a 
aprobat miercuri, 6 decem-
brie,  iniţierea negocierilor 
privind proiectul Contractului 
de fi nanţare între Republica 
Moldova și Banca Europeană 
de Investiţii (BEI) privind 
interconectarea electrică Re-
publica Moldova - România.

BEI urmează să acorde 
ţării noastre un împrumut 

în valoare totală de 80 
milioane de euro. Resursele 
fi nanciare vor fi  utilizate 
pentru construcţia unei staţii 
back-to-back în Vulcănești 
și a unei linii de transport 
de 400 kV între Vulcănești și 
Chișinău, precum și pen-
tru extinderea staţiilor de 
transformare de la Chișinău 
și de la Vulcănești. Astfel, 

va fi  asigurată construcţia și 
dezvoltarea infrastructurii 
necesare pentru interconec-
tarea permanentă a reţelelor 
de transport de energie elec-
trică din Republica Moldova 
și România.

Costurile totale pentru 
implementarea proiectului 
sunt estimate la 270 milioa-
ne de euro. 

INTERCONECTAREA ELECTRICĂ 
ÎNTRE MOLDOVA ȘI ROMÂNIA 

STATUL VREA SĂ REVIZUIASCĂ LISTA 
ZILELOR DE SĂRBĂTOARE NELUCRĂTOARE

Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale și 
Familiei propune ca zilele de 8 martie și 
1 mai să fi e zile lucrătoare. Un proiect de 
lege și un proiect de hotărîre de Guvern cu 
modifi cările menţionate au fost propuse 
consultărilor publice și urmează să ajungă 
pe masa Cabinetului de miniștri.

„Analizînd situaţia cu zilele de sărbătoare 
nelucrătoare din statele vecine și din Uniunea 
Europeană constatăm că, ziua de 8 martie este 
declarată zi de sărbătoare nelucrătoare doar 
în ţările din fosta Uniune Sovietică. Nici o ţară 
din Uniunea Europeană nu are o asemenea 
sărbătoare ca zi nelucrătoare”, se menţionează 
în nota informativă a proiectului de lege.

Ce ţine de 1 mai, această zi ar putea fi  
declarată zi de sărbătoare, fără a fi  declarată 
zi de odihnă. 

În schimb, Ministerul Muncii propune 
instituirea unei vacanţe de Anul Nou în peri-
oada 31 decembrie – 2 ianuarie.

„Modifi carea respectivă va infl uenţa 
pozitiv asupra salariaţilor. Salariaţii vor be-
nefi cia în perioada sărbătorilor de iarnă de o 

minivacanţă, după exemplu ţărilor vecine. Cu 
atât mai mult, că în această perioadă și copiii 
(elevii) sunt în vacanţă”, argumentează autorii 
proiectului.

De asemenea, în 2018, Crăciunul pe stil 
nou (25 decembrie) pică în zi de marţi. Astfel, 
Guvernul ar putea declara ziua de luni, 24 de-
cembrie , drept zi  de odihnă, cu recuperarea 
acestei zile sîmbătă, 15 decembrie.

Menţionăm că acestea sunt doar preve-
derile unor proiecte decizionale, înaintate 
pentru consultări publice, asupra cărora  atât 
societatea civilă, cetăţenii, cât și organele 
competente urmează să se pronunţe. 

MĂRŢIŞORUL, INCLUS ÎN PATRIMONIUL UNESCO
O știre de primăvară în plină iarnă 

calendaristică... Mărţişorul a fost acceptat 
pentru a fi  inclus în lista reprezentativă 
UNESCO a patrimoniului imaterial al uma-
nităţii. Este decizia luată în cadrul sesiunii 
Comitetului Interguvernamental pentru 
Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imate-
rial de la Jeju, Coreea de Sud.

Ministrul Culturii din Republica Moldo-
va, Monica Babuc, a scris de asemenea un 
mesaj pe reţeaua de socializare: „Mulţumim, 
decembrie! Ai fost generos cu noi în 2016, 
când ne-am regăsit covorul în lista UNESCO 
şi, iată, azi - mărţişorul”.

Mărţişor, Mărţişug sau Marţ era consem-
nat de etnologii începutului de secol XX ca 
obicei de 1 martie, prezent nu numai la ro-
mâni, ci şi la bulgarii şi albanezii din Balcani. 
Ţăranii păstrau obiceiul în fi ecare început 
de primăvară, ca semn protector împotriva 
bolilor şi a nenorocului.

Conform studiilor etnologice, mărţişorul 
este strâns legat de tradiţiile Anului Nou, 
sărbătorit în trecut în luna martie, ca formă 
primitivă de celebrare a Anului Agrar, corelat 
cu ciclurile vegetative şi astronomice.

La români, mărţişorul, ca obiect simbolic, 
a fost alăturat Dochiei, personaj mitologic, a 
cărei zi era sărbătorită la 1 martie.

Cercetătorul Ion Ghinoiu spune despre 
şnurul de mărţişor că este o funie a timpului, 
de 365 sau 366 de zile, toarsă de însăşi legen-
dara Dochie, în timp ce urca cu oile la munte. 
Asemănător ursitoarelor care torc fi rul vieţii 
copilului la naştere, Dochia toarce fi rul anului 
primăvara, la naşterea timpului calendaristic. 

Proiectul de nominalizare a sărbătorii 
„Practicile culturale asociate Zilei de 1 Martie” 
în Lista Reprezentativă UNESCO a patrimo-
niului imaterial al umanităţii a fost lansat 
în martie 2014 de Ministerul Culturii din 
Republica Moldova, în parteneriat cu Ministe-
rele Culturii din România, Bulgaria, Serbia şi 
Macedonia.

 MOLDOVA INSISTĂ ASUPRA MENŢINERII ECOSISTEMULUI 
RÂULUI NISTRU

Proiectul Acordului de 
funcţionarea a comple-
xului hidroenergetic de la 
Dnestrovsk, subiect care se 
regăsește pe agenda mol-
do-ucraineană de mai bine 
de opt ani, a fost discutat 
marţi, 5 decembrie, la Kiev, 
informează noi.md.

Un aspect neelucidat 
rămâne cel legat de mediu, 
asupra căruia insistă Repu-
blica Moldova, a comunicat 
vicepremierul Octavian 
Calmîc, ministru al Eco-
nomiei și Infrastructurii. 
Vicepremierul a declarat, 
miercuri, în cadrul unei 
conferinţe de presă, că acum 
zece zile prim-ministrul 
Pavel Filip a avut o întreve-
dere la Tbilisi cu omologul 
său ucrainean Volodimir 
Groisman, în cadrul căreia 
au convenit asupra unui șir 
de activităţi pentru a urgen-
ta soluţionarea aspectelor 
problematice în relaţiile 
bilaterale. În acest sens, la 

Kiev a fost delegată o echipă 
de experţi de la Chișinău. 
Subiectul de bază discutat 
a fost Proiectul acordului 
de funcţionarea a comple-
xului hodroenergetic de la 
Dnestrovsk.

Potrivit lui Octavian 
Calmîc, Republica Moldova 
insistă să fi e asigurat un 
fl ux de apă minim de după 

acest baraj pentru a fi  po-
sibilă menţinerea ecosiste-
mului rîului Nistru, inclusiv 
pentru a asigura Municipiul 
Chișinău și alte localităţi, 
dar și agricultorii cu apă 
calitativă. Discuţiile conti-
nuă pentru a ajunge la un 
compromis, care, potrivit 
ministrului, este tot mai 
aproape.

Vicepremierul a mai 
spus că s-a constat că pe-
rioada în care volumul de 
apă lăsat după baraj scade 
sub minimul necesar este 
foarte scurtă pe parcur-
sul anului. Se întâmplă 
în perioadele secetoase, 
aproximativ 30 de zile, 
atunci cînd intrările de apă 
în lacul de acumulare sunt 

de două ori mai mici decât 
minimul necesar. În acest 
sens, specialiștii în dome-
niu urmează să identifi ce 
o soluţie pentru a asigura 
ecosistemul, atât în partea 
de jos, cât și în partea de 
sus a râului Nistru.  

De asemenea, la Kiev a 
fost defi nitivată adresarea 
comună a premierilor Re-

publicii Moldova și Ucraina 
către Comisia Europeană 
pentru elaborarea unui stu-
diu de impact de mediu pe 
tot râul Nistru, inclusiv în 
punctele critice, nu doar la 
Dnestrovsk. Părţile urmează 
să avanseze în discuţii, iar 
ulterior va stabilită o întru-
nire la nivel înalt pentru a 
soluţiona aspectele proble-
matice.

Pe lângă centrala de la 
Dnestrovsk din ‘83, ucrai-
nenii au mai deschis una 
în 2000 și alta în 2009. 
Cercetătorii moldoveni 
spun că din această cauză, 
debitul apei în Nistru a 
scăzut cu aproape 2/3, iar 
din fl uviu au dispărut specii 
preţioase de pești precum 
morunul, nisetrul sau păs-
trăvul. Ucraina mai are în 
plan construcţia a încă șase 
mini-hidrocentrale. Experţii 
spun că asta ar putea lăsa 
cea mai mare parte a Mol-
dovei, dar și Odesa, fără apă 
potabilă.
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BUGET - 2018

LEGEA BUGETULUI DE STAT PENTRU ANUL 2018, VOTATĂ ÎN PRIMA LECTURĂ
Proiectul legii bugetului de stat 

pentru anul 2018 a fost discutat 
în ședinţa plenară a Parlamentu-
lui și votat în prima lectură, la 1 
decembrie, 2017. Cu o zi înainte 
de aceasta,  principalul docu-
ment care trasează noi măsuri de 
impozitare și taxare pentru anul 
viitor, a fost examinat în cadrul 
audierilor publice, organizate de 
Comisia parlamentară economie, 
buget și fi nanţe. La ședinţă au 
participat deputaţi, reprezentanţi 
ai autorităţilor publice centrale, 
ai autorităţilor afl ate  sub control 
parlamentar, ai organizaţiilor 
neguvernamentale și experţi.

Potrivit ministrului Finanţelor, 
Octavian Armașu, proiectul buge-
tului public naţional, în premieră, 
este bazat pe o nouă regulă fi s-
cală, care va intra în vigoare din 
anul viitor și care stabilește că de-
fi citul bugetului fără granturi nu 
trebuie să depășească 2,5 la sută 
din PIB. Totodată, sunt accepte 
proiectele de investiţii cu fi nan-

ţare externă. ”Reieșind din aceste 
premise, a fost elaborat proiectul 
Bugetului public naţional”, citează 
impacttv.md. 

Cu referire la indicatorii proiec-
tului bugetului de stat pentru anul 
2018, ministrul a menţionat că 
veniturile acestuia constituie 36,6 
miliarde de lei și sunt în creștere cu 
8,4% faţă de bugetul de stat pentru 
anul curent. Majorarea veniturilor 
se datorează creșterii încasărilor 
din impozite și taxe și intrărilor 
de granturi. Ponderea intrărilor de 
granturi va constitui 9,2% și este 
mai mare cu 1,6 miliarde de lei faţă 
de anul 2017.

Cheltuielile bugetului de stat 
reprezintă 42,3 miliarde de lei și 
sunt în creștere faţă de anul curent 
cu 9,3%. Cheltuielile se repartizează 
în transferuri către alte bugete în 
proporţie de 46,6 la sută. Acestea 
sunt Bugetul asigurărilor sociale de 
stat, fondurile de asigurări medica-
le și bugetele autorităţilor publice 
locale. Totodată, 53,4 la sută din 
cheltuieli vor fi  direcţionate pentru 

implementarea programelor auto-
rităţilor publice centrale. Acestea 
presupun acţiuni pentru reforma 
educaţiei, majorarea plăţilor salari-
ale, a creșterii nivelului pensiilor și 
indemnizaţiilor.

La fel, vor fi  asigurate fi nanciar 
și alte programe de cheltuieli, pre-
cum Fondul rutier, Fondul naţional 
de dezvoltare a agriculturii și a 
mediului rural, Fondul de efi cienţă 
energetică și Fondul naţional de 
dezvoltare regională.

Ministrul fi nanţelor a mai spus 
că proiectul bugetului de stat pen-
tru anul viitor prevede majorarea 
componentei investiţionale de două 
ori  faţă de anul curent. În anul 
2018 vor derula peste 50 de proiec-
te fi nanţate din surse externe. Cele 
mai importante  vizează renovarea 
infrastructurii drumurilor, agricul-
tura competitivă și asigurarea cu 
ambulanţe.

Defi citul bugetului de stat este 
estimat la 4,7 miliarde de lei și 
urmează a fi  fi nanţat atât din surse 
externe, cât și cele interne. Sursa infografi c: agora.md

CE AU VRUT SĂ CUNOASCĂ DEPUTAŢII 
DESPRE BUGETUL PENTRU ANUL 2018

Proiectul bugetului de 
stat pentru anul 2018 a avut 
discuţii lungi, în cadrul căro-
ra deputaţii au adresat un șir 
de întrebări, unele dintre ele se 
referă la specifi carea proiectelor 
de fi nanţare pentru agricultură, 
necesitatea prevederii în cadrul 
bugetului a unor surse de fi -
nanţare pentru elaborarea unui 
studiu de fezabilitate pentru 
Stadionul Republican, calculul 
transferurilor pentru întreţi-
nerea drumurilor, bugetul mic 
pentru acţiuni de integrare a 
ţării, alocarea a peste 92 mil. lei 
pentru sistemul antigrindină și 
inefi cienţa acestui sistem, scrie 
monitorul.fi sc.md.

De asemenea, atenţia depu-
taţilor a fost atrasă de majorarea 
cheltuielilor pentru unele institu-
ţii publice, printre care Ministerul 
Justiţiei, Ministerul Afacerilor 
Interne, Curtea Constituţională, 
Cancelaria de Stat și altele.

În acest sens, ministrul Finan-
ţelor, Octavian Armaşu, a anunţat 
că aceste creșteri sunt operate în 
contextul reformării Guvernului, 
dar și a unor instituţii, cărora 
le-au fost delegate competenţe su-
plimentare. Totodată, ministrul a 
mai anunţat că se prevăd creșteri 
semnifi cative și la Serviciul Vamal, 
datorită faptului că va fi  sporit nu-
mărul punctelor vamale, în special 
în partea de est a ţării. 

Întrebările au mai vizat și 
necesitatea alocării banilor pentru 
soluţionarea problemelor ce ţin 
de dezinstuţionalizarea copiilor 
din casele de tip internat și de ce 
nu se alocă bani pentru construc-
ţia unor alte instituţii de plasa-
ment a copiilor în locul interna-
telor închise. În acest context, 

secretarul de stat al Ministerului 
Sănătăţii, Muncii și Protecţiei 
Sociale, Viorica Dumbrăveanu, a 
explicat că în ultimul timp accen-
tul se pune pe instituţiile de tip 
familial, pentru care sunt prevă-
zuţi bani.

Întrebările au vizat și Fondul 
de compensare a autorităţilor 
publice locale și anume care tipuri 
de cheltuieli vor fi  acoperite și 
dacă se prevede o majorarea a 
salariilor funcţionarilor publici. 
În acest sens, Octavian Armaşu 
a menţionat că, deși acest pro-
gram de susţinere a autorităţi-
lor a expirat, la solicitarea unor 
autorităţi Guvernul continuă să 
acorde acest suport. Pentru anul 
viitor acest fond este preconizat 
în sumă de 8,6 mil. lei, iar tipurile 
de cheltuieli ce vor fi  compensate 
se referă la acoperirea datoriilor și 
la susţinerea serviciilor sociale în 
localităţile date. 

Deputaţii au mai întrebat care 
este costul total al facilităţilor 
fi scale pentru anul 2018 și dacă 
este preconizată efi cientizarea lor, 
la care ministrul a menţionat că, 
în prezent, ministerul Finanţelor 
este în proces de evaluare a aces-
tor costuri, precum și de regândire 
a unui mecanism de evaluare a 
efi cienţei. 

Deputaţii au formulat și 
amendamente ce vizează majora-
rea alocaţiilor prevăzute pentru 
domeniul sportului. Potrivit depu-
tatului Nicolae Juravschi , bugetul 
alocat sportului este unul foarte 
derizoriu. În ultimii ani, alocaţiile 
pentru acest buget nu sporește, 
ba chiar se înregistrează reduceri, 
însă pentru anul viitor avem pre-
văzute multe activităţi sportive, 
inclusiv internaţionale, a afi rmat 
deputatul. 

În opinia deputaţilor, în bu-
getul de stat 2018 sunt prevăzuţi 
bani insufi cienţi pentru susţine-
rea diasporei. Doar 1, 5 mil. lei 
pentru acţiuni ce ţin de susţinerea 
diasporei este o sumă foarte mică, 
trebuie întreprinse multe acţiuni 
ce ar încuraja membrii diasporei 
să revină acasă, a reiterat depu-
tatul Artur Gutium. În replică, 
ministrul a informat și despre alte 
surse destinate cetăţenilor plecaţi, 
implementate de ODIMM, printre 
care programul PARE 1+1.

Totodată, parlamentarii au ce-
rut socoteală pentru unele pierderi 
ale bugetului anului precedent, 
dintre care, conform Raportului 
Curţii de Conturi pentru anul 
2016, o bună parte sunt erori 
contabile, neînregistrarea corectă 
a patrimoniului, greșeli comise din 
motivul modifi cării frecvente a 
programelor și operaţiunilor con-
tabile sau defi cienţe înregistrate la 
procesul achiziţiilor publice.

În acest sens, Vice-președintele 
Curţii de Conturi, Tamara 
Andrușca, a recomandat Minis-
terului Finanţelor să organizeze 
mai multe instruiri cu contabilii 
pentru a spori cunoștinţele aces-
tora referitor la implementarea 
noilor programe, dar și a Agenţiei 
Achiziţii Publice — să pregătească 
mai bine specialiștii în achiziţii. 

Conform estimărilor, la situa-
ţia din 31 decembrie 2018 soldul 
garanţiilor de stat nu va depăşi 1 
000,0 mil. lei şi va fi  format în to-
talitate din garanţii interne emise 
întru implementarea Programului 
de stat „Prima casă”. În anul 2018, 
nu se preconizează emisiunea 
garanţiilor de stat externe.

Menţionăm că din bugetul 
de stat 2018 în bugetele locale 
urmează a fi  efectuate transferuri 

în sumă de 9 787,5 mil.lei, dintre 
care transferuri cu destinaţie 
generală – 1 421,3 mil.lei, tran-
sferurile cu destinaţie specială – 8 
357,6 mil. lei și transferuri tem-
porare din fondul de compensare 
– 8,6 mil.lei. 

Potrivit proiectului, una din 
cele mai importante componen-
te ce va fi  susţinută din contul 
transferurilor către bugetele 
locale se referă la infrastructura 
drumului, pentru care se esti-
mează o sumă totală de 743,4 
mil.lei. Calculul transferurilor cu 
destinaţie specială de la bugetul 
de stat către bugetele locale de 
nivelul întâi pentru infrastruc-
tura drumurilor – 280,9 mil.lei, a 
fost efectuat în baza numărului 
populaţiei prezente din teritoriul 
unităţii administrativ-teritoriale 
respective la data de 1 ianuarie 
2017, precum și în baza volumu-
lui estimat în cuantum de 50% 
al încasărilor din taxa pentru 
folosirea drumurilor de către 
autovehiculele înmatriculate în 
Republica Moldova, mai notează 
sursa: monitorul.fi sc.md.

Menţionăm că bugetul ar 
putea fi  votat în lectură fi nală în 
decursul lunii curente — până la 
fi nele sesiunii de toamnă, care, de 
regulă, se încheie la sfârșitul lunii 
decembrie.

NOTĂ: Proiectul Legii buge-
tului de stat pentru anul 2018 
a fost elaborat în baza progno-
zei dezvoltării economiei în 
anii 2018-2020 și a obiective-
lor politicii bugetar fi scale pe 
anul 2018. 

Astfel, prognoza  macroe-
conomică  pentru anul 2018 
prevede o redresare treptată a 
situaţiei economice. Astfel, se 
prognozează:

• Creștere economică: 3%
• Indicele preţului de con-

sum la sfârșitul anului : 3,5%
• Cursul de schimb al leului 

faţă de dolar, mediu anual: 
17.68, la sfârșitul anului: 17.90

• Exporturi: 2.5 miliarde 
dolari, creștere de 8%

• Importuri: 5.1 miliarde 
dolari, creștere de 6%

• Producţia industrială în 
preţuri comparabile: creștere 
de 5%

• Producţia agricolă în 
preţuri comparabile: creștere 
de 1%

• Investiţii în active mate-
riale pe termen lung: creștere 
de 4%

• Salariul nominal mediu 
lunar: 6150 lei, creștere nomi-
nală de 7,9%

• Fondul de remunerare 
a muncii pe economie: 42,6 
miliarde lei, creștere nominală 
 de 7,2%
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PAGINA MINISTERULUI AGRICULTURII, 
DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI MEDIULUI

PETER MICHALKO: UE VA CONTINUA SĂ SUSŢINĂ MOLDOVA
Ministrul Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale și 
Mediului, Vasile Bîtca a 
avut, în această săptă-
mână, o întrevedere,  cu 
șeful Delegaţiei UE în ţara 
noastră, Peter Michalko. 
Ofi cialii au discutat despre 
angajamentele Republicii 
Moldova în cadrul Acordu-
lui de Asociere pe domeni-
ile agricultură, dezvoltare 
regională și mediu și pro-
iectele ce sunt în derulare.

Ministrul Agriculturii, 
Dezvoltării Regionale și 
Mediului, Vasile Bîtca a sub-
liniat că realizarea angaja-
mentelor conform Acordului 
de Asociere sunt prioritare 
și că sunt depuse eforturi 

considerabile pentru a nu 
admite restanţe la acest 
capitol.

”Suntem recunoscători 
Uniunii Europene pentru 
suportul oferit ţării noastre. 
Vă mulţumim pentru că 
sunteţi alături de cetăţenii 
Republicii Moldova nu doar 

prin asistenţa și consultanţa 
oferită în realizarea refor-
melor, dar și prin proiecte ce 
contribuie direct la îmbună-
tăţirea condiţiilor de viaţă 
pentru cetăţeni”, a precizat 
ministrul Vasile Bîtca.

La rândul său, Excelenţa 
Sa, Peter Michalko l-a feli-

citat pe ministru cu prilejul 
constituirii noului minister 
și i-a urat mult succes în 
activitate.

”Mă bucur să știu că aţi 
avut o cooperare efi cientă 
și o comunicare deschisă cu 
toţi predecesorii mei, sunt 

sigur că așa va fi  și în conti-
nuare. Vă asigur că Uniunea 
Europeană va continua să 
susţină Republica Moldova 
în realizarea reformelor, ce 
vor asigura dezvoltarea ţării 
și bunăstarea cetăţenilor”, a 
menţionat  șeful Delegaţiei 

UE în ţara noastră, Peter 
Michalko.

Ofi cialii au convenit să 
continue cooperarea în baza 
Acordului de Asociere pe 
domeniile gestionate de mi-
nister și în vederea realizării 
proiectelor de dezvoltare.

Guvernul Cehiei va oferi 
circa 40 mii de euro grant 
pentru proiecte de dezvoltare 
a afacerilor. Concursul de 
granturi se va desfășura în 
cadrul proiectului „Un nou 
impuls pentru dezvoltarea 
afacerilor în Regiunea de 
Dezvoltare Nord a Moldovei” 
și vor fi  eligibili întreprinde-
rile mici și mijlocii. Detaliile 
despre condiţiile de eligibili-
tate și perioada de implemen-
tare au fost prezentate astăzi, 
în cadrul unei conferinţe, 
desfășurate la Bălţi.

Evenimentul care a reunit 
circa 50 de reprezentanţi ai 
autorităţilor publice locale, ai 
mediului academic și antrepre-
nori din Regiunea de Dezvol-
tare Nord a fost organizat de 
People in Need Moldova în 
parteneriat cu ADR Nord şi 
Asociaţia obştească „Pro Coo-
perare Regională”.

La conferinţă a participat și 
Secretarul de Stat al Ministe-
rului Agriculturii, Dezvoltării 

Regionale și Mediului, Dorin 
Andros, care a vorbit despre  
eforturile   Guvernului de a 
susţine antreprenorii, sublini-
ind rolul și importanţa sectoru-
lui în economia ţării.

 „În Strategia Naţională de 
Dezvoltare Regională pentru 
anii 2016-2020 sunt defi nitiva-
te obiective și acţiuni concrete 
ce vor asigura dezvoltare dura-
bilă a regiunilor. În acest sens, 
au fost elaborate și Programe 
regionale sectoriale în dome-
niul dezvoltării economice și 
identifi cat un portofoliu de pro-

iecte de dezvoltare economică 
a regiunilor. Grantul oferit 
de Guvernul Cehiei  sprijină 
acţiunile prevăzute în Strategie 
și Programul regional, suntem 
recunoscători pentru suport 
partenerilor. Ne dorim ca pro-
iecte similare să fi e implemen-
tate și în alte regiuni ale ţării”, 
a precizat  Secretar de Stat, 
Dorin Andros.

În cadrul evenimentului, 
directorul de ţară People in 

Need Moldova, Mario Straka, 
i-a informat pe participanţi 
despre posibilitatea de a bene-
fi cia de sursele grantului.

 „Pentru a fi  eligibili, 
solicitanţii de grant trebuie să 
reprezinte o întreprindere mică 
sau mijlocie înregistrată în 
Regiunea de Dezvoltare Nord a 
Republicii Moldova
cu cel puţin un an în urmă şi cu 
un raport fi nanciar prezentat, 
fără datorii la stat. Banii vor fi  
acordaţi prioritar pentru procu-
rarea echipamentelor şi maşini-
lor, marketingul şi promovarea 
companiei, instruirea tehnică 
a personalului, îmbunătăţirea 
calităţii logistice şi implemen-
tarea inovaţiilor”, a specifi cat 
directorul de ţară People in 
Need Moldova, Mario Straka.

Totodată, Mario Straka 
a precizat că suma totală 
grantului constituie circa 40 
mii de euro, ce va fi  distribuită 
în proiecte pilot în valoare de 
la două la cinci mii de euro, iar 
termenul fi nal pentru depune-
rea cererilor este 15 decembrie 
2017. Data estimată pentru 

evaluarea rezultatelor fi ind 22 
decembrie 2017.

Menţionăm, People in 
Need este un ONG din Cehia ce 
oferă suport și asistenţă pentru 
dezvoltare și ajutor umanitar 
în peste 20 de state ale lumii. 
Din anul 2000, organizaţia 
a implementat în Republica 
Moldova mai multe programe 
de interes social, iar din 2003 
este prezentă şi în raioanele 
din stânga Nistrului.

Ministerul Agricultu-
rii, Dezvoltării Regionale și 
Mediului (MADRM) în comun 
cu Agenţia Cehă pentru Dez-
voltare au organizat, astăzi, 
la Chișinău, un seminar de 
instruire în domeniul agri-
culturii ecologice, cu scopul 
de a discuta despre cadrul 
legislativ existent și ajustă-
rile necesare acestuia pentru 
a crea premisele necesare 
dezvoltării și promovării sec-
torului producţiei ecologice. 

La eveniment au participat 
antreprenori, reprezentanţi ai 
organizaţiilor nonguvernamen-
tale, parteneri de dezvoltare, 
precum și reprezentanţi ai Co-
misiei de Stat pentru Testarea 
Soiurilor de Plante din Mol-
dova, Agenţiei Naţionale 
pentru siguranţa alimentelor, 
Centrului Naţional de Verifi -
care și Certifi care a Produselor 
Vegetale și a Soiului.

 În cadrul seminarului 
au fost abordate subiecte cu 
privire la situaţia actuală în 
domeniul agriculturii ecologi-
ce, obiectivele și principiile de 
bază, precum și cadrul legisla-
tiv - normativ naţional cât  și 
internaţional ce reglementează 

normele de producţie și contro-
lul în domeniu.

 Marcela Stahi, șef al 
Serviciului producţie ecologi-
că și produse de origine din 
cadrul ministerului a mulţumit 
tuturor actorilor implicaţi în 
demararea proiectului și a vor-
bit despre importanţa sistemu-
lui de agricultură ecologică și 
a alimentelor ecologice la nivel 
internaţional.

„Mulţumim partenerilor din 
Republica Cehă pentru colabo-

rarea fructuoasă și susţinerea în 
dezvoltarea sectorului producţiei 
ecologice.  Ministerul Agriculturii 
Dezvoltării Regionale și Mediului 
consideră acest sector prioritar 
dar fi ind faptul că  agricultura 
ecologică poate constitui o soluţie 
pentru producătorii agricoli în 
vederea sporirii profi tului din 
cultivarea pământului, precum 
și reprezintă o soluţie pentru 
protecţia solului prin aplicarea 
tehnicilor agricole specifi ce”, a 
menţionat Marcela Stahi.

 Totodată, doamna a pre-
cizat că agricultura ecologică 
constituie un mod de producţie 
ce se caracterizează prin uti-
lizarea de tehnici de cultivare 
a plantelor şi de creştere a 

animalelor ce respectă echili-
brul natural prin excluderea 
utilizării produselor chimice de 
sinteză, promovarea şi sporirea 
biodiversităţii, promovarea şi 
stimularea ciclurilor biologice 
şi o metodă de producţie care 
respectă preferinţele anumitor  
consumatori pentru produse 
obţinute cu ajutorul unor sub-
stanţe și procese naturale.

Participanţii au conchis 
că în Republica Moldova, 
condiţiile pedoclimatice sunt 
favorabile pentru dezvoltarea 
agriculturii ecologice, produc-
ţiei agroalimentare ecologice, 
inclusiv creează oportunităţi  
pentru o producţie ecologică 
competitivă pe pieţele din 
afara ţării.

Menţionăm, seminarul cu 
tematica „Agricultura ecolo-
gică în Republica Moldova, 
priorităţi și perspective” a  fost 
organizat în cadrul proiectu-
lui „Suport instituţional în 
sectorul agriculturii ecologice 
din Republica Moldova”, ce 
are drept obiectiv ajustarea 
cadrului legislativ existent, 
pentru asigurarea dezvoltării 
sectorului producţiei ecologice. 
De asemenea, realizarea efi ci-
entă a proiectului va asigura 
tranziţia la un cadru legislativ 
nou, ce  va dezvolta sectorul și 
va oferi soluţii pe termen lung 
pentru  provocările legate de 
cerere și ofertă.

Amintim, proiectul este im-
plementat de Institutul Central 
de Supraveghere și Testare în 
Agricultură din Republica Cehă 
pe un termen de patru ani, cu 
fi nanţare din partea Agenţiei 
Cehe pentru Dezvoltare.  

GUVERNUL CEHIEI OFERĂ GRANTURI 
PENTRU DEZVOLTAREA AFACERILOR 
ÎN NORDUL REPUBLICII MOLDOVA

LA CHIȘINĂU A FOST ORGANIZAT UN SEMINAR CU TEMATICA 
„AGRICULTURA ECOLOGICĂ ÎN REPUBLICA 
MOLDOVA, PRIORITĂŢI ȘI PERSPECTIVE”
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AGROinform ÎN REGIUNI

GRANTURI PENTRU APICULTORI
Proiectul USAID Agricultura Performantă 

în Moldova (APM) lansează un apel de cereri 
de granturi pentru adoptarea și demonstra-
rea utilizării stupilor verticali în apicultura din 
Moldova. Apelul de grant este destinat organi-
zaţiilor/companiilor care dispun de capacităţi 
sufi ciente pentru:

• a selecta lista apicultorilor care for 
implementa tehnologia stupilor verticali,

• a distribui stupi verticali pentru apicul-
tori din toate regiunile Republicii Moldova, și 

• a instrui apicultorii în aspecte de opera-
re a stupilor verticali.

Data limită de aplicare a solicitărilor de 
granturi este 29 Decembrie 2017.

Granturile vor fi  acordate și implementate 
în conformitate cu regulamentele USAID și ale 
Guvernului SUA cu privire la atribuirea grantu-
rilor în conformitate cu contractele și politicile 
interne de gestionare a granturilor ale APM.

În plus, Proiectul APM va organiza ziua 
ușilor  deschise la data de 14 decembrie 
2017 de la ora 10:00 până la 17:00 pentru 
solicitanţii care au nevoie de asistenţă pentru 
completarea aplicaţiei. Proiectul APM  nu 
va oferi consultaţii  tehnice, ci poate ajuta și 
răspunde unor întrebări specifi ce referitor la 

RFA, completarea formularelor necesare și 
compilarea unui buget.

Solicitanţii interesaţi au posibilitatea să 
adreseze întrebări referitor la RFA și de a 
primi îndrumări cu privire la modul de com-
pletare a formularului de solicitare, expediind 
întrebările lor la adresa grants@moldovaagro.
com până la 14 decembrie 2017. 

Mai multe detalii referitor la acest apel 
de granturi, afl aţi accesând: http://civic.md/
grants/39948-proiectul-usaid-apm-lanseaza-
apelul-de-granturi-pentru-activitatea-demon-
strativa-pentru-implementarea-stupilor-api-
coli-verticali-standard.html 

La 23 noiembrie, curent, 
peste 45 de apicultori din raio-
nul Cantemir au participat la 
Conferinţa Regională, dedicată 
provocărilor și perspective-
lor  sectorului apicol în ţara 
noastră. 

La eveniment a fost invitat  
Președintele Asociaţiei Api cul-
torilor din Republica Moldova, 
Dl Ion Maxim, care a vorbit 
celor prezenţi despre situaţia 
în sector, identifi când proble-
mele cu care se confruntă în 
prezent sectorul.  

Între acestea, importanţa 
Cadrul Legal trebuie menţio-
nată în primul rând.  În anul 
2006 a fost făcut primul și 
cel mai important pas pentru 
dezvoltarea sectorului apicol 
prin adoptarea de către Par-
lament a Legii apiculturii nr. 
70-XVI din 30.03.2006, care 
a avut şi are impact pozitiv 
asupra evoluţiei apiculturii în 
ţara noastră. Implementarea 
prevederilor Legii a contribuit, 
în primul rând, la ameliora-
rea relaţiilor apicultorilor cu 
autorităţile publice locale, cu 
cele din silvicultură, protec-
ţia mediului, autorităţile de 
supraveghere și control în do-
meniile veterinar și zootehnic, 
direcţiile raionale agricultură 
şi alimentaţie, ceea ce a creat 
condiţii sociale favorabile 
pentru activitatea apicolă.

Ulterior, în scopul imple-
mentării prevederilor Legii 
apiculturii, au mai fost între-

prinse un şir de alte măsuri, 
cum sunt:

• adoptarea Programului 
Naţional de Dezvoltare a Api-
culturii pentru perioada anilor 
2006 – 2015;

• fondarea, în cadrul 
Centrului Republican de Dia-

gnostică Veterinară, a unui la-
borator modern, dotat cu utilaj 
performant de import, în sumă 
de peste 2 mil Euro, care efec-
tuează testări de laborator, ce 
permit certifi carea produselor 
apicole, conform cerinţelor UE. 
Acesta a deschis posibilităţile 
de export în UE al mierii de 
albine moldoveneşti; 

• elaborarea şi aprobarea 
Reglementării tehnice „Miere 
naturală”, ajustată la normele 
UE;

• instituirea Consiliului pe 
produs „Miere de albine, alte 
produse apicole şi produse 
procesate”, conform Legii 
nr. 257-XVI din 27.07.2006 
privind organizarea şi func-
ţionarea pieţelor produselor 
agricole;

• elaborarea şi aproba-

rea Hotărârii Guvernului nr. 
306 din 28.04.2011 pentru 
aprobarea Normei zootehnice 
privind bonitarea familiilor de 
albine, creşterea şi certifi carea 
materialului genitor apicol;

• aprobarea şi editarea 
paşaportului stupinei şi a 

certifi catului de rasă al mătcii 
de albine, desfășurând, până 
în anul 2010, prin interme-
diul Asociaţiei Naţionale a 
Apicultorilor, iar ulterior prin 
intermediul Agenţiei Naţiona-
le pentru Siguranţa Alimente-
lor, campania de paşaportizare 
a stupinelor, până în prezent 
fi ind paşaportizate peste 5.250 
de stupine.

De asemenea, în cadrul 
discursului său, președintele 
Asociaţiei Apicultorilor din 
Republica Moldova, Dl Ion 
Maxim, s-a mai referit la 
problemele dezvoltării secto-
rului de producere, la selecţia 
și reproducerea albinelor, la 
probleme ţi aspecte ce ţin de 
calitatea mierii și nu în ulti-
mul rând s-a discutat despre 
fondul melifer.

Programe de dezvolta-
re a sectorului. Donatori 
și proiecte internaţionale.

În prezent, sectorul apicol 
este susţinut de stat prin 
acordarea subvenţiilor de 
către Agenţia de Intervenţii 
și Plăţi pentru Agricultură. 
Acestea sunt oferite prin 
intermediul măsurilor 6 și 7 
ale Regulamentului privind 
condiţiile, ordinea şi procedu-
ra de acordare a mijloacelor 
Fondului Naţional de Dezvol-
tare a Agriculturii şi Mediului 
Rural. Astfel,

Măsura 7. privind extin-
derea numărului și înnoirea 
efectivului animalelor de pră-
sila în anii 2012-2016 (Stimu-
larea procurării animalelor de 
prăsilă si menţinerii fondului 
genetic al acestora) mătci de 
albine cu vârsta de cel mult 3 
luni și 

Măsura 6. Stimularea 
investiţiilor pentru utilarea 
şi renovarea tehnologică a 
fermelor zootehnice (domeniul 
apicol).

În Republica Moldova api-
cultura este una din cele mai 
vechi îndeletniciri care s-a 
dezvoltat pe aceste meleaguri 
în condiţii naturale favora-
bile privind clima, relieful şi 
vegetaţia.

Albina meliferă aduce 
un aport considerabil în 
producţia agricolă, în primul 
rând, ca urmare a polenizării 
a peste 150 specii de plante 

entomofi le cultivate (fl oarea 
soarelui, hrişca, rapiţa, pomii 
fructiferi, culturile furajere 
sau semincere), care ocupă o 
suprafaţă importantă în ţară. 
Un exemplu în acest sens 
demonstrează că polenizarea 
livezilor cu ajutorul albinelor 
sporeşte producţia cu 20-50%,  
valoarea sporului de producţie 
în urma polenizării cu albine 
fi ind apreciată la cca 2,0 
mii lei/familia de albine. De 
asemenea, albinele reprezintă 
principalul polenizator al fl orei 
entomofi le spontane, asigu-
rând biodiversitatea în natură.

În plus, în urma practică-
rii apiculturii se pot obţine o 
serie de produse de o valoare 

biologică deosebită atât pen-
tru alimentaţie, cât şi pentru 
sănătate, cum sunt mierea, 
polenul, lăptişorul de matcă, 
apilarnilul, propolisul, ceara, 
veninul de albine.

Apicultura în Republi-
ca Moldova asigură anual 
circa 2000 tone de miere şi 
importante cantităţi de ceară, 
propolis, polen, lăptişor de 
matcă, precum şi regine de 
rasă autohtonă. 

Astfel, este necesar să 
conştientizăm rolul albinei din 
punctul de vedere economic, 
social, ecologic şi generator de 
biodiversitate şi să o susţinem, 
întrucât de efectele sociale, 
economice şi ecologice ale api-
culturii benefi ciază întreaga  
societate.

Despre bolile și dăunătorii 
albinelor,diagnostica și trata-
mentul lor, a explicat în cadrul 

evenimentului, D-nul Alexei 
Boghean, Șef de secţie sănăta-
tate și bunăstarea animalelor 
în cadrul ANSA. 

În fi nalul evenimentului, 
participanţii la Conferinţă au 
convenit asupra faptului că 
scopul principal al ramurii la 
etapa actuală este dezvoltarea 
unei apiculturi profi tabile şi 
durabile, competitivă pe pieţe-
le de comercializare interne şi 
externe, iar pentru atingerea 
scopului propus este necesară:
 Înfi inţarea centrului 

republican informaţional şi de 
marketing pentru apicultură.
 Înfi inţarea laboratorului 

special certifi cat la standardul 
UE pentru testarea calităţii 

mierii şi celorlalte produse 
apicole.
 Înfi inţarea centrului de 

procesare a mierii si celorlal-
te produse apicole, conform 
normelor U.E.
 Elaborarea standardelor 

republicane pentru miere şi 
celelalte produse apicole. 
 Crearea structurii 

Asociaţiei Apicultorilor din 
Republica Moldova.
 Elaborarea şi legiferarea 

programului de ameliorare 
a albinelor din Republica 
Moldova.

Un obiectiv aparte îl 
constituie înfi inţarea în fi ecare 
raion a unei asociaţii apico-
le raionale cu personalitate 
juridică şi care să cuprindă 
un număr cât mai mare de 
apicultori.

Sursa: AO „FERMER – 
AGROINFORM”, Cantemir

Federaţia Naţională a Agricultorilor din Moldova AGROinform înseamnă, inclusiv, o activitate fructuoasă  a Ofi ciilor noastre Regionale. Informare, mobiliza-
re, încurajare și multe lucruri frumoase, realizate de către consultanţii noștri regionali pentru sporirea capacităţilor antreprenorilor agricoli. Competenţe profe-
sionale, responsabilitate în faţa membrilor Federaţiei, deschiderea şi orientarea spre benefi ciari, respect faţă de egalitatea de şanse, armonie de echipă… 

În această perioadă în Organizaţiile Regionale  AGROinform se desfășoară Conferinţele tematice regionale. Interesul faţă de acestea din partea producătorilor 
agricoli a fost confi rmat pe parcursul anilor. Asta în condiţiile în care tematicile abordate în cadrul acestor evenimente sunt de un real interes pentru producăto-
rii agricoli din ţara noastră. 

În acest număr al ziarului, dar și în câteva dintre numerele următoare, vom veni cu relatări despre conferinţele organizare în raioanele ţării de către Orga-
nizaţiile Regionale AGROinform. 

CANTEMIR: CONFERINŢA REGIONALĂ CU GENERICUL: 
”Programul naţional de dezvoltare a apiculturii în republica moldova”
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MONITORIZAREA PIEȚELOR REGIONALE

În raionul Nisporeni sunt 109  de 
bazine acvatice, cu o suprafaţă totală 
de 778,4 ha. Acestea aparţin primă-
riilor, care la rândul lor le-au dat în 
gestionare cetăţenilor.  În regiunea 
Nisporeni, în perioada caldă, peștele 
nu este comercializat pe piaţă, deoa-
rece nu sunt magazine specializate, 
iar în perioada rece, acesta se vinde 
direct din cisterne.

Pe piaţă un kilogram de pește de 
specia crap cu masa mai mare de 800 
- 1000 g se comercializează cu 50,00 
lei, pe când peștele mai mic, de aceeași 
specie, se vinde cu 45,00 lei/kg. Peștele 

fi tofag (tolstolob) mai mare de 1 kg 
costă 28,00 lei/kg, iar cel mai mic - 
25l,00 ei/kg.

Dacă e să facem o comparaţie cu 
preţurile din capitală, unde preţul la 
crap variază între 18,00 și 30,00 lei/

kg, iar la fi tofag – de la 15,00 până la 
20,00 lei/kg, constatăm că la Nispo-
reni preţul este mai mare în medie cu 
5,00 – 20,00 lei/kg. Vânzătorii susţin 
că preţul înalt care s-a stabilit pe piaţa 
din Nisporeni se explică prin cererea 
înaltă la acest produs în raport cu o 
ofertă destul de mică.

Totodată, pentru amatorii de pescu-
it, gestionarii bazinelor acvatice oferă 
posibilitatea de a prinde singuri pește, 
contra unui cost de 25,00 lei pentru un 
kilogram de pește prins.

Sursa: 
AGROinform, Nisporeni

PEȘTE PROASPĂT LA PREŢURI ÎNALTE 
PE PIAŢA DIN NISPORENI

OFERTĂ MICĂ DE VINETE 
PE PIAŢA DIN ORHEI

 Vinetele pe piaţa din Orhei se 
găsesc în cantitate mică, sunt de 
import și se comercializează doar 
de intermediari. Totodată, vinetele, 
propuse spre vânzare, sunt de calitate 
înaltă, iar sortimentul de soiuri este 
unul divers.  

În dependenţă de dimensiuni și 
calitate, preţul de comercializare a 
vinetelor variază între 35,00 și 38,00 
lei/kg. Comparativ cu aceiași perioa-
dă a anului 2016, preturile au rămas 
aceleași. Comercianţii nu sunt prea 

mulţumiţi de volumul de vânzări. De 
altă parte, cumpărătorii susţin ca pre-
ţurile sunt cam exagerate, de asta nu 
se prea grăbesc să cumpere cantităţi 
mari de vinete.

Conform sursei www.fruit-inform.
com, pe pieţele din Odesa și Lvov 
(Ucraina), vinetele sunt comercializate 
la preţul de 15,00 – 28,00 UAH, iar pe 
piaţa din Bronisze (Polonia) acestea se 
vând cu 1,75 EUR.

Operatorii de piaţă susţin că în ur-
mătoarea perioadă preţul la vinete va 
crește puţin, pe măsură ce se apropie 

sărbătorile de iarnă, când, tradiţional, 
crește cererea și volumul de vânzări.

Pe lângă faptul că sunt deosebit de 
gustoase, vinetele reprezintă o sursă 
bogată de fi bre, vitamine (acid folic, 
complexul A și C) și minerale esenţiale 
(potasiu, magneziu, calciu și fi er).

Sursa: AGROinform, Orhei

La sfârșit de toamnă și început de iar-
nă, începe postul Crăciunului, iar așa cum 
an de an, mulţi creștini respectă posturile, 
nici acesta nu este o excepţie. Odată cu 
începerea postului, crește cererea de piaţă 
la ciuperci, fasole, prune uscate, dar și la 
alte legume și fructe.

Actualmente, pe piaţa din Cantemir, 
fasolele se vând la un preţ de 25,00 – 30,00 
lei/kg, în dependenţă de soi. Ciupercile 
se costă 35,00 – 40,00 lei/kg, ardeii dulci 
de producţie autohtonă ajung la preţul 
de 15,00 – 20,00 lei/kg, roșiile se vând cu 

20,00 lei/kg, cartofi i și morcovii au rămas la 
preţurile vechi, adică 6,00 - 7,00 lei/kg, în 
schimb varza s-a iest init - în prezent un kg 
de varză costă 4,00 lei/kg, faţă de 5,00 lei/kg 
la începutul lunii noiembrie.

Verdeaţa a rămas și ea la preţul din 
noiembrie – de 5,00 lei/legătură. Ustu-
roiul  poate fi  procurat cu 50,00 lei/kg, 
conopida se vinde cu 10,00 - 15,00 lei/kg, în 
dependenţă de calitate.

Intermediarii prezenţi pe piaţă comerciali-
zează producţie adusă din Turcia - ardeii dulci 
ajung la preţul de 50,00 lei/kg, iar castraveţii 
– 38,00 lei/kg.

Fructele exotice au preţuri mai ”ustură-
toare”. Ananasul se vinde cu  45,00 lei/kg, 
fructele de kiwi cu 40,00 lei/kg, mandarinele 
și clementinele se vând la preţul de 25,00 
lei/kg, un kilogram de banane costă 30,00 
lei, grepfrutul și rodiile – 35,00 lei/kg, iar 
kilogramul de avocado ajunge la 120,00 lei.

De altă parte, fructele autohtone sunt 
mai ieftine: un kilogram de  mere costă 
10,00 lei, iar strugurii se vând cu 
20,00 lei/kg.

Prunele uscate cu sâmburi au un preţ 
de 45,00 lei/kg, iar cele fără sâmburi costă 
55,00 lei/kg .

Preţul la produsele lactate au rămas 
neschimbate, chiar dacă e post. Brânza de 
vaci se vinde la preţ de 55,00 lei/kg, laptele 
costă 12,00 lei/l, smântâna ajunge la 45,00 
lei/l, iar brânza de oi se comercializează cu 
75,00 - 80,00 lei/kg.

 Sursa: AGROinform, Cantemir

PREŢURILE LA LEGUME ȘI FRUCTE 
ÎN POSTUL CRĂCIUNULUI

Pe parcursul lunilor oc-
tombrie - noiembrie, preţurile 
de pe piaţă la produsele de 
origine autohtonă: cartofi , cea-
pă, varză și morcov, au rămas 
neschimbate. Loturile expuse 
pe piaţă nu sunt mari și sunt 
comercializate preponderent de 
intermediari, fi ind ambalate în 
saci a câte 5 - 20 kg.

Pe parcursul perioadei 
menţionate, preţurile la legume 
au fost următoarele: cartofi i 
s-au comercializat la un preţ 
mediu de 4.80 - 5.50 lei/kg, cei 
mai scumpi fi ind de 6.00 lei/kg. 
Ceapa se vinde la un preţ de 4.00 
- 5.00 lei/kg. Preţul la morcov 

este de 5.00 lei/kg. Totodată, pe 
piaţă sunt expuse spre vânzare 
cantităţi mari de varză, la un 
preţ de 2.70 - 3.00 lei/kg, și 
este unicul produs comercializat 
atât de intermediari, cât și de 
producători.

Pe pieţele agricole din ţară 
se observă cam aceiași situaţie, 
cu mici excepţii pentru cartofi  și 
varză ale căror preţuri variază 
pentru diferite zone.

În comparaţie cu aceeași 
perioadă a anului trecut, la Nis-
poreni preţul de piaţă  la varza a 
scăzut cu 5%, iar preţul de la 
producător este mai mic cu 8%.

Sursa: AGROinform, 
Nisporeni

Preţurile 
la carne sunt 
în creștere 
continuă, 
asta, chiar 
dacă oferta 
de piaţă 
este mare. 
Preţurile 
de vânzare 
pe piaţă sunt dictate de 
intermediari, care vând 
carnea de 2,5 – 3 ori mai 
scump decât o achiziţio-
nează.

În aceste condiţii, în-
treprinderile prelucrătoare 
nu cumpără carne de la 
producători autohtoni, 
folosind carnea de import, 
care este mult mai iest ină.

Dintre toate pieţele 
monitorizate, la piaţa 
din Ungheni, preţurile la 
carne sunt cele mai mari. 
Fileul de porc se vinde cu 
85,00 - 95,00 lei/kg, cel de 
vită cu 95,00 - 100,00 lei/
kg. Carnea de la burtă și 
costiţa se vând cu 75,00 
- 85,00 lei/kg; piciorușele 
de porc cu 45,00 - 55,00 
lei/kg, iar un kilogram de 
slănină costă 55,00 lei.

Medicii recomandă 
să includem carnea în 
meniu de 2-3 ori pe săp-
tămână, iar unii consu-
matori mănâncă carne 
numai la sărbători. Dacă 
în SUA consumul de 
carne pe an este de 120 
kg/persoană, în UE – 80 
kg/pers, în Rusia – 65 kg/
pers, atunci în Moldo-
va consumul de carne 
este de doar  40 kg per 
persoană.

Conform BNS, în 
octombrie 2017 preţurile 
la carnea de porc s-au 
majorat cu 2,5%, carnea 
de pasăre și produsele 
din carne s-au scumpit cu 
1,5%, iar carnea de vită cu 
1,4%.

Sursa: AGROinform, 
Ungheni

PREŢURI MARI 
LA CARNE

PREŢURI STABILE 
LA PRODUSELE AUTOHTONE 
PE PIAŢA DIN NISPORENI

 PRETURI MARI, VÂNZĂRI REDUSE. PIAŢA DOVLECEILOR 
LA ORHEI

Preţurile la majoritatea fruc-
telor și legumelor care se vând 
în prezent pe piaţă în Orhei sunt 
într-o ușoară creștere faţă de acum 
2 săptămâni. Aceeași situaţie se 
atestă și la dovlecei.

Oferta de dovlecei pe piaţa din 
Orhei este moderată. Mai trebuie 

menţionat faptul că toată producţia 
din piaţă este de origine autohtonă, 
este calitativă și se vinde calibrată 
după dimensiuni. Marfa este comer-
cializată atât de producătorii agricoli, 
cât și de intermediari.

Preţurile de comercializare a 
dovleceilor oscilează între 32,00 
și 35,00 lei/kg. Comparativ cu 
aceiași perioadă a anului prece-
dent, preţurile actuale sunt puţin 
mai mari.

Conform datelor statistice: în luna 
octombrie, 2017 faţă de septembrie, 
2017 s-a înregistrat o creștere sem-
nifi cativă a preţurilor  la  dovlecei 
– cu 43,5%.

Potrivit unui studiu, elaborat de 
experţii de la Universitatea Agrară 
de Stat din Moldova, privind avan-
tajele cultivării culturilor agricole 

de valoare înaltă, termenul de 
recuperare a investiţiilor efectuate 
în cultivarea dovleceilor, raportat 
la o investiţie de 20 000 lei și la o 
recoltă medie de 50 t/ha, este rela-
tiv scurt – jumătate de an. 

Totodată, studiul prezintă și 
estimarea rezultatelor economice din 
activitatea operaţională la cultivarea 
culturilor agricole de valoare înal-
tă în Republica Moldova.  Potrivit 
analizei, rentabilitatea economică 
la cultivarea  dovleceilor, este, de 
asemenea una înaltă.

Operatorii de piaţă susţin că 
pe parcursul lunii curente, mari 
devieri în oscilaţia preţurilor de 
comercializare a dovleceilor nu vor 
interveni.

Sursa: AGROinform, Orhei
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AGRICULTURA ECOLOGICĂ SE ÎNVAŢĂ DIN EXEMPLE

În această săptămână, un 
grup de producători agricoli din 
Georgia, care practică agricultura 
ecologică, au întreprins un turneu 
de studiu în ţara noastră. Ei au 
vizitat câţiva dintre agricultorii de 
la noi, care la fel, cultivă produc-
ţia conform tehnologiilor bio de 
producere. Programul vizitei a fost 
unul foarte divers, iar agricultorii 
georgieni au rămas impresio-
naţi de cele văzute și învăţate. 
Acum urmează un turneu de 
studiu în Georgia, unde produ-
cătorii de la noi sunt invitaţi să 
facă cunoștinţă, la rândul lor, cu 
experienţa și practicile fermierilor 
de acolo în agricultura ecologică. 
Acest schimb de experienţă este 
organizat de Federaţia Naţiona-
lă a Agricultorilor din Moldova 
AGROinform în colaborare cu AO 
”Cutezătorul” din raionul Fălești 
și în parteneriat cu  Asociaţia 
Agriculturii Biologice ”ELKANA” 
din Georgia, în cadrul  proiectului 
ICAS, implementat de AGROinform 
cu susţinerea Centrului Cooperati-
velor din Suedia We Eff ect.

EXEMPLUL CONTEAZĂ. 
DESPRE AFACEREA ECOLOGICĂ 
DIN SATUL OLIȘCANI

Așadar, în cadrul turneului de 
studiu, georgienii au vizitat patru 
producători agricoli de la noi, care 
își dezvoltă afacerile după tehnolo-
gii ecologice. 

În satul Olișcani din raionul 
Șoldănești, ei au vizitat gospodăria 
agricultorilor Nicolae și Alexei Micu, 
care de mai mulţi ani se ocupă de 
creșterea nucilor organice. Acestea 
sunt ecologic curate, nu trec nicio 
prelucrare și sunt la mare cerere pe 

piaţă. Alexei Micu a mai povestit 
oaspeţilor din Georgia că în afară 
de nuci, mai cultivă numeroase 
culturi cerealiere cum ar fi  ovăzul, 
grâul, spelta, fl oarea soarelui, hrișca. 
Fermierul mai crește și muștar, 
mazăre, dar și rapiţă.

Din anul 2014, întreprinderea a 
renunţat la folosirea erbicidelor și 
a îngrășămintelor chimice, iar din 
2015 a început certifi carea câmpu-

rilor pentru agricultura ecologică. În 
prezent, mai multe produse dispun 
deja de acest certifi cat. 

SECRETELE LEGUMELOR BIO 
DE LA DROCHIA

Următoarea gazdă a fost Maria 
Darii. Cititorii noștri cunosc deja 
despre legumele organice pe care pro-
ducătoarea le cultivă în sere în câmp 
deschis. Probabil, este unul dintre cei 
mai convinși producătorii ecologici de 
la noi, iar pasiunea cu care povestește 
despre afacerea sa, despre încrederea 
în viitorul agriculturii ecologice, poate 
molipsi pe oricine. 

În afară de reţetele bio cu aju-
torul cărora luptă împotriva bolilor 
și a dăunătorilor, Maria Darii a mai 
arătat oaspeţilor magazinul, pe care 
l-a deschis recent și în care comer-
cializează   producţia ecologică. 

DESPRE GUSTUL NATURAL 
AL CAȘCAVALULUI ECOLOGIC 
PRODUS LA FĂLEȘTI

La etapa următoare, oaspe-
ţii au gustat din cașcaval 100% 
ecologic, produs la Fălești. Vasile 

Cireș, directorul întreprinderii Heu-
velland din satul Logost eni, raionul 
Fălești, produce cașcaval sută la 
sută natural. Fabrica de lapte a 
fost deschisă în 2002. Întreprinde-
rea produce aproximativ 86 de tone 
de brânză în fi ecare an, dar vinde 
numai pe piaţa internă. Vasile Cireș 
intenţionează să exporte în ţările 
vecine, în viitorul apropiat. Dar 
acum, spune el, este important să 
fi e obţinută o apreciere completă 
a consumatorului local. În acest 
scop, antreprenorul a deschis 
buticuri specializate în Chișinău, 
unde sunt vândute doar produsele 
sale. Produsele sunt livrate de trei 
ori pe săptămână, mereu proaspe-
te și din ce în ce mai solicitate de 
către consumatori - o confi rmare 
că producţia este una de calitate și 
nu dezamăgește.

PROPRIETĂŢI BINECUVÂNTATE 
ALE CEAIULUI ECOLOGIC 
DE LA MĂNĂSTIREA ZĂBRICENI

Tabloul afacerilor ecologice din 
ţara noastră a fost completat de vizi-
ta la ferma ecologică cu ciclu închis 
a mănăstirii Nașterea Domnului 
”Bio-cămara”. Aceasta a fost înfi in-
ţată în 2012 cu scopul de a promova 
produsele ecologice pe piaţa autoh-
tonă și se specializează în produce-
rea ceaiurilor din plante ecologice și 
a mierii de albine organice.

Mănăstirea deţine o proprietate 
de 30 ha de pământ care este prelu-

crat fără utilizarea substanţelor chi-
mice, ţinându-se cont de benefi ciile 
pentru sănătate și mediul înconju-
rător. Producţia a primit certifi cate 
ecologice, iar acum se vinde inclusiv 
prin intermediul unui magazin 
online, unde oamenii pot comanda 
toată gama de produse cultivate 
pur-ecologic.

ATELIER DE LUCRU ÎN COMUN. 
DISCUŢII CA ÎNTRE COLEGI 

În ultima zi a vizitei de studiu, 
producătorii agricoli din Georgia, 
împreună cu  colegii din Moldova 

Producţia ecologică este din ce în ce mai solicitată pe piaţă, iar 
consumatorii  tot mai mult atrag atenţia asupra calităţii produ-
selor. Iată de ce, în ultimul timp, interesul producătorilor agricoli 
faţă de metodele ecologice de producere a crescut semnifi cativ. Deja 
nu mai este o noutate pentru nimeni faptul că agricultura ecologi-
că are o mulţime de avantaje. 

Totuși e una să ai convingerea fermă că este vorba despre ceva 
bun, și alta e să cunoști metodele, tehnologiile, secretele  cultivării 
producţiei organice. 

Răspunzând interesului sporit al agricultorilor faţă de acest 
subiect, Federaţia Naţională a Agricultorilor din Moldova AGROin-
form, susţine și promovează  dezvoltarea agriculturii ecologice în 
ţara noastră. Iar așa cum cea mai bună teorie este cea confi rmată 
de practică,  vizitele de studiu și schimb de experienţă, pe care le 
organizează AGROinform pentru agricultorii ecologici, sunt tocmai 
instrumentul binevenit.

CE AU ÎNVĂŢAT FERMIERII GEORGIENI 
DE LA PRODUCĂTORII AGRICOLI 
DIN MOLDOVA
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s-au întrunit în cadrul unei mese 
rotunde, unde au discutat despre di-
ferite aspecte ale agriculturii ecolo-
gice, experienţa pe care o are fi ecare 
dintre ei în parte, dar și practicile 
promovate la nivel de ţară. 
Ţara noastră a acumulat deja o 

experienţă pozitivă în promovarea 
agriculturii ecologice. În prezent, 
avem multe exemple frumoase de 
dezvoltare cu succes a businessului 
în domeniul agriculturii ecologice 
în diferite raioane ale ţării. Victor 
Cimpoieș, directorul AO ”Cutezăto-
rul” din Fălești, organizaţie care a 
implementat numeroase proiecte în 
domeniul agriculturii ecologice și 
cunoaște acest domeniu perfect, a 
făcut o prezentare a situaţiei în ţara 
noastră.

AGRICULTURA ECOLOGICĂ 
ÎN REPUBLICA MOLDOVA

• În total, pe ţară, avem 16 
agenţi economici, producţia 
cărora a fost certifi cată, iar 
43 se afl ă în perioada de 
conversie. 

• Asta ar însemna 42.327 
hectare de terenuri agricole 
certifi cate ecologic și  9.354 
ha în conversie.

• Volumul de producţie 
ecologică constituie 83.637 t

• În 2016 au fost expor-
tate 80.817 t de producţie 
ecologică 

• În ţară activează 5 com-
panii de certifi care a produc-
ţiei ecologice 

CULTURI AGRICOLE 
CULTIVATE ECOLOGIC

• Grâu – 17.708 ha
• Floarea soarelui – 8.744 

ha
• Porumb – 7.614 ha
• Rapiţă – 3.187 ha
• Orz – 3.142 ha
• Mazăre – 1.083 ha
• Soia- 942 ha
• Lucernă – 258 ha
• Nuci - 923 ha
• Viţă de vie - 249 ha
• Piersici, prune, migdale - 

307 ha

IMPRESII ȘI EXPERIENŢE  

Fără îndoială, programul vizitei 
a fost unul vast și bogat. Așa cum la 
masa rotundă s-au adunat oameni 
care trăiesc, muncesc, gândesc în 
unison, au avut ce-și spune și ce-și 
împărtăși. A practica agricultura 
ecologică, înseamnă, în primul rând, 
a ne gândi la viitor, la viitoarele 
generaţii, la copiii noștri, la pământ, 
spuneau participanţii.

”La noi în Georgia, producătorii 
agricoli manifestă interes pentru 
agricultura ecologică. Sigur, mulţi 

ar dori să o practice. Totul este, însă 
la început de cale, de aceea, avem 
mare nevoie de astfel de instruiri, să 
vedem, să auzim, să înţelegem cum 
fac alţii, ce practici am putea prelua, 
ce am putea învăţa. Și noi suntem 
abia la început de cale. 

Acum doi ani familia mea împre-

ună cu alte patru familii ne-am unit 
în cadrul unei cooperative agricole. 
Știam că vrem să lucrăm, să facem 
ceva – de fapt mai întâi ne gândeam 
la un business cu fl ori și răsad de 
fl ori în sere. Totuși, până la urmă, 
când am așternut pe hârtie planul 
de afaceri, ne-am decis să cultivăm 
legume. Creștem castraveţi și roșii 
în cele două sere mici cu o suprafaţă 
totală de 900 m pătraţi. Referitor 
la piaţa de desfacere, pot spune că 
nu constituie o problemă pentru noi 
– avem sufi cienţi cumpărători și în 
satul nostru, și la piaţa din oraș. 

Cel mai greu lucru, cea mai mare 
bătaie de cap o avem cu dăunătorii 
plantelor. Acum, când am fost în 
vizită la Dna Maria Darii, la serele 
ei ecologice, am văzut atâtea metode 
și posibilităţi de combatere a bolilor 
și dăunătorilor cu mijloace ecologie! 
Vom ţine neapărat legătura ca să ne 
informăm reciproc despre acestea”, a 
povestit Sofi co Abaloidze, una dintre 
participantele în cadrul vizitei de 
studiu. 

Marica Capanadze și Daco 
Muradașvili au reprezentat în 
cadrul vizitei Asociaţia Agriculturii 
Biologice ”ELKANA” din Georgia. 
Trebuie menţionat faptul că Fede-
raţia Naţională a Agricultorilor din 
Moldova AGROinform are o expe-
rienţă mai mare de colaborare cu 
această organizaţie ţi în cadrul altor 

proiecte. De această dată, repre-
zentantele organizaţiei georgiene 
au mărturisit că au rămas foarte 
impresionate de ceea ce au văzut în 
Moldova, recunoscând că suntem la 
o etapă mai avansată în ce privește 
dezvoltarea agriculturii ecologice, în 
comparaţie cu ţara lor. 

”Putem spune că în Georgia este 
o perioadă de tranziţie. Interesul 
fermierilor pentru agricultura eco-
logică crește din an în an. Asociaţia 
noastră, implementează diverse pro-
iecte menite să promoveze agricultu-
ra ecologică, în cadrul cărora, la fel 
ca și AGROinform,  oferim consul-
tări, organizăm instruiri și seminare 
pe domeniu. Unul dintre cele mai 
mari impedimente în dezvoltarea 
agricultorilor care aleg să cultive 
produse bio este lipsa cunoștinţelor 
și a informaţiei. Aici le venim noi 
în ajutor. Asociaţia Elcana are 
organizate loturi demonstrative, pe 

exemplul cărora consultanţii noștri 
arată tehnologii de cultivare a pro-
duselor ecologice și toate avantajele 
acestora”, au explicat reprezentan-
tele Asociaţiei Agriculturii Biologice 
”ELKANA” din Georgia.

Un specifi c aparte al Georgiei 
este producerea vinului ecologic. 
Este, de fapt, practic unicul produs 
ecologic, care înregistrează creșteri 

reale. Astfel, producătorii pun 
accent pe vinurile bio, în speranţa 
de a le exporta, cu atât mai mult, cu 
cât și preţul pentru acest e vinuri 
este cu mult mai mare. De ase-
menea, în Georgia, se mai produc 
ceaiuri de plante ecologic pure.

”M-a impresionat și m-a inspirat 
modul de abordare aici, la voi, în 
Moldova, a agriculturii în general și 
a agriculturii ecologice, în particular. 
O faceţi din sufl et, din inimă – nu 
doar pentru business. În general, cu 
deplină conștiinţă faţă de generaţiile 
viitoare. Și mai vreau să mai menţio-
nez un lucru: Pământul de aici este o 

adevărată binecuvântare a poporului 
moldovenesc. Noi nu avem o astfel de 
bogăţie. Cred că trebuie să preţuiţi 
și să folosiţi cât mai raţional fi ecare 
bucăţică de sol. În plus, am constatat 
că sunteţi cu un pas mai aproape de 
piaţa uniunii Europene decât noi, 
iar asta este o oportunitate. Cred că 
foarte în curând veţi ajunge să în-
registraţi rezultate serioase”, a spus 
Soso Khuroshvili, producător agricol 
din Georgia. 

Au mai menţionat oaspeţii din 
Georgia și faptul că în Moldova, 
agricultura ecologică este susţi-
nută de către stat. ”Din păcate, în 
Georgia, la nivel de stat, agricultura 
ecologică nu se bucură de susţinere 
concretă. Se vorbește, desigur mult, 
dar nu se prea face nimic”, au re-
marcat producătorii georgieni. 

Astfel de state mici cum este 
Georgia și Moldova, state în care 
agricultura este  principala ramură 
care hrănește o ţară, pur și simplu 
sunt obligate să se gândească la 
viitor, iar asta înseamnă produse 
organice, hrană ecologică, generaţii 
sănătoase.

NOTA REDACŢIEI: Până la lacrimi 
de impresionat este acel moment când un 
oaspete afl at în ţara noastră se minunea-
ză de principala bogăţie pe care o avem 
noi – pământul roditor. În așa clipe, chiar 
conștientizăm  pe bună dreptate adevărata 
valoare a cernoziomului de la noi, dar și 
cât de  grijulie și responsabilă ar trebui să 
fi e atitudinea noastră faţă de el. 

De altfel, foarte simbolic, masa rotundă 
a avut loc pe data de 5 noiembrie, zi în 
care în întreaga lume este celebrată Ziua 
mondială a solului. Prin aceasta, se dorește 
atragerea atenţiei asupra importanţei 
menţinerii unui sol sănătos și a susţinerii 
gestionării durabile a resurselor solului. 

Solul este o resursă naturală fi nită, 
iar 95% din hrana noastră este produsă 
de acesta. Totuși,  în ciuda rolului esenţial 
pe care îl joacă între mijloacele de trai 
ale omului, se înregistrează o creștere, la 
nivel mondial, a degradării calităţii solului 
din cauza practicilor nepotrivite de gestio-
nare, a presiunii populaţiei care determină 
o intensifi care nesustenabilă și inadecvată 
de folosire a acestei resurse esenţiale, se 
menţionează într-un comunicat al  Orga-
nizaţiei pentru Alimentaţie și Agricultură a 
Naţiunilor Unite. În acest an, Parteneriatul 
global pentru sol a stabilit pentru Ziua 
mondială a solului - 2017 tema „Îngrijirea 
planetei pornește de la sol”.
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NOUL REGULAMENT AL CONSILIULUI EUROPEAN 
PRIVIND PRODUCŢIA ECOLOGICĂ 

Acordul privind noile nor-
me pentru agricultura ecolo-
gică adoptat la 20 noiembrie, 
2017 de către reprezentanţii 
Consiliului European va sim-
plifi ca și va armoniza multe 
dintre normele care reglemen-
tează producţia de alimente 
ecologice atât în Uniunea 
Europeană, cât și în ţările din 
afara UE. Odată adoptate, no-
ile norme vor intra în vigoare 
la 1 ianuarie 2021. Astfel,  
producătorii, operatorii și 
partenerii vor avea sufi cient 
timp să se adapteze la noul 
cadru.

Salutând acest pas impor-
tant spre adoptarea defi nitivă 
a noului regulament, comisarul 
european pentru agricultu-
ră, Phil Hogan, a declarat: „De-
cizia de Consiliului reprezintă 
o noua piatră de hotar pentru 
sectorul producţiei ecologice, 
care aduce asigurări că acest 
important sector, afl at în expan-
siune rapidă, poate continua 
să se dezvolte în urma introdu-
cerii unor norme clare și că se 
situează pe picior de egalitate 
cu producătorii din ţările terţe 
care își exportă produsele ecolo-
gice către UE”.

Producţia ecologică nu mai 
este o parte de nișă a secto-
rului agroalimentar din UE, 
ca atunci când au fost iniţial 
elaborate normele afl ate în 
prezent în vigoare. În fapt, ea 
reprezintă acum unul dintre 
cele mai dinamice sectoare ale 
agriculturii din UE, suprafaţa 
de teren folosită pentru agri-
cultura ecologică ridicându-se 
la aproximativ 400 000 de 
hectare pe an. Piaţa produselor 
ecologice din UE valorează 
aproximativ 27 de miliarde 
EUR, cu circa 125 % mai mult 
decât acum zece ani. Moza-
icul de norme și de derogări 
afl ate în prezent în vigoare nu 
oferă sufi cientă certitudine 
și securitate în acest sector 
foarte important al agriculturii 
europene, iar abordarea mai 
simplă și mai armonizată a 
noului regulament ar trebui să 
îl ajute să crească și mai rapid.

Ce se va schimba, de 
fapt?

Se va asigura tratamentul 
echitabil al producătorilor eco-

logici din UE, iar sigla ecologi-
ca a UE va oferi consumatori-
lor aceleași garanţii de calitate 
în întreaga Europă. Dat fi ind 
preţul mare pe care majorita-
tea consumatorilor îl plătesc 
pentru alimentele ecologice, 
această garanţie de calitate 
este extrem de importantă.

Principala îmbunătăţire 
este introducerea unui set unic 
de norme la nivelul întregii UE 
care să acopere ansamblul sec-
torului de producţie ecologică 
din UE. Noile norme ţin seama 
de nevoia de fl exibilitate pe 
care aceste derogări o permi-
teau in trecut – excepţiile jus-
tifi cate în mod corespunzător, 
precum, de exemplu, înlocuirea 
temporară a unui ingredient 
ecologic cu unul neecologic în 
cazurile în care stocurile erau 
limitate, vor fi  permise în con-
tinuare – însă aceste excepţii 
vor fi  acum limitate în timp, 
evaluate în mod periodic și, 
dacă este necesar, aplicate tu-
turor producătorilor, asigurând 
astfel tratamentul echitabil al 
tuturor. Aceleași norme se vor 
aplica tuturor producătorilor 

ecologici și tuturor produselor 
ecologice.

Acest set unic de norme 
se va aplica și fermierilor 
din afara UE care își exportă 
produsele ecologice pe piaţa 
UE. El va înlocui cele peste 60 
de standarde diferite care sunt 
considerate echivalente și care 
se aplica in prezent produselor 
alimentare ecologice importa-
te. În acest moment, ne afl am 
într-o situaţie În care este 
posibil ca producătorilor sa li 
se aplice standarde diferite în 
aceeași ţară daca aceasta nu 
are acorduri de echivalenţa cu 

UE, pur și simplu pentru că 
organismele de certifi care își 
stabilesc propriile standarde. 
Conformitatea cu setul unic de 
norme ale UE va înlocui princi-
piul echivalentei. De asemenea, 
ea generează îmbunătăţiri im-
portante în privinţa comerţului, 
principala astfel de îmbunătă-
ţire fi ind crearea unor condiţii 
de concurenţă echitabile între 
operatorii din UE și cei din 
ţările din afara UE.

Domeniul de aplicare al 
normelor a fost extins pentru a 
include o serie de noi produse 
precum sarea, pluta și uleiurile 
esenţiale. De asemenea, va fi  
posibilă adăugarea în viitor 
a unor noi produse, pentru a 
ţine cont de evoluţia sectorului 
și de cererile consumatorilor, 
oferind astfel oportunităţi 
suplimentare producătorilor.

Noul regulament introduce 
o simplifi care pentru fermieri. 
De exemplu, micii fermieri vor 
putea opta acum pentru cer-
tifi carea in grup, ceea ce le va 
reduce costurile de certifi care 
și le va facilita aderarea la 
sistemul ecologic.

De asemenea, vor fi  create 
noi oportunităţi, prin deschi-
derea unei noi pieţe pentru 
seminţele și alte materiale 
săditoare ecologice, cu un 
nivel înalt de biodiversitate 
genetică. Aceasta va duce la 
îmbunătăţirea biodiversităţii, 
la durabilitatea culturilor și la 
stimularea inovării. Rezistenţa 
la dăunători și la boli va fi  îm-
bunătăţită și se va pune accen-
tul pe o mai bună adaptare la 
condiţiile locale.

 Vor însemna aceste noi 

norme mai multe controale 
și sporirea birocraţiei pentru 
producătorii ecologici și pentru 
organismele de certifi care?

Nu, dimpotrivă. Noile nor-
me stabilesc un echilibru între 
nevoia de a efectua controale 
pentru a asigura încrederea 
consumatorilor în acest sector 
și sarcina pe care acest fapt o 
impune deopotrivă fermierilor 
și autorităţilor competente. 
Controalele sunt realizate 
la nivel de stat membru și 
sunt neanunţate, ceea ce le 
asigură efi cacitatea. Procedura 
standard este de a efectua con-

troale anuale, însă noile norme 
recunosc că acest lucru nu este 
neapărat necesar întotdeauna 
pentru producătorii ecologici 
consacraţi. În cazul producăto-
rilor care au o istorie „curata” 
după trei ani consecutivi de 
controale anuale, autorităţi-
le naţionale pot decide să îi 
controleze numai o dată la 
doi ani. Aceasta va reduce 
birocraţia atât pentru fermieri, 
cât și pentru administraţiile 
naţionale.

 
Sunt permise pesticidele 

în alimentele ecologice?
Normele de producţie 

ecologică sunt foarte clare: 
producătorii certifi caţi nu pot 
utiliza în niciun caz substanţe 
neautorizate, precum pestici-
dele, în culturile lor. Așa a fost 
întotdeauna și noile norme nu 
schimbă acest lucru.

Noile norme stabilesc însă 

sunt masuri de precauţie pe 
care operatorii trebuie să le 
ia pentru a reduce riscul de 
„contaminare” accidentală cu 
pesticidele utilizate în culturile 
convenţionale din apropierea 
celor ecologice. Autorităţile 
naţionale sunt responsabile 
pentru controlul acestor mă-
suri. Consumatorii ar trebui sa 
poată avea deplină încredere 
că nu s-au folosit în mod activ 
pesticide la producţia produse-
lor care poartă sigla ecologică 
a UE și că s-au luat toate 
masurile de precauţie posibi-
le pentru a se reduce ușorul 
risc de prezenţă accidentală a 
pesticidelor.

În cazurile în care există 
afi rmaţii că produsele ecologi-
ce ar conţine pesticide, autori-
tăţile naţionale sunt obligate 
să investigheze. Cu toate aces-
tea, asemenea afi rmaţii trebuie 
să fi e clar justifi cate pentru a 
declanșa o investigaţie ofi cială. 
Investigaţia ar trebui să con-
ducă la determinarea sursei și 
a cauzei prezentei acestor sub-
stanţe și ar trebui să includă 
orice metodă adecvată pentru 
a elimina suspiciunile fără 
întârzieri inutile.

Comisia va evalua situaţia 
în termen de patru ani de la 
data aplicării noului regula-
ment, si anume 1 ianuarie 
2021. Aceasta va permite rea-

lizarea unei analize cuprinză-
toare a normelor și practicilor 
naţionale privind pragurile 
pentru substanţele neautori-
zate, precum și evaluarea căii 
de urmat cu privire la această 
chestiune.

 
Ce înseamnă noile 

norme pentru produsele 
ecologice importate?

Noul regulament nu regle-
mentează doar produsele eco-
logice din UE, ci și produsele 
importate în UE din alte ţări.

În ceea ce privește organis-
mele de control recunoscute, 
noile norme vor fi  aceleași atât 
pentru producătorii din UE, 
cât și pentru cei din ţări terţe 
care doresc să vândă pe piaţa 
unica a Uniunii Europene. În 
loc să producă în conformita-
te cu standarde considerate 
echivalente normelor UE, 
producătorii din ţări terţe 

trebuie acum să respecte 
același set de norme ca și cei 
din UE. Aceasta este o trecere 
de la principiul echivalenţei la 
principiul conformităţii. Acest 
fapt nu doar creează condi-
ţii de concurenţă echitabile 
pentru toţi producătorii, care 
pot fi  siguri că toţi sunt obli-
gaţi să respecte același set de 
standarde înalte, ci și asigura 
consumatorii că produsele 
ecologice comercializate în UE, 
indiferent dacă sunt produse 
acolo sau nu, respectă aceleași 
standarde de calitate.

Pana acum, produsele 
importate erau certifi cate 
în conformitate cu normele 
naţionale ale tarilor terţe echi-
valente sau în conformitate 
cu unele din cele aproximativ 
60 de seturi diferite de norme 
ale organismelor de control 
pe care UE le recunoștea ca 
echivalente cu propriile sale 
norme de producţie ecologică. 
De exemplu, unele organisme 
de control permiteau utilizarea 
anumitor produse de tratare a 
plantelor care nu se folosesc 
in UE (de exemplu, în cazuri în 
care acestea tratează boli care 
nu sunt prezente in Europa și 
pentru care, prin urmare, nu 
exista norme europene).

 
Ce se va întâmpla cu 

acordurile privind produse-

le ecologice pe care UE le-a 
încheiat cu alte ţări?

UE a recunoscut mai multe 
ţări terţe ca având norme și 
sisteme de control echivalente 
pentru producţia ecologi-
că. Unele ţări terţe precum 
Canada, Japonia, Statele Unite 
ale Americii, Tunisia, Noua 
Zeelanda etc. au recunoscut 
de asemenea UE ca având 
norme și sisteme echivalente 
în acest sens, prin acorduri de 
echivalenţă, ceea ce înseamnă 
că ambele părţi au recunoscut 
normele și sistemele de control 
pentru producţia ecologică ale 
celeilalte ca fi ind echivalente 
în temeiul normelor lor respec-
tive. Aceste recunoașteri per-
mit consumatorilor europeni 
să aleagă dintr-o gamă largă 
de produse ecologice, oferind 
în același timp oportunităţi de 
export producătorilor din UE.
Acordurile existente afl ate în 
vigoare vor trebui sa includă 
noile norme, ori de cate ori 
este relevant, într-un termen 
rezonabil.

Ce înseamnă noile 
norme pentru producţia 
ecologica în sere?

Hrănirea plantelor în prin-
cipal prin ecosistemul solului 
este una dintre principalele 
cerinţe ale producţiei ecologi-
ce. Noul regulament confi rmă 
legătura cu solul ca princi-
piu de baza și, prin urmare, 
utilizarea de „straturi înălţate” 
nu este considerata compa-
tibilă cu principiile ecologice 
generale.

Cu toate acestea, noul re-
gulament permite producători-
lor din statele membre în care 
această practică a fost deja 
autorizată pentru agricultura 
ecologică să continue utiliza-
rea serelor pe parcursul unei 
perioade limitate de 10 ani. 
La 5 ani de la data aplicării 
noului regulament, Comisia 
va prezenta un raport cu 
privire la utilizarea straturilor 
înălţate în sere; raportul poate 
fi  însoţit, dacă este cazul, de o 
propunere legislativă.

 
Normele se vor aplica 

tuturor produselor ecolo-
gice, inclusiv produselor 
prelucrate?

Noul regulament privind 
producţia ecologică se va 
aplica produselor agricole vii și 
neprelucrate, inclusiv seminţe-
lor și altor materiale săditoare, 
precum și produselor agricole 
prelucrate utilizate ca produse 
alimentare și ca hrană pentru 
animale. Produsele prelucrate 
pot fi  etichetate ca ecologice 
numai dacă cel puţin 95% din 
ingredientele de origine agrico-
lă sunt ecologice.

Sursa: www.gazetadeagri-
cultura.info
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ARDEIUL IUTE – insecticid îm-
potriva afi delor (păduchii de plante 
mici, cu forme aripate și nearipate)

Mod de utilizare: 10 g pulbere de ar-
dei, 5 l de apa, se fi ltrează și se dă direct 
pe plante o data pe săptămâna. 

Apă de ardei iute ingrediente: 1 săpun, 
8 ardei iuţi, 1 l apa; 1 sticla cu pulveriza-
tor.

Săpunul se da pe râzătoare, ardeiul 
iute se toacă mărunt. Un pumn de săpun 
dat pe râzătoare, cei 8 ardei iuţi tocaţi 
mărunţi și 1 l de apă se amestecă bine. 
Se pulverizează pe plante fi ind un bun 
insecticid. Este indicat și pentru plantele 
care atrag iepurii și veveriţele.

Ardei iute macerat – Se macerează 
250 g de ardei iute în 500 ml de apă timp 
de 24 de ore, după care se diluează 15 ml 
din preparat în 4l de apă pentru trata-
ment.

Pentru afi de, păianjeni – amestecăm 
două linguri de ardei iute uscat și pisat 
cu câteva picături de săpun lichid în 0,25 
l de apa. Lăsăm amestecul peste noapte 
la macerat, apoi îl agitam și îl turnăm 
într-un fl acon cu pulverizator. Agităm 
fl aconul din când în când, în timp ce 
împrăștiem conţinutul peste plante.

Pentru insecte cu corp semi-moale 
(căpușe, păduchi verzi).

Ardei iute și pelin – Acesta este un 
spray care poate fi  pulverizat pe plante 
pentru a îndepărta animale ca iepurii, 
melcii și limacșii sau pentru a ucide afi -
dele, musculiţele albe și alte insecte mici.

Aveţi nevoie de: 1 cană de ardei iuţi, 1 
cană de frunze de pelin și 6 căni de apă. 
Mixaţi ardeii iuţi cu pelinul și cu o cană 
de apă, adăugaţi 5 căni  de apă și ţineţi 
pe foc până dă în fi ert. Lăsaţi să fi arbă 
încet timp de o oră apoi fi ltraţi și folosiţi 
pentru pulverizare.

Acest lichid este foarte iritant, atât 
pentru ochi cât și pentru piele. Folosiţi-l 
cu atenţie! Ca să îi măriţi efi cienţa, puteţi 
adaugă fulgi de săpun sau ulei de cocos, 
Puteţi mări efi cacitatea acestui spray 
adăugând ingrediente adiţionale care sa 
îl facă să adere mai bine pe suprafeţele 
pe care este aplicat, fi e prin folosirea 
fulgilor de săpun (10 g pentru fi ecare 
litru de spray, fi e prin folosirea uleiului de 

nucă de cocos – 5 ml pentru fi ecare litru 
de spray).

ALCOOL – insecticid
Mod de utilizare: 
Soluţie alcoolică 1 – se amestecă 2-3 

linguri de săpun cu o jumătate de cana 
de alcool și cu aproximativ 1 litru de apă 
caldă. Se aplică proaspăt preparată. Nu se 
păstrează în timp.

Soluţie alcoolică 2 – se amestecă 1 
linguriţa de detergent lichid cu 1 cană de 
alcool și 1 litru de apă. Separat se ţin 3 
linguri de ardei iute pisat într-o jumătate 
de cană de apă fi artă. Se strecoară și se 
adaugă la soluţia cu detergent și alcool. 
Se poate folosi în loc de ardei, sos de 
ardei iute sau boia. Se aplica împotriva a 
numeroase insecte.

ALOE – fungicide
Mod de utilizare:
Împotriva îmbolnăvirilor bacteriale 

seminţele pot fi  tratate cu suc de aloe: 1 
frunză de aloe de la o plantă de cel puţin 
trei ani, se ţine la întuneric și la rece (fri-

gider) preţ de 6-7 zile după care pisează, 
sau se dă prin mașina de tocat, iar sucul 
stors se diluează cu apă în părţi egale. E 
bine de ţinut la frigider.

ARPAGIC – fungicid
Mod de utilizare:
Ceai de arpagic – peste o legătura 

bună de frunze de arpagic tocate, se toar-
nă apa clocotită și se lasă să stea până se 

răcește. Se stropește cu această soluţie de 
2-3 ori pe săptămână. Previne infestarea 
cu diverse ciuperci la dovlecei, castraveţi, 
pepeni.

AMIDON DIN CARTOFI – 
insecticid
Mod de utilizare:
Amidon de cartofi  contra dăunătorilor 

(Nu este toxic, în schimb omoară insecte-
le care fac rău plantelor): 30 g amidon de 

cartofi , 1250 ml apă caldă, o linguriţă de 
șampon natural. Amestecaţi amidonul de 
cartofi  cu apă până ce se dizolvă complet. 
Puneţi-l întru-un pulverizator, apoi adă-
ugaţi șamponul. Scuturaţi bine și stropiţi 
plantele.

BICARBONATUL DE SODIU –
fungicid general

Mod de utilizare:
Se diluează o linguriţă de bicarbonat 

la un litru de apă, adăugând eventual 10 
picături de ulei esenţial de arbore de ceai 
(se vinde în farmacii). Poate fi  folosit și 
pentru curăţenia serei înainte de venirea 
iernii.

Soluţie de bicarbonat de sodiu: în 4 
litri de apă se pun 1 lingură de bicar-
bonat de sodiu și 2 linguri jumate de 
ulei de bucătărie. Se amestecă și se mai 
adaugă o jumătate de linguriţă de săpun. 
Cu aceasta soluţie se stropește inclusiv 
pe sol, odată pe săptămână daca e cazul. 
Se aplica ca fungicid general preventiv 
contra diverșilor fungi ce ataca roșiile și 
alte legume.

BUSUIOC – insecticid
Mod de utilizare:
Plantat împreună cu roșiile, busuio-

cul le păzește de dăunători. În plus, și în 
farfurie, frunzele aromate de busuioc fac 
casă bună cu roșiile.

Busuiocul in infuzie – Puneţi la in-
fuzat, timp de o jumătate de oră, 150 gr 
busuioc proaspăt, tocat mășcat, în 5 litri 
de apă clocotită. Se răcește ,se strecoară 
și se pulverizează direct pe plante.

CARTOF – insecticid
Mod de utilizare:
Ceai din frunze de cartofi  – se lasă 

să stea peste noapte 2 căni de frunze de 
cartofi  în aproximativ 0,5 litri apă. Se 
strecoară și se mai adaugă la soluţie încă 
0,5 litri  apă și un sfert de linguriţă de 
săpun. Se stropesc frunzele sau solul. Se 
aplică contra gândacului de asparagus, 
diverșilor viermi și gândaci.

CEAPA – făinări și rugini, 
proprietăţi repetente, 
antiseptice, antibacteriene 
si antivirale
Ţine departe dăunătorii morcovului și 

viceversa
Mod de utilizare:
Fiertură (decoct) din foi de ceapă. Într-

un vas emailat punem o mâna de foi de 
ceapa și turnăm peste ele 1,5 l de apă 
fi artă. Lăsăm să fi arbă cam 5-7 minute, 

după care vasul îl lăsăm, acoperit, să se 
ostoiască, vreo 2 ore. După ce s-a răcit și a 
ajuns la temperatura camerei, vom strecu-
ra decoctul (fi ertura) și apoi putem stropi 
plantele mâhnite și chiar substratul. Este 
foarte bine, daca o data pe luna, în scop 
profi lactic, vom stropi plantele și substra-
tul cu acest leac. Plantele nu numai că se 
vor înviora, dar vor fi  și sătule, dat fi ind că 
infuzia are și proprietăţi hrănitoare.

Prepararea infuziei nu se deosebește 
cu mult de cea a fi erturii. Într-un vas, din 
sticlă sau emailat, turnăm un litru de apă 
călduţă, punem vreo 20 gr. de foi de ceapa, 
acoperim și lăsăm la odihnă cam o zi. Apoi 
strecuram și ștergem, cu grijă, frunzele 
plantelor atacate de acarienii obraznici, 
mai cu seamă, pe partea inferioară. A doua 
zi, după procedură, va trebui sa spălam 
bine plantele, cu apă curată. Cu toate aces-
tea, trebuie reţinut un fapt important.  In-
fuzia și fi ertura (decoctul) nu se folosesc 
decât proaspăt preparate. De aceea, de 
fi ecare data, vom pregăti un leac nou.

Foile întrebuinţate le vom îngropa în 
brazde, sau la rădăcinile plantelor. Deopo-
trivă de folositoare vor fi  foile cepei și, în 
cazul în care, le vom adăposti în groapa 
de compost.

CENUȘA DE LEMN – 
îngrășământ, insecticid
Bogată în potasiu și fosfor – două 

elemente care ajută la creșterea fl orilor și 
a fructelor antidot împotriva melcilor și a 
insectelor vătămătoare, dacă e presărată 
la piciorul plantelor.

Cam acestea au fost reţetele, spicuite de 
pe portalurile: http://informatii-agrorurale.ro,   
http://agrointel.ro, http://saptamina.md ș. a. care 
am reușit să le inserăm în copiuţa de astăzi. În 
numărul viitor, citiţi continuarea articolului. 
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PREVENIREA ȘI COMBATEREA BIO 
A BOLILOR ȘI DĂUNĂTORILOR Copiuţa agricultorului ecologic – 

partea I
Începând cu acest număr de ziar, vom publica la rubrica 

”Tehnologii” reţete de prevenire și combatere bio a bolilor și 
dăunătorilor la plante. Desigur, acestea, pentru unii dintre 
producătorii agricoli nu reprezintă o noutate, pentru alţii, 
însă vor servi drept îndrumar sistematizat în străduinţa 
de a cultiva producţie ecologică. Vă propunem să decupaţi 
aceste pagini pentru a le păstra la îndemână, iar odată cu 
începutul sezonului agricol, să fi ţi  înarmaţi cu mai multe 
cunoștinţe. 

R E G U L I  D E  F O L O S I R E  A  P E S T I C I D E L O R  E C O L O G I C E :
• Se folosesc mai întâi preparatele care îndepărtează, fortifi că sau protejează și numai la urmă - cele care 

omoară
• Cea mai bună apă pentru preparate este apa de ploaie sau dedurizată
• Dacă în decurs de 6 ore de la stropire a plouat stropitul se repetă
• Stropirile încep la primele semene de atac
• Preparatele naturale nu se amestecă unele cu altele pentru a combate mai mulţi dăunători în același 

timp

S O L UŢ I I L E   B I O   C U   P L A N T E   D E   L A   A   L A   Z
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DE CE SUNT PERICULOASE PESTICIDELE 
În continuarea tematicii 

ecologice, ne-am propus ca în 
această pagină, dedicată în 
mod tradiţional stilului de viaţă 
sănătos, să  abordăm aspecte 
de nutriţie. Suntem ceea ce 
mâncăm, deci, dorim să ne ali-
mentăm sănătos pentru a avea 
o viaţă sănătoasă. Iar, ca să nu 
rămânem doar cu declaraţii-
le,  să ne înarmăm și cu ceva 
cunoștinţe…

Pesticidele sunt fără doar 
și poate toxice, sunt substanţe 
chimice destinate să omoare dău-
nătorii și să conserve mai bine 
fructele și legumele. Aceste toxi-
ne ar putea fi , cel puţin teoretic, 
îndepărtate prin spălarea fructe-
lor și legumelor, însă în realitate, 
nu se întâmplă așa. Fie că nu 
spălăm sufi cient de bine produ-
sele, fi e pesticidele pătrund în 
interiorul fructelor și legumelor, 
afectându-ne astfel sănătatea.

Iată care sunt principalele 
pericole la care ne  expunem.

PESTICIDELE 
PROVOACĂ ALERGII

Legătura dintre pesticide 
și dezvoltarea alergiilor este 
demonstrată, în special în cazul 
acelor pesticide care conţin 
diclorofenol. Atenţie așadar la 
consumul fructelor si legumelor 
de către copii, pentru că din ce în 

ce mai mulţi copii fac alergii de 
la vârste foarte fragede.

EXPUNEREA 
LA PESTICIDE POATE 
DUCE LA DEMENŢĂ 
ȘI PIERDERI DE MEMORIE

Ca orice toxine destinate să 
distrugă alte vietăţi, pesticidele 
au un efect neurotoxic și asupra 
oamenilor. De aceea, expunerea 
prelungită la pesticide a fost 
asociată cu dezvoltarea unor 
afecţiuni neurologice, precum 
Parkinson, demenţă și disfuncţii-
le cognitive.

PESTICIDELE SUNT CHIAR 
LEGATE DE DIABET

Deși nu s-a ajuns la o conclu-
zie împărtășita de toată comuni-
tatea medicala, mulţi cercetători 
considera că folosirea pestici-
delor a determinat o dereglare 
a metabolismului glucozei în 
organismul uman și de aici s-a 
ajuns la creșterea numărului de 
cazuri de diabet.

PESTICIDELE SUNT 
SUBSTANŢE 
CARCINOGENE

Acesta ar fi  cel mai periculos 
efect al pesticidelor. Multe dintre 
aceste toxine au fost clasifi ca-

te drept carcinogeni, ceea ce 
înseamnă ca sporesc riscul de 
a face cancer sau favorizează 
răspândirea tumorilor. Pesticidele 
au fost asociate cu anumite tipuri 
de cancer: de piele, limfoame, le-
ucemii, cancerele de sân, ovarian 
sau de plămâni.

PESTICIDELE 
DEREGLEAZĂ BALANŢA 
HORMONALA 
A ORGANISMULUI

Pesticidele sunt considerate 
chimicale care dereglează sistemul 
endocrin, atât al oamenilor, cât și 
al altor vietăţi care intră în contact 
cu aceste toxine. Ele provoacă 
probleme cu tiroida, probleme de 
temperament și difi cultăţi în men-
ţinerea greutăţii normale.

SISTEMUL REPRODUCTIV 
ESTE SI EL AFECTAT

Nu în ultimul rând, pesticidele 
cresc riscul defectelor la naștere și 
al pierderilor de sarcini. Expune-
rea la pesticide este asociată și 
cu scăderea fertilităţii la bărbaţi. 
Dacă vă pregătiţi să rămâneţi 
însărcinata, evitaţi pe cat posibil 
consumul de fructe și legume 
stropite cu pesticide. O alimen-
taţie cu produse bio înainte și în 
timpul sarcinii este recomandată 
pentru sănătatea bebelușului.

Majoritatea dintre noi suntem 
conștienţi de faptul că fructele și 
legumele pe care le consumăm zilnic 
au trecut printr-un tratament chimical 
permanent în procesul cultivării lor. 
Legumele și fructele sunt “agresate” în 
fel și chip până ajung în casele noas-
tre: sunt stropite din belșug pentru a 
se păstra cât mai bine, iar culegătorii, 
mașinile de transport sau tarabele din 
pieţe le pot contamina cu bacterii pre-
cum listeria, salmonella sau E.coli.

Puţini oameni sunt conștienţi că 
pesticidele atât de des folosite de către 
cei care cultivă rămân ca reziduri în 
legume și în fructe. Desigur, aceste 
resturi de chimicale nu sunt vizibile cu 
ochiul uman, dar acest lucru nu le face 
mai periculoase organismului uman. 
Așa cum au arătat rezultatele unui test 
efectuat la întâmplare pe fructe și pe 
legume de către un număr de organi-
zaţii non guvernamentale, în produsele 

ce se găsesc peste tot prin pieţe și prin 
supermarketuri s-au descoperit cantităţi 
semnifi cative de reziduuri de pesticide. 

Experţii detaliază câteva metode 
prin care poţi curăţa fructele și legu-
mele în mod natural și prin care te poţi 
bucura de produse care nu mai conţin 
pesticide:

1. Apă cu oţet

O metodă tradiţională este clătirea 
cu apă și oţet de mere. Un antimicrobial 
foarte bun, oţetul este unul dintre cele 
mai efi ciente ingrediente ce pot elimi-
na germenii și pesticidele din produse. 
Umpleţi un bol mare de salată cu apă în 
care turnaţi oţet de mere. Folosiţi apro-
ximativ o lingură de oţet pentru fi ecare 
litru de apă. Clătiţi apoi foarte bine, sub 
un jet de apă rece. Folosiţi aproximativ 
o lingură de oţet pentru fi ecare litru de 
apă. Lăsaţi legumele sau fructele în apă 
timp de zece minute și curăţaţi apoi mi-

zeriile. În cazul cartofi lor, morcovilor sau 
păstârnacului, le puteţi curata folosind o 
perie curată.

2. Bicarbonat de sodiu

Aceasta este o altă metodă excelen-
tă de a curăţa fructele și legumele de 
pesticide într-un mod cât mai natural 
și efi cient. Puneţi vegetalele într-un 
castron cu apă în care aţi adăugat 
trei-patru linguriţe de bicarbonat de 
sodiu. Lăsaţi-le preţ de câteva minute și 
apoi clătiţi sub un jet puternic de apă. 
Bicarbonatul de sodiu poate fi  folosit și 
la curăţarea frigiderului, pentru a scăpa 
de mirosurile neplăcute.

3. Aparat cu apă activă

O soluţie tehnică pentru a elimina 
din pesticide este un aparat disponibil 
de puţin timp pe piaţă, care folosește 
așa-numita “apă activă” ce degradează 
pesticidele de pe suprafaţa vegetalelor și 
le transformă în substanţe inofensive.

Tehnica nu presupune folosirea de 
aditivi sau chimicale. Elementul cheie e 
apa activă, care accelerează degradarea 
naturală a pesticidelor și le transformă 
în substanţe care nu mai sunt toxice. 

4. Apă cu turmeric

Datorită puternicelor sale proprietăţi 
antiseptice, turmericul poate fi  utilizat 
de asemenea la îndepărtarea pesticide-
lor și a germenilor din mâncare. Adaugă 
5 linguri de pudră de turmeric într-un 
vas cu apă ce fi erbe. După ce s-a răcit, 
adaugă legumele și fructele lăsându-le 
acolo o perioadă. Limpezește-le apoi 
într-un bol cu apă curată. Fructele și le-
gumele tale vor fi  apoi gata de consum!

O shaorma sau un kebab 
la miezul nopţii ar putea 
deveni un obicei care ţine de 
domeniul trecutului, potrivit 
legii înaintate de Uniunea 
Europeană, conform Busi-
ness Insider. Noua legislaţie 
ar trece kebab-ul și shaorma 
în ilegalitate, din cauza 
fosfaţilor pe care le conţin, 
și a legăturii dintre acești 
fosfaţi și afecţiuni cardio-
vasculare.

Aproximativ 1,3 milioane 
de kebab-uri sunt vândute în 
Marea Britanie în fi ecare zi, 
de către cele peste 20.000 de 
fast food-uri din ţară, potrivit 
The Guardian, în timp ce 
200.000 de oameni lucrează 
în astfel de fast food-uri, în 
această industrie de miliarde 
de euro, în toată Europa.

Potrivit publicaţi-
ei germane Frankfurter 
Rundschau, sunt peste 
16.000 de restaurante de 
tip fast food în Germania, 
care vând peste 3 milioane 

de kebab-uri și shaorme în 
fi ecare zi.

Comisia Executivă a UE 
a dorit iniţial să autorizeze 
folosirea fosfaţilor în carnea 
de miel, oaie, vită și viţel 
utilizată la rotisor în cadrul 
fast food-urilor. Cu toate 
acestea, Comitetul pentru Să-
nătate a votat 32-22 pentru 
a se împotrivi acestei decizii, 
exprimându-și îngrijorarea 
cu privire la riscurile la care 

sunt expuse europenii din 
cauza acestei substanţe.

Proprietarii fast food-
urilor susţin că  au nevoie de 
acei aditivi în prepararea căr-
nii încât „să rămână gustoasă 
și suculentă”.

Plenul Parlamentului 
European se va întâlni peste 
două săptămâni pentru 
a vota propunerea. Dacă 
propunerea este respinsă, va 
fi  trimisă înapoi la comisie, 
iar viitorul kebab-ului și al 
shaormei va rămâne subiect 
de dezbatere.

METODE EFICIENTE PRIN CARE SE POT SCOATE 
CHIMICALELE DIN LEGUME ȘI FRUCTE

SHAORMA AR PUTEA FI 
INTERZISĂ ÎN EUROPA

EXISTĂ MAI PUŢINE 
PESTICIDE 
ÎN ALIMENTELE 
ECOLOGICE?

Nu este surprinzător 
că produsele ecologice 
conţin cantităţi mai 
mici de pesticide sinte-
tice. Un studiu efectuat 
la peste 4.400 de adulţi 
a arătat că cei care 
au raportat cel puţin 
utilizarea moderată a 
produselor ecologice au 
avut un nivel mai mic 
de pesticide sintetice în 
urină. Cu toate acestea, 
produsele ecologice con-
ţin biopesticide, sau pes-
ticide organice. Acestea, 
fără îndoială, au efecte 
asupra organismului 
uman, dar sunt mult 
mai puţin dăunătoare 
decât cele sintetice pe 
care le conţin insecti-
cidele și pesticidele din 
comerţ. În plus, fi ind 
utilizate în conformitate 
cu recomandările și nor-
mele stabilite, pestici-
dele organice sunt chiar 
prietenoase organismu-
lui uman.  

Sursa: sanoteca.md
Foto: adevarul.ro
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DIVERS

De sărbători, fi ecare om cu un pic de 
conștiinţă ecologică își pune niște întrebări 
și își face oarece probleme în încercarea de a 
împăca propriile convingeri „verzi” cu tradiţii-
le celebrării marilor evenimente din calendar. 
Pe locul întâi în topul preocupărilor de acest 
gen se afl ă disputa „brad artifi cial sau natu-
ral?”. Din ceea ce am reușit să afl ăm la acest 
subiect, iată câteva puncte-cheie.

BRAZII ARTIFICIALI
• brazii artifi ciali care se găsesc în vânzare 

la noi sunt făcuţi, în general, din PVC (policlo-
rură de vinil), un material plastic obţinut din 
petrol; fabricarea lor implică un mare consum 
de energie și dispersarea în mediu a unor 
substanţe poluante toxice;

• deși producătorii și comercianţii încearcă 
să ne bage în cap ideea că, dacă ţi-ai luat un 
astfel de brad, o să-l ai toata viaţa și eventual 
o să-l și lași moștenire urmașilor, cercetările 
arată că, de fapt, acești brazi ajung și ei la 
gunoi după câţiva ani de utilizare;

• brazii artifi ciali nu sunt biodegradabili 
(spre deosebire de cei naturali) și nici nu sunt 
reciclaţi sistematic;

• plasticul din care sunt făcuţi 
îmbătrânește și se degradează, răspândind 
fragmente minuscule de PVC prin casă;

• cei mai mulţi astfel de brazi sunt produși 
în China. Brazii artifi ciali din China conţin 
foarte adesea plumb, folosit pentru stabiliza-
rea PVC-ului, dar care, în unele cazuri (rare, 
dar nefericite) poate constitui un pericol real 
pentru locuitorii casei, mai ales pentru copii.

Concluzie: ţinând seama de materialele 
din care sunt făcuţi și de costul ambien-
tal al transportului din China până aici, 
rezultă ca brazii artifi ciali nu sunt nici pe 
departe o opţiune ecologică, iar denumirea 
de “brad ecologic” dată brăduţilor arti-
fi ciali care se găsesc în mod obișnuit în 
comerţ este o încercare de a păcăli consu-
matorul onest, dar neinformat.
 

BRAZII NATURALI TĂIAŢI
• aceștia reprezintă o resursă naturală 

regenerabilă; 
• câtă vreme crește, un brad natural 

absoarbe dioxid de carbon din atmosferă și 
produce oxigen, deci e folositor;

• odată tăiat, eliberează înapoi în atmo-
sferă dioxidul de carbon, pe măsura ce se 
descompune, iar dacă e ars, cel puţin a folosit 
la ceva – a dat căldură;

• dacă e lăsat să se descompună, substan-
ţele organice din el se întorc în pământ și îl 
îmbogăţesc cu nutrienţi, ajutând la creșterea 
altor plante care vor consuma dioxid de car-
bon și vor produce oxigen – deci, în fi nal, se 
dovedește a fi  folositor. În ţările mai înaintate 
din punct de vedere al protecţiei mediului  (să 
sperăm ca, în curând, și la noi) există progra-
me de reciclare a brazilor naturali, după ce își 
îndeplinesc menirea festivă;

• pe cât posibil, e bine și ecologic să cum-
păram un brăduţ adus de la o distanţă cât 
mai mică – pentru a micșora costul ambiental 
al transportului  și, desigur, provenit dintr-o 
pepinieră sau o exploatare controlată, pentru 
că acolo, pe măsură ce se taie, se replantează, 
ca să fi e și la anul.

Concluzie: un brad natural tăiat ar fi  o 
opţiune mai verde decât unul artifi cial.
 

BRADUL ÎN GHIVECI
Teoretic, sună perfect, dar, la o analiză 

mai atentă, există câteva probleme:
• acești brăduţi, la noi, sunt, în general, 

scumpi (prea scumpi pentru punga multor 
dintre noi, ăsta-i adevărul);

• sunt destul de pretenţioși: trebuie ţinuţi 
într-o încăpere nu prea caldă, nu prea uscată, 
bine aerisită, nu prea aproape de sobă/ca-
lorifer ș. a. – pe scurt, condiţiile din casele 
noastre (și mai ales din apartamentele de 
bloc) diferă mult de cele în care au fost ei 
crescuţi și nu le priesc întotdeauna. Iar dacă 
aţi îngrijit toată iarna un astfel de brăduţ și 
aţi reușit să ajungeţi cu el viu și nevătămat în 
primăvară, trebuie să vă ocupaţi de plantat. 

Este perfect, dacă aveţi unde. Totuși, pentru 
locuitorii orașelor mai mari, chiar poate fi  
o bătaie de cap să găsească un loc potrivit 
pentru a planta copăcelul;

• mulţi dintre brăduţii în ghivece sunt 
importaţi, iar condiţiile în care au fost cres-
cuţi și apoi, transportaţi, nu sunt întotdeauna 
corespunzătoare; 

În unele ţări există fi rme care închiriază 
brazi în ghiveci, pe care îi dau în folosinţă, iar 
apoi îi replantează. Dar și aici, problemele ar 
fi  aceleași: preţul ridicat și sensibilitatea la 
condiţiile de interior.

Concluzie: dacă vă puteţi permite să-l 
cumpăraţi, să-l păstraţi 3-4 luni în condi-
ţii propice, până vine vremea de plantat, 
și apoi să-l sădiţi, e perfect. Dar informaţi-
vă și gândiţi-vă bine. Dacă nu, atunci nu 
merită banii cheltuiţi și bătaia de cap, 
fi indcă n-o să vă alegeţi decât tot cu un 
brad uscat (plus un ghiveci de plastic.)
 

CRĂCIUN FĂRĂ BRAD
Multora nu le place deloc ideea și este 

de înţeles. Alţii (mai ales prin străinătatea 
occidentală) s-au hotărât, de dragul naturii, să 
renunţe la brad. În fond, darurile și afecţiunea 
nu au neapărat nevoie de brad.

 

BRAD ARTIFICIAL, 
DAR NU DIN PLASTIC

Pomul  de crăciun din materiale recicla-
bile: carton, lemn, metal… de fapt, un obiect 
de decor în forma de brad (nu neapărat o 
imitaţie realistă) Prin magazinele de decora-
ţiuni mai apare câte ceva de genul acesta, dar 
mai exista și soluţia să-l confecţionaţi singuri! 
Serios, dacă vă simţiţi creativi și îndemâna-
tici, e un prilej să vă arătaţi calităţile.  

ÎMPODOBIŢI O PLANTĂ 
DE CASĂ

În fond, tradiţia bradului de Crăciun își 
are originea tocmai în obiceiul de a aduce 
în casă plante verzi (dintre puţinele care 
rămâneau verzi iarna) ca semn de speranţă în 
reînvierea vegetaţiei.

Dacă nu aveţi o planta destul de robusta 
pentru a fi  “pom de iarnă”, e o ocazie să cum-
păraţi una – o s-o aveţi în casă ani de zile, 

tot verde, vie și frumoasă, purifi când aerul 
locuinţei, aducând o fărâmă de natură între 
pereţii de beton și dându-vă, o dată pe an, 
prilejul să vă bucuraţi gătind-o cu globuri și 
beteală, fără să vă mai bateţi capul cu cumpă-
rarea bradului.

DILEMĂ DE CRĂCIUN: BRAD NATURAL SAU ARTIFICIAL?

CURIOS

PREFERAŢI UN BRAD 
NATURAL? 
Cum alegem bradul de Crăciun 
conform un ui algoritm 
matematic…..

Un profesor de matematică de la 
Universitatea Kingston din Londra 
a conceput o metodă pentru a alege 
bradul de Crăciun din diversitatea 
de varietăţi propuse pe piaţă, care, 
cu ajutorul a 4 întrebări-cheie, îi 
ajută pe clienţi să facă cea mai bună 
alegere.

„Preferaţi un brad natural?”. 
Dacă răspunsul pentru această primă 
întrebare este „nu”, atunci se impune 
cumpărarea unui brad artifi cial. Dacă 
răspunsul este „da”, clienţilor le ră-
mân trei etape, înainte de a-și alege 
bradul care le convine cel mai bine.

„V-ar plăcea un brad mare și 
stufos?”, 

„Doriţi ca bradul vostru să aibă 
un parfum de Crăciun?”, 

„Doriţi să vă decoraţi bradul din 
vârf și până jos?” - sunt celelalte 
trei întrebări.

„Arborele decizional de Cră-
ciun”, conceput de profesorul Gordon 
Hunter, se bazează pe o metodă 
știinţifi că utilizată în prezent pentru 
rezolvarea unor probleme complexe, 
fi ind folosită de exemplu de medici 
pentru a pune un diagnostic sau 
pentru a prescrie un tratament per-
sonalizat.

În consecinţă, pentru bradul de 
Crăciun, formula ia în considerare 
factori-cheie, precum mirosul, stilul, 
culoarea și mărimea.

Gordon Hunter a răspuns provo-
cării lansate de un lanţ major bri-
tanic specializat în grădinărit, care 
dorea să își ajute clienţii să aleagă 
varietatea corectă de brad, care era 
cel mai bine adaptat pentru gusturi-
lor lor personale.

„A fost interesant să recurg la o 
metodă pe care o folosesc în cercetă-
rile mele și de a crea o aplicaţie se-
zonieră originală, accesibilă tuturor”, 
a declarat creatorul metodei, citat 
într-un comunicat al Universităţii 
Kingston.

„Acum, cu ajutorul arborelui deci-
zional, clienţii noștri vor pierde mai 
puţin timp examinând numeroasele 
varietăţi disponibile pe piaţă și vor 
avea mai mult timp pentru a refl ecta 
la maniera de a face ca bradul lor să 
devină spectaculos „, a declarat la 
rândul său Steve Guy, expert în brazi 
de Crăciun la lanţul de grădinărit 
Dobbies.

În 2012, doi studenţi de la Socie-
tatea de matematică a Universităţii 
Sheffi  eld din Marea Britanie au pus 
la punct o formulă matematică pen-
tru a determina cantitatea ideală de 
globuri și de ghirlande, în funcţie de 
înălţimea bradului de Crăciun.
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TE INFORMEAZĂ LA TIMP, 
OFERINDUŢI CELE MAI BUNE 
ARGUMENTE ÎN ORICE NEGOCIERE!

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

MARKETING

Federaţia Agricultorilor AGROinform prezintă preţurile săptămânale angro la fructe şi legume pe 5 pieţe din Moldova
Informaţia despre preţurile săptămânale o puteţi accesa pe www.agravista.md    12/7/2017

Denumirea produsului
Piaţa agricolă

Edineţ
Piaţa angro

Bălţi
Piaţa angro

Chişinău 
Piaţa agricolă

Ungheni
Piaţa agricolă

Cahul
minim maxim mediu minim maxim mediu minim maxim mediu minim maxim mediu minim maxim mediu

LEGUME
Ardei dulce  -  -   - - - - 15.00 22.00 15.00 15.00 45.00 15.00 15.00 15.00 15.00
Cartofi 3.50 6.00 3.50 2.80 5.00 3.50 3.00 5.00 3.00 3.50 8.00 5.00 3.50 5.00 4.00
Castraveţi  -  -   - - - - 24.00 28.00 24.00 32.00 35.00 35.00  -  -  - 
Ceapă albă  -  -  - 3.50 5.00 5.00 6.00 7.00 6.00 5.00 6.00 5.00  -  -  - 
Ceapă galbenă 3.50 4.00 3.50 3.00 5.00 3.50 3.00 4.00 3.00 4.00 5.00 5.00 3.50 4.00 3.50
Ceapă roşie  -  -   - - - - 6.00 7.00 6.00 5.00 6.00 5.00  -  -  - 
Ciuperci Păstrăv/Veşenca  -  -  - - - - - - - 35.00 35.00 35.00  -  -  - 
Ciuperci Shampinion  -  -   - - - - 23.00 24.00 23.00 35.00 38.00 35.00 32.00 32.00 32.00
Dovlecei  -  -  - - - - 16.00 20.00 16.00 35.00 35.00 35.00  -  -  - 
Gogoşari  -  -  - - - - 10.00 12.00 10.00 15.00 20.00 18.00  -  -  - 
Morcov 4.00 4.50 4.50 3.50 6.00 4.50 4.00 5.00 4.00 6.00 7.00 6.00 3.50 4.00 3.50
Pătrunjel  -  -  - - - - 40.00 50.00 40.00 - - -  -  -  - 
Praz  -  -   - - - - 10.00 12.00 10.00 - - -  -  -  - 
Ridiche neagră 4.00 4.00 4.00 - - - 3.00 5.00 3.00 6.00 8.00 7.00 4.00 5.00 4.00
Ridiche de lună  -  -  - - - - - - - 15.00 15.00 15.00  -  -  - 
Roşii de seră  -  -   - 18.00 25.00 20.00 15.00 25.00 15.00 15.00 30.00 25.00 18.00 20.00 18.00
Salată  -  -  - - - - 50.00 60.00 50.00 - - -  -  -  - 
Sfeclă de masă 3.50 4.00 4.00 3.00 4.00 3.50 3.00 4.00 3.00 6.00 6.00 6.00 4.00 4.00 4.00
Usturoi  -  -  - 45.00 45.00 45.00 35.00 55.00 35.00 35.00 55.00 50.00 28.00 28.00 28.00
Varză 2.00 2.50 2.00 1.50 3.00 1.70 1.50 2.00 1.50 3.00 5.00 4.00 3.50 4.00 3.50
Varză broccoli  -  -  - - - - 20.00 25.00 20.00 - - -  -  -  - 
Varză conopidă  -  -   - 10.00 11.00 11.00 7.00 9.00 7.00 10.00 15.00 12.00 9.00 9.00 9.00
Varză de pechin  -  -  - 11.00 13.00 11.00 6.00 7.00 6.00 10.00 12.00 12.00 8.00 9.00 9.00
Varză roşie  -  -  - - - - 8.00 8.00 8.00 - - -  -  -  - 
Vinete  -  -   - - - - - - - 10.00 15.00 15.00  -  -  - 

FRUCTE
Banane  -  -   - - - - 21.00 23.00 21.00 25.00 28.00 28.00 22.00 22.00 22.00
Grepfrut  -  -   - - - - 19.00 25.00 19.00 - - - 23.00 25.00 25.00
Lămâi  -  -   - 27.00 30.00 30.00 24.00 25.00 24.00 32.00 35.00 35.00 25.00 28.00 28.00
Mandarine  -  -  - 16.00 18.00 18.00 13.00 19.00 13.00 25.00 25.00 25.00  -  -  - 
Mere 5.00 7.00 6.50 5.00 8.00 7.00 5.00 10.00 5.00 8.00 10.00 10.00 5.00 6.00 5.00
Mere Golden 6.00 7.00 6.50 9.00 12.00 10.00 6.00 9.00 6.00 10.00 12.00 12.00 6.00 7.00 6.00
Mere Idared 5.00 6.00 5.50 6.00 7.00 6.00 5.00 7.00 5.00 8.00 10.00 10.00 4.00 5.00 5.00
Mere Richard  -  -   - 9.00 12.00 10.00 8.00 10.00 8.00 10.00 18.00 15.00  -  -  - 
Miez de nucă 85.00 110.00 95.00 - - - - - - 45.00 110.00 75.00 90.00 90.00 90.00
Pere  -  -   - - - - 12.00 15.00 12.00 10.00 15.00 10.00  -  -  - 
Portocale  -  -   - 27.00 27.00 27.00 19.00 23.00 19.00 24.00 25.00 24.00  -  -  - 
Prune  -  -   - - - - 12.00 13.00 12.00 15.00 15.00 15.00  -  -  - 
Prune uscate  -  -  - - - - 25.00 41.00 25.00 25.00 35.00 30.00 40.00 40.00 40.00
Struguri albi de masă  -  -   - 12.00 17.00 14.00 12.00 18.00 12.00 12.00 25.00 15.00 20.00 20.00 20.00
Struguri de masă Moldova  -  -  - 10.00 12.00 10.00 11.00 16.00 11.00 10.00 15.00 12.00  -  -  - 
Struguri roşii de masă  -  -  - 9.00 11.00 10.00 11.00 20.00 11.00 10.00 15.00 15.00 20.00 20.00 20.00
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CERERI ȘI OFERTE

Responsabilitatea pentru veridicitatea ofertelor plasate aparţine 
www.agravista.md

OFERTE COMERCIALE

Mai multe informații găsiți pe 
www.agravista.md

OFERTE 
Produs / Serviciu Preț Cantitate Contacte 

Floarea soarelui 70 t s. Mihăileni, r-l Rîșcani; Telefon: 
+37325676803; Mobil: +37368990094; 

Soia 40 t s. Mihăileni, r-l Rîșcani; Telefon: 
+37325676803; Mobil: +37368990094; 

Material săditor de 
Gutui 15 MDL 1 000 unităţi Telefon: ; Mobil: 068337336; 

Email: gondiuvanea@mail.ru 
Material săditor de 
Prun "Black Amber" 15 MDL 2 000 unităţi Telefon: 068337336; 

Email: gondiuvanea@mail.ru 
Material săditor de 
Prun "Friar" 15 MDL 1 000 unităţi Telefon: Mobil: 068337336; 

Email: gondiuvanea@mail.ru 
Material săditor de 
Nuc 15 MDL 500 unităţi Telefon:  Mobil: 068337336; 

Email: gondiuvanea@mail.ru 
Material saditor de 
Mere "Discovery" 15 MDL 600 unităţi Telefon: Mobil: 068337336; 

Email: gondiuvanea@mail.ru 
Material săditor de 
Mere "Romus-3" 15 MDL 800 unităţi Telefon: ; Mobil: 068337336; 

Email: gondiuvanea@mail.ru 
Material săditor de 
Pere "Noiabriscaia" 15 MDL 1 000 unităţi Orhei Jora de Mijloc; Mobil: 068342025; 

Email: mleahu@mail.ru 
Material saditor de 
Pere "RX" 15 MDL 500 unităţi Orhei Jora de Mijloc; Mobil: 068342025; 

Email: mleahu@mail.ru 
Material săditor 
de Prune "Black 
Amber" 

15 MDL 1 000 unităţi Orhei Jora de Mijloc; Mobil: 068342025; 
Email: mleahu@mail.ru 

Material săditor de 
Prune "Balck Star" 15 MDL 1 200 unităţi Orhei Jora de Mijloc; Mobil: 068342025; 

Email: mleahu@mail.ru 
Material săditor de 
Gutui 15 MDL 1 500 unităţi Orhei Jora de Mijloc;; Mobil: 068342025; 

Email: mleahu@mail.ru 

Porci pentru carne 0 MDL 9 unităţi s. Cîietu, Cantemir; Telefon: 067303546; Mo-
bil: 067303546; Email: irotaru68@mail.md 

Floara soarelui 5 800 MDL 140 t s. Mihăileni, r-l Rîșcani; Telefon: 
+37325676222; Mobil: +37369217326; 

Griu furager 2 800 MDL 100 t s. Mihăileni, r-l Rîșcani; Telefon: 
+37325676222; Mobil: +37369217326; 

Soia 6 500 MDL 50 t s. Mihăileni, r-l Rîșcani; Telefon: 
+37325676222; Mobil: +37369217326; 

Floara soarelui 5 800 MDL 30 t s. Mihăileni, r-nul Rîșcani; Telefon: 
+37325676222; Mobil: +37369534577; 

Grâu 2 800 MDL 100 t s. Mihăileni, r-nul Rîșcani; Telefon: 
+37325676222; Mobil: +37369534577; 

Soia 6 500 MDL 50 t s. Mihăileni, r-nul Rîșcani; Telefon: 
+37325676222; Mobil: +37369534577; 

Grâu alimentar 300 t s. Putinesti, Fălești; Mobil: +373 69339397; 
Email: antagrobs@mail.md 

Porumb 300 t s. Putinesti, Fălești; Mobil: +373 69339397; 
Email: antagrobs@mail.md 

Floarea soarelui 500 t s. Putinesti, Fălești; Mobil: +373 69339397; 
Email: antagrobs@mail.md 

Porumb 
gara Catranic, raionul Fălești; Telefon: 
+37325974311; Mobil: +37367265255; 
Email: zubic_ion1950@rambler.ru 

Junci 28 unităţi s. Pînzăreni, raionul Făleşti; Mobil: 
069095587; Email: lbiram@rambler.ru 

Ovine 20 unităţi s. Pînzăreni, raionul Făleşti; Mobil: 
069095587; Email: lbiram@rambler.ru 

Porumb 200 t s. Pînzăreni, raionul Făleşti; Mobil: 
069095587; Email: lbiram@rambler.ru 

Floarea soarelui 150 t s. Pînzăreni, raionul Făleşti; Mobil: 
069095587; Email: lbiram@rambler.ru 

Soia 150 t 
s. Rediu de Sus, raionul Fălești; Telefon: 
025970192; Mobil: 067253017; Email: 
kiktenko-nats@mail.ru 

CERERI
Produs / Serviciu Preț Cantitate Contacte 

Cumpăr orz 240 MDL 250 t Telefon: 069637253; 
Email: lisii-2013@mail.ru 

Grâu 24% - 95% 3 800 MDL 300 t 
MD-3606, s. Cetîreni, r-l Ungheni; Telefon: 
+373 79613223; Mobil: +373 79613223; 
Email: undanagro@mail.ru 

Cumpăr cereale 440 MDL 25 t Telefon: 069637253; 
Email: lisii-2013@mail.ru 

Alain Alexanian este un 
chef francez care timp de 
21 de ani a deţinut la Lyon 
un restaurant recompensat 
cu o stea Michelin. În lumea 
gastronomilor este recu-
noscut pentru lupta pe care 
o duce pentru alimentaţia 
sănătoasă. Pentru străduin-
ţa lui a câştigat un premiul 
Palm D’Or pentru Dezvolta-
re Durabilă în 2015, Trofeul 
Gastronomic ”Bio & Health”, 
în 2011 premiul pentru cea 
mai bună carte de nutriţie 
din Franţa, iar în 2013 pre-
miul de inovaţie în cadrul 
SIRHA, cel mai mare târg de 
profi l din lume.

Sfaturile lui sunt simple, 
dar, în vremurile în care tră-
im, greu de pus în aplicare. 
”6 ore pe zi minimum staţi 
la calculator, ar fi  bine să 
vă găsiţi măcar o oră timp 
să mergeţi în zone rurale de 
unde să cumpăraţi fructe şi 
legume, să admiraţi culorile. 

O dată pe săptămână. Gătiţi 
în cel mai simplu mod posi-
bil. Luaţi un cartof crescut 
la ţară, curăţaţi-l, spălaţi-l şi 
puneţi-l la cuptor cu un pic 
de apă cu sare. Puteţi pune 
şi un pic de unt. Puteţi folosi 
orice legumă. Aceasta ar 
trebui să fi e masa dvs măcar 
o dată pe zi şi viaţa se va 
schimba. Dacă consumaţi şi 
un fruct pe zi, atunci sunteţi 
pe drumul cel bun. Folo-
siţi supermarketurile doar 
pentru detergenţi, ulei, sare. 
Fructele şi legumele luaţi-le 

de la ţărani.”, a spus bucăta-
rul într-un interviu acordat 
pentru Gustarte.ro

Pentru a putea face acest 
lucru, cheful francez crede 
că este necesar ca educaţia 
copiilor să înceapă de la cele 
mai mici vârste şi, înainte 
de a investi în cursuri care 
stimulează inteligenţa, 
părinţii trebuie să le explice 
copiilor ce trebuie să mănân-
ce: ”Copiii ar trebui să ştie 
că noi avem două centre 
de comandă şi unul dintre 
ele este stomacul. Cu toate 
acestea nu se face niciun 
fel de educaţie cu privire la 
modul în care funcţionează 
acesta. Dacă le spui tinerilor 
despre digestie, despre in-
testine habar n-au despre ce 
le vorbeşti. Părinţii acordă o 
foarte mare importanţă cen-
trului de comandă principal, 
creierul, şi investesc într-o 
educaţie culturală.”

Lipsa educaţiei ne face să 
mâncăm numai prostii, ceea 
ce ne transformă stomacul 
într-o pubelă, iar noi nu mai 
dăm importanţă pentru că la 
exterior nu se vede ce avem 
înăuntru. Ne preocupăm de 
inteligenţă pentru că suntem 
conştienţi că avem nevoie de 
ea, dar sănătatea o lăsăm la 
urmă.

”Industrializarea masi-
vă ne face să trişăm, iar pe 
ţărani îi vedem doar ca pe 
nişte surse de supravieţui-
re. În ziua de azi ni se pare 
normal să ne îmbolnăvim, să 

mergem la spital şi să mu-
rim acolo. Nu este normal 
să mâncăm numai din surse 
industriale. Da, trăim în ora-
şe, dar noi avem nevoie tot 
de natură şi de alimentele 
produse de aceasta, la ţară.”, 
spune chef Alexanian.

Bucătarul francez este 
adeptul alimentaţiei echi-
librate, fără să propovădu-
iască excluderea zaharurilor 
şi a grăsimilor. Singurul 
amănunt de care trebuie să 
ţinem cont de sursa aces-
tora. ”Tot spunem că nu 

trebuie să mâncăm zahăr şi 
grăsimi, dar nu înţelegem 
că nu avem nevoie de cele 
obţinute în mod industrial. 
Natura ne-a ajutat de la 
început să supravieţuim cu 
miere, cu fructoza din fructe, 
cu vânat. Astăzi avem foarte 
multă mâncare ceea ce nu 
este normal. Ar trebui să 
mâncăm mult mai puţin, 
mai natural. Acest lucru ar 
trebui să li se explice copiilor 
încă de foarte mici. Altfel, 
foarte cumpăra şi ei tot ali-
mente super-industrializate. 
De exemplu, carbohidraţii 
ne-au ajutat să supravieţuim 
de mii de ani, dar industria 
profi tă de acest lucru, de fap-
tul că este scris în ADN-ul 
nostru să mâncăm dulce, 
şi ne oferă zahăr în orice. ”, 
spune acesta.

O altă problemă a 
alimentelor industrializate 
sunt că sunt pline de insec-
ticide, de poluanţi, de nitraţi 
care rămân acolo în corp. 
Ingerăm aproape 1 litru de 
astfel de substanţe chimic 
pe an ceea ce înseamnă că 
nu vom ajunge niciodată la 
bătrâneţe. Într-un măr cres-
cut în sistem rapid sunt 27 
de substanţe chimice, spune 
chef Alexanian. Un măr cres-
cut tradiţional nu va avea 
aşa ceva. Nu ar fi  nimic grav 
dacă am mânca doar un măr 
plin de chimicale, dar mai 
consumăm şi pere şi struguri 
şi alte legume, brânzeturi 
cu substanţele lor. Stomacul 

nostru nu mai înţelege ni-
mic. Noi nu facem acum de-
cât să distrugem generaţiile 
viitoare prin modul în care îi 
învăţăm să mănânce. Dacă 
stăm să privim în istorie, 
atunci când erau perioade de 
război oamenii mâncau mai 
sănătos, decât acum când 
este pace. Ar fi  bine dacă am 
reuşi să echilibrăm cele două 
stări de fapt şi prin educaţia 
din şcoli să îi facem pe copii 
să înţeleagă. 

Sursa: gustare.ro

„SUPERMARKETUL NE TRANSFORMĂ 
STOMACUL ÎN PUBELĂ DE GUNOI”, 
AVERTIZEAZĂ UNUL DINTRE CEI MAI RENUMIŢI 
BUCĂTARI DIN LUME
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Pentru comoditate tractoarele 
şi agregatele au fost expuse 
pe o suprafaţă special amena-
jată ce se afl ă în or. Străşeni la 
adresa: şoseaua Chişinăului 1. 
Terenul este amplasat exact 
lângă Gara Auto, pe traseul 
naţional Chişinău – Ungheni.

PENTRU INFORMAŢII SUPLIMENTARE 
NU EZITAŢI SĂ NE CONTACTAŢI:

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

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

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

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

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

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

TOATE PIESELE DE SCHIMB 
LA TRACTOARELE IMPORTATE

PREŢURI ACCESIBILE - 
suntem importatori direcţi din Japonia

AVANTAJE:
CALITATE SUPERIOARĂ 

CONSUM REDUS

TRACŢIUNE 4x4

LONGEVITATE 

STARE TEHNICĂ EXCELENTĂ 

PUTERNICĂ ŞI COMPACTĂ

PREŢ MIC

OR. STRĂŞENI
www.tractoare.md

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

ABONAMENTE LA ZIARUL AGROMEDIAINFORM 
POT FI PERFECTATE ÎN TOATE OFICIILE POŞTALE

1 lună 3 luni 6 luni 9 luni 12 luni*

14 42 84 126 154
* august vacanţă

Index de abonare: 

PM 21948

ŞI VEŢI PRIMI:
Abonaţi-Vă la ziarul

PREŢURI DE ABONARE (lei)

DORIŢI SĂ ÎNCEPEŢI O AFACERE 

AGROinformmediamedia©

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

ŞI NU ŞTIŢI ÎN CE DOMENIU SĂ INVESTIŢI?
ABONAREA

2018

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

154154 de lei de lei  
PENTRU PENTRU 
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