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• Am avut parte de roadă bună, la unele 
culturi chiar au fost recolte record.

Este principala noutate a anului 2017. În 
pofi da intemperiilor din această primăvară, 
în pofi da unei veri destul de secetoase, avem 
roade bune, vom avea pâine. Răsplata cea 
mai mare a muncii agricultorului este roada 
pământului pe care îl lucrează.

• A fost adoptată Legea cu privire la prin-
cipiile subvenţionării în agricultură și dez-
voltare rurală și a fost aprobat Regulamentul 
privind condiţiile, ordinea și procedura de 
acordare a mijloacelor Fondului Naţional de 
Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural.

Legea stabilește principiile generale ale 
politicilor statului privind încurajarea și 
stimularea activităţilor agricole și dezvoltarea 
rurală, direcţiile de utilizare a mijloacelor 

fi nanciare destinate dezvoltării sectorului 
agroindustrial. Vorbind despre noul Regula-
ment de subvenţionare, conform căruia s-a 
desfășurat întregul proces de subvenţionare 
din acest an, trebuie menţionat faptul că aces-
ta este în concordanţă cu acordul de fi nanţare 
stipulat în cadrul programului EMPARD și este 
elaborat pentru cinci ani. Astfel, producătorii 
agricoli pot deja să-și planifi ce investiţiile și să 
nu-și asume riscuri fi nanciare foarte mari.

• Au fost derulate un șir de proiecte de 
fi nanţare în domeniul agricol, inclusiv cu 
elemente de grant.

Agricultorii au obţinut mai multe oportu-
nităţi de accesare a mijloacelor fi nanciare. Și 
menţionăm oportunităţile de fi nanţare pe care 
le oferă programul rural de rezilienţă Econo-
mico-Climatică Incluzivă (IFAD VI), dar și lan-
sarea Proiectului de Rezilienţă Rurală (IFAD 
VII), cu un buget total de 23,7 milioane de 
dolari. De asemenea, menţionăm lansarea pro-
iectului „Agricultura Performantă în Moldova” 
(APM) cu startul programului „Agricultura 
performantă în Moldova”, fi nanţat de Agenţia 
Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţiona-
lă (USAID) și implementat de către Chemonics 

International Inc cu 21 de milioane de dolari, 
disponibilii pentru dezvoltarea sectorului 
agricol.

• A crescut volumul exporturilor în Uni-
unea Europeană și producătorii agricoli au 
valorifi cat pieţe noi de desfacere.

Faptul că exporturile de produse autohtone 
pe piaţa comunitară au crescut în acest an 
chiar peste prognozele făcute, denotă faptul că 
tot mai mulţi producători agricoli de la noi își 
racordează producţia la standarde europene 
și că piaţa din UE este una deschisă pentru 
Republica Moldova, lucru care insufl ă încrede-
re în viitor.

• A fost promovată reforma Guvernului, 
ca  rezultat al căreia au fost comasate trei 
ministere și a fost format Ministerul Agricul-
turii, Dezvoltării Regionale și Mediului.

În acest fel, politicile de dezvoltare a celor 
trei sectoare vor fi  armonizate, iar într-un 
fi nal, aceasta va duce la dezvoltarea agricul-
turii, la prosperarea comunităţilor rurale din 
ţara noastră, la acţiuni mai consolidate în 
domeniul protecţiei mediului.

ANUL 2018 BATE LA UȘĂ!
În aceste zile, când magia sărbătorilor de iarnă pune stăpânire 

pe toată existenţa noastră, când e timpul să facem totaluri, să vi-
săm și să ne gândim la perspectivele anului viitor, venim în casele 
Dumneavoastră, stimaţi cititori, cu urări de LA MULŢI ANI!

Să aveţi parte în anul care vine de realizări frumoase, de dra-
gostea familiei, de multă, multă sănătate!

Fie ca visele să se împlinească, să avem un an bogat, cu roa-
de bune, cu belșug în casă, cu pâine pe masă!

Să trăiţi, să înfl oriţi, 
       la mulţi ani fericiţi!
              Să ne auzim de bine 
                     Și în anul care vine!

                           LA MULŢI ANI!

Cu mult drag, Federaţia Naţională a Agricultorilor
 din Moldova AGROinform și 

redacţia ziarului AgroMediaInform

Federaţia Naţională a Agricultorilor din Moldova AGROinform 
a realizat acest clasament la solicitarea agenţiei de presă IPN, 

iar noi suntem bucuroși să îl prezentăm și cititorilor noștri.



Redactor-șef: Stela VDOVÎI 
Machetare: Victor PUȘCAȘ 

Adresa redacției: MD-2004, Chișinău, 
bd. Ștefan cel Mare, 123 V. Tel.: 23-56-98 
e-mail: publicitate@agroinform.md  
www.agravista.md 

Tiparul executat la tipografi a «PRAG-3»             Comanda nr. 686

Tiraj: 3500

Federaţia Naţională a Agricultorilor din Moldova AGROinform
Bd. Ştefan cel Mare 123V

MD – 2004, Chişinău, Moldova
Tel (+373 22) 23 56 01, fax (+373 22) 23 78 30

Cantemir (273) 2 28 53
Drochia (252) 2 70 32
Edineţ (246) 2 43 84
Făleşti (259) 2 29 51
Hânceşti (269) 2 34 08
Nisporeni (264) 2 38 57

Orhei (235) 2 49 55

Peresecina (235) 47 2 67

Râşcani (256) 2 45 84

Ungheni (236) 2 34 55

Cahul (299) 2 14 13

Organizaţiile regionale ale Federaţiei AGROinform:

AGROinformmediamedia©

TOTALURI

Așa cum la fi ne de an 
de obicei se fac totaluri, 
se punctează realizările 
și se mai fac și planuri 
de viitor, reprezentanţii 
Organizaţiilor Regionale 
ale Federaţiei Naţionale a 
Agricultorilor din Moldova 
AGROinform s-au reunit la 
sfârșitul săptămânii tre-
cute în cadrul unui atelier 
de lucru de totalizare. La 
evenimentul, care a avut 
loc în incinta ofi ciului 
AGROinform din Chișinău 
au participat Directorii 
Organizaţiilor Regionale, 
membrii echipei naţiona-
le, precum și Directorul 
Executiv  al Federaţiei, 
Dna Aurelia Bondari, și 
vicedirectorul, Dl Iurie 
Hurmuzachi. 

Realizări, totaluri, rezul-
tate, perspective, planuri și 
angajamente... Acesta a fost 
genericul evenimentului, 
care, de altfel, a fost total-
mente dedicat activităţii pe 
care au desfășurat-o Organi-
zaţiile Regionale pe parcursul 
anului 2017. An care s-a 
dovedit a fi  unul rodnic, dar 
care a solicitat efort și multă 
muncă. An în care  s-au 
realizat obiective înalte, dar 

care a adus cu sine și 
multe responsabilităţi. 
An care a venit cu 
provocări îndrăzneţe, 
dar care a insufl at și 
încrederea în faptul că 
prin eforturi comune,  
implicare și dorinţă, 
lucrurile pot fi  schim-
bate spre bine. 

În numerele an-
terioare v-am relatat 
despre realizările 
Federaţiei Naţionale 
a Agricultorilor din 
Moldova AGROinform 
în cifre îi în fapte. 

Număr de număr v-am 
povestit despre evenimen-
tele organizate, despre felul 
în care fi ecare producător 
agricol poate benefi cia de 
suport și susţinere din partea 
specialiștilor AGROinform, 
despre faptul că ne intere-
sează și ne implicăm cu tot 
sufl etul în ceea ce înseamnă 
muncă întru prosperare. De 
această dată, cuvânt se oferă  
Organizaţiilor AGROinform 
din regiuni: 

TUDOR DARII, 
Director Executiv 
AO „AGRO-CONS”, Drochia

”Se spune că totul se perce-
pe prin comparaţie, iar dacă e 
să comparăm cu anii prece-
denţi, pot spune cu siguranţă 
că organizaţia ”AGRO-CONS”, 

REALIZĂRI ȘI  PERSPECTIVE
reprezentanţa AGROinform 
din Drochia a făcut un salt. 
Membrii organizaţiei noastre 
deja urmează să aprecieze 
dacă acest salt este mare, 
sau este mai mic... Pot afi rma 
că este unul evident. Ne-am 
lărgit spectrul domeniilor în 
care prestăm servicii – avem 
servicii noi, care nu au fost 
până acum și la acest volum 
de lucru, la un moment dat ne 
făceam griji că nu vom face 
faţă. Asta ne pune pe gânduri 
să ne mărim staful, să anga-
jăm specialiști tineri. 

Membrii organizaţiei 

noastre sunt cei mai scumpi, 
iar în ajun de sărbători le 
doresc ca în primul rând să 
fi e sănătoși, să aibă realizări 
frumoase și vânzări efi ciente. 
Dacă vor avea vânzări bune, 
vor avea și un ban pentru 
a se putea dezvolta. Echipei 
noastre îi doresc să fi e așa 
consolidată cum este acum, 
să crească profesional, multă 
sănătate și prosperare!”

VERA GROZAVU, 
Director Executiv, 
AO „ORHCONSINFO”, Orhei

”Pentru membrii Orga-
nizaţiei Regionale AGRO-
inform a fost un an foarte 
benefi c, un an cu multe 
evenimente importante. Am 
activat atât în cadrul proiec-
tului oferit de către Federaţia 

Naţională a Agricultorilor 
din Moldova, cât și din cadrul 
altor proiecte. Am avut un 
suport deosebit la întocmirea 
dosarelor de subvenţionare 
pentru producătorii agricoli 
din Orhei, am organizat 
instruiri pentru ei, ceea ce a 
fost un suport considerabil 
în obţinerea subvenţiilor. Dar 
aceasta constituie doar o 
mică parte a acelui volum de 
muncă, pe care l-am depus 
noi pe parcursul acestui an! 

Vreau cu această ocazie 
să aduc sincere mulţumiri 
colegilor, pentru aportul lor la 
organizarea activităţilor. De 
asemenea, doresc membrilor 
organizaţiei noastre multă 
sănătate, succese și realizări 
frumoase!” 

VICTOR CIMPOIEȘ, 
Director Executiv 
AO ”CUTEZĂTORUL”, Fălești 

”Din moment ce toate 
obiectivele puse în faţa orga-
nizaţiei noastre regionale în 

cadrul Adunării Generale au 
fost realizate, pot spune că 
anul 2017 a fost un an bun! 
Chiar săptămâna trecută am 

analizat rezultatele noastre 
– toţi indicatorii stipulaţi în 
contractul de grant au fost 
îndepliniţi, toate activităţile 
preconizate au fost organizate 
la cel mai înalt nivel ţi cu un 
impact benefi c pentru mem-
bri. A fost un an bun pentru 
membrii noștri – fermieri, 
antreprenori, care au avut 
ocazia să studieze experienţa 
României, a Uniunii Europe-
ne în domeniul agriculturii, 
inclusiv, în domeniul agricul-
turii ecologice. 

Membrii AO ”CUTEZĂ-
TORUL” au cucerit multe din 
premiile și diplomele confe-
rite la ziua antreprenorului, 

organizată în raionul Fălești, 
unde la domeniul agricol, tot 
piedestalul a fost al membri-
lor Federaţiei AGROinform și 
ai Organizaţiei Regionale din 
Fălești. 

De asemenea, ne-a impre-
sionat anul acesta rezulta-
tele Federaţiei Naţionale a 
Agricultorilor din Moldova, 
AGROinform, care ne-a impli-
cat în realizarea mai multor 
contracte, servicii. Astfel, am 
organizat 26 de seminare, în 
cadrul cărora am informat 
tinerii antreprenori despre 
oportunităţile de fi nanţare a 
programului IFAD, am organi-
zat o vizită de studiu a fermi-
erilor ecologici în Georgia și 
câteva vizite de studiu a fer-
mierilor Georgieni în regiunea 
de nord a Republicii Moldova. 
De asemenea, am creat o bază 
de date a fermierilor ecologici, 
cu care pe viitor vom conlucra 
și vom continua activităţile în 
acest domeniu. 

Pe sfârșit de an, doresc 
familiei AGROinform multă 
sănătate, fericire, puteri noi 
pentru anul 2018, fi indcă 
ne așteaptă proiecte noi și 
ambiţioase, implementarea 
cărora va depinde, inclusiv de 
fi ecare Organizaţie Regională, 
or activităţile preconizate 
pentru anul viitor sunt foarte 
interesante ţi importante și 
corespund necesităţilor pro-
ducătorilor agricoli din ţara 
noastră. La mulţi ani!”

TATIANA FINIUC, 
Director Executiv, 
AO ”AGROinform”, Edineţ

”După părerea mea, 
anul 2017 a fost un an bun. 
Desigur, pentru organizaţia 
noastră a fost un an soli-
citant, bogat în activităţi, 
într-un cuvânt – am muncit 
mult, dar am și fost răsplătiţi 
pe potrivă. Am un sentiment 

de împlinire acum, la sfârșit 
de an.

Vreau să doresc la toţi – 
benefi ciarilor noștri, mem-

brilor organizaţiei noastre, 
colegilor noștri – tuturor - 
sănătate, prosperare, realizări 
frumoase! Să ne dea Domnul 
ploi la timp și roadă bogată. 
La anul și la mulţi ani!”

PETRU IONEL, 
Director Executiv, 
AO ”Nis-Agroinform”

”Pentru Organizaţia noas-
tră anul care s-a scurs a fost 
un an foarte bun, un an plin 
de realizări, un an plin de rela-
ţii foarte bune, pe care le avem 
cu membrii noștri. La Nis-
poreni a apărut un spirit de 
dezvoltare a antreprenoriatu-
lui. El a zăcut foarte mult, dar 
acum producătorii agricoli, 

membrii organizaţiei noastre, 
au început să-și dezvolte cu 
pași rapizi afacerile, se con-
struiesc frigidere, se plantează 
plantaţii de viţă de vie, soiuri 
de masă, plantaţii de pruni, 
adică vorbim despre produse 
cu valoare înaltă. Au început 
a se construi sere, se plantea-
ză pomușoare. Consider că 
acest spirit de antreprenoriat 
se dezvoltă, inclusiv datorită 
eforturilor noastre, pe care 
le-am depus, pentru a orienta 
membrii organizaţiei noastre 
către aceste activităţi, care le 
vor aduce un venit stabil.

Pentru anul care vine, le 
doresc membrilor organiza-
ţiei noastre să prelungească 
lucrurile bune pe care le-au 
început, să iniţieze noi afa-
ceri, pentru bunăstarea lor și 
pentru prosperarea economiei 
per total. Iar organizaţia  
”Nis-Agroinform” va fi  tot 
timpul alături de producătorii 
agricoli, alături de membrii 
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După cum știţi, dragii 
noștri, în numerele 
anterioare ale ziarului 
nostru, am lansat un 
concurs pentru cititori, 
al cărui premiu mare, un 
telefon marca SAMSUNG, 
urma să încurajeze pe 
unul dintre cei mai fi deli 
și interesaţi cititori ai 
ziarului. 

Între sugestiile pe 
care le-am primit la 
redacţie au fost multe 
cuvinte de încurajare. 
Am înţeles, cu această 
ocazie, că ziarul AgroMe-
diaInform este, cu ade-
vărat un bun prieten al 
producătorilor agricoli, 
și nu numai! 

Ne-aţi sugerat diver-
se tematici, idei și chiar 
ne-aţi invitat în ospeţie 
să vedem cum munciţi zi 
de zi, cum Vă construiţi 
afacerea în agricultură, 
cum faceţi faţă provocă-
rilor... Vom veni nea-
părat. De asemenea, în 
anul care vine, am pregă-
tit pentru cititorii noștri 
noi rubrici, interlocutori 
interesanţi, relatări 
despre tot ce este cel mai 
nou și cel mai util pentru 
Dumneavoastră!

De această dată, 
premiul nostru a plecat 
la Ion Jornea, în raionul 
Fălești, satul Chetriș.

Ion Jornea este un 
tânăr producător agricol, 
care activează în domeniu 
din anul 2006, mai întâi, 
în calitate de agronom în 
gospodăria părinţilor, apoi 
a preluat administrarea 
afacerii, iar așa cum este 
membru al AO ”CUTE-
ZĂTORUL”  din Fălești, 
și, respectiv, al Federaţiei 
Naţionale a Agricultorilor 
din Moldova, este abonat 
și la ziarul nostru. Cele 
mai interesante, spune 
cititorul, sunt istoriile de 
succes, care încurajează, 
motivează și ajută să afl i 
mai multe despre reușitele 
altor producători. 

Din sugestii pentru 
viitor, ne-a solicitat mai 
multe articolele des-
pre tehnologiile noi în 
agricultură, explicate de 
către experţi și specialiști 
în domeniu, cu referire la 
posibilităţile de aplicare 
în condiţiile de la noi. 

O altă sugestie ar fi  
informaţie cât mai amplă 
despre oportunităţi de 
atragere a investiţilor  în 
agricultură. Este singu-
rul ziar de profi l agricol 
despre care, zice că e 
interesant și util și ne în-
curajează să ţinem pasul 
cu noutăţile actuale. 

”În condiţiile actuale, 
practic este imposibil să 
faci agricultură perfor-
mantă fără susţinerea 
statului, cel puţin la etapa 

aceasta”, spune 
agricultorul. La 
rândul său, zice 
că activează așa 
cum activează 
orice fermier. Are 
studii în domeniul 
agricol – a absol-
vit Universitatea 
Agrară. În prezent 
prelucrează 500 ha 
cu culturi de câmp, 
fl oarea soarelui, po-
rumb, iar în 2013 a 
înfi inţat și o livadă 
de cireși, care în 
acest an trebuie 
deja  să intre în 
rod. Planurile de 
viitor și le face tot 
pentru agricultură, 
și asta bucură, de-
oarece am întâlnit 
la fălești (datorită 
concursului nos-

tru) un tânăr agricultor, 
îndrăgostit cu adevărat 
de pământ, de ceea ce 
face, cu multă dorinţă  de 
a cunoaște cât mai mult 
în domeniu pentru a-și 
dezvolta afacerea spre 
binele familiei sale, spre 
prosperarea ţării. 

Succese, Ion, la mia 
mult și la  mai mare!  

ZIARUL AgroMediaInform 
ÎȘI PREMIAZĂ CITITORII!

organizaţiei , acordându-le  
suport și susţinere. Sărbători 
fericite tuturor!

NATALIA GUŢU, 
Director Executiv, al Asociaţiei 
Femeilor de Afaceri din Sectorul 
Rural, Râşcani

”Anul 2017 a fost un an 
bun  și productiv pentru orga-
nizaţia noastră, am realizat 
absolut toate obiectivele, care 
ni le-am propus la început de 
an, iar acum în prag de an 
nou, doresc tuturor un an cel 
puţin așa de rodnic ca și anul 
care s-a scurs, să ajungem și 
la anul viitor, cu emoţii  pozi-
tive, rezultate frumoase.”

MARIA ROTARU, 
Director Executiv al Centrului 
de Extensiune în Agricultură, 
Hânceşti

”Dacă e să vorbim despre 
anul 2017, pentru Organiza-
ţia Regională din Hâncești, 
acesta a fost un an foarte 
bun! Un an cu rezultate 
foarte bune, de care nu am 
înregistrat până acum. Și 

important este că le-am 
reușit pe toate, deși am avut 
mult de lucru. Până la 31 

octombrie am reușit și cu 
dosarele de subvenţionare 
pentru absolut toţi mem-
brii noștri, iar organizaţia 
noastră întrunește producă-
tori agricoli din mai multe 
raioane. Marea majoritate 
dintre aceștia deja și-au 
primit subvenţiile, alţii 
urmează  să le primească 
în 2018. De asemenea, am 
organizat patru instruiri 
în cadrul măsurii 5 pen-
tru producătorii agricoli, 
solicitanţi de subvenţii. Toţi 
au primit certifi cate și au 
depus dosarele pentru sub-
venţionare. Este un avantaj 
și pentru benefi ciari, dar și 
pentru organizaţia noastră 
ca să ne promovăm serviciile 
noastre. Ne străduim pentru 
anul viitor să reușim, la fel 
să organizăm evenimente 
interesante, utile și de cea 
mai înaltă calitate. 

Pentru anul care vine, le 
urăm producătorilor agri-
coli, membrilor organizaţiei 
noastre, succese și realizări! La 
fel, vreau să felicit colegii,  or-
ganizaţiile cu care colaborăm, 
Direcţia Agricolă și Consiliul 
Raional Hâncești, și Agenţia 
Teritorială AIPA. Le doresc tu-
turor un an bun, roade bogate 
și multă, multă sănătate!”

VALERIU BOTNARI,
”Centrul Pentru Iniţiativa Privată”, 
Ungheni

”Chiar dacă la început de 
an aveam unele suspiciuni și 
îndoieli, ne făceam griji pen-
tru rodă, inclusiv  din cauza 
intemperiilor din această 
primăvară, până la urmă, 
când am început să facem 
totalurile, într-adevăr, s-a 
dovedit a fi  un an bun, gradul 
de satisfacţie a benefi ciarilor 
noștri este destul de înalt, 
avem și aprecierile respective. 

Cu prilejul sărbătorilor 
de iarnă, doresc tuturor ca 
căldura și lumina dintr-un 
anotimp atât de rece să Vă 
însoţească mereu, fi ind pretu-
tindeni un garant al condiţii-
lor optime de viaţă, muncă și 
creaţie, a celor mai frumoase 
proiecte de viitor și speranţe! 
La mai mult și la mai mare!”

Toate aceste realizări, 
împărtășite în cadrul atelie-
rului de totalizare a reprezen-
tanţilor Organizaţiilor Regio-
nale ale Federaţiei Naţionale 
a Agricultorilor din Moldova 
AGROinform, inspiră, dau 
puteri și încurajează la fapte 
mari și rezultate pe potrivă. 
Iar așa cum evenimentul s-a 
produs pe sfârșit de an, chiar 
în ajunul sărbătorilor de iar-
nă, nu au lipsit nici surprize-
le, nici magia, nici colindele! 

O ceată de colindători 
a vizitat ofi ciul Federaţiei 
Naţionale a Agricultorilor 
din Moldova, iar tombola cu 
surprize cu premii pentru 
ofi ciile AGROinform din 
regiuni, a adus, împreună cu 
valoarea cadourilor, magie 
în atmosfera de sărbătoare a 
evenimentului. 

AȘA MUNCIM, AȘA CELEBRĂM! LA MULŢI ANI!
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AIPA A ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINŢĂ DE TOTALIZARE ASOCIAŢIILE DE PROFIL
De asemenea, în cadrul 

ședinţei, au fost discutate 
problemele care apar din 
partea producătorilor agricoli 
în vederea accesării sub-
venţiilor, prin nerespectarea 
cerinţelor și condiţiilor din 
Regulamentul de subvenţio-
nare, precum și difi cultăţile 
cu care se confruntă agricul-
torii la accesarea creditelor, 

necesitatea de a subvenţiona 
construcţia staţiilor de epu-
rare, și alte aspecte.  

Totodată, dl N. CIUBUC a 
prezentat dosarele respinse 
pe asociaţii și a specifi cat 
motivul respingerii acestora 
de către AIPA, în vederea 
scăderii, pe viitor, a numă-
rului de dosare respinse. În 
acest context, menţionăm că, 

numărul de dosare respinse 
în 2017, a scăzut cu peste 
50% faţă de numărul de 
dosare respinse în 2016. 
Acest fapt se datorează atât 
eforturilor depuse de colabo-
ratorii AIPA în comunicarea 
cu benefi ciarii, cât și creșterii 
experienţei și responsabilită-
ţii producătorilor agricoli”, a 
precizat dl CIUBUC.

Directorii asociaţiilor de 
profi l au interacţionat cu 
conducerea AIPA, dar și cu 
Secretarul General de Stat 
al Agriculturii, Dezvoltării 
Regionale și Mediului, Iurie 
Ușurelu și Secretarul de Stat 
al Agriculturii, Dezvoltării 
Regionale și Mediului, Vasile 
Luca, venind cu consta-
tări privind activitatea de 
subvenţionare pe domeniile 
de profi l, precum și cu noi 
propuneri de modifi care a 
Regulamentului de subven-
ţionare, întru efi cientizarea 
procesului de subvenţionare.

La fi nalul ședinţei, direc-
torul N. CIUBUC a apreciat 
rezultatele obţinute prin 
eforturile comune depuse de 
către AIPA și asociaţiile de 
profi l și a invitat asociaţiile 
pentru a colabora la fel de 
productiv și pe viitor.

AGENŢIA DE INTERVENŢIE ȘI PLĂŢI PENTRU AGRICULTURĂ 
CERTIFICATĂ LA STANDARDUL ISO 9001:2015

Urmare a procesului de ajustare a 
sistemului de management al calită-
ţii al AIPA la cerinţele standardului 
internaţional, succedat de evaluarea 
minuţioasă a elementelor sistemului 
de management al calităţii de către 
Societatea Română pentru Asigurarea 
Calităţii, la 18 decembrie 2017, „Agen-
ţia de Intervenţie și Plăţi pentru Agri-
cultură” a fost certifi cată la standardul 
internaţional de calitate ISO 9001:2015 
în domeniul administrării fondului na-
ţional și resurselor partenerilor externi 
alocate pentru plăţi și intervenţie în 
agricultură și mediul rural.

Certifi catul ISO 9001:2015 se 
bazează pe principii ale sistemu-
lui de management al calităţii 

care includ orientarea spre client, 
angajamentul top managementu-
lui, abordarea pe bază de proces 

și îmbunătăţirea continuă. Scopul 
obţinerii certifi catului ISO este de 
a confi rma potenţialilor și actuali-
lor benefi ciari de sprijin fi nanciar, 
partenerilor de dezvoltare și dona-
torilor externi, capabilitatea orga-
nizaţiei de a administra fondurile 
transmise în gestiune în conformi-
tate cu cerinţele stabilite.

În acest sens IP AIPA își asu-
mă angajamentul de a îmbunătăţi 
continuu sistemul de management 
al calităţi pentru a asigura furniza-
rea serviciilor conforme cu cerin-
ţele prestabilite de cadrul legal 
și pentru a asigura satisfacerea 
necesităţilor producătorilor agricoli 
și atingerea așteptărilor părţilor 
interesate.

CODUL FUNCIAR A FOST MODIFICAT 
ÎN BENEFICIUL AGROTURISMULUI

La iniţiativa Ministeru-
lui Agriculturii, Dezvoltării 
Regionale și Mediului a fost 
modifi cat și completat cu un 
articol nou Codul funci-
ar al Republicii Moldova. 
Modifi cările au intrat în 
vigoare pe 22 decembrie, 
după publicarea acestora 
în Monitorul Ofi cial și se 
referă la folosirea terenu-
rilor cu destinaţie agricolă 
în activităţi de turism rural 
(agroturism), fapt ce va 
spori agroturismul în ţara 
noastră.

În acest context, legea 
recunoaște proprietarilor de 
terenuri agricoli dreptul de 
a amplasa pe terenurile cu 
destinaţie agricolă, struc-
turi de primire turistică, 
din categoria pensiunilor 
agroturistice, fără a fi  ne-
cesar schimbarea destina-
ţiei terenurilor. Acest drept 
poate fi  exercitat în cazul 
când proprietarul terenului 
practică activitate agrico-
lă de cel puţin 5 ani. De 
asemenea, proprietarii de te-
renuri agricole, care practică 
o activitate agricolă legată 
de creșterea animalelor, 
cultivarea diferitelor tipuri 
de plante, livezi, pomi fructi-
feri, viţă de vie, nu  vor mai 
achita achita sute de mii 
de lei pentru scoaterea din 

circuitul agricol a terenu-
lui, datorită modifi cărilor și 
completărilor aduse Codului 
funciar. În acest sens, este 
necesar de respectat legisla-
ţia în domeniul urbanismu-
lui și turismului.

De asemenea, a  fost 
ajustat art. 99 din Codul 
funciar în conformitate cu 
prevederile art. 36 și art.73 
din Codul funciar, ce au fost 
modifi cate prin Legea nr. 108 
din 11 mai 2012.  

În termen de șase luni, 
Guvernul va aduce actele 
sale normative în concor-
danţă cu legea și va înainta 
Parlamentului propuneri 
privind ajustarea cadrului 
legislativ.

În data de 26 decembrie curent, asociaţiile de profi l au 
fost întrunite în ședinţă de totalizare de către Agenţia d e 
Intervenţie și Plăţi pentru Agricultură (AIPA).

În cadrul ședinţei, directorul AIPA, Nicolae CIBUC, a 
prezentat rezultatele subvenţionării pentru anul 2017, a 
totalizat obiectivele realizate în anul curent și a trasat 
priorităţile pentru anul 2018. Pe durata prezentării, direc-
torul AIPA a comunicat date statistice pentru a evidenţia 
dinamica procesului de subvenţionare din ultimii ani.

Pe parcursul lunii curente, Agenţia 
Naţională pentru Siguranţa Alimentelor 
a organizat  pentru prima dată în toate 
raioanele, întruniri cu participarea re-
prezentanţilor administraţiei de nivelul 
I, a primarilor localităţilor, reprezentan-
ţilor mediului de afaceri și a directorilor 
instituţiilor de învăţământ. În cadrul 
acestor adunări, șefi i Direcţiilor Raionale 
pentru Siguranţa Alimentelor au prezen-
tat Rapoarte de activitate a Direcţiilor 
Teritoriale în anul 2017 pe dimensiunile 
ce ţin de sănătatea plantelor, sănăta-
tea animalelor, siguranţa alimentelor, 
protecţia dreptului consumatorilor și 
conlucrarea cu administraţia publică de 
nivelul I și II. Reprezentanţii aparatului 
central al Agenţiei au venit cu concre-
tizări privind măsurile de efi cientizare 
a fortifi cării domeniului de siguranţă a 
alimentelor, rezultatele anului, refor-
marea instituţiei și perspectivele de 
dezvoltare pentru anul 2018.  

Atât rapoartele, cât și dezbaterile 
au demonstrat interesul sporit pentru 
activităţile ANSA și o bună conlucrare 
stabilită pe parcurs între Direcţiile te-
ritoriale pentru Siguranţa Alimentelor, 
administraţia locală, instituţiile școlare 

și preșcolare și agenţii economici din 
teritoriu.

Printre cele mai discutate subiecte la 
întruniri, au fost: modifi cările operate în 
cadrul legislativ din domeniu; competen-
ţele și atribuţiile reprezentanţilor ANSA 
din teritoriu; procedura de achiziţionare a 
produselor alimentare în cadrul institu-
ţiilor de învăţământ prin implicarea în 
comisiile de achiziţii publice a inspectori-
lor din domeniul siguranţei alimentelor.

De menţionat că întrunirile au suscitat 
atenţia factorilor de decizie din comune și 
sate, la ele participând practic majoritatea 
absolută a primarilor, conducătorilor de 
școli și grădiniţe, precum și mulţi agenţi 
economici interesaţi de activitatea Agen-
ţiei. Desfășurarea adunărilor a demonstrat  
oportunitatea implementarea prevederilor 
legislaţiei în domeniu și are ca efect ridi-
carea nivelului de credibilitate și îmbună-
tăţirea imaginii Agenţiei Naţionale pentru 
Siguranţa Alimentelor în teritoriu.

Pentru o conlucrare mai efi cientă cu 
administraţia publică locală de nivelul I 
și II, reprezentanţii mediului de afaceri 
și alte instituţii interesate, și a soluţiona 
problemele care apar în localităţi, ANSA 
va practica desfășurarea unor astfel de 
întruniri de două ori pe an.

ÎN PREMIERĂ ANSA A ORGANIZAT 
ÎNTRUNIRI CU RAPORTAREA ACTIVITĂŢII, 
ÎN TOATE RAIOANELE REPUBLICII
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ASOCIAŢIILE UTILIZATORILOR DE APĂ PENTRU IRIGARE AU DISCUTAT 
DESPRE ASIGURAREA SUSTENABILITĂŢII INFRASTRUCTURII DE IRIGARE

Producătorii agricoli din zone-
le sistemelor de irigare reabilitate 
cu fondurile oferite de Guvernul 
SUA în cadrul Programului Com-
pact s-au întrunit recent în cadrul 
unei conferinţe pentru a discu-
ta despre provocările și lecţiile 
învăţate ce rezultă din experienţa 
ultimilor doi ani de activitate. 
Ediţia a IV-a a Conferinţei anuale 
a Asociaţiilor Utilizatorilor de Apă 
pentru Irigare a fost organizată cu 
suportul Fondului de Dezvoltare 
Durabilă Moldova (FDD Moldo-
va) în parteneriat cu  Proiectul 
USAID Agricultura Performantă 
în Moldova (USAID/APM), care au 
ca scop să susţină durabilitatea 
AUAI și extinderea suprafeţelor 
irigate. Conferinţa a întrunit circa 
80 de persoane: fermieri din aria 
sistemelor de irigare reabilitate, 
reprezentanţi ai autorităţilor 
publice locale  și parteneri de 
dezvoltare.

Una din principalele probleme 
abordate de participanţi se referă la 
suprafeţele reduse de teren agricol 
irigat, în situaţia în care sistemele 
reabilitate oferă acces la apa cali-
tativă pentru irigarea din râurile 
Nistru și Prut. De asemenea, s-a 
discutat despre posibilităţile de în-
curajare a producătorilor agricoli să 
irige fructele, strugurii și legumele 
cultivate pentru a spori calitatea 
și cantitatea recoltei. Actualmente 

cele 10 sisteme de irigare reabili-
tate cu fondurile Guvernului SUA 
permit irigarea a circa 15 mii de 
hectare, oferind mai multe oportu-
nităţi fermierilor din zonă pentru 
dezvoltare și creșterea bunăstării. 
Pe parcursul ultimilor doi ani, în 
zonele sistemelor de irigare a sporit 
cantitatea de apă livrată pentru 
irigare și s-au extins suprafeţele 
irigate cu până la 40%.

Valentina Badrajan, directorul 
executiv al FDD Moldova, a accen-
tuat că scopul reabilitării siste-
melor de irigare este de a stimula 
investiţiile în zonele unde există 
acces la apă, pentru a valorifi ca la 
maximum oportunităţile create. 

„Rezultatele fermierilor care practi-
că agricultură performantă datorită 
irigării trebuiesc multiplicate” a 
menţionat Valentina Badrajan. 

Iurie Ușurelu, secretarul general 
al Ministerului Agriculturii, Dezvol-
tării  Regionale și Mediu (MADRM), 
a asigurat producătorii agricoli 
de susţinere și suport din partea 
Guvernului pentru valorifi carea 
accesului la apa pentru irigare. 
Totodată, reprezentantul MADRM 
a explicat fermierilor că irigarea 
le permite agricultorilor să obţină 
calitate exclusivă la produsele agri-
cole și cantităţi mari de produse 
competitive pe piaţa internă, regio-
nală și internaţională.

Lynn Vega, directoarea interi-
mară a misiunii USAID Moldova, 
a declarat că schimbările clima-
terice sunt probleme reale care 
afectează și Republica Moldova, 
de aceea agricultorii urmează să 
valorifi ce accesul la apă pentru 
a proteja pământul fertil. Lynn 
Vega a menţionat că USAID prin 
intermediul proiectului Agricultura 
Performantă în Moldova va asista 
agricultorii din zonele sistemelor de 
irigare reabilitate să adopte soiuri 
noi și tehnologii moderne de pro-
ducere pentru a spori bunăstarea 
proprie, dar și a comunităţilor unde 
activează.

Producătorii agricoli din aria 

sistemelor de irigare au menţionat 
că în prezent, deși sunt puţine, 
totuși există iniţiative de a investi 
în agricultura performantă și extin-
derea suprafeţelor irigate. În acest 
context, agricultorii au menţionat 
necesitatea revizuirii cadrului legis-
lativ cu privire la AUAI și a condiţi-
ilor de subvenţionare a activităţilor 
de irigare pentru a stimula fermie-
rii să irige terenurile și să practice 
agricultura performantă.  

În cadrul evenimentului, agri-
cultorii au fost informaţi despre 
oportunităţile partenerilor de dez-
voltare în asigurarea durabilităţii 
asociaţiilor, procurarea echipamen-
telor agricole, instruire și asistenţă 
în creșterea culturilor cu valoarea 
înaltă care necesită irigare.

Sursa: sda.gov.md

La fi ne de an au fost 
prezentate rezultatele 
implementării Proiectului 
„Agricultura competitivă în 
Moldova”, subcomponenta 
„Sprijin pentru reabilitarea 
perdelelor forestiere de pro-
tecţie”, durata de implemen-
tare a proiectului a fost de 3 
ani 2014 - 2017.

Viceministrul Mediului, 
Ion Apostol a menţionat 
faptul că, reabilitarea fîșiilor 
de protecţie a fost important 
pentru zona de centru și 
de  sud a ţării, a caror reţea 
de perdele forestiere sunt 
cele mai afectate, inclusiv 
din cauza schimbărilor 
climatice, acum acestea 
vor contribui la preveni-
rea eroziunii și degradării 
solurilor, sporirea fertilităţii, 
umidităţii solului și îmbogă-

ţirea cu substanţe nutritive, 
creșterea biodiversităţii, 
crearea condiţiilor favorabile 
pentru dezvoltarea faunei.

Vicedirectorul Institutu-
lui de Cercetări şi Amenajări 
Silvice, Ion Talmaci, s-a 
referit la benefi ciile sociale 
și economice pe termen 
lung ale reabilitării perde-

lelor forestiere de protecţie 
ce includ locuri de muncă 
temporare și permanente 
pentru efectuarea lucrărilor 
de replantare și îngrijire, 
recoltarea unui volum de 
12,5 mii m3 masă lemnoasă, 
folosită de către autorităţile 
publice locale, în special, 
pentru aprovizionarea local-
nicilor cu lemn de foc, dar 
și ameliorarea condiţiilor 
de mediu, impactul pozitiv 
asupra productivităţii câm-

purilor agricole.
Subcomponenta „Sprijin 

pentru reabilitarea perdele-
lor forestiere de protecţie” 
a  Proiectului „Agricultura 
Competitivă în R. Moldova” 
a fost implementată în zona 
de activitate a nouă entităţi 
silvice: ÎS Iargara, ÎS Silva-
Sud, ÎS Comrat, ÎSC Cimișlia, 

ÎS Hâncești-Silva, ÎS Tighina, 
ÎS Chișinău, ÎSC Manta-V, 
ÎSC Sil-Răzeni. Cheltuielile 
au fost suportate de către 
Guvernul Republicii Moldo-
va în suma de 23 milioane 
de lei și Banca Mondială, 
sub formă de grant prin teh-
nică forestieră în sumă de 
2,3 mil de dolari. Astfel, in 
proiect au fost incluse 2200 
ha de perdele forestiere de 
protecţie gestionate de 76 
primării.

Aproximativ 200 de 
gospodării și patru in-
stituţii social-comunale 
din satul Ocolina, raionul 
Soroca, au fost conectate 
la apeductul magistral So-
roca-Bălţi și în scurt timp 
vor benefi cia de apă pota-
bilă la robinete. Obiectivul 
a fost îndeplinit în cadrul 
proiectului „Crearea condi-
ţiilor de aprovizionare cu 
apă potabilă locuitorilor a 
15 sate din raionul Soro-
ca”, implementat de ADR 
Nord și fi nanţat din Fondul 
Naţional pentru Dezvoltare 
Regională (FNDR).

Aprovizionarea satului 
Ocolina cu apă potabilă 
reprezintă una dintre cele 
trei faze ale proiectului sus-
menţionat.

În cadrul subproiectu-
lui de la Ocolina au fost 
construiţi circa 1,5 km de 
apeduct magistral, aproxi-
mativ 10 km de reţelele de 
distribuţie a apei și o reţea 
de canalizare de 500 m. 
Astfel, reţelele de apeduct 
și electrice, două rezervoare 
a câte 100 m3, 16 hidranţi 
de incendiu, o staţie de 
epurare la școală și o hazna 
la grădiniţă au fost recep-
ţionate vineri, 22 decem-
brie, de către membrii unei 
comisii speciale din compo-
nenţa căreia au făcut parte 

reprezentanţi ai ADR Nord, 
Primăriei comunei Ocolina, 
instituţiilor desconcentra-
te, operatori economici și 
responsabili tehnici.

În următoarea fază a 
proiectului, este planifi cată 
executarea lucrărilor de 
construcţie a sistemelor de 
apeduct în satele Valoave și 
Parcani. Amintim că locui-
torii satului Ţepilova, parte 
a comunei Ocolina, be-
nefi ciază de apă potabilă 
la robinete din luna mai 
a.c. Apeductul care a adus 
apa în toate cele 230 de 
gospodării din Ţepilova 
a fost construit în cadrul 
aceluiași proiect.

Conform Deciziei 
Consiliului Naţional de 
Coordonare a Dezvoltării 
Regionale (CNCDR) nr. 6/17 
din 16.11.2017, lucrările 
executate în cadrul supro-

iectului din satul Ocolina se 
cifrează la 11.077.100 lei.

În urma implementării 
integrale a proiectului 
de creare a condiţiilor de 
aprovizionare cu apă pota-
bilă a locuitorilor din 15 
sate din raionul Soroca, 
va fi asigurat accesul la 
servicii calitative de apă 
pentru 15.879 de persoa-
ne. Totodată, proiectul 
urmărește să regionalize-
ze serviciul de alimentare 
cu apă și canalizare în 
raionul Soroca prin dez-
voltarea managementului 
operatorului economic 
existent, până la finaliza-
rea proiectului. Valoarea 
totală a proiectului este, 
conform cererii de finan-
ţare, de 23.530.410 de lei, 
din care 225.600 de lei 
reprezintă contribuţia Pri-
măriei comunei Parcani.

76 DE PRIMĂRII AU BENEFICIAT 
DE REABILITAREA A 2200 ha 
DE PERDELE FORESTIERE

APA POTABILĂ A AJUNS 
ÎN 200 DE GOSPODĂRII DIN SATUL 
OCOLINA, RAIONUL SOROCA 
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Uniunea Europeană a 
alocat Republicii Moldova 
36,3 milioane de euro sub 
formă de suport bugetar. 
Obiectivele acestei asistenţe 
sunt crearea locurilor de 
muncă, sporirea exportu-
rilor pe piaţa europeană, 
consolidarea administraţiei 
publice, accelerarea dez-
voltării rurale și realizarea 
reformei poliţiei.

 
În particular, mijloacele 

sunt destinate susţinerii 
următoarelor acţiuni: imple-
mentarea Acordului privind 
Zona de Liber Schimb Apro-
fundat și Cuprinzător între 
UE și Republica Moldova, 

implementarea liberalizării 
regimului de vize cu Europa, 
dezvoltarea rurală și a agri-
culturii, realizarea reformei 
politicii fi nanţelor publice și 
a reformei poliţiei. 

Asistenţa a fost oferită 
ţării noastre după ce UE 
a constatat îndeplinirea 
anumitor condiţionalităţi 
și înregistrarea progreselor 
în cadrul celor 
cinci programe. 
Astfel, Republi-
ca Moldova a 
realizat mai multe 
reforme sectoriale 
stipulate în acor-
durile de asistenţă 
bugetară cu UE, 

a îmbunătăţit modalitatea 
de gestionare a fi nanţelor 
publice, iar procesul de pre-
gătire a bugetului a devenit 
mai transparent. Totodată, 
a fost înregistrat un progres 
semnifi cativ în aplicarea 
unei politici macroeconomice 
orientate spre stabilitate, 
inclusiv a reformelor struc-
turale privind stabilizarea și 
o mai bună reglementare a 
sectorului bancar, în confor-
mitate cu programul FMI. 

Printre condiţiile pentru 
continuarea suportului buge-
tar și în anul 2018 se numără 
lupta cu corupţia, reformarea 
sectorului justiţiei, respec-
tarea tuturor mecanismelor 
democratice, implementare 
Acordului cu FMI și realiza-
rea altor reforme importante.

Consiliul de Directori al Fondului Mone-
tar Internaţional a aprobat cel de-al doilea 
raport de evaluare al Acordului cu Republi-
ca Moldova. Urmare a evaluării progresului 
înregistrat în realizarea angajamentelor 
asumate, ţara noastră va primi din partea 
FMI o nouă tranșă, de aproximativ 22,2 
milioane de dolari SUA.

 
Consiliul de directori a apreciat stabilita-

tea macroeconomică și fi nanciară din Repu-
blica Moldova, dar și rezultatele obţinute în 
implementarea Programului de ţară cu FMI. 
De asemenea, ofi cialii de la FMI au menţionat 
succesul autorităţilor în reducerea infl aţiei şi 
au constatat că Bugetul de stat pentru anul 
2018 și cadrul fi scal pe termen mediu pro-

movat de Guvern permit sporirea investiţiilor 
publice și a cheltuielilor sociale.  

Totodată, Consiliul de directori al Fondului 
Monetar Internaţional au încurajat conti-
nuarea reformelor structurale în Republica 
Moldova, inclusiv în domeniul fi nanciar-
bancar, consolidarea sustenabilităţii fi scale 
și a efi cienţei politicii monetare, precum și a 
acţiunilor orientate spre îmbunătăţirea admi-
nistraţiei publice și a climatului de afaceri din 
ţara noastră.

Raportul a fost realizat de către echipa de 
experţi ai FMI, condusă de Ben Kelmanson, 
care în perioada 25 octombrie – 7 noiembrie 
2017 s-a afl at la Chișinău într-o misiune de 
evaluare a Programului de ţară al Republicii 
Moldova cu Fondul Monetar Internaţional.

Reamintim că pe 7 noiembrie 2016, 
Consiliul de Directori al Fondului Monetar 
Internaţional a aprobat un Program pe trei 
ani cu Republica Moldova. Suportul fi nanciar 
de aproximativ 183,1 milioane de dolari SUA 
este acordat ţării noastre în tranșe și vine să 
susţină reformele promovate de Guvern. 

La 1 aprilie 2018 vor fi  valorizate pensiile 
pentru limita de vârstă și cele de dezabili-
tate pentru persoanele care și-au stabilit 
pensia în anii 2012-2013, iar la 1 octombrie 
2018, pentru cei care și-au stabilit pensia 
în anii 2014 - 31 martie 2017. Parlamentul 
a aprobat, în ședinţa de astăzi, efectuarea 
anticipată a următoarelor două etape de va-
lorizare a pensiilor, cu votul a 87 de deputaţi 
din cei prezenţi.

De valorizarea pensiei vor benefi cia circa 
130.746 de benefi ciari de pensie pentru limita 
de vârstă și circa 21.264 de benefi ciari de 
pensii de dizabilitate. Majorarea pensiilor, 
ca urmare a valorizării, va fi  diferenţiată în 

funcţie de anul stabilirii acesteia și de venitul 
realizat de persoană. 

Pentru realizarea valorizării sunt necesari 
199,3 milioane lei în cazul pensiilor pentru 
limita de vârstă și 27,8 milioane lei pentru 
pensiile de dizabilitate. Iniţial, etapele de 
valorizare erau preconizate să fi e realizate 
la 1 aprilie 2019 și 1 aprilie 2020. O altă 
modifi care prevede acordarea dreptului la 
pensie pentru limita de vârstă în condiţii 
avantajoase, pentru persoanele angajate la 
locuri de muncă nocive și foarte grele. Pentru 
a benefi cia de astfel de pensii, atât bărbaţii, 
cât și femeile trebuie să realizeze un stagiu 
de minim 10 ani la locurile de muncă nocive 
și foarte grele. 

Agenţia Naţională 
pentru Reglementare 
în Energetică (ANRE) 
a anunţat pentru peri-
oada 27 decembrie – 9 
ianuarie, preţul plafon de 
comercializare la cea mai 
solicitată benzină Pre-
mium-95 la nivel de 17.54  
lei pentru un litru, iar 
la motorină de 15.72 lei, 
informează MOLDPRES.

Astfel, benzina s-a 
scumpit cu 13 bani per 
litru, după două reduceri 
consecutive cu 26 bani 
și respectiv 12 bani per 
litru, iar preţul la pompă 
la motorină a crescut cu 
11 bani, faţă de scăderea 
cu 24 de bani per litru în 
perioada anterioară. Noile 
preţuri la benzină și mo-
torină vor intra în vigoare 
la miezul nopţii. Operatorii 
nu vor avea dreptul să co-

mercializeze cu amănuntul 
carburanţii la preţuri mai 
mari decât cele stabilite de 
ANRE.

Cotaţia petrolului 
BRENT a oscilat în ulti-
mele două săptămâni la 
nivelul de 65 dolari pentru 
un baril și se cifra în amia-
za zilei de astăzi la 65.10 
dolari pentru un baril, cu 
livrare în februarie. Presa 
internaţională scrie că 
exportatorii americani 
deja de două săptămâni nu 
cresc numărul de plat-
forme de foraj active. În 
prezent, sunt active 747 de 
platforme, iar analiștii pie-
ţei de la Hyundai Futures 
Corp apreciază că este greu 
de spus dacă petroliștii 
americani vor reduce 
numărul de platforme, mai 
ales în condiţii de iarnă.

În Marea Nordului, 
operatorul conductei 

de gaze Forties Pipeline 
System a fi nalizat lucrările 
de reparaţie a conductei și 
a început testarea acesteia. 
Suspendarea extracţiilor 
de ţiţei din zăcământul de 
la Forties, din cauza unor 
reparaţii neplanifi cate 
a conductei, a condus la 
începutul lunii decembrie 
la o creștere bruscă a 
preţurilor la petrolul Brent. 
Conducta asigură livrarea 
petrolului din 85 de zăcă-
minte din Marea Nordului 
și are o capacitate de 450 
mii de barili pe zi.

Luni, ministrul irakian 

al energiei, Jabbar al-
Loubi, a declarat că se 
așteaptă ca preţurile 
să crească în 2018 pe 
fondul scăderii rezervelor 
mondiale de ţiţei și al 
creșterii cererii din partea 
Chinei și Indiei. Între timp, 
ministrul rus al energi-
ei, Alexander Novak, a 
declarat într-un interviu 
că Rusia îndeplinește con-
diţiile acordului OPEC + și 
a produs în 2017 aproxi-
mativ aceeași cantitate de 
petrol ca în anul precedent 
- 10,98 milioane de barili 
pe zi.

36,3 MILIOANE DE EURO, SUPORT 
BUGETAR DIN PARTEA UE

22,2 MILIOANE DE DOLARI 
DIN PARTEA FMI

PARLAMENTUL A APROBAT 
VALORIZAREA ANTICIPATĂ A PENSIILOR

RI 

BENZINA ȘI MOTORINA 
SE SCUMPESC 

Conform bazei de 
date a Agenţiei Naţio-
nale pentru Ocuparea 
Forţei de Muncă până 
marţi, 22 decembrie 
2017 erau în evidenţă 
8896 locuri de mun-
că vacante. Cele mai 
multe dintre ele sunt 
în Chișinău și Bălţi, iar 
cele mai puţine în Drochia - 23, 
și Dubăsari - 18.

Pentru persoanele cu nivel 
de instruire superior şi mediu 
de specialitate sunt disponibile 
1911 locuri de muncă vacante, 
constituind cca 21% din numărul 
total de locuri vacante. Cele mai 
multe sunt disponibile în sectorul 
sănătăţii și învăţământului.

Pentru persoanele cu nivel 
de instruire secundar profesional 
și pentru muncitorii necalifi caţi, 
Agenţia Naţională pentru Ocupa-
rea Forţei de Muncă oferă 6985 
locuri de muncă, ce constituie 

79% din numărul total de locuri 
de muncă vacante. Dintre care 
peste 2000 mii sunt disponibile 
în industria textilă și confecţii.

Iar muncitorii necalifi caţi le 
sunt puse la dispoziţie următoa-
rele locuri de muncă: muncitor 
auxiliar (697), îngrijitor încăperi 
de producţie și serviciu (156), 
hamal, ajutor de educator ș.a.

Persoanele afl ate în căutarea 
unui loc de muncă, se pot adresa 
agenţiilor teritoriale pentru 
ocuparea forţei de muncă sau 
pot accesa Portalul pieţei muncii: 
angajat.md, unde sunt postate 
locurile vacante oferite în fi ecare 
raion, pe profesii.

APROXIMATIV 9000 DE LOCURI 
VACANTE PE PIAŢA MUNCII DIN MOLDOVA
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ȘTIRI LA ZI

La Piaţa Centrală din 
Chișinău, brazii se vând cu 
cel puţin 160 de lei. Ma-
joritatea sunt aduși din 
pepinierele silvice din ţară, 
transmite IPN. Dacă este 
pus în ghiveci cu nisip sau 
pământ, fără rădăcină, 
pomul costă 200 de lei. Dacă 
are rădăcină, ajunge la 300 
de lei. Preţurile cresc cu cât 
bradul este mai înalt și are 
crengile mai bogate.

Potrivit Agenţiei „Moldsil-
va” în acest an în vânzare 
sunt aproape 58 de mii de 
pomi pentru Crăciun. Aceștia 
au început a fi  tăiaţi la mijlo-
cul lunii decembrie, iar preţul 
la pepiniere este de 36 de lei/
metru pentru molid și 25 lei/
metru pentru pin.

Brazii de import sunt mai 
scumpi. La punctele de vân-
zare a brazilor din capitală 
un brad de aproximativ 1,2 
metri, adus din Olanda, costă 
600 de lei.

Cele mai active vânzări de 
Pomi de Crăciun sunt înre-
gistrate de regulă în perioada 
23-31 decembrie, conform 
Agenţiei „Moldsilva”.

De aceea angajaţii pepini-
erelor instituţiei au fortifi cat 
tăierile de conifere după data 
de 20 decembrie, a relatat 
pentru MOLDPRES Viorica 
Caciuc, specialist în Serviciul 
relaţii publice şi informare al 
instituţiei.

„În acest an planifi căm 
să tăiem 58 mii de Pomi de 
Crăciun: 56 mii sunt molizi, 
1600 - pini, precum şi 3100 
de compoziţii din brad, care 
sunt foarte solicitate de con-
sumatori”, a relevat reprezen-
tantul “Moldsilva”.

Conform statisticilor, mai 
mulţi ani la rând, în timpul 
sărbătorilor de iarnă pe pieţe-
le din ţară se comercializează 
în jur de 20 mii de Pomi de 
Crăciun. “Este o tendinţă care 
se menţine, deşi pepinierele 
întotdeauna pregătesc mai 
mulţi arbori. Dar, nici un pom 
nu se pierde, din pepiniere se 
taie doar conform comenzilor 
achitate deja, se vinde exact 
cât e cererea, iar restul rămâ-
ne pentru alt an”, a precizat 
Viorica Caciuc.

Pe de altă parte, con-
sumatorii care aleg pentru 
sărbători brazi naturali şi-ar 
dori ca aceştia să se păstreze 
proaspeţi şi aspectuoşi cât 
mai mult timp. Contactată de 
MOLDPRES, Victoria Covali, 
consultant în Serviciul rege-
nerări, pază, protecţia pădurii 
și gospodăria cinegetică al 
Agenţiei „Moldsilva”, s-a 
referit la unele recomandări 
ca Pomul de Crăciun să-şi 
păstreze cetina verde mai 
multe zile.

„Atunci când i se acordă 
grija de care are nevoie, Po-
mul de Crăciun poate rămâne 
verde vreme de o lună sau 
chiar mai mult. Bradul na-
tural trebuie udat la fi ecare 
două-trei zile, ca să poată 
benefi cia în continuare de 
nutrienţi după ce a fost tăiat. 
Bradul „viu” necesită acelaşi 

tratament care se acordă 
oricărei alte plante decora-
tive din casă: apă, lumină 
pentru fotosinteză, delicateţe 
la manevrare s.a. Un brad de 
înălţime medie (în jur de 1,6 
m) consumă zilnic 200 ml 
de apa, iar cantitatea creşte 
dacă e vorba de o specie cu 
crengi dese şi stufoase sau 
dacă pomul e amplasat lângă 
calorifer ori o altă sursă de 
încălzire”, a menţionat Victo-
ria Covali.

Potrivit consultantului 
„Moldsilva”, un remediu efi ci-
ent pentru îngrijirea brazilor 
ar fi  limonada (nu se are în 
vedere băutura carbogazoasă 
din comerţ). „Combinaţia 
de apă, zahăr şi zeamă de 
lămâie hrăneşte copacul şi îl 
menţine proaspăt câteva săp-

tămâni după ce a fost tăiat, 
iar glucoza din zahăr previne 
pierderea acelor”, a specifi -
cat Victoria Covali pentru 
MOLDPRES.

Preţul propus de pepini-
ere a rămas neschimbat faţă 
de anul trecut şi constituie 
cel puţin 36 de lei pentru un 
metru de molid şi 25 de lei 
pentru aceeaşi dimensiune de 
pin. Compoziţiile din brad vor 
fi  comercializate la preţul de 
8 lei pentru o bucată. Pentru 
pomii ce au o înălţime mai 
mare de 6 m se stabilește un 
supliment de 100 de lei pen-
tru fi ecare metru (molid) și 
70 de lei (pin), care se adaugă 
la preţurile menţionate. 
Mai multe surse afi rmă că, 
potrivit obiceiului, este corect 
ca Pomul de sărbătoare să fi e 
împodobit în seara Ajunului 
de Crăciun. 

97 de automobile noi au fost 
transmise în această săptămână  
reprezentanţilor birourilor vamale 
și subdiviziunilor Serviciului Vamal. 
Cheile de la autovehicule au fost 
înmânate de Prim-ministrul Pavel 
Filip.

 
Șeful Executivului a accentuat 

că activitatea fi ecărui angajat al Ser-
viciului Vamal are un impact major 
asupra percepţiei despre ţara noastră. 
„Vreau să vă spun că astăzi vama s-a 
schimbat. Sunt mult mai multe reac-
ţii pozitive din partea cetăţenilor care 
vorbesc despre calitatea serviciilor 

vamale, despre atitudinea vameșilor 
la intrare sau la ieșire din Republica 
Moldova. Această atitudine nu costă 
investiţii fi nanciare, este doar o 
schimbare de mentalitate și manieră 
prin care trebuie să vă manifestaţi 
atunci când vorbiţi cu oamenii”, a 
menţionat Pavel Filip. 

În context, Prim-ministrul a 
precizat că în 2017, prin contribuţia 
Serviciului Vamal, la bugetul de stat 
au fost acumulate peste trei miliarde 
de lei, cu aproximativ 18% mai mult, 
comparativ cu anul precedent. ”Aces-
te rezultate se datorează reformelor 
pornite la începutul anului 2016. 

Aveţi salarii mai mari, avem posibi-
litatea să vă dotăm cu echipamente, 
dar și veniturile la bugetul statului 
au crescut. Dincolo de aceasta aţi 
avut parte și de investiţii făcute de 
partenerii noștri de dezvoltare. Toate 
aceste lucruri, în complexitate, dau 
rezultate”, a declarat Prim-ministrul.

Autoturismele au fost procurate 
pentru înlocuirea unităţilor de trans-
port învechite.  Astfel parcul auto al 
Serviciului Vamal a fost reînnoit în 
proporţie de circa 50%. Costul total al 
achiziţiei constituie aproximativ 19,8 
milioane lei. Banii au fost alocaţi din 
bugetul de stat.

97 DE AUTOMOBILE NOI PENTRU VAMEȘI

 CÂT COSTĂ LA PIAŢĂ UN BRAD 
ÎN GHIVECI SAU FĂRĂ RĂDĂCINI

VIZITĂ DE STUDIU ÎN ROMÂNIA, PRIVIND 
PRELUAREA BUNELOR PRACTICI ÎN 
GESTIONAREA RESURSELOR 
DE APĂ ÎN AGRICULTURĂ

Un grup de specialiști 
ai Ministerului Agricultu-
rii, Dezvoltării Regionale 
și Mediului au efectuat, 
în perioada 20-21 de-
cembrie  2017, o vizită de 
studiu în România pentru 
a realiza un schimb de 
bune practici în domeniul 
gestionării efi ciente a 
apelor la irigarea terenuri-
lor agricole și în domeniul 
îmbunătăţirii  funciare.

Ofi cialii din ţara noastră  
s-au întâlnit cu specialiști 
din cadrul Direcţiei îmbu-
nătăţiri funciare, Depar-
tamentul relaţii internaţi-
onale și afaceri europene, 
Institutului Naţional de 
Cercetare - Dezvoltare 
pentru Pedologie, Agrochi-

mie si Protecţia Mediului 
și Administraţia Naţională 
„Apele Române” din Ro-
mânia, Agenţiei Naţionale 
de Îmbunătăţiri Funciare, 
subordonată Ministerului 
Agriculturii și Dezvoltării 
Rurale al României

Principalele subiecte 
abordate în cadrul întreve-
derilor, au vizat experienţa 
României privind gestio-
narea apelor de suprafaţă 
și subterane în agricultură 
și procedurile de obţinere 
a autorizaţiei de mediu 
privind folosinţa specială a 
apei, conservarea și sporirea 
fertilităţii solului și proce-
duri de elaborare a proiecte-
lor de îmbunătăţiri funcia-
re. De asemenea, cele mai 
efi ciente practici privind 

procedurile de obţinere a 
autorizaţiei de gospodărire 
a apelor, instituţiile emi-
tente și competenţele de 
emitere a actelor, inclusiv 
necesitatea eliberării a Avi-
zului de gospodărire a ape-
lor,  de către Administraţia 
Naţională „Apele Române” 
sau unităţile subordonate.

 Menţionăm, scopul 
vizitei de studiu a fost 
preluarea bunelor practici 
ale României în gestionarea 
efi cientă a apelor subterane 
și de suprafaţă, la irigarea 
terenurilor agricole și în 
domeniul îmbunătăţirilor 
funciare (irigaţii, combate-
rea eroziunii solului), dar și 
îmbunătăţirea infrastructu-
rii de irigaţii dintre Româ-
nia și Republica Moldova.
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DE LA LUME ADUNATE

TOPUL CELOR MAI PROFITABILE CULTURI 
AGRICOLE PE SUPRAFEŢE MICI ÎN 2017

Cele mai profi tabile culturi agricole sunt 
în atenţia fermierilor care lucrează supra-
feţe mici, uneori doar de un hectar. Aceștia 
își doresc să valorifi ce terenul cât mai bine 
și, dacă este posibil, să obţină profi t de la 
prima recoltă. Sunt puţine culturi agricole 
care oferă această oportunitate, iar lista 
lor depinde și de evoluţia pieţei, dar și de 
modul în care fermierul reușește să vândă 
ce produce. Pentru astăzi am selectat o listă 
de aceste culturi, întocmită de portalul 
agrointel.ro, în consultările cu producătorii 
agricoli români.

VARZA KALE

Este o cultură nouă și este preferată de 
cei care aleg să aibă un stil de viaţă sănătos 
și care sunt dispuși să plătească preţul corect 

pentru varza kale. Aceasta se poate cultiva 
la început pe o suprafaţă de 1.000 de metri 
pătraţi, nefi ind deloc pretenţioasă, iar dacă 
reușiţi să o valorifi caţi, merită să extindeţi 
cultura.

CĂTINA

Este una dintre culturile profi tabile ce 
se menţin în top în ultimii ani mulţumită 
tendinţei de a se consuma tot mai multe ali-

mente funcţionale – adică acele alimente care 
nu doar hrănesc, ci și protejează sănătatea. 
Cătina este ușor de valorifi cat în mai mul-
te forme – sub formă de suc presat la rece, 
tinctură, ulei de cătină sau în amestec cu alte 
produse, precum mierea.

CASTRAVETELE AMAR

Castravetele amar a câștigat mult teren 
anul trecut, reușind să se impună ca una 
dintre culturile cu cel mai mare potenţial de 

profi t. Cunoscută și ca ”insulina vegetală”, 
momordica a devenit mai cunoscut, este cău-
tat de români și au apărut și primii procesa-
tori ai acestei legume-medicament.

TOPINAMBURUL

Topinamburul a fost vedeta anului trecut 
când cercetătorii au pus pune la dispoziţia 

fermierilor un soi românesc, foarte rezis-
tent și foarte productiv. Interesul a crescut 
imediat, chiar și în piaţă unde topinamburul a 
intrat în marile reţele de magazine și în aten-
ţia celor care produc dulceţuri, spre exemplu. 
Iar anul 2017 va marca și primele suprafeţe 
extinse ale acești culturi care aduce profi t.

ROȘIILE

Roșiile – o cultură aparent banală, s-au 
dovedit în ultimii ani ca fi ind o sursă sigu-
ră de venit pentru mulţi legumicultori care 

exploatează suprafeţe mici de teren agricol. 
Atenţie, însă – pentru a valorifi ca roșiile aveţi 
nevoie să stăpâniţi foarte bine tehnologia 
de cultură, să vă planifi caţi bine ciclurile de 
producţie și, foarte important, să urmăriţi 
tendinţele pieţei care apreciază tomatele cres-
cute fără chimicale, din soiuri inedite. 

CĂPȘUNILE

Între cele mai profi tabile culturi pe 
suprafeţe mici nu puteam să nu includem 
căpșunile, care reușesc, an de an, să asigure 

venitul a numeroși mici fermieri. Este adevă-
rat că această cultură are pretenţiile sale, că 
presupune o investiţie importantă în materia-
lul săditor și că trebuie luat în calcul și costul 
zilierilor de care aveţi nevoie pentru lucrările 
agricole și cules.

MENTA

Pe suprafeţele mici de teren agricol 
disponibil se poate cultiva foarte bine menta. 
Alegeţi soiuri care au un aspect comercial 

dacă vreţi să valorifi caţi producţia în stare 
proaspătă, către restaurante sau baruri. Dacă 
vreţi însă să vindeţi apoi menta pentru cea-
iuri, mai bine alegeţi soiuri de mentă bogate 
în uleiuri volatile.

ZMEURA

Despre zmeură se știe de câţiva ani că nu 
îi dezamăgește pe micii fermieri. Cultura con-
tinuă să fi e profi tabilă, mai ales pentru acei 
producători care aleg soiuri care au fructe 

aspectuoase, mari, și care se rezistă mai bine 
la tarabă. Se poate avea în vedere și valori-
fi carea sub formă de dulceaţă, siropuri sau 
chiar zmeură deshidratată.

AFINUL

Afi nul este printre cele mai apreciate 
culturi agricole pentru că recolta este ușor 

de valorifi cat. Aceste fructe se ţin mai bine 
în timpul transportului și sunt foarte cău-
tate pentru că și-au câștigat – pe merit, un 
loc fruntaș în rândul alimentelor sănătoase. 
Așadar, afi nul este una dintre culturile care 
aduc profi t.

MURUL

Murul este una dintre culturile de la 
care puteţi obţine profi t fără să fi e nevoie să 

așteptaţi timp de mai mulţi ani. Pentru mure, 
costul arbuștilor este semnifi cativ și aveţi 
nevoie de un spaţiu de depozitare cu frig pen-
tru că fructele culese vara se alterează rapid. 
Valorifi carea lor depinde mult de aspectul 
comercial al murelor, dar cei care au investit 
în această cultură profi tabilă nu se plâng de 
veniturile obţinute.

CARTOFII MOV

Cea mai profi tabilă cultură a anului 2014, 
cartoful mov și-a păstrat ”fl erul” și pe parcur-
sul următorilor ani. Numărul cultivatorilor 
a crescut, la fel și cererea pe piaţă întrucât 
acum restaurantele și pasionaţii de gătit cau-
tă tuberculii coloraţi pentru reţete sofi sticate. 
Partea bună este că anul trecut a fost unul 
cu spor pentru cartoful mov, obţinându-se 
10-12 kilograme de la fi ecare kilogram de 
sămânţă, o performanţă pe care puţine culturi 
o dau. Totuși, preţul este în scădere: de la 30 
de lei acum câţiva ani, media este la 12-15 
lei. Profi tul rămâne însă considerabil, la fel 

și oportunitatea, mai ales că deocamdată nu 
există exploataţii mari de cartof mov la noi 
în ţară.

ARDEII IUŢI

Soiurile de ardei foarte iuţi sunt o idee de 
afacere ce poate fi  pornită și pe o suprafaţă 
de câteva sute de metri pătraţi. Important 
este să găsiţi seminţe de ardei foarte picanţi, 
preferabil varietăţi cunoscute gurmanzilor 
și celor în căutarea senzaţiilor iuţi. Vorbim 
mai ales de soiurile Habanero, Jalapeno sau 
Cayenne, pentru care seminţele se vând la 

bucată pe internet – 10 seminţe pot să coste 
și 8-10 euro, așa că investiţia iniţială se poate 
ridica și la 1.000 de euro. În rest, pentru a 
vă asigura că veţi avea profi t, este bine să vă 
gândiţi la o minimă procesare – deshidratare, 
măcar, precum și la parteneriate cu restau-
rante sau magazine care pot prelua o parte 
din producţie.

ȘTEVIA DULCE

Ștevia dulce cunoaște un adevărat ”boom” 
la nivel mondial. Străinii plătesc 40-50 de eu-
rocenţi pentru fi ecare kilogram de plantă, iar 
de pe un hectar se pot obţine câte trei-patru 
recolte pe an, de câte circa 10-14 tone fi ecare, 
ceea ce face ca veniturile încasate de la un 
singur transport să fi e de cel puţin 4.000 de 
euro.  Plantă perenă, ștevia are nevoie de 
10.000 de răsaduri la hectar, la un preţ de 30-
40 de lei bucata. În rest, tehnologia de cultură 
este similară cu cea de la lucernă.

SPARANGHELUL

Cheltuielile de înfi inţare a unui hectar de 
sparanghel nu sunt mici: 25.000 de euro la 
hectar, iar la o recoltă de minim 10 tone la 
hectar, care se poate obţine după patru ani, 
profi tul poate ajunge în jurul a 100.000 de 
euro. Care va curge neîntrerupt în buzunarele 
fermierului timp de 15-20 cât este durata de 
viaţă a plantaţiei. 

GĂLBENELE

Cultura plantelor medicinale rămâne 
profi tabilă, iar gălbenelele sunt o opţiune 
bună pentru o investiţie pe 1.000-2.000 de 
metri pătraţi. La 1.500 de mp, într-o zi, se 
adună 80-100 de kilograme de gălbenele, iar 
culesul trebuie făcut trei zile pe săptămână 
pe perioada înfl oririi.
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DE LA LUME ADUNATE

PRODUCEREA RĂSADURILOR: 
CEL MAI BUN PĂMÂNT 
PENTRU RĂSADNIŢA DE LEGUME

Alegerea tipului de pământ pentru producerea de răsaduri este o 
operaţiune destul de difi cilă, având în vedere varietatea de amestecuri 
de substraturi pentru răsaduri comercializate pe piaţă. Dacă nu vreţi să 
cheltuiţi foarte mulţi bani pe amestecurile nutritive ce le puteţi găsi la ma-
joritatea magazinelor de specialitate, trebuie să știţi că aveţi posibilitatea 
să vă produceţi propriul substrat pentru răsaduri din ingrediente naturale.

Producerea răsadurilor necesită folosirea amestecurilor de pămân-
turi nutritive pentru semănături şi repicat. Substraturile alese trebuie să 
se caracterizeze printr-o structură bună, care să asigure o porozitate şi o 
aerare optimă şi să conţină cantităţi sufi ciente de substanţe nutritive într-o 
formă uşor asimilabilă de plante. Aceste amestecuri nu trebuie să formeze 
la suprafaţă o scoarţă, care este foarte dăunătoare mai ales plantelor de 
castraveţi, ridichi de lună şi andive.

Iată care sunt principalele tipuri de substraturi nutritive ce pot fi  folosite 
în răsadniţe:

1. PĂMÂNTUL DE ŢELINĂ

Pământul de ţelină se obţine prin descompunerea ţelinei înierbate. El se 
procură din terenurile cu graminee şi leguminoase. Pământul de grădină se 
obţine din terenurile cultivate cu legume. Acest pământ trebuie în prealabil 
bine dezinfectat, dat prin ciur şi curăţat de diferite materiale străine, ca: 
pietre, resturi de rădăcini etc.

În general este recomandat ca pământul de răsadniţă să se strângă 
vara după terminarea sezonului, obţinându-se un material nutritiv foarte 
valoros. După o dezinfecţie puternică, pământul de răsadniţă se aşează în 
platformă timp de 6 luni pentru a se aerisi, în care perioadă se amestecă cu 
îngrăşăminte minerale sub formă de soluţie.

2. PĂMÂNTUL DE TURBĂ

Pământul de turbă se pregăteşte în orice perioadă a anului şi poate fi  gata 
după 6-12 luni. Se prepară din turba bine descompusă. Pentru a reduce acidi-
tatea se adaugă o cantitate de 3 kilograme var pentru un metru cub de turbă 
proaspătă. Pe perioada păstrării se recomandă lopătarea lui de 1-2 ori.

3. NISIPUL DE RÂU  
DE BAZĂ PENTRU AMESTECURI

Nisipul de râu se foloseşte în mod curent la amestecurile pentru semă-
nături şi repicat. Pentru prinderea plantelor şi grăbirea fructifi cării, producerea 
răsadului în ghivece din pământ ars este înlocuită cu o metodă mai economică, 
aceea a semănatului şi a repicatului în diferite suporturi (cuburi şi ghivece 
nutritive) confecţionate din turbă, plastic, hârtie sau carton. Ghivecele nutritive se 
execută cu ajutorul unor utilaje speciale.

4. SUBSTRATUL NUTRITIV CONŢINE 
TURBĂ, PĂMÂNT ȘI MRANIŢĂ

Patul nutritiv este compus dintr-o parte pământ de ţelină, două părţi 
mraniţă cernută şi nisip, sau din turbă 60%, pământ 20% şi mraniţă 20%, 
care se aşează deasupra patului cald de băligar din răsadniţă. Pământurile 
nutritive pentru semănat şi repicat trebuie în mod obligatoriu dezinfectate 
contra bolilor criptogamice înainte de a fi  depozitate în locuri speciale. 
Tratarea pământului se face pe cale termică sau chimică.

5. CUM ALEGEM PERIOADA OPTIMĂ 
DE SEMĂNAT?

Temperatura optimă pe care trebuie să o atingă pământul din răsadniţă 
sau seră pentru germinarea şi răsărirea seminţelor de legume variază între 
23°C și 27°C. Se remarcă faptul că pe măsură ce temperatura pământului 
scade, se reduce energia de încolţire şi răsărire, mai ales în cazul seminţelor 
uscate, neumectate, favorizându-se şi atacul unor microorganisme patogene.

În zonele sudice şi vestice ale ţării, semănatul tomatelor timpurii are 
loc în prima decadă a lunii februarie, iar a verzei şi a conopidei timpurii nu 
mai târziu de 15 ianuarie. În zonele mai reci şi nordice, semănatul acestor 
culturii are loc cu 2-3 săptămâni mai târziu. Ardeiul şi vinetele timpurii se 
însămânţează cu 10-15 zile după tomatele timpurii.

Sursă selectivă: agrointel.ro; 
facerilataraprodusebio.blogspot.ro

În tradiţia populară, luna ianua-
rie este denumită “Gerar” și se spune 
că este perioada în care se pot face 
prevestiri despre cum va fi  timpul de 
peste an: dacă în ianuarie nu este ger 
și zăpadă, atunci vom întâlni gerul și 
zăpada în lunile martie și aprilie, iar 
dacă în ianuarie e ger, atunci vara 
va fi  secetoasă și călduroasă. Tot 
tradiţia populară spune și că dacă e 
timp frumos în ianuarie, atunci vara 
va fi  ploioasă. 

Chiar dacă abia au intrat în Anul 
Nou, fermierii se gândesc deja la 
primele lucrări agricole. Fie că este 
vorba despre cultura mare, de legumi-
cultură sau de creșterea animalelor, 
muncile nu sunt niciodată ”puse în 
cui”, iar luna ianuarie este momentul 
cel mai bun pentru a pregăti și stabili 
un calendar al anului agricol. Astfel, 
spre exemplu, în cultura mare, în luna 
ianuarie se va continua pregătirea pro-
fesională a fermierilor agricoli – este 
momentul în care se poate face docu-
mentarea despre noi hibrizi, echipa-
mente, tehnici de prelucrare a solului. 
Din 15 în 15 zile se face controlul 
stării de vegetaţie iar când intervin fe-
nomene nefavorabile deosebite (geruri 
puternice, crustă de gheaţă, băltiri de 
apă) controlul se va efectua mai des.

În ianuarie ne ocupăm de îngrijirea 
culturilor de toamnă în funcţie de cele 
constate cu ocazia controlului – spar-
gerea crustei de gheaţă, evacuarea apei 
prin şanţuri de scurgere.

• În ianuarie se face transportul 
gunoiului de grajd în câmp;

• Este un moment bun pentru a 
începe aprovizionarea cu seminţe de 
semănat, îngrăşăminte, insecticide, 
fungicide;

• Toate seminţele trebuie condiţi-
onate, apoi se iau probe şi se trimit la 
laboratorul de control al seminţelor;

• Acolo unde este cazul, se pot face 
ultimele recoltări la porumb, existând 

exploataţii unde nu s-a putut intra cu 
combina în zilele ploioase din toamnă;

• În locul de depozitare al pro-
duselor se face controlul produselor 
depozitate, se iau măsuri de îngrijire 
suplimentară.

LEGUMICULTURĂ

• Se procură seminţe, îngrăşăminte 
chimice, insecto-fungicide necesare în 
primul rând producerii răsadurilor;

• Se verifi că starea culturilor de 
toamnă, evacuând la nevoie apa de pe 
culturi;

• Se transportă în continuare guno-
iul necesar pentru răsadniţe;

• Se începe amenajarea răsadniţe-
lor;

• Se seamănă în răsadniţe varza 
timpurie, conopida timpurie şi gulioa-
rele;

• Legumicultorii care au seră pot să 

înceapă plantatul tomatelor și ardeiu-
lui, pentru cultura forţată;

• Se protejează cu folie de polietile-
nă culturile de frunzoase înfi inţate din 
toamnă – salată, spanac, ceapă verde, 
în cazul în care apar geruri uscate.

VITICULTURĂ

• Se efectuează un control săptă-
mânal al condiţiilor în care se păstreză 
materialul săditor viticol;

• Acum se procură materialul 
necesar pentru mijloacele de susţinere, 
pesticidele, îngrăşămintele chimice, 

material de legat;
• Se repară uneltele şi aparatura;
• Se transportă gunoiul la plantaţi-

ile de vie.

POMICULTURĂ

• Se protejează plantaţiile tinere 
împotriva rozătoarelor;

• Dacă timpul permite se pot exe-
cuta tăieri de fructifi care la speciile de 
sămânţoase;
În plantaţiile pe rod se poate efectua 
curăţirea pomilor prin răzuirea scoar-
ţei, îndepărtarea drajonilor şi lăstarilor 
de pe colet.

CREŞTEREA ANIMALELOR

• Asigurarea unui program de 
mişcare a animalelor, în zilele în care 
temperatura permite;
Pregătirea compartimentelor pentru 
fătări la ovine, care să asigure condiţii 
de igienă, temperatură, umiditate şi 
lumină;

• Supravegherea modului de ierna-
re a familiilor de albine îndepărtarea 
stărilor anormale constatate;

• Încheierea contractelor cu benefi -
ciarii pentru produsele animaliere;

• Aplicarea măsurilor sanitar 
veterinare prevăzute pentru această 
lună;

• Furajarea animalelor la grajd din 
stocurile de furaje depozitate;

• Verifi carea permanentă a condi-
ţiilor de cazare asigurate în adăpost, 
condiţiilor de igienă, aprovizionarea 
cu apă potabilă, protejarea surselor 

de apă contra îngheţurilor, protejarea 
adăposturilor contra curenţilor de aer, 
degajarea căilor de acces la adăposturi 
şi depozitele de furaje, ori de câte ori 
situaţia o cere;

• Transportul în câmp a gunoiului 
de grajd.

APICULTURĂ

• Verifi carea periodică a stupinei 
pentru prevenirea deranjării şi neliniş-
tirii familiilor de albine ca urmare a 
atacului unor animale sau păsări cum 
ar fi : şoareci, păsări de curte, ciocăni-

tori, piţigoi, vrăbii;
• Supravegherea modului de ierna-

re al familiilor de albine prin:
Analiza zumzetului albinelor, prin con-
troale auditive periodice (ascultarea fa-
miliilor cu ajutorul unui tub de cauciuc 
cu diametrul de 0,8-1 cm);

• Analiza diferitelor resturi, a can-
tităţii de albină moartă găsită pe jos, 
în faţa urdinişului, a resturilor scoase 
de pe fundul stupului (cu ajutorul unei 
sârme îndoite sau cu ajutorul „foii de 
control” pusă pe fundul stupului) ori de 
câte ori timpul permite acest lucru;

• Îndepărtarea fără zgomot a gheţii 
şi a zăpezii neafânate de pe scândure-
lele de zbor ale stupilor, desfundarea 
urdinişurilor de albinele moarte şi 
eventual aşternerea în faţa stupilor a 
unui strat subţire de paie sau frunze 
pe care să se poată aşeza albinele 
atunci când execută zboruri de curăţi-
re; verifi carea poziţiei stupilor;

• Prepararea şi administrarea tur-
telor de şerbet de zahăr şi a plăcilor de 
zahăr candi sau de miere cristalizată 
familiilor de albine care au fost intro-
duse la iernare fără sufi ciente rezerve 
de hrană;

• Repararea, curăţirea, dezinfecta-
rea stupilor şi a inventarului apicol, 
vopsirea stupilor; încheierea şi însâr-
marea ramelor; completarea materi-
alului apicol prin achiziţie în funcţie 
de planul de producţie şi dezvoltare pe 
anul care vine.

Sursa: agrointel.ro
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EXTERNE

ABUNDENŢĂ PE PIAŢA CEREALELOR. 
SE ESTIMEAZĂ CREȘTEREA PRODUCŢIEI 
DE PORUMB ȘI A STOCURILOR DE CEREALE

FAO a revizuit previ-
ziunile sale globale pri-
vind cerealele și acum se 
așteaptă ca livrările la 
nivel mondial să crească 
la aproape 3 331 milioane 
de tone, un nivel tot mai 
mare. Indicele FAO pen-
tru preţurile la cereale a 
înregistrat o creștere mică 
în luna noiembrie, determi-
nată de o creștere cu 1,1% 
a cotaţiilor internaţionale 
la orez.

FAO și-a îmbunătăţit 
estimările privind produc-
ţia mondială de cereale 
la 2 627 de milioane de 
tone, cu aproximativ 13,4 

milioane de tone mai mare 
decât estimările sale din 
octombrie, cea mai mare 
parte a creșterii refl ectând 
în principal estimări mai 
mari pentru randamentele 
de porumb din Statele Unite 
și o creștere semnifi cativă 
a suprafeţelor cultivate cu 
porumb în Indonezia.

Producţia globala 
de grâu este în prezent 
estimată la 754,8 milioane 
de tone, în timp ce produc-
ţia de orez este estimată 
la 500,8 milioane de tone, 
ambele fi ind doar cu puţin 
mai jos faţă de nivelurile lor 
record din 2016.

Utilizarea globală a ce-

realelor se așteaptă acum să 
crească cu 1,2% în sezonul 
2017/18, ajungând la 2 599 
milioane de tone, cu o can-
titate mai mare de orez și 
grâu destinate consumului 
uman direct și mai multe 
cereale grosiere utilizate 
pentru hrănirea animalelor.

Rezervele mondiale de 
cereale vor crește până la 
un nivel record de 726 mi-
lioane de tone, potrivit ulti-
melor estimări ale FAO. Se 
așteaptă ca atât stocurile de 
grâu cât și cele de porumb 
să atingă niveluri record.

Stocurile mari se esti-
mează că vor ridica rata 
globală de rezerve versus 
utilizarea cerealelor la 
27,3% până la sfârșitul 
anului 2017/18, atingând 
astfel cel mai înalt nivel din 
ultimii 16 ani.

Sursa: 
gazetadeagricultură.ro

Uniunea Europeană 
(UE) vrea să impună Rusiei 
sancţiuni comerciale anuale 
în valoare de 1,39 miliarde 
de euro (1,65 miliarde de do-
lari), pretinzând că Moscova 
nu îndeplinește cerinţele 
Organizaţiei Mondiale a 
Comerţului (OMC) privind 
porcii și carnea de porc, 
transmite Reuters.

Pe 3 ianuarie 2018, UE va 
trimite solicitarea organis-
mului de reglementare a 

diferendelor din cadrul 
OMC, ceea ce va duce la 
o nouă rundă de dispute. 
În februarie, Organizaţia 
Mondială a Comerţului a 
dat încă o dată câștig de 
cauză Uniunii Europene în 
disputa sa cu Rusia, care 
are drept obiect embar-
goul sanitar introdus de 
Moscova pentru importurile 

de porci și carne de porc din 
spaţiul comunitar.

La începutul lui 2014, 
Rusia a impus acest em-
bargou după descoperirea 
mai multor cazuri de pestă 
porcină africană în Lituania 
și Polonia. În replică, Uniu-
nea Europeană a contestat 
embargoul rusesc la OMC în 
iunie 2014.

Ulterior, în august 2016, 
un organism de reglementa-
re a diferendelor din cadrul 

OMC a decis că embargoul 
sanitar rusesc nu se bazează 
pe standardele internaţionale 
relevante și încalcă normele 
Acordului OMC privind apli-
carea măsurilor sanitare și 
fi tosanitare (Acordul SPS). În 
replică, Rusia a făcut recurs 
la această decizie la instanţa 
de apel a OMC, care a respins 
însă recursul formulat de 
Moscova.

În 6 decembrie, Au-
toritatea Federală Sani-
tară Veterinară din Rusia 
(Rosselkhoznadzor) a anun-
ţat ridicarea restricţiilor 
privind importurile de porci 
și produse pe bază de carne 
de porc din Uniunea Euro-
peană. Dar UE susţine că nu 
au fost ridicate restricţiile 
și a cerut să poată impune 
sancţiuni la o valoarea echi-
valentă cu cea a exporturi-
lor totale din 2013, la care 
se adaugă o creștere anuală 
de 15%.

Sursa: agerpres.ro

SANCŢIUNI UE PENTRU RUSIA: 
1,39 MILIARDE EURO/AN 
PENTRU CARNEA DE PORC!

Marea Britanie ar 
urma să-și piardă titlul de 
cel mai mare importator 
de șampanie din lume, a 
anunţat vineri Uniunea 
producătorilor de șampanie 
din Franţa (UMC), citând 
impactul deprecierii lirei 
sterline în urma referendu-
mului privind ieșirea ţării 
din UE (Brexit), transmite 
Reuters.

Vânzările de șampanie 
către Marea Britanie ar urma 
să scadă cu 10% anul acesta, 
a afi rmat președintele UMC, 
Jean-Marie Barillere. Acesta a 
adăugat: „Din cauza înce-
tinirii economiei Regatului 
Unit, oamenii sunt mai puţin 
înclinaţi să cheltuiască pe 
produse de lux”. 

Datele publicate de asoci-
aţia patronală CIVC din Fran-
ţa arată că vânzările către 
Marea Britanie au înregistrat 
în 2016 un declin de 9%, la 
31,2 milioane de sticle. În 
schimb, livrările către Statele 

Unite, a doua mare piaţă 
de export, au înregistrat în 
2016 un avans de 6,3%, iar în 
funcţie de valoare exporturile 
au urcat cu 4,9%. 

Anul acesta, cel mai mare 
importator de șampanie ar 
putea fi  Statele Unite, care 
deja sunt pe primul loc în 
funcţie de valoarea importu-
rilor. 

De la votul din 23 iunie 
2016 privind ieșirea Marii 
Britanii din UE, lira sterlină 
s-a depreciat cu 14% faţă de 
euro și cu 10% faţă de dolar. 

Printre brandurile de 
șampanie reprezentate de 
UMC se afl ă Moet & Chandon, 
Veuve Clicquot și Ruinart, 
deţinute de LVMH, cel mai 
mare grup mondial de produ-
se de lux. 
Șampania, vinul spu-

mos denumit după regiunea 
Champagne din Nordul 
Franţei, este exportată în 190 
de ţări. 

Sursa: agerpres.ro

Statele din Europa și 
Asia Centrală au făcut 
progrese serioase în redu-
cerea prevalenţei subnutri-
ţiei, însă aproximativ 14,3 
milioane de femei și bărbaţi 
din regiune încă nu primesc 
produsele alimentare de 
care au nevoie iar  proble-
mele de malnutriţie sunt în 
creștere, potrivit unui raport 
al FAO publicat la începutul 
lunii decembrie.

Raportul Situaţia 
securităţii alimentare și a 
alimentaţiei în Europa și Asia 
Centrală 2017 analizează o 
gamă de indicatori privind 
securitatea alimentară și 
alimentaţia pentru a evalua 
progresul statelor în atin-
gerea Obiectivului 2 privind 
dezvoltarea durabilă (Era-
dicarea foamei, asigurarea 
securităţii alimentare și 
îmbunătăţirea nutriţiei, pre-
cum și promovarea agricul-
turii durabile) până în 2030. 
De asemenea, se evaluează 
valoarea energetică a alimen-
taţiei, indicatorii de nutriţie, 
cum ar fi  oprirea în creștere 
și slăbirea, anemia, excesul 
de greutate și obezitatea, pre-
cum și schimbarea dietelor și 
impactul lor asupra diferitor 
grupuri de populaţie.

După progrese conside-
rabile în ultimii ani, situaţia 

din regiune pare a fi  în pre-
zent stagnantă. Prevalenţa 
subnutriţiei a rămas aproape 
neschimbată în Caucaz și 
Asia Centrală, conform rapor-
tului prezentat la Simpozio-
nul Regional privind Siste-
mele Alimentare Durabile 

pentru Diete Sănătoase.
„Sărăcia rămâne singurul 

și cel mai important obstacol 
în calea siguranţei alimen-
tare”, a declarat Vladimir 
Rakhmanin, director adjunct 
al FAO și reprezentant regi-
onal pentru Europa și Asia 
Centrală. „Dar există o cale 
clară înainte. Obiectivele de 
dezvoltare durabilă sau SDG 
oferă un cadru puternic pen-
tru a face faţă provocărilor cu 
care se confruntă statele din 
Europa și Asia Centrală „. 

Pentru a evalua mai bine 
motivele și caracteristicile 

insecurităţii alimentare din 
regiune, raportul FAO include 
noua Scală de Experienţă în 
Insecuritatea Alimentară 
(FIES, eng.), care servește la 
completarea analizei progre-
selor înregistrate în raport 
cu indicatorii Obiectivului 2 

privind Dezvoltarea Durabilă 
(SDG2) privind siguranţa ali-
mentară și nutriţia. Oferind 
o analiză mai detaliată și în 
timp util, noua metodologie 
arată că 14,3 milioane de 
adulţi din regiune au suferit 
de nesiguranţă alimentară 
severă în perioada 2014-16.

Cu toate acestea, pentru 
a evalua pe deplin situaţia, 
datele privind alimentaţia 
colectate de Organizaţia 
Mondială a Sănătăţii (OMS) 
sunt esenţiale, se arată în 
raport. Malnutriţia în una 
sau mai multe dintre cele trei 

forme principale - subnutri-
ţie, supranutritei și defi cien-
ţe în micronutrienţi - este 
prezentă în diferite nivele în 
toate ţările din regiune, se 
afi rmă în raport.

 „Adesea, toate cele trei 
forme coexistă, în ceea ce 
se numește ‘sarcina triplă’ a 
malnutriţiei”, a declarat Ari-
ella Glinni, autorul principal 
al raportului FAO. „Nu este 
neobișnuit ca ţările să experi-
menteze rate ridicate atât de 
subnutriţie cât și de obezitate 
în rîndul copiilor. Defi cienţele 
de micronutrienţi și supranu-
triţia la copii, femei și bărbaţi 
au devenit două probleme 
majore legate de siguranţa 
alimentară și nutriţie din 
întreaga regiune. „

RAPORT FAO: INSECURITATE ALIMENTARĂ ȘI PROBLEME 
DE NUTRIŢIE ÎN EUROPA ȘI ASIA CENTRALĂ 

MAREA BRITANIE AR PUTEA PIERDE 
TITLUL DE CEL MAI MARE IMPORTATOR 
DE ŞAMPANIE DIN LUME
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TEHNOLOGII

PELINUL  ACŢIONEAZĂ ÎMPOTRIVA 
INSECTELOR, FURNICILOR 
ȘI ESTE UTIL ÎMPOTRIVA RUGINII

Coacăzul nu va mai fi  atacat de 
rugină daca alături de el se plantea-
ză pelin. Se folosesc frunzele și in-
fl orescenţele de vară: o linguriţă de 
plantă uscată pentru un litru de apă, 

infuzie sau decoct.  Pentru comba-
terea păduchilor de frunză la pomi 
și arbuști fructiferi  se folosește 
infuzia de pelin preparată din iarba 
întreaga afl ată în pragul înfl oririi. 
Doza este de 200-300 g de pelin în 
stare uscată pentru 10 l de apă. In-
fuzia durează o jumătate de ora. Se 
stropesc părţile de plante afectate 
de păduchi. În caz de atac puter-
nic, se udă solul din jurul plantei 
cu aceasta infuzie. Dacă în timpul 
zborului albiliţei verzei, se stropesc 
plantele de câteva ori cu infuzie de 
pelin, fl uturele va fi  îndepărtat.

Ceai de pelin – 250 g frunze de 
pelin se fi erb în 2 litri de apă. Se 
răcește, se strecoară și se adaugă o 
linguriţă de săpun. Se stropește cu 
această soluţie. Se aplică contra afi -
delor, a omizilor etc. se stropește 
direct asupra dăunătorilor dacă este 
posibil.

PROPOLISUL  ANTIBIOTIC, 
ANTIMICROBIAN, DEZINFECTANT, 
ESTE PREŢIOS IN TRATAREA RUGINII 
ȘI A MUCEGAIURILOR

Produsele pe baza de propolis se 
găsesc în magazinele naturiste: de 
obicei se utilizează soluţia hidro-al-
colica, care vine diluata 1:10.

ROZMARIN  INSECTICID
Infuzie din 250 g planta fără 

rădăcina în 5 l apa  fi erbinte.
Săpun – Spray insecticid cu să-

pun omoară o mulţime de dăunători, 
printre care la loc de frunte se afl a 
limacșii de seră, purecii și păduchii 
de plante.

Pentru insecticide: o lingura de 

săpun ras se dizolvă în 2,5 litri de 
apă. Lichidul se pune într-un pulve-
rizator cu care se stropesc plantele o 
data pe săptămână și după ploaie.

Apa cu săpun – diluaţi 30 ml 
săpun lichid sau detergent de vase 
în 4 litri de apă. Adăugaţi un sfert 
de litru de alcool de 70 grade, apoi 
pulverizaţi imediat. Se clătesc plan-
tele înainte ca apa sa se usuce.

SALVIE  PROTEJEAZĂ VARZA 
DE ATACUL FLUTURELUI ALB

Pentru îndepărtarea fl uturilor de 
varză plantaţi printre rânduri roz-
marin, salvie, menta si cimbru.

SARE  ACARIENI SI VIERMI DE VARZĂ

Soluţie de sare – se amestecă 2 
linguri de sare cu 4 litri de apă. Se 
aplică contra acarienilor și a viermi-
lor de varză.

SUNĂTOARE  INSECTICID
Sunătoarea (pojarniţa) la infuzat, 

timp de o jumătate de oră, 150 

gr sunătoare  proaspătă, tocat mare, 
în 5 litri de apă clocotită. Se răcește, 
se strecoară și se pulverizează 
direct pe plante. Este buna si contra 
muștei de varza si a viermelui de 
porumb.

ULEIURI  INSECTICIDE, AU PROPRIETĂŢI 
ANTISEPTICE, REGENERANTE 
ŞI STIMULANTE

Se utilizează împreună cu alte 
produse, pentru a le mări efectul. 
Cele mai efi ciente sunt cele de ienu-
păr, cimbru, oregano și arborele de 
ceai: 10-15 picături pentru un litru 
de apă. 

Uleiurile aromate (esenţiale) 

de cimbru, salvie si lavanda sunt 
de mare ajutor pentru înlăturarea 
unei mari varietăţi de dăunători 
ai plantelor. Reţetă: 3 picături de 
ulei de cimbru, 3 picături de ulei de 
salvie, 5 picături de ulei de lavanda, 
1 linguriţă de vodca sau de alcool, 
250 ml apă, amestecaţi uleiurile 
esenţiale cu vodcă, ca să se disper-
seze uniform în apă. Puneţi lichidul 
într-un pulverizator și stropiţi minu-
ţios plantele.

Soluţie de ulei – se amestecă 1 
linguriţă de săpun (detergent lichid) 
cu o cana de ulei de bucătărie. Se 
amesteca bine și se adaugă aproxi-
mativ 1 l apă. Se aplică contra mus-
culiţelor albe, acarienilor, afi delor, 
dăunătorilor morcovilor, ai ardeilor, 
vinetelor, castraveţilor, ţelinei etc. 
Se pulverizează direct pe insecte 
daca este posibil.

Uleiul alb. Uleiul alb organic este 
un pesticid natural ușor și rapid de 
preparat. Este folosit pentru a ţine 
sub control păduchii plantelor, afi de-
le, unii gândaci, căpușele și omizi-
le de pe trandafi ri, plante ornamen-
tale, lămâi și alţi copaci fructiferi.

Cum se prepara Uleiul Alb
Aveţi nevoie de: 2 căni de ulei 

vegetal, ½ cană de săpun lichid pur 
(reţetă originala este cu săpun lichid 
organic cu ulei de măsline, dar mai 
jos e și reţeta cu săpun solid), un 
borcan gol sau o sticla cu gâtul larg, 
un recipient pentru spreyere.

Puneţi uleiul vegetal și săpunul 
lichid și scuturaţi bine, până când 
amestecul devine alb. Aţi obţinut 
astfel concentratul de Ulei Alb, care 
trebuie diluat cu apă pentru a putea 
fi  folosit. În acest scop, adăugaţi 
10 ml concentrat la un litru de 
apă (două linguriţe concentrat la 
un litru de apă) și scuturaţi bine. 
Acum puteţi stropi plantele sau 
copacii. Păstraţi-l într-un loc răcoros 
și uscat, durata de depozitare este 
de aproximativ trei luni de la data 
preparării.

Precauţii: folosiţi-l doar când 
vremea nu este foarte caldă. Daca îl 
folosiţi când afară sunt temperaturi 
de treizeci de grade sau chiar mai 
mari, va cauza stricăciuni plantelor, 
deoarece uleiul va astupa porii frun-
zelor. O idee buna este sa îl folosiţi 
dimineaţa sau seara târziu, după 
ce temperatura aerului a scăzut. De 
asemenea, nu îl folosiţi pe plantele 
care au frunze sensibile sau frunze 
acoperite de perișori, va cauza arsuri 
frunzelor. Aplicaţi prin pulverizare 
pe ambele părţi ale frunzelor, pe 
crengi și pe tulpina plantelor, pentru 
a ajunge și la dăunătorii care s-ar 
putea să fi e ascunși.

URZICA  ÎNDEPĂRTEAZĂ INSECTELE 
DĂUNĂTOARE ȘI PARAZIŢII DE ORICE 
GEN, ACTIVEAZĂ COMPOSTUL, 
ACŢIONEAZĂ ȘI CA FERTILIZANT

Urzica este o plantă foarte utilă 
pentru întreţinerea grădinii, pentru 
că ne permite să luptăm cu anumiţi 
paraziţi, precum păduchii, musca 
morcovului și mana.

Macerate: Tocăm 1 kg de urzici 
și le punem la macerat timp de 3 
zile în 9 litri de apă.

Acoperim recipientul. După 3 zile 
putem strecura soluţia obţinuta. Se 
pulverizează în fi ecare săptămână.

Extractul de urzica se obţine din 
1 kg de tulpini cu frunze de urzică în 
10 l apă. Se lasă 12 ore, după care se 
folosește la combaterea păduchilor 
de frunze. Extractul de urzică înde-
părtează acarienii.

Toate reţetele pe bază de urzică 
se prepară utilizând planta întreagă, 
fără rădăcini.

Ferment de urzici: (1 kg de 
urzici la 10 l de apă), lăsând plantele 
să se macereze în apă, vreme de câ-
teva zile. Sucul obţinut se folosește 
la fortifi carea plantelor tinere din 
grădină, ca și la îndepărtarea pu-
ricilor și a ploșniţelor prin pulve-
rizarea cu macerat. Înainte de a-l 
folosi, diluaţi-l întotdeauna cu apă 
(jumătate ferment – jumătate apă), 
ca sa nu provocaţi arsuri pe frunzele 
și rădăcinile plantelor.

Soluţie de urzică (cu sau fără 
tătăneasa) 1 kg urzică proaspătă 
fără fl ori sau rădăcini

– 10 litri de apă de ploaie.  Se 
toacă urzica mai mare, se pune în 
recipientul cu apă de ploaie și se 
acoperă neapărat. Se amestecă în 
recipient în fi ecare zi timp de o 
săptămână.

În acest timp urzica fermentea-
ză, dar emană un miros urât, fapt 
pentru care se pune într-un colţ mai 
îndepărtat al grădinii. După o săp-
tămână se strecoară și se folosește 
1litru de soluţie amestecat cu 9 
litri de apă, ori stropind plantele 
ori udându-le la rădăcină. Dacă se 
folosește și tătăneasa se pune în 
combinaţie cu urzica.

USTUROIUL  ESTE ANTIBACTERIAN, 
ANTIAFIDE, ANTIACARIENI, FĂINĂRI 
ȘI RUGINI, SE UTILIZEAZĂ LA PROTECŢIA 
SEMINŢELOR DE INFECŢII

Grădinarii isteţi cultivă ade-
sea câteva fi re de ceapa și usturoi 
printre trandafi ri, pentru a  proteja 
plantele din vecinătate împotriva 
ciupercilor. Semănaţi între rândurile 
de mazăre, pentru a ţine sub control 
afi dele. Prin mirosul său ţine depar-
te foarte mulţi dăunători, precum și 
făinarea.

Infuzie: 75 g de bulbi la 10 l de 
apă, nediluat, direct pe plante și 
teren.

Usturoi infuzie: 150 g de usturoi 
măcinat în 5 l apa în fi erbere ,

Usturoi  macerat: Se macerează 
80 g de usturoi în 5 l de apa timp de 
12 ore după care se fi ltrează și apoi 
se adaugă 4 ml alcool pentru un 
efect fungicid.

Usturoi în ulei: Se macerează 
100 g de usturoi în 20 ml de ulei 
timp de 24 de ore. Se adaugă 1 l 
de apă și 10 ml de săpun. Se dilu-
ează 1/20 pentru aplicare. Se poate 
combina și cu un macerat de ardei 
iute ( de asemenea, efect fungicid)

Usturoi cu ceapă   – Se mace-
rează 80 g usturoi si 500 g de ceapă 
în 8 l de apă timp de 12 ore după 
care se fi ltrează. 

Spray simplu cu usturoi – O 
căpăţână de usturoi curăţată de coji 
și tocată, se amestecă cu 1,250 litri 
apă caldă. Se lasă la macerat 4 ore, 
apoi lichidul se fi ltrează, se toarnă 
într-un pulverizator și se stropesc 
plantele afectate, din două în două 
zile, vreme de doua săptămâni.

Spray de usturoi  - fungicid. Se 
amestecă 1 căpăţâna de usturoi cu 1 
lingură de boia iute sau cu ardei iuţi. 
Se adaugă 2 linguri de ulei de bucă-
tărie și o lămâie. Se pasează compo-
nentele, se amesteca bine și se lasă să 
stea peste noapte. (Acest amestec se 
păstrează la frigider mai mult timp). 
Se strecoară și se pune din amestec 
cate 1 lingură la 1 litru de apă.

Spray de usturoi și ardei iute – se 
pisează o căpăţână mare de usturoi, 
se amestecă cu 1 lingură de boia 
iute și se pune în 1 litru de apă. Se 
lasă să stea 1 oră, se fi ltreze și se 
stropește cu această soluţie. Mixtura 
se poate păstra câteva săptămâni în 
frigider. Se aplică împotriva insecte-
lor care rod sau sug seva plantelor.

Pentru tratarea seminţelor înainte 
de semănat, acestea se scufundă în ex-
tract de usturoi. Substanţele active din 
usturoi au rolul de a preveni infecţiile 
cu ciuperci. Tratamentul seminţelor 
cu extract de usturoi le asigură viabili-
tatea iar în primele stadii de dezvol-
tare, plantula tânără va fi  protejată de 
infecţii – 1 kg caţei de usturoi/ 10 litri 
de apa (și pentru seminţe).

 
Acestea au fost reţetele eco-

logice de combatere a bolilor și 
dăunătorilor la plante, pe care 
am reușit să le adunăm pentru 
Dumneavoastră. Sperăm că vă vor 
fi  de folos. Surse: http://informatii-
agrorurale.ro,   http://agrointel.ro, 
http://saptamina.md 
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PREVENIREA ȘI COMBATEREA BIO 
A BOLILOR ȘI DĂUNĂTORILOR

Copiuţa agricultorului ecologic – 
partea III

Stimaţi cititori, în acest număr de ziar vă prezentăm ultima parte a colecţiei de reţete de preveni-
re și combatere bio a bolilor și dăunătorilor la plante. 
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SĂNĂTATE / STIL DE VIAȚĂ

RECOMANDĂRI PENTRU CONSUMATORI ÎN AJUNUL SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ
În ajunul sărbătorilor de 

iarnă  Agenţia Naţională pentru 
Siguranţa Alimentelor (ANSA), vine 
cu unele sfaturi și recomandări în 
speranţa de a Vă ajuta să alegeţi 
produse de calitate pentru masa de 
sărbătoare.

Pentru ca produsele achiziţiona-
te să nu prezinte un pericol pentru 
sănătatea dumneavoastră, ANSA, 
recomandă ca produsele alimen-
tare perisabile, cum ar fi  carnea 
și produsele din carne, laptele și 
produsele lactate, peștele în stare 
proaspătă, ouăle, etc. să le procuraţi 
numai din locuri special amenajate 
și autorizate, care asigură condiţiile 
igienico-sanitare specifi ce și unde 
există certitudinea că aceste produse 
au fost supuse controlului sanitar-
veterinar.

Totodată, pentru a evita situa-
ţiile, în care din cauza aglomeraţiei 
din pieţe și magazine în ajunul 
sărbătorilor, pot fi  achiziţionate în 
grabă produse neconforme, care pot 
pune în pericol sănătatea și chiar 
viaţa dvs., ANSA vă recomandă 
următoarele:

• Carnea să fi e procurată în stare 
proaspătă numai în locuri autoriza-
te: măcelării, magazine alimentare, 
locuri special amenajate în pieţe. 
Temperatura de păstrare trebuie să 
fi e 4±2 °C.

Atenţie! Carnea trebuie să fi e 
elastică, de o culoare de la roz pal 
până la roșu închis, în urma apăsării 
cu degetul să revină la forma iniţială 
și să nu prezinte suprafaţa  lipicioa-
să, urât mirositoare. Atrageţi atenţia 
la ștampila de control sanitar-vete-
rinară.

• Peștele se poate valorifi ca în 
stare vie, refrigerată, congelată, 
sărată, uscată, afumată, marinată, 

conservată, cu respectarea următoa-
relor condiţii:

 comercializarea acestor sorti-
mente este admisă numai în unităţi 
specializate, sau secţii ale magazi-
nelor alimentare înregistrate sanitar 
veterinar;

 se păstrează în spaţii frigori-
fi ce sau în utilaj specializat (pentru 
peștele viu) cu respectarea parame-
trilor de temperatură în funcţie de 
sortimentul supus comercializării; 

 sortimentele de pește sunt 
însoţite obligatoriu de certifi cat 
care confi rmă calitatea, originea și 
valabilitatea acestuia, eliberat sub 
responsabilitatea operatorului eco-
nomic furnizor.

Atenţie! Peștele proaspăt trebuie 
păstrat și expus la comercializare în 
vase cu gheaţă, fi ind parţial acoperit 
de gheaţă. Atrageţi atenţia ca su-
prafaţa acestuia să fi e curată, cu un 
strat uniform de solzi, culoarea potri-
vit speciei, bronhiile roșii, cu nuanţă 
caracteristică speciei, fără rupturi. 
Temperatura de păstrare este de 
minus 2÷0 °C.

• La procurarea ouălor exami-
naţi aspectul exterior. Coaja ouălor 
proaspete trebuie să fi e curată, tare, 
întreagă, mată, poroasă, fără pete și 
miros. Termenul de păstrare  28 zile 
de la data  ouatului, la cea mai mică 
temperatură din frigider;

Atenţie! Este interzisă vânzarea 
ouălor în locurile unde se comercia-
lizează preparate din carne, produ-
se lactate sau alimentare care se 
consumă fără a fi  supuse unui proces 
termic.

CE TREBUIE SA URMĂRIŢI 
PE ETICHETA 
PRODUSELOR 
ALIMENTARE:

Etichetarea nu este altceva decât 
înscrierea elementelor de identifi care 
pe produs, pe ambalajul de vânzare 
cu amănuntul, ce însoţesc produsul 

alimentar pus în vânzare și se referă 
la acesta. Scopul etichetării produ-
selor alimentare este de a garanta 
accesul consumatorilor la informaţii 
complete cu privire la conţinutul 
și compoziţia produselor, pentru a 
proteja sănătatea și interesele aces-
tora. Alte informaţii pot oferi detalii 
despre o caracteristică specifi că a 
produsului, cum ar fi  originea sau 
procedeul de fabricare. Menţiunile 
făcute pe etichetă trebuie să fi e 
clare, lizibile și inteligibile, așezate 
într-un loc vizibil pentru consumator 
în condiţiile normale de cumpărare 
și utilizare. Menţiunile de pe etiche-
tă nu trebuie să fi e acoperite sau 
separate prin alte indicaţii, inscripţii 
sau desene. Mai mult ca atât, infor-
maţiile înscrise pe etichetă, pe de o 
parte, nu trebuie să inducă în eroare 
consumatorii în privinţa caracteris-
ticilor alimentului (în special a iden-
tităţii, proprietăţilor, compoziţiei, 
cantităţii, durabilităţii, originii sau 
provenienţei lui), precum și a meto-
delor de fabricaţie sau de producţie, 
atribuirii de efecte sau proprietăţilor 
alimentelor pe care acestea nu le 
posedă, sugerării că alimentul are 
caracteristici speciale atunci când 
în realitate toate produsele similare 
au astfel de caracteristici, iar pe altă 
parte, etichetarea și metodele prin 
care aceasta se realizează nu trebuie 
să atribuie alimentelor proprietăţi 
de prevenire, tratare sau vindecare 
a bolilor sau să facă referiri la astfel 
de proprietăţi.

EVITAŢI COMERŢUL 
STRADAL!!!

Se recomandă ca populaţia să 
achiziţioneze produsele alimentare 
specifi ce sărbătorilor de Iarnă, numai 
din spaţii sau unităţi înregistrate 
sanitar veterinar, evitaţi comerţul 

”stradal”: de pe trotuare, în port-
bagajele autoturismelor etc., chiar 
dacă sunt vândute la un preţ mai 
mic, acestea au un impact negativ și 
reprezintă un risc pentru sănătatea 
Dvs, contribuind la apariţia toxiin-
fecţiilor alimentare.

De remarcat este faptul că 
produsele alimentare comercializate 
în locuri neautorizate sunt expuse 
în condiţii necorespunzătoare din 
punct de vedere sanitar, personalul 
care manipulează cu aceste produse 
nu deţin carnete medicale, instruirea 
igienică și echipament necesar de 
protecţie, cu atât mai mult produ-
sele alimentare nu sunt sigure din 
punctul de vedere al calităţii și sigu-
ranţei alimentelor, acestea nu deţin 
documente ce confi rmă calitatea, 
siguranţa și provenienţa lor și astfel 
pot pune în pericol sănătatea consu-
matorilor și chiar viaţa lor.

Sursa FOTO: Sputnik.md; 
citynews.ro; economica.net; 

Iată ce recomandă 
nutriţioniștii consultaţi de spor-
teluxe.com pentru a avea o bună 
dispoziţie în timpul sărbătorilor, 
dar și pentru a face faţă tuturor 
provocărilor culinare și meselor 
copioase din această perioadă.  

Să ne facem planuri în 
avans. Când ne trezim diminea-
ţa ar trebui să avem o idee destul 
de bună privind mesele pe care 
le vom lua în timpul zilei, susţin 
specialiștii. Nu spune nimeni că tre-
buie să știm exact ce și unde vom 
mânca, ci să avem o idee fl exibilă 
despre ceea ce vom face în timpul 
zilei. Nutriţioniștii susţin că nu este 
bine să sărim peste mese dacă nu 
este necesar, avertizând că acest 
lucru ar putea să crească nivelul 
zahărului din sânge.  Vom avea 
dimineaţă o sesiune de exerciţii 
fi zice? Este indicat ca după aceea să 
avem un mic dejun plin de proteine. 
Știm că vom merge la o petrecere 
după serviciu? Trebuie să servim 
înainte un prânz târziu sau măcar o 
gustare, pentru a fi  siguri că nu vom 
da iama la platourile cu brânză și 
alte aperitive, care ar putea duce și 
la un consum în exces de vin. 

Să mărim doza de vitamina 
D. Vitamina D joacă un rol foarte 
important în reglarea dispoziţiei 
generale și poate chiar să contribuie 

la combaterea depresiei și a anxi-
etăţii. Potrivit dr. Chris Kresser, ar 
trebui să ne propunem să stăm cel 
puţin 15 minute la soare pe zi, dacă 
este posibil, întrucât este mai ușor 
pentru organism să creeze vitamina 
D prin expunerea la soare decât prin 
consumul alimentar. Dacă avem 
parte mai puţin de lumina soarelui 
în această perioadă, nutriţioniștii 
recomandă suplimentarea dietei cu 
alimente care conţin vitamina D. 
Peștele gras, gălbenușurile de ou, 
untul limpezit și brânza sunt toate 
surse bune de vitamina D. 

Să fi m îngăduitori cu cor-
pul nostru măcar o masă pe 
zi. În luna decembrie corpul este 
supus unui stres intens, provocat 
de petreceri, activităţi, programul 
prelungit la serviciu și, bineînţe-
les, călătorii. Nutriţioniștii reco-
mandă să nu ne creăm un stres 
suplimentar încercând să mâncăm 
mereu perfect. În loc de asta, 
ei sugerează să ajungem la un 
compromis cu noi înșine: o masă 
pe zi să consumăm doar mâncare 
hrănitoare, neprocesată. 

Să căutăm alimentele 
crude la petreceri. Dacă nu 
reușim să mâncăm nimic înainte de 
petrecerea de Crăciun de la birou, 
este bine să ne orientăm când ajun-

gem lângă platouri către alimentele 
crude. Aceste alimente bogate în  
fi bră ne vor ţine sătui mai mult 
timp și ne vor face să nu dăm iama 
în dulciuri când se va servi desertul. 
Indiferent ce facem, recomandă 
nutriţioniștii, este bine să evităm 
zahărul, întrucât dacă suntem deja 

stresaţi acesta va inhiba capacitatea 
corpului de a se relaxa și a se reface. 

S-o lăsăm mai moale cu 
băutura. Sfatul nutriţioniștilor 
este ca, dacă putem, să evităm 
alcoolul. Acesta provoacă o infl ama-
re — pe care ar trebui să încercăm 
să o diminuăm dacă ne simţim 
stresaţi sau anxioși — și cu cât bem 

mai mult cu atât este mai probabil 
să facem alegeri alimentare pe care 
le vom regreta dimineaţa. Alcoolul 
este de asemenea un factor care 
amplifi că depresia, așa că dacă ne 
simţim deprimaţi sau copleșiţi este 
puţin probabil să ne facă să se sim-
ţim mai bine. Dacă însă nu putem 

evita consumul de băuturi alcoolice 
la petreceri sau alte evenimente 
festive, specialiștii susţin că este 
bine să ne limităm la ceva simplu 
și ușor. 

Să ne folosim intuiţia 
atunci când mâncăm Mare 
parte din psihologia consumului 
alimentar excesiv sau a cedării în 

faţa post elor de alimente poate 
fi  legată de mâncatul emoţional. 
Se poate spune cu sinceritate că 
nimeni nu este imun la mâncatul 
emoţional — căutăm în mâncare 
confort, satisfacţie, căldură sau 
vedem în ea chiar o modalitate de a 
ne petrece timpul. În acest context, 
recomandarea este să încercăm să 
fi m conștienţi când și de ce sim-
ţim nevoia să consumăm anumite 
alimente. Dacă suntem persoane 
ceva mai introvertite, participarea 
la evenimente sau petreceri unde 
nu cunoaștem foarte multă lume 
în această perioadă ne poate face 
să ne simţim inconfortabil, ceea ce 
ne-ar putea pune în postura să ne 
așezăm lângă bar sau lângă bufet 
pentru a evita să vorbim cu alte 
persoane. Pare ceva stupid, dar 
de multe ori ajungem să mâncăm 
ceva mai mult la evenimentele 
la care mergem singuri. Așa că, 
susţin specialiștii, ar fi  poate mai 
bine să aducem un prieten sau 
un/o partener/ă la orice petrecere 
la care mergem în perioada săr-
bătorilor. Să avem un prieten sau 
partenerul alături de noi reduce 
nivelul de anxietate, așa că nu ne 
vom apuca să mâncăm mai mult 
decât e cazul pentru a evita con-
versaţii nedorite.

Sursa: timpul.md

SFATURILE NUTRIŢIONIȘTILOR 
PENTRU A LIMITA EFECTELE STRESULUI ÎN PERIOADA SĂRBĂTORILOR 
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DIVERS

Primii creștini nu celebrau nașterea 
lui Iisus pe 25 decembrie, consi-

derând că aceasta a avut loc în luna 
septembrie, odată cu Rosh Hashanah 
(sărbătoare din calendarul iudaic). În 
anul 264, Saturnaliile au căzut pe 25 
decembrie și împăratul roman Aureli-
an a proclamat această dată "Natalis 
Solis Invicti", festivalul nașterii invin-
cibilului Soare.

În anul 320, papa Iuliu I a speci-
fi cat pentru prima dată ofi cial data 
nașterii lui Iisus ca fi ind 25 decem-
brie. În 325, împăratul Constantin cel 
Mare a desemnat ofi cial Crăciunul ca 
sărbătoare care celebrează nașterea 
lui Iisus.

Numit iniţial "festivalul nașterii", 
sărbătoarea creștină care marca veni-
rea pe lume a fi ului lui Dumnezeu s-a 
răspândit cu trecerea timpului pe tot 
continentul european. În jurul anilor 

Bună seara gospodari,
Cu colaci din cei mai mari,
Bună seara, să trăiţi
Și ani mulţi să dăinuiţi!
Sănătate vă dorim,
În anul ce-l întâlnim.
Să trăiţi, să fi ţi voioși,
Să rămâneţi sănătoși.
La Mulţi Ani și fericire,
Casa plină de iubire,
Punga plina de mulţi bani,
Să trăiţi și LA MULŢI ANI.
Câtă șindrila pe casă,
Atâţia galbeni pe masă.
Cât grâu în ogor,
Atâtea vite în obor.
Câtă frunză pe umbrar,
Atâţia bani în buzunar!
Câte fl ori sunt pe vâlcele,
Atâtea-n vară mielușele.
Mult belșug în casă,
Pâinea mai gustoasă,
Datorii puţine
În anul care vine.
Pace-n inimi, rod bogat,
Bucurie, gând curat,
Din a voastră casă
Binele să nu mai iasă.
La Mulţi Ani!

POVESTI DESPRE CRĂCIUN. 
DE LA SĂRBĂTOAREA NAȘTERII LUI IISUS 
LA MOȘ CRĂCIUN ȘI ISTORIA BRADULUI

Crăciunul, una dintre cele mai mari sărbători ale 
creștinătăţii, celebrează de peste 2.000 de ani nașterea lui Iisus, 
dar este și sărbătoarea care aduce an de an în familie obice-
iuri precum colindatul și împodobirea bradului, sub care copiii 
așteaptă darurile Moșului. 

432, Crăciunul era sărbătorit în Egipt, 
iar la fi nele secolului al VI-lea a ajuns 
și în Anglia. La sfârșitul secolului al 
VIII-lea, Crăciunul devenea o tradiţie 
împământenită și în nordul Europei.

Cu toate acestea, cele mai multe 
ţări nu au acceptat Crăciunul ca 
sărbătoare legală decât din secolul al 
XIX-lea. 

În Statele Unite, Alabama a fost 
primul stat care a adoptat Crăciunul 
ca sărbătoare legală, în 1836. Oklaho-
ma a fost ultimul stat, în 1907.

În epoca modernă, Crăciunul este 
asociat cu decorarea bradului, mersul 
la biserică, mesele în familie, colin-
dul, dar și cu venirea lui Moș Crăciun. 
Obiceiuri care sunt astăzi de nelipsit 
în aproape toate colţurile lumii se trag 
așadar din lunga istorie a serbărilor 
luminii, împletite cu datini și tradiţii 
răspândite sau absorbite de sărbătoa-
rea creștină a nașterii lui Iisus Hristos.

MOȘ CRĂCIUN, 
UN PERSONAJ MAGIC

Moș Crăciun își are originile în 
legendele, istoria și folclorul european. 
În culturile occidentale, el a ajuns să 
fi e ilustrat cu imaginea unui bătrân 
simpatic, cu barbă și burtă, care le 
aduce copiilor jucării și dulciuri în 
Ajunul Crăciunului. Figura modernă a 
lui Moș Crăciun este inspirată de cea 
a Sfântului Nicolae din Myra, un epi-
scop creștin care a trăit în secolul al 
IV-lea în provincia Licia din Anatolia 
bizantină. El era recunoscut pentru 

darurile făcute celor săraci, în special 
pentru zestrea oferită fetelor unui 
creștin pios, astfel încât acestea să nu 
fi e nevoite să se prostitueze.

Reprezentările lui Moș Crăciun s-au 
schimbat de-a lungul vremii, astfel 
că între imaginea acestuia în vechea 
cultură populară - de frate mai bogat și 
mai inimos al lui Moș Ajun - și imagi-
nea contemporană - de personaj iubit 
de copii - există mari diferenţe.

Tradiţiile contemporane despre 
Crăciun, despre Moșul "darnic și bun", 
"încărcat cu daruri multe" sunt printre 
puţinele infl uenţe livrești pătrunse în 
cultura populară de la vest la est și de 
la oraș la sat.

În cultura populară românească, 
Crăciun apare ca personaj cu trăsături 

miraculoase, ca eroii și zeii din basme, 
dar are și calităţi tipic umane. El 
este bătrân, are o barbă lungă și este 
bogat, de vreme ce are turme și dare 
de mână.

În mai multe ţări, "Moș Nicolae" 
este sărbătorit în continuare când co-
piii cuminţi sunt răsplătiţi cu dulciuri, 
în vreme ce copiii obraznici găsesc în 
ghete nuiele.

Pe de altă parte, ideea de spiriduși 
de Crăciun vine din credinţa străve-
che că gnomii păzeau casa omului de 
spiritele rele. Spiridușii au fost iubiţi și 
urâţi, pentru că, deși uneori se purtau 
cu bunăvoinţă, puteau foarte ușor să 
se transforme în fi inţe răutăcioase și 
nesuferite, atunci când nu erau trataţi 
cum se cuvine. Percepţia cea mai 
răspândită era că ei se purtau precum 
persoana cu care aveau de-a face, 
fi ind fi e răutăcioși, fi e drăguţi. În Evul 
Mediu, în loc să ofere daruri, spiridușii 
mai degrabă așteptau să le primească. 
Abia pe la mijlocul secolului al XIX-lea 
spiridușii au devenit prieteni ai lui 
Moș Crăciun.

ISTORIA BRADULUI 
DE CRĂCIUN

Împodobirea bradului, un obicei 
strâns legat de sărbătoarea Crăciunu-
lui, își are originile în Germania, la fel 
și simbolistica arborelui "cu cetina tot 
verde", arbore asociat din vremuri de 
demult cu viaţa. 

În Antichitate, iarna era asociată 
cu moartea plantelor și, implicit, a 
vieţii. Pentru că rămâneau mereu 
verzi, brazii și pinii erau consideraţi 
arbori sfi nţi.

Cultul copacului veșnic verde era 
frecvent întâlnit și în rândul euro-
penilor păgâni. Tradiţia de a decora 
casele și hambarele cu crengi de brad 
a fost integrată și după trecerea la 

creștinism, aceasta practicându-se de 
Anul Nou pentru a speria diavolii și a-i 
ţine departe de gospodărie.

Dovezi legate de decorarea brazilor 
au fost documentate în mai multe 
părţi ale lumii. Cu toate că este destul 
de clar că pomul modern de Crăciun își 
are originile în perioada renascentistă 
a Germaniei modern, există mai multe 
teorii și speculaţii legate de provenien-
ţa acestui obicei. El este uneori asociat 
cu liderul protestant Martin Luther, 
despre care se spune că ar fi  fost atât 
de fascinat de felul în care se vedea 
lumina stelelor prin crengile brazilor 
de afară, încât a tăiat unul, l-a așezat 
în casă și a pus lumânări în el. În 
Georgia, brazii de Crăciun se numeau 
Chichilaki şi erau făcuţi din crengi de 

nuci și ulmi, așezate sub forma unei 
piramide ce poate avea chiar și trei 
metri înălţime.

În Polonia a existat un vechi obicei 
păgân pentru zeul tunetului, Thor. 
Stejarul lui Thor era un copac sacru 
pentru multe triburi din regiune, după 
creștinarea lor stejarul a fost înlocuit 
cu bradul sau pinul, ale căror forme 
triunghiulare amintesc de Sfânta 
Treime.

Primele indicii legate de decorarea 
unor brazi ar fi  fost găsite în nordul 
Germaniei și pe teritoriul Lituaniei și 
Estoniei (Livoniei).

Brazii erau împodobiţi cu fructe, 
dulciuri și ghirlande pentru ucenici și 
copii, acest lucru a fost documentat 
în jurul anului 1441. După reforma 
protestantă, astfel de pomi puteau fi  
văzuţi în casele familiilor din înalta 
societate.

O altă poveste despre Crăciun, mai 
puţin cunoscută, spune că, în secolul 
al VII-lea, călugării foloseau forma tri-
unghiulară a bradului pentru a descrie 
Sfânta Treime. În jurul anului 1500, 
oamenii au început să vadă în bradul 
de Crăciun un simbol al copacului din 
Paradis și au atârnat în el mere roșii, 

POVESTEA SUFLĂTORULUI 
DE STICLĂ 
ȘI A PRIMULUI GLOB

Globul de sticlă, ornament până nu 
demult nelipsit din brazii de Crăciun 
decoraţi în jurul lumii, are o istorie de 
peste 150 de ani, care a început într-
un mic orășel din Germania, Laus-
cha. La mijlocul secolului al XIX-lea, 
un sufl ător de sticlă pe nume Hans 
Greiner avea să confecţioneze primele 

globuri din sticlă. Pentru că era sărac 
și nu își permitea să împodobească 
bradul cu nuci, bomboane și produse 
de patiserie, acesta a decis să-și facă 
propriile ornamente care au constat 
în mici globuri și ghirlande de sticlă. 
Primele globuri din sticlă aveau, de 
cele mai multe ori, forma unor nuci și 
a unor fructe.

ORIGINILE COLINDELOR
Primele colinde au fost cântate în 

Europa în urmă cu mii de ani, însă în 
acea perioadă ele aveau o cu totul altă 
însemnătate. Colindele sunt cântece 
tradiţionale, cu teme folclorice și urări 
epico-lirice specifi ce fi ecărui colţ al 
continentului european. Odată cu răs-
pândirea creștinismului, versurile au 
fost infl uenţate de motive religioase.

Unul dintre cele mai îndrăgite 
obiceiuri de Crăciun, colindatul, era 
pe vremuri interzis. Cel care a decis că 
muzica este nepotrivită pentru o zi so-
lemnă cum este Crăciunul a fost Oliver 
Cromwell, care, în secolul al XVII-lea, 
a interzis colindele.

Cel mai vechi cântec creștin de 
Crăciun este "Jesus refulsit omnium", 
compus de St. Hilary din Poitiers, în se-
colul al IV-lea. Cea mai veche transcrie-
re după un colind englezesc îi aparţine 
lui Ritson și datează din 1410.

În 1818, ajutorul de preot austriac 
Joseph Mohr a fost anunţat cu o zi îna-
intea Crăciunului că orga bisericii sale 
s-a stricat și nu poate fi  reparată la timp 
pentru slujba de Crăciun. Foarte trist din 
această pricină, el s-a apucat să scrie 
trei piese care să poată fi  cântate de cor 
și acompaniate la chitară. Una dintre 
ele era "Silent Night, Holy Night", care 
în prezent este cântată în peste 180 de 
limbi străine de milioane de persoane.

Colindatul este unul dintre obice-
iurile de Crăciun care se păstrează cel 
mai bine și în satele noastre.

Sursa: mediafax.ro
Sursa Foto: observatordearges.ro

simbol al păcatului originar. În secolul 
al XVI-lea, însă, familiile creștine au 
început să decoreze brazii cu hârtie 
colorată, fructe și dulciuri. Dar mai 
înainte, în secolul al XII-lea, oamenii 
obișnuiau să atârne brazii de Crăciun 
în tavan, cu vârful în jos, ca simbol al 
creștinătăţii.

Românii au preluat de la romani 
obiceiul de a arde un butuc pe vatră 
în noaptea dinspre 24 spre 25. Acest 
lucru simboliza pe vremuri moartea și 
renașterea divinităţii, credinţă simi-
lară cu cele de pe restul continentului 
european.
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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    12/28/2017

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  -  -   - - - -- - - - 50.00 55.00 55.00 35.00 40.00 40.00
Cartofi 3.50 6.00 4.00 2.80 5.50 3.80 3.00 5.00 3.00 3.50 8.00 6.00 4.00 5.00 5.00
Castraveţi  -  -   - 27.00 29.00 27.00 22.00 28.00 22.00 35.00 38.00 38.00 32.00 35.00 32.00
Ceapă albă  -  -  - - - - 6.00 7.00 6.00 5.00 6.00 5.00  -  -  - 
Ceapă galbenă 3.50 4.50 4.00 2.80 4.50 3.50 3.00 4.00 3.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00
Ceapă roşie  -  -   - - - - 6.00 7.00 6.00 5.00 6.00 5.00  -  -  - 
Ciuperci Păstrăv/Veşenca  -  -  - - - - - - - 35.00 38.00 35.00  -  -  - 
Ciuperci Shampinion  -  -   - 25.00 27.00 27.00 38.00 40.00 38.00 35.00 38.00 35.00 32.00 32.00 32.00
Dovlecei  -  -  - - - - 25.00 27.00 25.00 35.00 35.00 35.00 30.00 30.00 30.00
Morcov 5.00 6.00 5.00 4.50 6.00 4.50 4.00 5.00 4.00 6.00 7.00 6.00 5.00 5.00 5.00
Pătrunjel  -  -  - - - - 38.00 45.00 38.00 - - -  -  -  - 
Ridiche neagră 5.00 5.00 5.00 - - - 4.00 5.00 4.00 6.00 7.00 7.00 6.00 6.00 6.00
Roşii de seră  -  -   - 25.00 28.00 25.00 25.00 35.00 25.00 30.00 38.00 35.00 20.00 20.00 20.00
Salată  -  -  - - - - 50.00 60.00 50.00 - - -  -  -  - 
Sfeclă de masă 3.50 4.50 4.00 3.50 4.00 3.50 3.00 5.00 3.00 6.00 7.00 6.00 5.00 6.00 5.00
Usturoi  -  -  - 45.00 45.00 45.00 40.00 50.00 40.00 30.00 55.00 50.00  -  -  - 
Varză 2.50 3.00 3.00 1.50 3.00 1.70 1.80 2.00 1.80 3.00 5.00 4.00 3.50 4.00 4.00
Varză broccoli  -  -  - - - - 40.00 45.00 40.00 - - -  -  -  - 
Varză conopidă  -  -   - 12.00 14.00 12.00 5.00 7.00 5.00 15.00 18.00 15.00  -  -  - 
Varză de pechin  -  -  - 8.00 10.00 8.00 5.00 6.00 5.00 10.00 12.00 10.00 10.00 10.00 10.00
Varză roşie  -  -  - - - - 7.00 7.00 7.00 - - -  -  -  - 
Vinete  -  -   - - - - - - - 25.00 35.00 30.00 30.00 30.00 30.00

FRUCTE
Banane  -  -   - - - -- 22.00 25.00 22.00 24.00 28.00 26.00 25.00 25.00 25.00
Grepfrut  -  -   - - - - 20.00 23.00 20.00 24.00 26.00 26.00 23.00 23.00 23.00
Lămâi  -  -   - 28.00 32.00 30.00 27.00 30.00 27.00 32.00 35.00 35.00 28.00 28.00 28.00
Mandarine  -  -  - 16.00 19.00 17.00 15.00 16.00 15.00 20.00 25.00 22.00 18.00 18.00 18.00
Mere 6.00 9.00 7.50 5.00 8.00 6.00 5.00 10.00 5.00 8.00 10.00 10.00 5.00 6.00 5.00
Mere Golden 7.00 9.00 8.00 7.00 11.00 10.00 6.00 9.00 6.00 12.00 15.00 12.00 6.00 7.00 6.00
Mere Idared 6.00 6.50 6.00 6.00 8.00 7.00 6.00 9.00 6.00 10.00 12.00 10.00 4.00 5.00 5.00
Mere Richard  -  -   - 8.00 12.00 10.00 10.00 15.00 10.00 12.00 16.00 14.00  -  -  - 
Miez de nucă 60.00 95.00 85.00 - - - - - - 45.00 115.00 85.00 90.00 90.00 90.00
Pere  -   - - - - 8.00 12.00 8.00 10.00 15.00 15.00  -  -  - 
Portocale  -  -   - 25.00 30.00 27.00 19.00 23.00 19.00 24.00 26.00 24.00 18.00 18.00 18.00
Prune  -  -   - 8.00 10.00 10.00 9.00 12.00 9.00 - - -  -  -  - 
Prune uscate  -  -  - - - - 30.00 42.00 30.00 25.00 35.00 30.00 40.00 40.00 40.00
Struguri albi de masă  -  -   - 15.00 17.00 16.00 14.00 25.00 14.00 15.00 18.00 15.00 18.00 18.00 18.00
Struguri de masă Moldova  -  -  - 12.00 14.00 14.00 14.00 16.00 14.00 12.00 15.00 13.00  -  -  - 
Struguri roşii de masă  -  -  - 15.00 18.00 16.00 14.00 20.00 14.00 15.00 18.00 15.00  -  -  - 
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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 

Sorg 150 t 
s. Albinețul Vechi, raionul Fălești; 
Mobil: 037378467577; 
Email: fi berdea@rambler.ru 

Porumb 
s. Răuțel, raionul Fălești; 
Mobil: +373 68654422; 
Email: ivalamsagro@rambler.ru 

Puieți de 
trandafi r 

10 000 
unități 

s. Glinjeni, raionul Fălești; 
Mobil: 079540692; 
Email: vmisnei@rambler.ru 

Puieți de vișin 5 000 unități 
s. Glinjeni, raionul Fălești; 
Mobil: 079540692; 
Email: vmisnei@rambler.ru 

Puieți de cireș 5 000 unități 
s. Glinjeni, raionul Fălești; 
Mobil: 079540692; 
Email: vmisnei@rambler.ru 

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

Porumb 2 500 MDL 50 t r-n. Rîșcani, s. Recea; Telefon: 
+37325674310; Mobil: +37369355493 

Orz 3 000 MDL 50 t r-n. Rîșcani, s. Recea; Telefon: 
+37325674310; Mobil: +37369355493 

Porumb 2 300 MDL 300 t Telefon: +37325673443; 
Mobil: +37369005546 

Porumb 2 500 MDL 45 t Telefon: +37325673230; 
Mobil: +37369354162 

Floarea soa-
relui 5 300 MDL 10 t Telefon: +37325673230; 

Mobil: +37369354162 
Semințe de 
soia 12 000 MDL 50 t r-n. Rîșcani, s. Recea; Telefon: 

+37325674247; Mobil: +37369115807 

Soia 12 000 MDL 50 t r-n. Rîșcani, s. Recea; Telefon: 
+37325674247; Mobil: +37369115807 

Semințe de 
soia 12 000 MDL 16 t r-n. Rîșcani, s. Recea; Telefon: 

+37325674247; Mobil: +37369115807 
Semințe de 
orz de primă-
vara 

4 000 MDL 80 t r-n. Rîșcani, s. Recea; Telefon: 
+37325674247; Mobil: +37369115807 

Grâu 2 800 MDL 200 t r-n. Rîșcani, s. Recea; Telefon: 
+37325674247; Mobil: +37369115807 

Porumb 2 500 MDL 500 t r-n. Rîșcani, s. Recea; Telefon: 
+37325674247; Mobil: +37369115807 

Soia 6 500 MDL 300 t r-n. Rîșcani, s. Recea; Telefon: 
+37325674247; Mobil: +37369115807 

Soia 6 500 MDL 35 t r-n. Rîșcani, s. Horodiște; Telefon: 
+37325640346; Mobil: +37368990036 

porumb 2 500 MDL 60 t r-n. Rîșcani, s. Horodiște; Telefon: 
+37325640346; Mobil: +37368990036 

Floarea soa-
relui 6 000 MDL 30 t r-n. Rîșcani, s. Horodiște; Telefon: 

+37325640346; Mobil: +37368990036 

Soia 7 000 MDL 50 t Telefon: +37325676230; 
Mobil: +37369333941 

Grâu 3 000 MDL 120 t Telefon: +37325676230; 
Mobil: +37369333941 

Varză 3 000 MDL 10 t 
Republica Moldova; r-n. Drochia, s. 
Chetrosu, Telefon: +373 251 27032; 
Mobil: ; Email: drtudor@yahoo.com 

Ceapă 4 000 MDL 7 t 
Republica Moldova; r-n. Drochia, s. 
Chetrosu, Telefon: +373 251 27032; 
Mobil: ; Email: drtudor@yahoo.com

Cartofi  5 000 MDL 5 t 
Republica Moldova; r-n. Drochia, s. 
Chetrosu, Telefon: +373 251 27032; 
Mobil: ; Email: drtudor@yahoo.com

Semințe de 
ardei 3 000 MDL 17 kg 

Republica Moldova; r-n. Drochia, s. 
Chetrosu, Telefon: +373 251 27032; 
Mobil: ; Email: drtudor@yahoo.com

Soia 6 000 MDL 10 t 
Republica Moldova; r-n. Drochia, s. 
Chetrosu, Telefon: +373 251 27032; 
Mobil: ; Email: drtudor@yahoo.com

Semințe de 
ceapă Stutt-
garter 

280 MDL 700 kg 
Republica Moldova; r-n. Drochia, s. 
Chetrosu, Telefon: +373 251 27032; 
Mobil: ; Email: drtudor@yahoo.com

Semințe de 
Ceapă Holte-
don 

300 MDL 180 kg 
Republica Moldova; r-n. Drochia, s. 
Chetrosu, Telefon: +373 251 27032; 
Mobil: ; Email: drtudor@yahoo.com

Ceapă uscată 4 500 MDL 10 t 
r-n. Ungheni; s. Cetîreni, Tele-
fon: +373 23641375; Mobil: +373 
79578045; Email: timoftis@mail.md 

Morcov 6 000 MDL 3 t 
r-n. Ungheni; s. Cetîreni, Tele-
fon: +373 23641375; Mobil: +373 
79578045; Email: timoftis@mail.md

Mere Golden 8 000 MDL 5 t 
r-n. Ungheni; s. Florițoaia Veche, Tele-
fon: +373 236 41365; Mobil: +373 693 
59135; Email: margarints@mail.ru 

Porumb 200 
r-n. Fălești; s. Moldovanca, 
Mobil: +37369694895; 
Email: profi tagro@mail.ru 

Floarea soa-
relui 100 t 

r-n. Fălești; s. Moldovanca, 
Mobil: +37369694895; 
Email: profi tagro@mail.ru

Grâu 100 t 
r-n. Fălești; s. Moldovanca, 
Mobil: +37369694895; 
Email: profi tagro@mail.ru

Floarea soa-
relui 100 t r-n. Fălești; s. Călinești, Mobil: 

068009092; Email: spadure@mail.ru 

Porumb 100 t r-n. Fălești; s. Călinești, Mobil: 
068009092; Email: spadure@mail.ru

Porumb 100 t 
r-n Fălești; s. Bocani, 
Mobil: 079520844; 
Email: viitorul2014@rambler.ru 

Floarea soa-
relui 30 t 

r-n Fălești; s. Bocani, 
Mobil: 079520844; 
Email: viitorul2014@rambler.ru

Porumb 200 
r-n. Fălești; s. Scumpia, Mobil: 
060579329; Email: adonighevici@
mail.ru 

Floarea soa-
relui 60 t 

r-n. Fălești; s. Glinjeni, 
Mobil: 068092591; 
Email: mtoaca58@mail.ru 

Prune uscate 2 t 
r-n. Fălești; s. Glinjeni, 
Mobil: 068092591; 
Email: mtoaca58@mail.ru

Utilaj pentru 
pregătirea 
nutrețurilor 
combinate 

1 unitate

r-n Fălești; s. Logofteni, 
Telefon: +373 259 60138; 
Mobil: +373 69640708; 
Email: anasorocovicova@mail.ru 

Servicii de 
transport 

Or. Chișinău, str. Voluntarilor 15; 
Telefon: +373 22 479102; Mobil: 
+37360008879; 
Email: primsipping@gmail.com 

Grâu 40 t 
r-n. Fălești, s. Horești, Telefon: +373 
25977174; Mobil: +37379850249; 
Email: revencobs@mail.md 

Floarea soa-
relui 30 t 

r-n. Fălești, s. Horești, Telefon: +373 
25977174; Mobil: +37379850249; 
Email: revencobs@mail.md

Miere polifl oră 80 MDL 500 kg 
r-n. Ungheni; s. Todirești, Tele-
fon: +373 23649453; Mobil: +373 
69239827; Email: vgladchi@mail.ru  

Porumb 3 000 MDL 200 t 
r-n. Ungheni; s. Costuleni, Tele-
fon: +373 236 40230; Mobil: +373 
79506811; Email: ivrabie@mail.ru  

Floarea soa-
relui 7 000 MDL 150 t 

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

Lignohumat 23 € 500 kg Telefon: 022-58-31-15; 
Mobil: 069519501; 

CERERI
Produs / Ser-

viciu Preț Cantitate Contacte 

Cumpăr po-
rumb 2 MDL 100 t or. Chișinău, str. Voluntarilor; Telefon: 

069637253; Email: lisii-2013@mail.ru 

Cumpăr fl oa-
rea soarelui 
5,40 

540 MDL 100 t or. Chișinău, str. Voluntarilor; Telefon: 
069637253; Email: lisii-2013@mail.ru
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ABONAREA 2018

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 

UN ABONAMENT UN ABONAMENT 
ANUALANUAL
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