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Anul 2015 a fost unul trist și greu pentru agricultura moldovenească. Producătorii s-au confruntat cu urmă-
rile anului precedent: embargou, îngheţuri, lipsă de subvenţii etc. Au intrat în noul an nevoiţi să înfrunte o 
nouă criză economică. Devalorizarea monedei naţionale a dus la creșterea substanţială a preţurilor. Au urmat 
mai multe proteste ale agricultorilor și negocieri cu autorităţile. A fost elaborat un „Pachet Agricol”, care con-
ţinea câteva proiecte de legi menite să vină în sprijinul producătorilor, dar așa și nu a fost votat de Parlament 
până la capăt. Remarcăm totuși succesul pe care l-a avut anul trecut brandul de ţară „Vinul Moldovei”, care a 
cucerit mai multe pieţe externe. Mai jos am realizat un top al celor mai importante evenimente care, credem 
noi, au marcat sectorul agricol în 2015. 

1. Criza în agricultură 
se aprofundează

Pe fundalul crizei politice și devalorizării 
monedei naţionale, agricultorii o duc tot mai 
greu. Vasile Bumacov, ministrul în exerciţiu al 
Agriculturii și Industriei Alimentare, a recu-
noscut la începutul anului trecut că 2015 va 
fi  un an agricol foarte difi cil. Potrivit lui, scum-
pirile condiţionate de devalorizarea leului, 
lovesc drastic în rentabilitatea cultivării cultu-
rilor agricole. Nici în luna februarie agriculto-
rii nu cunoșteau care va fi  suma subvenţiilor 
pentru 2015. Ministrul Bumacov declara că 
seminţele, chimicalele, fertilizanţii constituie 
o bună parte din costurile de producere al 
alimentelor. Luând în considerare faptul că 
aceste mărfuri s-au scumpit cu cel puţin 1/3, 
situaţia agricultorilor este una foarte difi cilă. 

2. A fost făcut public 
Programul noului Guvern  

Programul noului Guvern a fost făcut 
public la începutul anului. Pentru sectorul 
agricol noul Guvern avea planuri mari, cum 
ar fi : sporirea competitivităţii și crearea 
locurilor de muncă. Noua Guvernare pleda 
pentru dezvoltarea unei agriculturi moderne, 
iar unul din obiective ar fi  fost asigurarea 
securităţii alimentare a ţării prin dezvoltarea 
dinamică a sectorului agroindustrial, orientat 
spre asigurarea pieţei interne cu produse au-
tohtone competitive. De asemenea, s-a dorit 
reducerea constrângerilor regulatorii pentru 
producătorii agricoli prin eliminarea bariere-
lor birocratice din sector. 

3. AIPA a împlinit cinci ani 
Într-un comunicat de presă al instituţiei, 

se spune că subvenţiile anuale prin care sunt 
alocate milioane de lei pentru agricultură, 
sunt o reală oportunitate pentru ca econo-
mia rurală a ţării să devină competitivă și să 
crească spre valoarea ei adevărată. Potrivit 
AIPA, în următorii trei ani R. Moldova urmea-
ză să acceseze peste 53 de milioane de euro 
pentru modernizarea strategică a agricultu-
rii, prin Programul European de Vecinătate 
pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală 
(ENPARD). În comunicat se mai spune că 
succesul pe care Agenţia îl deţine în imple-
mentarea măsurilor de investiţii este datorat 
în primul rând solicitanţilor de fonduri.
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4. Merele moldovenești sunt 
solicitate pe pieţele externe

La începutul anului trecut merele 
moldovenești au ajuns în Bangladesh, rezultat 
posibil datorită Proiectului Competitivita-
tea Agricolă și Dezvoltarea Întreprinderilor 
(ACED), un program fi nanţat în comun de 
USAID și MCC, care a facilitat cu succes o 
livrare de testare a merelor noastre în această 
ţară. Merele moldovenești se vând și pe piaţa 
din Egipt, susţin reprezentanţii Agenţiei Na-
ţionale pentru Siguranţa Alimentelor (ANSA). 
De asemenea, fructele noastre au fost prezen-
te la două expoziţii mari din Berlin și Dubai, 
în scopul de a găsi noi parteneri comerciali.

5. AGROinform a editat mai multe 
materiale de studiu pentru fermieri 

Zece materiale de studiu au fost editate 
de către Federaţia Naţională a Agricultorilor 
AGROinform, sub forma unor broșuri, destinate 
cercurilor de studiu din ţară. Materialele au 
diverse tematici din agricultură, cum ar fi  coo-
perarea fermierilor, marketingul pentru micile 
gospodării agricole, managementul exploata-
ţiilor agricole de tip familial, dar și cultivarea 
diverselor legume în sere și creșterea vacilor 
de lapte. Cercurile de studiu, ca o metodă de 
învăţare pentru fermieri, au fost iniţiate în ţara 
noastră de către AGROinform, după modelul 
suedez. Materialele au fost elaborate într-un 
limbaj accesibil pentru fermieri. 

6. Un nou Guvern, un nou ministru 
al agriculturii

În ziua de 18 februarie, Parlamentul 
Moldovei a aprobat noul Guvern în frunte cu 
Chiril Gaburici. Chiar din primele zile primul 
ministru a făcut referire la sectorul agricol, 
declarând că noul Guvern va atrage o atenţie 
sporită domeniului agrar, deoarece susţinerea 
acestei ramuri este extrem de importantă. 
Imediat după investirea noului Guvern, pri-
mul ministru l-a prezentat pe noul Ministru 
al Agriculturii, Ion Sula. În cadrul ceremoni-
ei de prezentare, premierul a menţionat că 
agricultura rămâne a fi  una din domeniile de 
bază, căreia Guvernul îi va acorda atenţie şi 
sprijin, astfel ca să creeze pentru agricultori 
un mediu favorabil de activitate. 

7. Rusia a reluat parţial 
importul de mere din Moldova

„Rosselhoznadzor” a permis la fi nele lunii 
februarie unui număr de 10 companii din 
Moldova să livreze mere în Rusia. Conform 
comunicatului serviciului sanitar rus, decizia 
a fost luată în calitate de experiment în 
urma rezultatelor consultărilor bilaterale cu 
Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimen-

telor (ANSA) din R. Moldova. În comunicat se 
spune că dacă vor fi  depistate cazuri de în-
călcare a cerinţelor fi tosanitare de carantină 
ruseşti şi internaţionale, „Rosselhoznadzor” îşi 
păstrează dreptul de a interzice importul. Pe 
lângă cele 10 companii, se permite importa-
rea merelor din raionul Grigoriopol, Dubăsari, 
Camenca, Râbniţa şi Slobozia. Toate se afl ă 
pe malul stâng al Nistrului şi nu se supun 
autorităţilor Moldovei.

8. Are loc Adunarea Generală 
AGROinform

În ziua de 3 martie, în Sala Polivalentă din 
cadrul Institutului Muncii are loc Adunarea 
Generală a membrilor Federaţiei Naţionale a 
Agricultorilor din Moldova „AGROinform”. La 
întrunire a participat: Consiliul de Adminis-
trare Naţional, Consiliile de Administrare ale 
organizaţiilor regionale membre AGROinform, 
membrii Federaţiei, directorii executivi ai 

organizaţiilor regionale, parteneri şi fi nanţa-
tori, echipa ofi ciului naţional de coordonare, 
mass-media. În cadrul Adunării au fost pre-
zentate rapoartele de activitate ale Federaţiei 
și abordate problemele necesare pentru a fi  
soluţionate în anul 2015.

9. „Agricultura Competitivă” 
în Moldova dă primele rezultate 

Proiectul „Agricultura Competitivă în 
Moldova”, fi nanţat de Banca Mondială, dă 
primele roade la niciun an de la implemen-
tare. Până în martie 2015, opt grupuri de 
producători au benefi ciat de împrumuturi 
nerambursabile în sumă totală de aproxima-
tiv 28 de milioane de lei. 

10. India interesată 
de produsele din Moldova 

Un grup de oameni de afaceri indieni a 
vizitat R. Moldova în primăvara anului 2015, 
pentru a explora oportunităţile de export a 
produselor agroalimentare moldovenești, a 
informat serviciul de presă ACED. Omul de 
afaceri Sanjeev Gulati, a venit în Moldova să 
facă cunoștinţă cu oferta comercială a ţării. 
Potrivit lui, el a cunoscut iniţial un reprezen-
tant al unei companii moldovenești, care a 
vizitat India și astfel a afl at câte ceva despre 
produsele noastre și posibilităţile agenţilor 
economici din R. Moldova.

11. Întâlnire între 
prim-ministru și agricultori

În ziua de 13 martie a avut loc întreve-
derea primului-ministru Chiril Gaburici cu 
reprezentanţii organizaţiilor de agricultori. 
Producătorii agricoli au adus la cunoștinţă 
premierului problemele care-i invadează la 
început de sezon agricol. Gaburici nu a uitat 
să menţioneze că agricultura este un sector 
prioritar pentru R. Moldova şi că Guvernul va 
întreprinde toate eforturile pentru a depăşi 
barierele din sectorul agricol.

12. Agricultorii au protestat 
în toată ţara

Nemulţumiţi de rezultatele întâlnirii cu 
primul-ministru, la 27 martie 2015  agri-
cultorii din întreaga ţară au ieșit la proteste 
pașnice. Tehnica agricolă a staţionat pe 
marginea drumurilor naţionale, fără bloca-
rea străzilor, în 33 de puncte din republică, 

iar fermierii au afi șat lozinci și au claxonat 
periodic, pentru a atrage atenţia celorlalţi la 
problemele lor. „Cerem atitudine europeană 
faţă de agricultură”; „Aţi uitat promisiunile 
electorale”; „Nu decapitalizaţi agricultura”; 
„Întoarceţi banii furaţi” – au fost doar câteva 
dintre lozincile agricultorilor.

13. Ședinţa Comună 
a organizaţiilor de agricultori

La 7 aprilie a avut loc Ședinţa Comună 
a celor patru organizaţii reprezentative ale 
agricultorilor: AGROinform, UniAgroProtect, 
Moldova-Fruct și Federaţia Fermierilor. La 
ședinţă s-a decis continuarea dialogului 
cu autorităţile R. Moldova, în acest caz cu 
reprezentanţii Parlamentului, specifi cându-
se că discuţiile cu reprezentanţii Guvernului 
de până acum nu au adus nici un rezultat, 
în paralel pregătindu-se următoarea etapă a 
protestelor. După protestele din 27 martie, 
agricultorii nu au fost contactaţi de autorităţi 
pentru reluarea dialogului. 

14. Guvernul a aprobat bugetul, 
prea puţini bani pentru agricultură  

Până la urmă s-a întâmplat ceea de ce 
s-au temut mai mult agricultorii: Guvernul 
a aprobat bugetul pentru 2015, iar Fondul 
de subvenţionare  a rămas la suma de 610 
milioane de lei, dintre care mai mult de 200 

mln sunt datoriile pentru subvenţiile din anul 
precedent, astfel că pentru dezvoltarea agri-
culturii, acești bani sunt foarte puţini. „Nu 
sunt mai mulţi bani pentru subvenţii în acest 
an, este o situaţie complicată, dar trebuie 
depășită”, a fost afi rmaţia făcută de către Ion 
Sula, Ministrul Agriculturii. 

15. O nouă rundă de proteste 
ale agricultorilor

Agricultorii au blocat, sau cel puţin au 
încercat să blocheze traseele naţionale în 
ziua de 15 aprilie, în semn de protest faţă 
de lipsa de acţiuni în agricultură, din partea 
guvernanţilor. Din păcate, în cele mai multe 
puncte, fermierii au fost împiedicaţi la pro-
priu de poliţiști să blocheze complet drumul, 
fi ind nevoiţi să lase cel puţin o bandă de acces 
a transportului auto. Mai mult decât atât, 
organizatorii protestelor au declarat că de 
această dată au ieșit mai puţini agricultori în 
stradă, deoarece au fost ameninţaţi de către 
organele de poliţie că vor avea probleme dacă 
vor ieși la proteste. Totuși, agricultorii nu se 
lasă și spun că dacă revendicările lor nu vor fi  
îndeplinite, următoarea etapă a protestelor va 
fi  marșul cu tehnică agricolă spre Chișinău.

16. Natura le face din nou 
necazuri agricultorilor 

Necazurile nu îi ocolesc pe agricultori. 
După numeroase probleme din anul de 
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dinainte, iată că în 2015, la sfârșit de aprilie, 
s-au înregistrat îngheţuri. Mai multe raioane 
din republică au fost afectate de îngheţ, iar 
experţii au declarat că temperaturile scăzute 
pot avea un impact negativ asupra recoltei de 
fructe, în special sâmburoase

17. AGROinform – o organizaţie 
importantă de consultanţă 

Reprezentanţii Federaţiei AGROinform 
au participat la Conferinţa Internaţională: 
„Sisteme de consultanţă agricolă şi extensiu-
ne rurală, cele mai bune practici şi experienţa 
ţărilor Parteneriatului Estic”. Evenimentul a 
avut loc la Riga, Letonia, ţară care a preluat 
de la începutul anului 2015, președinţia se-
mestrială a Consiliului Uniunii Europene (UE). 
AGROinform este o organizaţie importantă de 
consultanţă agricolă, iar activitatea pe care 
o desfășoară a fost apreciată înalt de partici-
panţii la Conferinţă.

18. Agricultorii mai dau 
o șansă guvernării 

Pentru 27 mai a fost planifi cat un marș 
grandios cu tehnică agricolă spre Chișinău, 
dar protestele au fost amânate. Agricultorii au 
decis să mai ofere o șansă guvernanţilor, după 
întâlnirea cu Andrian Candu, președintele 
Parlamentului. El a venit în faţa agricultorilor 
cu un șir de propuneri pentru îmbunătăţirea 
situaţiei din sectorul agricol. Ulterior, propu-
nerile lui au fost consultate cu agricultorii. 
În următoarea zi, aceste propuneri au fost 
transpuse într-un așa-numit „Pachet Agricol” 
și votat unanim de deputaţi, după câteva ore 
de dezbateri. Astfel, Parlamentul a decis crea-
rea unei Comisii speciale pentru elaborarea și 
aprobarea pachetului de modifi cări legislative 
în susţinerea agricultorilor. Termenul fi nal de 
rezolvare a problemelor a fost fi xat  mijlocul 
lunii iulie. 

19. Rusia reia parţial importul 
de fructe moldovenești

La începutul verii, aproximativ 25 de 
companii au primit permisiunea de a ex-
porta fructe în Rusia. Din toamnă, alte 46 
de companii autohtone au primit undă ver-
de la exportul de fructe. S-a putut exporta 
mere, pere, gutui, piersici, nectarine, caise, 
vișine, prune și porumbele, în conformi-
tate cu normele sanitare ale Federaţiei 
Ruse şi Uniunii Vamale.  Hotărârea de a 
permite exportul de fructe a fost luată de 
„Rosselhoznadzor”,  după ce experţii ruși au 
stabilit că fructele care provin din Moldova 
corespund standardelor de calitate. Nu se 
cunoaște după care criterii au fost selec-
tate aceste companii, alegerea fiind făcută 
exclusiv de partea rusă. 

20. A fost aprobat și ratifi cat 
Programul ENPARD

Mai întâi Guvernul a aprobat, apoi 
Parlamentul a ratifi cat proiectul de lege 
privind  Acordul de fi nanţare între Guvernul 
Republicii Moldova şi Comisia Europeană, 
privind implementarea Programului ENPARD 
Moldova – Suport pentru Agricultură şi 
Dezvoltare Rurală. Acordul a fost semnat în 
scopul acordării asistenţei necesare Republicii 
Moldova pentru creşterea competitivităţii sec-
torului agroalimentar, ameliorarea nivelului 
de trai în zonele rurale, precum şi consolida-
rea unei guvernări economice şi democratice. 
Instrumentul ENPARD a fost lansat de către 
Comisia Europeană în martie 2011 şi este o 
iniţiativă nouă de sprijin din partea partene-
rilor europeni pentru implementarea reforme-
lor în sectorul agricol şi rural.

21. Un nou post TV agricol 
a apărut în Moldova 

Consiliul Coordonator al Audiovizualului 
(CCA) a acordat licenţă de emisie postului 
tematic Agro TV Moldova. Membrii CCA au 
salutat crearea şi tematica postului TV şi 
anume informarea cetăţenilor despre sectorul 
agricol al R. Moldova. 

22. Seceta a făcut ravagii 
Seceta din primăvara și vara anului 2015 

a dus la recolte mai mici de cereale. S-a con-
statat o diminuare a recoltei medii per hectar 
cu circa 50-60 la sută, în raport cu nivelul 
preconizat. Potrivit Serviciului Hidrometeo-
rologic de Stat (SHS) în vara anului trecut s-a 
semnalat vreme anormal de caldă și cu defi cit 
de precipitaţii. Temperatura medie lunară 
a aerului a fost mai ridicată faţă de valorile 
normei cu 2 – 4 ºС. 

23. Programul COMPACT 
a luat sfârșit 

La începutul lunii septembrie, Fondul 
Provocările Mileniului Moldova (FPM Moldo-
va) și Corporaţia Provocările Mileniului (CPM), 
au anunţat fi nalizarea Programului Compact 
al Guvernului SUA. Programul a fost realizat 

în perioada 1 septembrie 2010 – 1 septembrie 
2015 și a avut un buget de 262 mln dolari 
SUA, acordaţi cu titlu de grant ţării noastre. 
Scopul major al Programului Compact a fost 
de a contribui la creșterea economică a R. 
Moldova prin realizarea investiţiilor în reno-
varea drumului Sărăteni-Soroca și susţinerea 
tranziţiei la agricultura performantă.

24. Criza agricultorilor 
ia amploare 

Toamna a fost deosebit de grea pentru 
agricultori. Reprezentanţii organizaţiilor re-
prezentative ale agricultorilor au declarat că 
autorităţile au uitat de producătorii agricoli, 
care au mare nevoie de ajutorul Guvernului. 
Potrivit lor, situaţia economică complicată din 
ţară a avut un impact foarte negativ asupra 
fermierilor, iar autorităţile nu vor să-și asume 
nici un fel de responsabilitate pentru starea 
de lucruri în sectorul agrar. 

25. România – cel mai mare 
consumator de produse 
agroalimentare moldovenești

Afl at într-o vizită în ţara vecină, Ion Sula, 
ministrul Agriculturii, a declarat că România 
este în continuare cel mai mare consumator 

de produse agroalimentare din Republica Mol-
dova. Potrivit lui, ţara noastră se bucură de un 
suport destul de constant din partea României.

26. Un nou format pentru 
Ziua Naţională a Vinului  

Pentru prima dată Ziua Naţională a Vi-
nului nu s-a desfășurat în capitală, din cauza 
protestelor politice care aveau loc în oraș. Ma-
nifestările dedicate Zilei Naţionale a Vinului 
2015 au avut un concept diferit faţă de anii 
precedenţi. Astfel, în perioada 3-4 octombrie 
2015, toţi doritorii de a savura vinurile de 
calitate ale Moldovei, au avut posibilitatea să 
viziteze producătorii de vinuri la ei acasă. 

27. A fost deschis un Centru 
de Apel pentru agricultori 

Ministerul Agriculturii și Industriei Ali-
mentare a lansat la începutul lunii octombrie 

un Centru de Apel. Potrivit responsabililor, 
acest centru va fi  un instrument de comuni-
care la distanţă și va oferi informaţii și con-
sultanţă în domeniul agroindustrial pentru 
toţi doritorii. Puteţi contacta Centrul de Apel 
pentru suport Informaţional și Consultativ la 
numărul de telefon: (22) 50 20 20, în zilele de 
luni până vineri, între orele 08:00-17:00.

28. Uniunea Europeană susţine 
economia moldovenească

Producătorii agricoli moldoveni vor putea 
exporta mai multe produse cereale în ţările 
Uniunii Europene (UE). Comisia Europeană 
a majorat cotele de export pentru mai multe 
tipuri de produse moldovenești. Astfel, a fost 
aprobată extinderea accesului preferenţial pe 
piaţa UE, peste volumele stabilite în Acordul 
de Asociere, pentru mai multe produse, în 
mare parte pentru cereale.

29. Sectorul agricol 
este în scădere 

Activitatea agricolă din Moldova a în-
registrat în 2015 o descreștere cu cel puţin 
11%, susţine Biroul Naţional de Statistică. 
Aceasta se explică prin reducerea volumelor 
de producţie recoltată, ca impact a condiţiilor 
climaterice extrem de nefavorabile. Totodată 
reprezentanţii asociaţiilor de agricultori, au 
organizat o conferinţă de presă pentru a face 
o analiză a anului agricol 2015. Situaţia agri-
cultorilor nu este deloc bună au concluzionat 
aceștia, pierderile producătorilor fi ind imense, 
mulţi dintre ei aproape de faliment. Pierde-
rile suportate de agricultori în anul 2015 se 
apropie de cifra de 6 miliarde de lei. 

30. S-a scumpit energia 
electrică și gazele naturale

Din noiembrie tariful la energia electrică 
a crescut în medie cu 35%. Agenţia Naţională 
pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a 
examinat rapoartele de audit ale furnizorilor, 
revenind la decizia sa de majorare a tarifelor 
din iulie, pe care o suspendase ulterior. Astfel, 
timp de câteva zile, în faţa ANRE au avut loc 
proteste ale oamenilor revoltaţi de majorarea 
tarifelor. În scurt timp Agenţia a mărit tarife-
le și pentru gazele naturale. 

31. Are loc Forumul Naţional 
al Femeilor din Agricultură 

În perioada 25-26 noiembrie 2015, la 
Chișinău s-a desfășurat Forumul Naţional 
al reţelelor de socializare a femeilor din 
agricultură din regiunile: Nord, Centru, Sud, 
Găgăuzia și Transnistria. Forumul Naţional al 
Femeilor din Agricultură a fost  desfășurat în 
cadrul proiectului „Competitivitatea Agri-
colă și Dezvoltarea Întreprinderilor” (ACED), 
cofi nanţat de Agenţia SUA pentru Dezvoltare 
Internaţională (USAID) și Corporaţia Provo-
cările Mileniului Moldova (MCC). La forum au 
participat în jur de 150 de femei care activea-
ză în sectorul agricol din întreaga ţară. 

32. Două legi importante 
din „Pachetul agricol” 
au fost adoptate 

Parlamentul a adoptat într-o ședinţă de la 
începutul lunii decembrie două legi impor-
tante din pachetul agricol. Legile adoptate 
se referă la: metodologia nouă de calcul a 
produselor petroliere şi la comerţul produse-
lor uşor alterabile. Prin adoptarea primului 
proiect de lege s-a schimbat metodologia de 
calcul al produselor petroliere în aşa fel încât 
să se ia la bază preţul de pe bursa internaţi-
onală. Fermierii vor avea dreptul să importe 
pentru necesităţile lor produse petroliere fără 
condiţii speciale de licenţiere.

Arina ROȘCA
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„Producătorii agricoli, în 
special cei de legume, fructe 
şi struguri, au avut posibili-
tatea să comercializeze pro-
dusele la preţuri mai avan-
tajoase .Dacă ne referim la 
struguri tehnici, am avut 
o calitate bună, în aşa fel 
încât producătorii de vinuri 
să aibă în stocuri deja vinuri 
calitative din roada anului 

2015”, a declarat Ion Sula. 
Ministrul a mai menţionat 
că în anul 2015, unele com-
panii nu au avut posibilita-
tea să-şi exporte produsele 
pe piaţa din Federaţia Rusă 
din cauza embargourilor. În 
schimb, a început diversifi -
carea pieţelor, astfel încât 
producătorii şi exportatorii 
au început să exporte în 

ANUL 2015 A FOST UNUL DIFICIL 
PENTRU AGRICULTURĂ
La fi nele anului trecut, Ion Sula, fostul ministru 
în exerciţiu al Agriculturii a făcut totalurile. Anul 
2015 a fost unul destul de difi cil pentru agricul-
torii din Republica Moldova, a declarat el. Din ca-
uza condiţiilor climaterice nefavorabile din 2015, 
a fost înregistrată o recoltă mai mică la toate cul-
turile, comparativ cu anii precedenţi. Ministrul în 
exerciţiu a declarat totuși, că în pofi da recoltelor 
mai mici din anul precedent, cauzate de secetă, 
securitatea alimentară şi furajeră a ţării au fost 
asigurate.

A FOST MODIFICATĂ METODOLOGIA 
DE CALCUL A TARIFELOR LA GAZE 

Consiliul de Administraţie al Agen-
ţiei Naţionale pentru Reglementare 
în Energetică (ANRE) a introdus unele 
modifi cări privind metodologia de 
calcul a tarifelor la gazele naturale. 
Modifi cările au fost aplicate conform 
hotărârii Parlamentului din 20 noiem-
brie 2015: anularea „Amendamentul 
lui Furdui” la Legea cu privire la gazele 
naturale. Acesta prevedea că toate ve-
niturile acumulate din gazul de tranzit 
rămân la „Moldovagaz”, iar cheltuielile 
legate de sistemul de transportare a 
gazului sunt suportate de către consu-
mătorul fi nal. Potrivit hotărârii apro-
bate de către Agenţia de reglementare, 
consumatorii de gazele naturale nu 
vor mai suporta cheltuielile legate de 
transportarea acestuia. 

Directorul ANRE, Sergiu Ciobanu, 
a declarat la şedinţă că agenţia de re-
glementare va revizui tarifele la gazele 

naturale pentru consumatori în direcţia 
de reducere a acestora. Aceasta va intra 
în vigoare după publicarea în Monitorul 
ofi cial a modifi cărilor la metodologia 
de calcul a tarifelor la gazele naturale. 
Totodată, el a menţionat că este prea 
devreme de a spune exact cu cât se vor 
micşora tarifele. În opinia unor experţi 
independenţi, reducerea tarifelor nu va 
depăşi 5%. 

În prezent persoanele care consumă 
până la 30 m3 gaze lunar achită 6,55 lei 

pentru un cub, iar pentru gazul consu-
mat în exces de 30 m3, tariful constitu-
ie 6,83 lei. Ultima dată ANRE a majorat 
tarifele la gazele naturale la data de 13 
noiembrie 2015. Atunci tariful a fost 
majorat cu 15%, cu toate că compania 
furnizoare de gaze a prezentat calculele 
conform cărora tarifele urmau să fi e 
majorate cu circa 30%, pentru a acoperi 
pierderile care au apărut în urma de-
valorizării leului. Începând cu sfârşitul 
anului 2009 până în toamnă a anului 
2015 a acţionat tariful care a fost cal-
culat din cursul leului către dolarul 
american la nivel de 11,9 MDL:$1, deşi 
cursul real a ajuns la 20 MDL:$1. Agen-
ţia de reglementare permanent amâna 
revizuirea tarifelor spre majorare din 
cauza „momentului politic nefavorabil 
- crizei, alegerilor parlamentare (30 no-
iembrie 2014), iar apoi alegerile locale 
(14 iunie 2015)”.

CEREALELE DE TOAMNĂ 
NU AU FOST AFECTATE 
DE ÎNGHEŢ 

Îngeţurile recente nu au 
afectat culturile cerealelor 
de toamnă, consideră Șeful 
direcţiei politici de produc-
ţie şi reglementări de cali-
tate a produselor vegetale 
a Ministerului Agriculturii 
și Industriei Alimentare, 
Mihail Suvac. El a declarat 
că îngheţuri de -25-30 de 
grade, care ar putea afecta 
culturile de toamnă, nu 
au fost înregistrate, astfel 
motiv pentru îngrijorare nu 
există. „Îngeţurile de - 20 

de grade nu sunt groaznice, 
deoarece temperatura la ni-
velul nodului de încolţire a 
coborât doar până la minus 
nouă la norma admisibilă 
de minus 15-20 de grade”, a 
spus expertul. 

Potrivit spuselor sale, 
suprafeţele culturilor de 
toamnă constituie 350 mii 
de hectare, ceea ce este 
cu 7,5% mai mult decât 
în anul trecut. 287 mii de 
plantaţii sunt semănate cu 
grâu, iar 44 mii - cu orz. 

Expertul a menţionat că 
din cauza îngheţurilor a su-

ferit așa o cultură tehnică, 
ca rapiţa, aproximativ 70% 
din suprafeţe. „Dar aceasta 
nu este cultura noastră, 
despre ea trebuie să uităm. 
Întotdeauna există riscul 
că suprafeţele plantate vor 
îngheţa, dar întrucât aceas-
ta este o „cultură profi tabi-
lă” agricultorii riscă. Iniţial, 
aceasta a fost crescută 
pentru hrana bovinelor, în 
prezent animale nu avem 
și ei o lasă pentru seminţe. 
Deoarece rapiţa este o plan-

tă tehnică - ea epuizează 
solul. La noi fl oarea soarelui 
și sfecla de zahăr și așa 
depășesc suprafeţele”, a 
spus Mihail Suvac.

Recolta culturilor de 
toamnă în anul 2015 s-a 
diminuat aproximativ cu 
30%, iar volumul grâului de 
toamnă cultivat a fost recu-
noscut cel mai mic din ul-
timii cinci ani. El a acoperit 
„pragul securităţii alimen-
tare”, constituind 850 mii 
tone, ceea ce este cu 250 
mii tone mai puţin decât 
recolta din anul 2014.

mai multe ţări ale Uniunii 
Europene. 

La capitolul restanţe, 
Ion Sula a spus că în anul 
2015, subvenţiile nu au fost 
achitate integral. Unele sur-
se susţin că peste 4 mii de 
fermieri aşa şi nu au primit 
subvenţiile promise de stat, 
datoriile la care constituie 
aproximativ 500 de milioa-
ne de lei. Surse apropiate 
conducerii Ministerului 
Agriculturii şi Industriei 
Alimentare spun că în 2016 
agricultorii vor avea proble-
me cu  plata impozitelor şi 
salariilor, achitarea cu fur-
nizorii resurselor necesare 
producerii agricole. „Dato-
riile vor fi  incluse în suma 
fondului de subvenţionare 
a producătorilor şi avem o 
probabilitatea foarte înaltă 
ca în anul 2016 aproape tot 

fondul de subvenţionare va 
fi  alocat pentru achitarea 
datoriilor anului 2015”, a 
explicat sursa. Ministrul Ion 
Sula s-a arătat însă optimist 
şi spune că agricultorii care 
nu au benefi ciat de plata 
subvenţiilor în anul trecut, 
urmează să le primească 
anul curent.  

În sectorul zootehnic, 
ministrul susţine că situaţia 
a rămas aceeaşi. „Avem un 
şeptel de animale la nivelul 
anului trecut,  este impor-
tant ca în perioada de iarnă 
şi până în vară să menţinem 
acest şeptel ca să nu dimi-
nuăm din numărul de ani-
male pe care le avem statis-
tic în Republica Moldova”, a 
spus Ion Sula. Pentru anul 
2016, ministerul îşi propu-
ne să continue procesul de 
modernizare a sectorului 

agroalimentar, să substi-
tuie importul de produse 
agroalimentare cu produse 
autohtone şi să suplinească 
fondul de subvenţionare a 
agricultorilor. La fel, o prio-
ritate pentru minister este 
organizarea fermierilor mici 
şi mijlociii într-un mediu 
de afaceri, pentru omogeni-
zarea produselor şi mărirea 
veniturilor în zonele rurale. 

Pe de altă parte, aceleași 
surse din cadrul Ministeru-
lui susţin că așa şi nu a fost 
modifi cată legislaţia fi scală 

în privinţa scutirii agricul-
torilor de la plata impozi-
tului pe venit. „Nici nu s-a 
examinat măcar cu titlu de 
alternativă varianta intro-
ducerii impozitului unic. 
Nu a fost aprobată legea cu 
privire la creditare facilă a 
sectorului agrar. Producăto-
rii de carne rămân cu TVA 
20%, majorat. De asemenea, 
cheltuielile fermierilor s-au 
majorat în medie cu 30-40% 
din cauza majorării tarifelor 
la resursele energetice”, a 
spus sursa.

În Moldova a apărut a treia ediţie 
a Cărţii Roşii, în care au fost incluse 
219 specii de animale afl ate pe cale de 
dispariţie şi 208 specii de plante, ceea 
ce este de două ori mai mult decât 
în ediţia din anul 2001. Potrivit Mi-
nisterului Mediului, cartea cu multe 
ilustraţii de animale şi plante rare a 
fost tipărită în limbile română şi rusă. 
De asemenea, cartea include 75 de 
specii de plante care anterior nu 
erau considerate rare, însă acum 
se afl ă în pericol de dispariţie 
şi capitole noi cu specii rare de 
alge şi ciuperci. „Tirajul cărţii 
constituie 3 mii de exemplare, 
pe care noi le vom repartiza în 
şcoli, universităţi, biblioteci, 
organizaţii ecologice şi în alte 
organizaţii. Dacă vom reuşi să 
edităm un tiraj suplimentar, 
cartea va putea fi  procurată în 

magazine”, a spus reprezentantul mi-
nisterului, Lilia Eladii. 

Potrivit spuselor directorului 
Grădinii Botanice din Chişinău, Ale-
xandru Teleuţă, motivul principal 
al dispariţiei plantelor este factorul 
uman: defrişarea pădurilor, păşunatul 
neautorizat al animalelor, braconajul, 
precum şi lipsa de măsuri privind 
protejarea plantelor rare, care an-

terior nu erau pe cale de dispariţie. 
Scopul principal al ediţiei este de a 
prezenta comunităţii ştiinţifi ce, so-
cietăţii şi specialiştilor în domeniul 
ecologic documentul pentru studiul 
aprofundat al biodiversităţii şi elabo-
rarea unor măsuri pentru restaurarea 
şi conservarea acesteia. Ediţia nouă a 
fost fi nanţată de către Fondul Naţio-
nal Ecologic. La elaborarea cărţii au 

participat specialiştii Gradinii 
Botanice, Institutului de Zoo-
logie al Academiei de Ştiinţe 
şi ai Universităţii de Stat. 

Prima ediţie a Cărţii Roşii 
a fost publicată în anul 1976 
şi a inclus 50 specii de plante 
şi animale rare. A doua a fost 
publicată în 2001 şi a inclus 
126 specii de plante şi 116 
rase de animale afl ate în peri-
col de dispariţie. 

CARTEA ROȘIE A MOLDOVEI CONŢINE MAI MULTE SPECII 
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Preşedintele Uniunii 
republicane a agricultorilor 
„UniAgroProtect”, Alexan-
dru Slusari, a declarat în 
presă că livrările de produse 
din carne şi lactate de ori-
gine ucraineană, vor înlocui 
pe piaţă producătorii mol-
doveni de aceste mărfuri. 
Potrivit lui, începând cu 
aprilie 2015 producătorii de 
carne sunt obligaţi să achi-
te TVA de 20 %. „Producăto-
rii agricoli din Ucraina până 
la anul 2016 au fost scutiţi 
de plata TVA. Din anul 2016 
întreprinderile din sectorul 
zootehnic sunt obligate 
să achite doar o pătrime 
din sumele TVA calculate, 
restul sumelor rămân la 
dispoziţia întreprinderilor», 
a menţionat el. 

Totodată, el spune că 
preţurile la nutreţurile 

pentru hrană în Ucraina 
sunt aproximativ cu 30% 
mai mici decât în Moldova. 
„Energia electrică este mai 
iest ină cu aproape 135% şi 
gazele naturale - cu 16%”, a 
remarcat Slusari, afi rmând 
că la toţi factorii menţio-
naţi este necesar de adău-
gat şi problema controlului 
insufi cient la hotare, ceea 
ce contribuie la creşterea 
contrabandei.

Potrivit mai multor re-
prezentanţi ai asociaţiilor 
agricole, în asemenea con-
diţii producătorii autohtoni 
din domeniul procesării 
producţiei din carne şi lapte 
nu vor suporta concurenţa 
cu importatorii din Ucraina, 
ceea ce va genera falimen-
te în lanţ a producătorilor 
agricoli ai producţiei pri-
mare, în special zeci de mii 

PIAŢA LOCALĂ INVADATĂ DE PRODUSE STRĂINE 
Producătorii agricoli sunt îngrijoraţi de fap-
tul că 35 de companii ucrainene au primit 
dreptul de a livra în Moldova carne și lactate. 
Autorităţile Moldovei au acordat  dreptul de 
a importa pe piaţa moldovenească carne şi 
lactate de producere ucraineană mai multor 
companii. Fostul ministru în exerciţiu Ion Sula 
a declarat că situaţia trebuie discutată per 
ansamblu cu participarea tuturor părţilor im-
plicate. La minister s-a convenit asupra întoc-
mirii unui plan de acţiuni pentru protejarea 
producătorilor autohtoni. 

gospodării ţărăneşti indivi-
duale. 

Asociaţiile agricultorilor 
au atenţionat autorităţile 
despre această problemă 
încă în vara anului 2015, 
când au fost nevoite să 
închidă mai multe punc-
te de colectare a laptelui. 
Problema a fost discutată 
în cadrul aşa numitului pa-
chet agricol care, în pofi da 
promisiunilor, a rămas ne-
soluţionată. Astfel, pentru 
protejarea producătorilor 
autohtoni se propunea de a 
fi  introduse taxe suplimen-
tare la importul în Moldova 
a produselor similare din 
Ucraina şi Belarus, cu con-
diţia că importul din altă 
ţară va creşte cu peste 15%. 
În situaţia în care nicio con-

diţie nu a fost îndeplinită, 
asociaţiile propun introdu-
cerea taxelor vamale spe-
ciale, care măcar parţial al 
proteja producătorii autoh-
toni de carne şi lactate. 

În aceste condiţii, zi-
lele trecute la Ministerul 
Agriculturii, a avut loc o 
ședinţă, în care ministrul 
Ion Sula a discutat cu re-
prezentanţii asociaţiilor 
producătorilor de carne și 
produse lactate referitor 
la eventualul pericol a 
importurilor de produse 
de origine animală din 
Ucraina pentru piaţa locală 
şi producătorii autohtoni. 
La ședinţă au participat 
viceministrul în exerciţiu, 
Vladimir Loghin, directorul 
general interimar al Agen-

ţiei Naţionale pentru Sigu-
ranţa Alimentelor, Grigore 
Porcescu, directorul execu-
tiv al Asociaţiei Naţionale 
a Producătorilor de Lapte și 
Produse Lactate, Carolina 
Linte, reprezentanţii produ-
cătorilor de carne și produse 
lactate precum și reprezen-
tanţi ai ministerului.  

În cadrul discuţiilor s-a 
vorbit despre posibilitatea 
iniţierii unui program al 
sectorului, acţiunile care 
necesită a fi  întreprinse 
pentru creșterea nivelul de 
igienă pe segmentul de pro-
ducere a lactatelor, dar și 
despre necesitatea promo-
vării produselor autohtone 
prin ridicarea nivelului de 
consum. „Noi avem semnat 
acordul de liber schimb cu 

Agenţia gospodăriei silvicole 
Moldsilva a început vânatul 
răpitorilor. Campania va dura 
până la 1 martie. Reprezentan-
tul Moldsilva, Viorica Caciuc, a 
comunicat că vânatul pe tere-
nurile fondului forestier şi cine-
getic gestionat de către agenţie, 
are loc în zilele de sâmbătă şi 
duminică, iar în fondurile de 
vânătoare arendate - în toate 
zilele săptămânii. „Necesitatea 
reglării numerice a ră-
pitorilor şi combaterea 
dăunătorilor (câinilor, 
pisicilor hoinare, ciori-
lor sure, coţofenelor) a 
apărut din cauza numă-
rului mare al acestora, 
precum şi din pericolul 
de răspândire a rabiei 
şi ameninţările pentru 
fauna sălbatică. Înlăturarea 
acestora va crea condiţii favo-
rabile pentru reproducerea şi 
dezvoltarea speciilor cinegetice 
de valoare înaltă”, a spus ea. 

La campanie vor participa 
angajaţi ai fondului forestier, 
Agenţiei Naţionale pentru Si-
guranţa Alimentelor, precum şi 
ai Inspectoratului Ecologic de 
Stat. Unele din condiţiile care 
trebuie respectate cu stricteţe 
de către cei implicaţi în procesul 
de reglare numerică a răpitorilor 

sunt: efectuarea reglării numeri-
ce a răpitorilor se poate practica 
nu mai devreme cu o oră înainte 
de răsăritul soarelui şi nu mai 
târziu cu o oră după apusul soa-
relui. 

În fondurile de vânătoare 
arendate, organizarea şi con-
trolul desfăşurării acţiunii de 
reglare numerică a răpitorilor, 
combaterea dăunătorilor se 
pune în sarcina arendaşilor, cu 

participarea obligatorie a re-
prezentantului entităţii silvice 
subordonate, care are scopul de 
a monitoriza efectuarea acţiunii 
în cauză. Toţi participanţii la vâ-
nătoare sunt instruiţi conform 
prevederilor „Regulilor la vână-
toare” şi „Instrucţiunilor cu pri-
vire la securitatea şi sănătatea 
în muncă în timpul organizării, 
practicării şi desfăşurării acţi-
unilor de vânătoare în fondul 
forestier gestionat de Agenţia 
Moldsilva”.

AGENŢIA  MOLDSILVA A ÎNCEPUT 
VÂNĂTOAREA RĂPITORILOR 

În contextul temperaturilor 
scăzute înregistrate în această 
iarnă, Ministerul Agriculturii și 
Industriei Alimentare a venit cu 
unele recomandări pentru întreţi-
nerea animalelor în perioada rece. 
În aceste condiţii, este necesar de 
ţinut cont de necesităţile fi ziolo-
gice ale animalelor, menţinerea 
productivităţii lor, dar și de faptul 
că ele au de suferit din cauza fri-
gului extrem. 

Pentru a menţine animalele 
într-o stare de sănătate optimă 
este necesar de acordat o atenţie 
deosebită condiţiilor de micro-
climat, dar și furajării adecvate. 
Hrana se administrează la timp, 
de dorit la discreţie, iar calitatea 
acesteia trebuie să fi e acceptabilă 
pentru a fi  consumată cu plăcere. 
Cantitatea de hrană trebuie să fi e 
sufi cientă pentru asigurarea nece-
sităţilor fi ziologice ale animalului, 
asigurarea producţiei obţinute, 
plus un adaos de până la 10%. 
Totodată, nu trebuie de adminis-
trat prea mult furaj pentru a evita 
risipirea acestuia. Se administrea-
ză o cantitate mai mare de con-
centrate, din care prevalează boa-
bele de porumb, deoarece acestea 
conţin un nivel sporit de energie 
metabolică. 

Adăpatul animalelor se face 
la discreţie și cu apă proaspătă, 

dar caldă. În prezent se pot uti-
liza adăpători cu corp de încălzit 
încorporat, care menţin tempe-
ratura constantă a apei chiar și 
când temperatura de afară este 
mult sub zero grade. Condiţiile de 
microclimat sunt la fel de impor-
tante. Astfel, animalele trebuie 
adăpostite și ferite de curenţi 
puternici de aer rece și precipi-
taţii, aceasta însă nu înseamnă 
că ele trebuie închise ermetic în 
grajduri. Este absolut necesar să 
li se asigure aer proaspăt prin 
ventilaţie, dar a se evita formarea 
de curenţi în încăperi. Umiditatea 
aerului trebuie menţinută în limi-
ta 65-75 %, iar aceasta se obţine 
prin evacuarea zilnică a dejec-
ţiilor și aplicarea așternutului 

uscat (paie, coceni, etc.). Pentru 
porcine stratul de așternut poate 
fi  mai gros (peste 0,5 m), acestea 
se astupă cu paie și își menţin 
căldura. Nu trebuie de neglijat 
și iluminarea grajdului. Raportul 
dintre suprafaţa podelei și supra-
faţa geamului trebuie să fi e de cel 
puţin 1:10 sau 1:12.

La orice modifi care a stării 
de sănătate sau de bunăstare a 
animalelor precum şi la apariţia 
unor modifi cări comportamentale, 
este important să anunţaţi urgent 
medicul veterinar. Nu efectuaţi 
transportarea animalelor în con-
diţii meteo cu temperaturi foarte 
scăzute, vânt puternic şi căderi de 
zăpadă, decât dacă este neapărat 
necesar.

 RECOMANDĂRI PENTRU ÎNGRIJIREA 
ANIMALELOR ÎN PERIOADA RECE

ţările CSI, suntem membri 
a Organizaţiei Mondiale de 
Comerţ, avem semnat acor-
dul de asociere la UE, și în 
principiu am deschis piaţa 
pentru toţi, neavând nici o 
măsură de protecţie a pieţei 
interne și neavând posibili-
tatea de a accesa alte pieţe”, 
a precizat directorul execu-
tiv al Asociaţiei Naţionale 
a Producătorilor de Lapte 
și Produse Lactate „Lapte”, 
Carolina Linte.  

Ministrul în exerciţiu 
Ion Sula  a menţionat că 
situaţia trebuie discutată 
per ansamblu cu partici-
parea tuturor părţilor im-
plicate.  „Fluxul de mărfuri 
are un caracter sezonier. În 
sezonul iarnă – primăvară 
nu există supra-produce-
re pe piaţă.  Consider că 
avem timp sufi cient pentru 
sezonul viitor să venim 
cu măsuri de susţinere a 
producătorilor autohtoni”, a 
menţionat el.  În concluzie 
s-a convenit asupra întoc-
mirii unui plan de acţiuni 
pentru protejarea produ-
cătorilor autohtoni care să 
includă: evaluarea importu-
rilor,  iniţierea procesului de 
aplicare a taxelor de import, 
intensifi carea controlului la 
frontieră și alte acţiuni. 

A.R.
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Analizând evoluţia situaţiei politice 
și social-economice din anul 2015 în 
R. Moldova, putem afi rma cu toată 
certitudinea că am avut parte de un 
an difi cil. Instabilitatea politică și 
economică a fost resimţită în toa-
te sferele de activitate ale statului, 
inclusiv în domeniul agriculturii. 
Sectorul agricol este unul primordi-
al pentru economia naţională, atât 
timp cât acesta rămâne a fi  ramura 
principală a acesteia. Acestui sector 
îi revine practic cea mai mare parte a 
ajutoarelor din bugetul de stat, cât și 
din partea partenerilor de dezvoltare.

Existenţa unui mecanism de inter-
venţie și subvenţionare a sectorului 
agricol este un catalizator al creșterii in-
vestiţiilor în acest sector. Perfecţionarea 
sistemului de subvenţionare în agricul-
tură se afl ă permanent în vizorul statu-
lui, efi cientizarea acestuia reprezentând 
un instrument important în vederea 
sporirii competitivităţii şi productivităţii 
sectorului agroindustrial, sporirii venitu-
rilor producătorilor agricoli şi reducerii 
sărăciei în mediul rural.

Apreciem fapul că în anul 2015, mări-
mea fondului de subvenţionare a producă-
torilor agricoli, a crescut cu 45 300 000 lei. 
Conform legii bugetului de stat, mărimea 
fondului de subvenţionare a constituit 
610 mln. lei, incluzând surse externe în 
valoare de 110 mln. lei din contul Progra-
mului Comisiei Europene de suport buge-
tar fi scal sectorial „Stimularea Economică 
a zonei Rurale”.

Domeniile de sprijin fi nanciar din 
cadrul Fondului de subvenţionare în anul 
2015 şi-au găsit argumentare, reieşind din 
necesitatea realizării obiectivelor Strate-
giei Naţionale de dezvoltare agricolă și 
rurală pentru anii 2014 – 2020:   

creşterea competitivităţii sectorului 
agroalimentar, prin restructurarea şi mo-
dernizarea pieţei; 

asigurarea gestionării durabile a 
resurselor naturale în agricultură;

 îmbunătăţirea nivelului de trai în 
mediul rural. 

Analizând executarea mijloacelor fon-
dului de subvenţionare, menţionăm că în 
anul 2015, suma bugetată a fost valori-
fi cată pe deplin. Astfel, din 610 mln. lei  
246,9 mln. lei au fost direcţionate la stin-
gerea datoriilor pentru anul 2014, achitate 
integral, iar 362,8 mln. lei reprezintă suma 
bugetată rămasă ca urmare a achitării 
restanţelor anului 2014 și care a fost uti-
lizată la acoperirea cererilor de acordare a 
subvenţiilor pentru anul 2015. 

De menţionat faptul că, în urma apro-
bării cu întârziere a legii bugetare în anul 
2015, procesul de recepţionare a cererilor 
pentru subvenţionarea investiţiilor a în-
ceput abia la 1 iulie 2015 și a durat până 
la 31 octombrie a anului respectiv. Astfel, 
în perioada de referinţă, în cadrul AIPA au 
fost înregistrate 4051 de dosare de sub-
venţionare, în sumă totală de 540,1 mln. 
lei. Dacă ne referim la perioada similară a 
anului 2014, în anul 2015 s-a înregistrat 
un număr de cereri mai mic, cu aproxima-
tiv 1200, iar ca sumă – cu aproximativ 300 
mln. lei mai puţin. Acest lucru se explică 

în primul rând, prin condiţiile climate-
rice dure în care au activat producătorii 
agricoli in anul 2015, consecinţele embar-
goului impus în anul 2014, instabilitatea 
economică din ţară, dar și din ţările din 
regiune, precum și ca rezultat al impu-
nerii unor noi reguli de subvenţionare în 
vederea optimizării numărului de dosare, 
cum ar fi  depunerea unui singur dosar de 
subvenţionare pe măsura 1.7.1 (stimularea 
creditării producătorilor agricoli), depune-
rea dosarelor pentru procurarea tehnicii 
prin intermediul Programului 2KR/Meca-
gro doar la achitarea defi nitivă a obiec-
tului investiţiei, instituirea plafoanelor 
pe măsura 1.5 (procurarea animalelor 
de prăsile), măsura 1.7.2. (asigurarea 
subvenţionată a riscurilor de producţie 
în agricultură), micșorarea plafoanelor 
existente pe alte măsuri (1.4., 16.), etc., 
măsuri realizate în scopul realizării obiec-
tivului de racordare a sumelor solicitate 
la sumele fondurilor aprobate anual prin 
legea bugetului de stat.   

STATISTICA CERERILOR 
ȘI DOSARELOR 

Din numărul total de cereri recepţio-
nate și procesate la data de 31 decembrie 
2015, circa 180 dosare, în sumă totală de 
51 mln. lei au fost respinse ca fi ind neeli-
gibile. Astfel, la situaţia de azi, putem vor-
bi de un număr total de solicitări de 3870 
de cereri eligibile, în sumă totală de 490 
mln. lei, care până la data de 31.12.2015, 
au fost examinate și autorizate în propor-
ţie de 70%, adică peste 2600 de solicitări 
acceptate, în sumă totală de 362,8 mln. 
lei, care au fost transmise spre plată către 
Trezoreria de Stat. 

Pentru o mai bună claritate, menţionez 
că au fost autorizate și transmise spre 
plată toate cererile înregistrate începând 
cu prima zi de recepţionare și cele depuse 
aproximativ până la data de 20.10.2015 
și care s-au încadrat în mijloacele bu-
getare prevăzute în Legea bugetului de 
stat. Dosarele de subvenţionare depuse în 
intervalul de timp 20.10. – 31.10.2015, în 
număr de aproximativ 1300 de solicitări, 
în valoare de aproximativ 140 mln. lei, se 
afl ă în proces de examinare, nu și de auto-
rizare, or, conform prevederilor punctului 
166-169 al Regulamentului privind modul 
de utilizare a mijloacelor Fondului de sub-
venţionare a producătorilor agricoli pentru 
anul 2015, autorizarea subvenţiilor se 
efectuează în limita Fondului de subvenţi-
onare a producătorilor agricoli disponibil. 
În cazul epuizării mijloacelor fondului de 

subvenţionare, AIPA va stopa procesul de 
autorizare, până la o eventuală suplinire a 
acestui fond. 

CÂND VOR VENI 
SUBVENŢIILE?

Desigur, întrebarea de bază care îi 
preocupă în acest moment pe producătorii 
agricoli, mai cu seamă pe acei agricultori 
cererile cărora au fost autorizate spre plată, 
dar până acum nu și-au primit subvenţia, 
este când într-un fi nal vor putea primi 
aceste plăţi?  Vreau să Vă comunic că din 
totalul dispoziţiilor de plată remise spre 
executare Trezoreriei de stat, în mărime de 
362,8 mln. lei, au fost executate doar 56,4 
mln. lei, pentru 215 benefi ciari. 
Restul 306,4 mln. lei, pentru 2 385 
benefi ciari stau în așteptare fi ind 
înregistrate în sistemul trezorerial. 

Mai nou, începând cu ziua de luni, 18 
ianuarie, au început a fi  restituite pentru 
reperfectare, ţinând cont de trecerea Tre-
zoreriei la noul sistem – IBAN. Astfel, dis-
poziţiile  de plată vor fi  înaintate repetat, 
urmând a fi  achitate, în limita cheltuielilor 
bugetare aprobate conform bugetului pro-
vizoriu aprobat pentru 2016. De menţionat 
că AIPA, deja a demarat procesul de colec-
tare a noilor conturi de la fi ecare solicitant 
de subvenţii, astfel, rugăm producătorii 
agricoli să se implice activ întru urgen-
tarea perfectării și prezentării la AIPA a 
acestor conturi.  

 Ne exprimăm convingerea că toate 
datoriile anului 2015 – 306,4 mln. lei 
depuse la Trezorerie până la 31.12.2015, 
plus cele afl ate încă în examinare în va-
loare de aproximativ 140 mln. lei (cererile 
depuse la fi nele lunii octombrie neautori-
zate la data de 31.12.2015), vor fi  achitate 
într-un termen rezonabil, iar odată cu 
investirea noului Guvern, va fi  aprobată 
cât de curând Legea bugetului de stat 
pentru 2016, astfel încât să soluţionăm 
întreaga problemă legată de subvenţiona-
rea anului 2015.

COMPENSAŢIILE PENTRU 
PRODUCĂTORII DE FRUCTE 

La capitolul compensaţii pentru produ-
cătorii de fructe care au suportat pierderi 
de pe urma embargoului impus de Federa-
ţia Rusă, lucrurile stau mai bine. Reamin-
tim că în iulie 2015, a fost  lansată com-
ponenta „Compensaţii pentru Susţinerea 
Vânzărilor” al proiectului MAC-P, care a 
venit să susţină producătorii de fructe și 
struguri afectaţi de restricţiile impuse de 
Federaţia Rusă la export în 2014, oferin-
du-le sprijin fi nanciar în formă de com-
pensaţii la fructele și strugurii destinaţi 
procesării. Valoarea componentei a fost de 
12 milioane de dolari SUA.  

Conform Acordului, eligibili pentru 
acordarea sprijinului fi nanciar au fost 
producătorii de fructe și struguri, persoane 
fi zice și juridice, care deţin în proprieta-
te sau în folosinţă plantaţii pomicole de 
măr sau prun, sau plantaţii viticole ce nu 
depășește suprafaţa de 15 ha. Mărimea 
sprijinului fi nanciar este: 1,93 lei/kg pen-
tru mere; de 1,35 lei/kg pentru prune; de 
1,54 lei/kg pentru struguri soiuri europene 
şi de 0,77 lei/kg pentru struguri de tip 
„Isabella”, la o recolta medie per hectar 

pentru mere de până la 40 t/ha; pentru 
prune de până la18 t/ha şi pentru struguri 
de viţă de vie de până la 12 t/ha. Acor-
darea sprijinului fi nanciar este efectuată 
prin intermediul Agenţiei de Intervenţie şi 
Plăţi pentru Agricultură. 

Astfel, peste 6 mii de fermieri din 
toată ţara au depus cereri de alocare a 
compensaţiilor din cadrul acestei com-
ponentei. Suma totală a compensaţiilor 
solicitate este de peste 56 mln. lei, dintre 
care 36,7 mln. lei au fost deja transferate 
către fermieri. În proces de perfectare a 
dispoziţiilor de plată au mai rămas circa 
1300, care vor fi  trecute până la fi nele 
lunii ianuarie – prima decadă a lunii 
februarie 2016. Întârzierea se explică 
iarăși prin existenţa problemei legate de 
necesitatea reperfectării conturilor după 
sistemul nou IBAN.

REGULAMENTUL 
DE SUBVENŢIONARE 
PENTRU 2016 

În această ordine de idei, menţionăm 
că Ministerul Agriculturii deja a aprobat 
componenţa Comisiei de lucru, privind 
elaborarea noului Regulament pentru 
anul 2016, care a avut și câteva ședinţe. 
Totodată, fără a avea o cifră a fondului 
de subvenţionare este difi cil de elaborat 
un document atât de important, mai ales 
ţinând cont de situaţia anului 2015, cu 
datorii de peste 400 mln. lei neachitate. De 
menţionat faptul că, potrivit propunerilor 
de buget pentru anul 2016, discutate încă 
la începutul lunii septembrie, valoarea 
fondului de subvenţionare a producăto-
rilor agricoli în anul 2016 ar constitui 1 
mlrd. Lei, un lucru extrem de benefi c, o 
sumă fără precedent, ceea ce ar permite 
stingerea datoriilor și asigurarea fi nanţării 
cererilor anului 2016.

Ca obiectiv de bază în elaborarea 
noului Regulament va fi  menţinerea 
măsurilor de sprijin statutate în Stra-
tegia de Dezvoltare 2014 – 2020, adică 
aceleași măsuri ca și în anul 2015, cu 
ajustările operate reieșind din experien-
ţa și realităţile anului 2015, problemele 
și difi cultăţile întâmpinate. În continu-
are, vom pune accent pe investiţiile în 
obţinerea producţiei cu valoare adăugată 
înaltă, stimularea investiţiilor efectua-
te în zonele rurale, susţinerea tinerilor 
fermieri și a grupurilor de producători, 
etc. Vom acorda o atenţie sporită îmbu-
nătăţirii procesului de administrare, prin 
eliminarea actelor inutile, micșorării ter-
menilor de examinare, mai ales în partea 
ce ţine de verifi cările și controalele în 
teren, debirocratizarea și transparenţa 
lor și nu în ultimul rând, îmbunătăţirea 
interacţiunii dintre agricultori/asociaţii 
de agricultori, pe de o parte și AIPA de 
cealaltă parte.

 În încheiere ne exprimăm speranţa 
că noul Regulament va cuprinde modifi -
cările necesare pentru a asigura o conlu-
crare efi cientă între producătorii agricoli 
și Agenţia de Intervenţie și Plăţi pentru 
Agricultură, fapt care va contribui la o 
dezvoltarea continuă a agriculturii în R. 
Moldova.

Nicolae CIUBUC
Director adjunct al Agenţiei de In-

tervenţii și Plăţi în Agricultură

FINANȚE
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ANIVERSARE

În ziua de 22 decembrie 2015, Federaţia 
Naţională a Agricultorilor din Moldova 
AGROinform, a sărbătorit 15 ani de acti-
vitate. La evenimentul festiv au participat 
ofi ciali moldoveni, membri, parteneri, colegi 
și prieteni ai AGROinform. Programul eve-
nimentului a fost unul informal, unde lu-
ările de cuvânt ale invitaţilor s-au îmbinat 
cu recepţia propriu-zisă. Cu această ocazie a 
fost editată și o broșură aniversară.

du-ne în diferite Comisii. 
Atunci când ne-a fost greu 
ca organizaţie, la fel am fost 
susţinuţi și ajutaţi”. 

Ion Sula, fostul ministru 
în exerciţiu al Agriculturii 
și Industriei Alimentare, a 
felicitat conducerea Fede-
raţiei pentru o activitate 
îndelungată de 15 ani, men-
ţionând că AGROinform și-a 
îndreptăţit pe deplin misiu-
nea – de a promova intere-
sele agricultorilor și de a le 
oferi posibilităţi de dezvol-
tare continuă. „Performanţa 
o vedem în rezultatele dvs, 
pentru care a fost depusă 
foarte multă muncă pe par-
cursul anilor. Federaţia nu 
doar a instruit producătorii 
agricoli, dar a venit și cu 
capacitatea de a consolida 
agricultorii într-o singură 
platformă, care împreună 
cu alte organizaţii, le-a 
apărat interesele”. Ministrul 
în exerciţiu a reconfi rmat 
angajamentul Ministerului 
Agriculturii și Industriei 
Alimentare de a continua 
dialogul, și a exprimat 
deschiderea pentru dezvol-
tarea și consolidarea acestui 
parteneriat în toate formele 
posibile. „Împreună, am 
depus eforturi considerabile 
întru depășirea difi cultăţilor 
din anul 2015. Am colaborat 
activ pentru implementarea 
obiectivelor de dezvoltare 
ale sectorului agroalimentar 
al Republicii Moldova, în ve-

derea modernizării acestuia 
și atingerii unui nivel de 
performanţă similar celui al 
statelor-membre ale Uniunii 
Europene”. 

ACTIVITATE 
CONTINUĂ TIMP 
DE 15 ANI 

Iurie Hurmuzachi a 
specifi cat că organizaţia 
a activat timp de 15 ani, 
continuu, fără nici cea 
mai mică pauză. „Timp de 
15 ani nu au fost stopate 
activităţile nici pentru o 
secundă, iar acest lucru a 
costat mari eforturi. Nu a 

fost ușor, nu a fost greu – a 
fost o provocare. Activita-
tea continuă a organizaţiei, 
în mare măsură se dato-
rează persoanei care și-a 
dedicat viaţa organizaţiei, 
a jertfi t timp, sănătate, 
capacităţi, pentru ca să asi-
gure această continuitate, 

Aurelia Bondari, director 
executiv”.

Directorul executiv 
al AGROinform, Aurelia 
Bondari, a declarat: „Avem 
o zi specială, pentru că 
celebrăm a 15-a aniversare 

alături de dvs. Sunt 15 ani 
de efort conjugat, de mii 
de ore muncite, de succe-
se și constrângeri. Ne-am 
asumat uneori angajamente 
foarte înalte și am imple-
mentat lucruri destul de 
difi cile, dar vreau să zic 
cu mândrie că, curajul și 
perseverenţa sunt răsplăti-
te. Atunci când încercăm să 
evaluăm această perioadă 
înţelegem că drumul care a 
fost parcurs a lăsat în urmă 
roade”.

Petru Maleru, directorul 
Agenţiei pentru Intervenţii 
și Plăţi în Agricultură a  
mulţumit pentru conlucra-
rea fructuoasă între AIPA 
și AGROinform, care a adus 
doar rezultate remarcabile 

în domeniul subvenţionării. 
Totodată, directorul AIPA 
a menţionat că, experienţa 
acumulată pe parcursul a 
15 ani de activitate este 
un bun exemplu de urmat 
și pentru alţi parteneri. 
„Funcţionarii publici vin și 
se duc,  iar fermierii sunt 
cei care neapărat trebuie să 
insiste asupra necesităţii și 
inevitabilităţii unei conti-
nue modernizări a secto-
rului agricol alături de așa 
parteneri ca AGROinform”, 
a menţionat Petru Maleru.

Federaţia Naţională a 
Agricultorilor din Moldova 
AGROinform este o reţea 
de 15 organizaţii regionale, 
orientate spre dezvoltarea 
economică a localităţilor 
rurale prin oferirea asisten-
ţei în dezvoltarea afaceri-
lor, marketing, aplicarea 
tehnologiilor avansate, pre-
cum şi reprezentarea inte-
reselor membrilor săi, prin 
promovarea unor politici de 
dezvoltare durabilă a me-
diului rural. AGROinform 
este o organizaţie non-gu-
vernamentală, non-profi t, 
apolitică care şi-a început 
activitatea de la ideea de a 
oferi producătorilor agricoli 
informaţie şi consultanţă 
în aplicarea tehnologiilor, 
relaţiile funciare, admi-
nistrarea exploataţiilor 
agricole, accesarea credite-
lor, cooperarea fermierilor 
şi marketing.

15 15 ani ani de act ivitate de act ivitate AGROinform 
a sărbătorit 

Alexei Ivanov, 
președintele Federaţiei 
AGROinform a declarat că 
15 ani este o cifră impor-
tantă în viaţa unei organi-
zaţii. „Federaţia noastră a 
fost fondată în anul 2000, 
perioadă când avea loc pri-
vatizarea în masă a terenu-

rilor. A fost printre primele 
organizaţii care venea cu 
ajutoare pentru fermieri. 
Necesitatea de a avea o 
consultanţă, îndrumare, 
ajutor logistic și profesional, 
a dus la crearea AGROin-
form”. Potrivit lui, organi-
zaţia a fost creată pentru a 
ajuta agricultorii să devină 
fermieri adevăraţi, care vor 
putea concura cu cei euro-
peni. Alexei Ivanov a mai 
spus că AGROinform împre-
ună cu alte organizaţii de 

fermieri, a reușit să creeze 
un parteneriat solid, pentru 
a putea apăra drepturile 
producătorilor agricoli. 

Iurie Hurmuzachi, 
vicedirectorul AGROinform, 
moderatorul evenimentului, 
a declarat că din anul 2006 
organizaţia a început să 

practice mai des activităţile 
de lobby și reprezentarea 
intereselor, care au evoluat 
treptat, odată cu sporirea 
numărului de membri. 
„Am început o colaborare 
strânsă cu autorităţile, 
Guvernul etc. Dacă să mă 
refer la ultima perioadă de 
colaborare cu Ministerul 
Agriculturii, vin să precizez 
că totdeauna am fost ascul-
taţi și ni s-a acordat suport 
după posibilităţi. Am căutat 
împreună soluţii, implicân-
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TEHNOLOGII

Una dintre cele mai mari provocări ale construc-
torilor de mașini agricole este capacitatea de a 
reduce costurile consumului, păstrând în schimb 
capacitatea, puterea utilajului. Exact pe acest 
segment, cel mai curajos pas pare să îl facă com-
pania „New Holland”,  care recent a prezentat un 
tractor inovator alimentat cu gaz metan. 

TRACTORUL PE GAZ METAN  
UN EXPERIMENT PENTRU ALT NIVEL 

CEA MAI IEFTINĂ SOLUŢIE PENTRU CEA MAI IEFTINĂ SOLUŢIE PENTRU 
RECICLAREA DEȘEURILOR RECICLAREA DEȘEURILOR 
DIN LIVADĂDIN LIVADĂ

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

PRINCIPIUL DE LUCRU CU ACEST UTILAJ 
ESTE FOARTE SIMPLU: 
 La curăţirea copacilor crengile sunt aranjate cât de 

cât, pentru ca ulterior să fi e ușor luate una după alta;
 Tractorul se apropie de grămadă și un muncitor în-

carcă în Mărunţitor creangă după creangă. Impor-
tant de atenţionat că productivitatea utilajului de 
mărunţit prezentat, este foarte mare, de până la 5 
metri cubi pe oră,

 Tocătura rezultată este în formă de bucăţi mari, cam 
de 12 cm lungime și este colectată direct în saci;

 La sfârșitul zilei de muncă tractorul încarcă toţi sa-
cii în remorcă și îi transportă la depozitare și uscat, 
iar ulterior agricultorul poate să ardă bucăţi mari de 
lemn în cazanul de acasă fără să cumpere lemne sau 
să achite gazul.

MĂRUNŢITORUL ESTE FOARTE 
INTERESANT PENTRU CĂ:  
 Mărunţește crengi până la 7-8 cm în diametru in-

clusiv ramifi caţii –  deci poate toca toate deșeurile 
din livezi și pădure, pentru că tot ce are o grosime 
mai mare de 8 cm nu mai este deșeu, ci crengi pe 
care oamenii și așa le colectează;

 Mărunţește crengile în bucăţi mari - ce permite 
folosirea lor direct ca lemn de foc, în același timp 
mărunţitorul are o productivitate mare, de 5 metri 
cubi pe oră;

 Pentru o oră de lucru un tractor consumă cam 2 
litri de motorină, pe o zi de lucru consumă în jur 
de 20 litri de motorina, inclusiv pentru transport, 
timp de o zi de lucru poate colecta cam 40 metri 
cubi de mărunţitură de crengi.

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

Compania Ozonteh IMPEX S.R.L. a prezentat la ex-
poziţia Moldagrotech a treia soluţie pentru problema 
crengilor, pe care o consideră cea mai  raţională 
dintre toate. Utilajul prezentat este un mărunţitor 
de crengi cu numele PIRANIA. Folosirea acestui utilaj 
permite colectarea crengilor rămase după curăţi-
tul copacilor din livezi și pădure, resturi ce nu le 
folosește nimeni. Totul se face operativ cu sinecos-
turi mici de operare. 

În prezent benefi ciaţi de preţ promoţional. Este posibilă achitarea și în rate, timp de 6 luni fără % suplimentare
Avem în promoţie TOCĂTOARELE DE CRENGI ȘI RESTURI ÎN VIE ȘI LIVADĂ

Ideea celor de la „New 
Holland” nu este deloc 
nouă întrucât constructo-

rul se joacă cu acest pro-
totip încă din 2013, când 
a fost prezentat ofi cial 

pentru prima dată, la scurt 
timp după ce un model 
similar fusese dezvăluit de 
constructori de la „Steyr”. 
La acea vreme, „New 
Holland” vorbea despre 
modelul T6.140, un tractor 
cu 136 de cp. Totuși, proto-
tipul nu a ajuns niciodată 
să intre în producţie așa 
cum se anunţă destinul 
celei mai noi versiuni – 
T6.175, mult îmbunătăţită 
până la 179 de cp. 

Tractorul pe gaz metan 
de la „New Holland” are 
toate caracteristicile 
unui T6 convenţional, 
însă avantajul folosi-
rii unui carburant mult 
mai iest in – chiar gratis 
pentru fermele cu staţii de 
biogaz. Astfel, versiunea 
pe gaz prezentată de „New 
Holland” este prevăzută 
cu nouă depozite de gaze, 
adică o capacitate totală 
de 300 de litri (echivalen-

tul a 52 de kilograme) de 
gaz metan sub presiune, 
ceea ce este sufi cient pen-
tru ca mașina agricolă să 
funcţioneze aproximativ o 
jumătate de zi.

FERMELE CU STAŢII 
DE BIOGAZ, CELE 
MAI INTERESATE

Folosirea tractorului cu 
gaz metan la muncile agri-
cole are principalul avantaj 
că reduce drastic costurile. 
Economia variază între 20 
și 40% faţă de un echi-
pament identic cu motor 
diesel, spune producătorul.  
Noul model de tractor pe 
gaz ar urma să fi e dispo-
nibil pe piaţă peste circa 5 
ani, benefi ciind deja de un 
interes ridicat din partea 
fermelor de animale dotate 
cu staţii de producere a 
biogazului. 

Totuși, de precizat că 
pentru a folosi biogazul 
propriu – care conţine doar 
51% metan, este nevoie 
de o fi ltrare suplimentară 
pentru a se atinge nivelul 
de 98% metan necesar 
alimentării tractorului. În 
lipsa unor astfel de insta-
laţii, alimentarea de la 
pompele de la care își iau 

gazul metan și mașinile va 
fi  soluţia cea mai iest ină 
și mai convenabilă pentru 
fermierii care vor opta pen-
tru noul utilaj. Să nu uităm 
un lucru foarte important: 
„New Holland”  promite că 
preţul tractorului pe gaz va 
fi  similar cu cel al modelu-
lui pe motorină și putere 
similară!
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PROGRAME

CREDITE PENTRU 
COMPANIILE 
VITIVINICOLE 

Unitatea Consolidată pentru Imple-
mentarea și Monitorizarea Programului de 
Restructurare a Sectorului Vitivinicol , in-
formează despre oportunitatea de creditare 
a companiilor cu profi l vitivinicol în scopul 
fi nanţării mijloacelor circulante - procu-
rării strugurilor de soiuri tehnice de la 
producătorii locali de struguri, din creditul 
în mărime de 75 milioane euro acordat 
Guvernului Republicii Moldova de către 
Banca Europeană de Investiţii (BEI) pentru 
realizarea Programului „Filiera Vinului”.

Toţi agenţii economici din sectorul 
vinicol (cu excepţia celor ce deja au con-
tractat credite pentru mijloace circulante 
în valoare de 600 mii euro), indiferent de 
faptul dacă au benefi ciat anterior sau nu 
de credite în cadrul Programului „Filiera 
Vinului” sunt eligibili și pot accesa credite 
începând cu luna ianuarie 2016, pentru 
achiziţionarea strugurilor ce vor fi  recoltaţi 
în toamna acestui an. Astfel, vinifi catorii 
au posibilitatea unică de a sprijini crescă-
torii de struguri încă de la primele lucrări 
în plantaţiile de vie.

Această oportunitate fi nanciară propu-
să de Program a apărut ca urmare a apro-
bării de către BEI a alocării în acest scop a 
sumei de 10 milioane de euro.

Soldul mijloacelor disponibile este 
de circa 5 milioane de euro, care pot fi  
solicitate de către benefi ciarii potenţiali, 
inclusiv pentru achitarea în avans a stru-
gurilor, care vor fi  achiziţionaţi din roada 
anului 2016.

I. Condiţii de fi nanţare a 
achiziţiei strugurilor de soiuri 
tehnice:

- Creditele se oferă direct de Ministerul 
Finanţelor, fără intermedierea băncilor 
comerciale;

- Suma maximă este de 600 000 euro 
pentru un benefi ciar;

- Termenul maxim de creditare nu va 
depăși 5 ani;

- Perioada de graţie nu va depăși 2 ani;
- Dobânda stabilită de către Ministerul 

Finanţelor este de 3,73% anual;

II. Cerinţe stipulate de BEI: 

- Benefi ciarii eligibili pentru fi nanţarea 
mijloacelor circulante în scopul procurării 
strugurilor de la producătorii de struguri 

pot fi  toţi agenţii economici din sectorul 
vinicol, indiferent de faptul dacă au bene-
fi ciat anterior sau nu de credite în cadrul 
Programului;

- Fondurile vor fi  utilizate exclusiv pen-
tru procurarea strugurilor de la producăto-
rii de struguri locali;

- Pentru a fi  consideraţi eligibili pentru 
fi nanţare, benefi ciarii trebuie să prezinte la 
Unitatea de implementare a Programului 
unul sau mai multe contracte de achiziţii 
standardizate semnate între benefi ciari și 
crescătorii de struguri;

- Modelul standardizat al contractului 
de achiziţie a strugurilor va fi  ridicat de 
către vinifi catori de la Unitate;

- BEI va accepta fi nanţarea până la 
50% din contractele de achiziţie semnate, 
suma maximă cumulativă de fi nanţare 
fi ind de 600 000 euro, celelalte 50% din 
suma contractelor de achiziţie de struguri 
semnate vor fi  achitate de către benefi ciar 
din sursele proprii;

III. Etapele de fi nanţare: 

- Depunerea formularului de participa-
re la Unitatea de implementare a Progra-
mului;

- Emiterea Avizului de eligibilitate de 
către Unitate;

- Depunerea la Ministerul Finanţelor 
(MF) a dosarului de fi nanţare, care va 
include: cererea privind acordarea împru-
mutului; planul de afaceri model simpli-
fi cat; informaţia despre activele care pot 
fi  gajate pentru achitarea împrumutului; 
copia certifi catului de înregistrare a bene-
fi ciarului, eliberat de Camera Înregistrării 
de Stat; bilanţul contabil al benefi ciarului 
la ultima perioadă de gestiune; descifra-
rea datoriilor creditoare şi debitoare ale 
benefi ciarului; certifi catul privind dato-
riile faţă de banca în care se deserveşte 
benefi ciarul;

- Examinarea dosarului benefi ciarului 
de către MF;

- Aprobarea creditului pentru fi nanţa-
rea achiziţiei strugurilor de către MF;

- Aprobarea creditului pentru fi nanţa-
rea achiziţiei strugurilor de către BEI;

- Acordarea creditului;

IV. Facilităţile fi scale aplicate 
în cadrul Programului: 

- Cota TVA „ZERO”, care se aplică de 
către furnizorii autohtoni  pentru livrarea 
pe teritoriul ţării a mărfurilor și serviciilor 
fi nanţate în cadrul Programului.

OPORTUNITĂŢI 
DE FINANŢARE 
A SECTORULUI 
VITIVINICOL

Stimaţi producători agricoli, 
Unitatea Consolidată pentru Imple-
mentarea și Monitorizarea Progra-
mului de Restructurare a Sectorului 
Vitivinicol, Vă informează despre 
oportunitatea de fi nanţare a compa-
niilor cu profi l vitivinicol și celor din 
sectorul conex din creditul acordat 
Guvernului Republicii Moldova de 
către Banca Europeană de Investiţii 
(BEI) pentru realizarea Programu-
lui „Filiera Vinului”, soldul 
mijloacelor disponibile fi ind de circa 
32.2 milioane de euro, care 
pot fi  solicitate pe parcursul anilor 
2016-2017.

Luând în considerare necesitatea 
stringentă a sectorului în moderni-
zare și tehnologizare, Unitatea Vă 
îndeamnă să utilizaţi oportunitatea 
existentă oferită sectorului vitivini-
col și celui conex din RM în cadrul 
Programului ”Filiera Vinului”, fapt 
ce va avea impact direct asupra 
îmbunătăţirii calităţii și consistenţei 
vinului produs în Moldova.  

Vă informăm, că Programul 
„Filiera Vinului” actualmente gesti-
onează: 

1. „Linia de Credit” 
(credite investiţionale) pe 
un termen maximum de 10 ani, 
perioadă de graţie maximum 4 ani, 
dobânda anuală la credite oferite 
în euro până la 6 %. Suma minimă 
a unui credit este de 25 mii euro, 
suma maximă fi ind de 7 mln. euro 
pentru un benefi ciar. Creditele se 
acordă prin: BC „Energbank” SA; BC 
„Mobiasbancă-Groupe Societe Gene-
rale” SA; BC „Procredit Bank” SA; BC 
„Comerţbank” SA.

2. „Linia de Credit” (achi-
ziţia strugurilor) pe un termen 
maximum de 5 ani, perioadă de gra-
ţie maximum 2 ani, dobânda anuală 
la credite oferite în euro până la 
3.73 %. Suma maximă a creditului 
pentru un benefi ciar este de 600 mii 
euro. Creditele se acordă prin inter-
mediul Ministerului Finanţelor.

3. „Operaţiuni de leasing 
fi nanciar”, care vor fi  lansate de 
curând, oferind agenţilor econo-
mici din ramura vitivinicolă și din 
industria conexă posibilitatea de 
procurare a utilajului și echipamen-
tului prin intermediul companiilor 
de leasing locale. Prima instituţie 
parteneră prin intermediul căreia 
se va implementa această compo-
nentă este compania ICS „Raiff eisen 
Leasing” SRL.

Pentru informaţii suplimenta-
re, Vă rugăm să ne contactaţi la 
numărul de telefon: 0 22 260903 – 
Departamentul Creditare-Leasing al 
Unităţii de implementare a Progra-
mului „Filiera Vinului” și să accesaţi 
site-ul Programului „Filiera Vinului”: 
www.winemoldova.md.

Vă așteptăm la adresa: mun. 
Chișinău, str. Calea Basara-
biei 18, etajul II, biroul 1.

PROGRAMUL 
„FILIERA VINULUI”

Luând în consideraţie cele 
menţionate mai sus, Vă îndem-
năm să vă adresaţi la Unitate 
pentru orice informaţie și su-
port în scopul accesării resur-
selor BEI disponibile pentru 
fi nanţarea companiilor cu profi l 
vitivinicol și celor din sectorul 
conex. 

Pentru informaţii supli-
mentare, Vă rugăm să ne con-
tactaţi la numărul de telefon 
0 22 260903 – Departamentul 
Creditare-Leasing al Unităţii și 
să accesaţi site-ul Programului 
„Filiera Vinului”: www.wine-
moldova.md. 

Vă așteptăm la adresa: mun. 
Chișinău, str. Calea Basarabiei 
18, etajul II, biroul 1.

9 nr. 1-2 (197-198) 

22 ianuarie 2016



PAGINA MINISTERULUI AGRICULTURII

„De-acum înainte toţi 
angajaţii Agenţiei Naţionale 
pentru Siguranţa Alimen-
telor vor avea posibilitatea 
să fi e concentraţi într-un 
singur sediu. Anterior anga-
jaţii erau amplasaţi în două 
sedii diferite şi din punct 
de vedere al managementul 
era difi cil să conduci aceas-
tă instituţie. Era o barieră şi 
pentru producătorii agri-
coli”, a precizat Ion Sula. 

Importanţa deosebită a 
evenimentului se datorează 
inclusiv faptului că aceas-
tă clădire reprezintă un 
monument de arhitectură, 
artă şi istorie de însemnă-
tate locală, edifi cat în 1904 
pentru secţia de Construcţii 
a Cârmuirii Guberniale din 
Chișinău. Restaurarea clă-
dirii a fost posibilă datorită 

fi nanţării din partea Proiec-
tului Agricultura Compe-
titivă în Moldova (MAC-P), 
în special în cadrul compo-
nentei sale „Managementul 
Siguranţei Alimentelor”. În 
cadrul acestei componente 
proiectul MAC-P acordă 
suportul necesar Guvernu-
lui Republicii Moldova în 
modernizarea sistemului de 
management al siguranţei 
alimentelor și racordarea 
acestuia la standardele 
europene, reconstrucţia și 
dotarea a două laboratoare 
pentru siguranţa alimen-
telor, acreditarea labora-
torului CRDV Sănătatea 
Animală, implementarea 
sistemelor informaţiona-
le în domeniul veterinar, 
construcţia a 4 Puncte de 
Inspecţie la frontieră și 

Sediul renovat al Agenţiei Naţionale pentru Sigu-
ranţa Alimentelor (ANSA) a fost inaugurat la fi nele 
anului 2015. Prezent la ceremonie, Ion Sula, fostul 
ministru în exerciţiu al Agriculturii și Industriei 
Alimentare, a mulţumit donatorilor pentru supor-
tul acordat în renovarea sediului ANSA. Ion Sula a 
declarat că noul sediu va deveni un simbol al sigu-
ranţei alimentelor. 

reconstrucţia și dotarea 
tehnică a sediului ANSA. 

Proiectul MAC-P, lansat 
în 2012 cu suportul fi nan-
ciar al Băncii Mondiale, 
al Guvernului Suediei și 
Fondului Global de Mediu, 
sprijină acţiunile ample 
de reformă, care vizează 
creşterea competitivităţii la 
export, atragerea de inves-
tiţii şi realizarea integrării 

comerciale mai strânse cu 
UE. În special, proiectul 
susţine agenda Guvernului 
de reformă în domeniul si-
guranţei şi calităţii alimen-
telor, eforturile de îmbună-
tăţire a oportunităţilor de 
piaţă pentru agricultori prin 

suport investiţional (pentru 
modernizarea infrastructu-
rii post-recoltare) şi sprijin 
pentru dezvoltarea institu-
ţională (crearea şi consoli-
darea grupurilor de produ-
cători), precum şi eforturile 
de a integra utilizarea de 
bune practici agricole şi 
de management durabil 
al terenurilor. Sloganul 
proiectului „Soluţii inteli-

gente pentru performanţă” 
refl ectă obiectivul acestuia 
de a oferi agricultorilor 
suport logistic și fi nanciar 
în consolidarea capacităţi-
lor de gestionare durabilă a 
terenurilor agricole, prelu-
crarea și ambalarea produ-

selor agricole și facilitarea 
accesului pe piaţă. 

Reconstrucţia și resta-
urarea clădirii a început în 
vara anului 2014, proiec-
tul fi ind realizat de către 
o echipă de arhitecţi din 
Republica Moldova, în timp 
ce lucrările propriu zise au 
fost efectuate de către un 
consorţiu de companii de 
construcţie din Moldova și 
România, care posedă o vas-
tă experienţă în restaurarea 
monumentelor de arhitec-
tură. Lucrările de restau-
rare au cuprins întreaga 
clădire, de la subsol până la 
acoperiș, inclusiv elemente-
le arhitecturale, care au fost 
restabilite din nou în baza 
schiţelor vechi și fotografi i-
lor păstrate. 

Pentru a fi  păstrată 

integritatea imobilului, în 
proiectul de reconstruc-
ţie a fost inclus și blocul 
locativ situat în clădirea 
istorică. În opinia arhitec-
ţilor, calitatea lucrărilor 
de restaurare efectuate, îi 
va garanta clădirii istorice 
din str. Kogălniceanu o 
viaţă de încă cel puţin 100 
de ani. Bugetul lucrărilor 
de reconstrucţie și resta-
urare, dotare a birourilor, 
sălilor de conferinţe și a 
altor spaţii interioare cu 
tehnica și mobilierul ne-
cesar este de 58 milioane 
lei, dintre care 19 milioane 
lei sunt acordate de către 
ANSA, iar 39 milioane lei 
de către proiectul Băn-
cii Mondiale Agricultura 
Competitivă în Moldova 
(MAC-P). 

CUM A VARIAT EXPORTUL DE VIN ANUL TRECUT 
Exportul de vin spre 

CSI a scăzut, iar spre ţările 
occidentale și asiatice s-a 
majorat considerabil. În 
primele 10 luni ale anului 
trecut, s-a înregistrat o 
scădere cu 21% a exportu-
lui de vinuri îmbuteliate 
destinate ţărilor CSI, faţă 
de aceeaşi perioadă a 
anului 2014. Totodată a 
fost înregistrată o creştere 
cu 24% a exportului de 
vinuri îmbuteliate desti-
nate ţărilor occidentale. 

Ministerul Agriculturii şi 
Industriei Alimentare, a 
comunicat că în acelaşi 
timp exportul de vin în 
Federaţia Rusă a crescut 
cu 40%. E de menţionat că 
anul trecut a fost reluat 
treptat exportul către 
Rusia, după o perioadă de 
mai bine de un an, timp 
în care partea rusească a 
instituit embargo. 

În total, volumul vinu-
rilor îmbuteliate exportate 
în ţările CSI a constituit 

peste 11 milioane de litri 
pentru perioada ianuarie 
– octombrie 2015. Cea mai 

mare cantitate a plecat 
spre Rusia, peste 4 mili-
oane de litri. Urmează Ka-

zahstan, Ucraina, Belarus, 
Kîrgîzstan şi Tadjikistan.

În 10 luni ale anului 
precedent s-a înregistrat  o 
creştere cu 24% a expor-
tului de vinuri îmbuteliate 
destinate ţărilor occiden-
tale, constituind peste 15 
milioane de litri. Cea mai 
mare cantitate a mers 
spre Polonia. După care 
urmează Cehia, România, 
Slovacia, Letonia, Ger-
mania, Lituania, Marea 
Britanie, Estonia Bosnia 

şi Herţegovina. De ase-
menea, a crescut exportul 
de vin în China cu 87%, 
în Japonia – cu 73%, şi în 
SUA – cu 13% faţă de 10 
luni ale anului 2014. Cât 
priveşte exportul vinului 
în vrac, pentru primele 
10 luni ale anului 2015, a 
fost înregistrată o creştere 
cu peste 10% faţă de ace-
eaşi perioadă anului 2014, 
volumul total exportat 
fi ind de peste 62,5 milioa-
ne de litri.

Exportul mai multor 
produse din Moldova spre 
piaţa Uniunii Europene, 
cum ar fi  cel de struguri, 
mere, roşii, nu acoperă 
cotele prevăzute în Acor-
dul de Asociere. Potrivit 
responsabililor din cadrul 
Ministerului Agriculturii 
şi Industriei Alimentare,  
exportul produselor agroa-
limentare pe piaţa UE este 
determinat de unele con-
strângeri precum reluarea 
parţială a exporturilor pe 
piaţa Federaţiei Ruse. La fel, 
exportul este determinat şi 
de nivelurile mai favorabile 
a preţurilor pe piaţa CSI. În 
aceste condiţii, producătorii 

au o tendinţă de revenire pe 
pieţe tradiţionale de export. 
De asemenea, menţinerea 
embargoului pentru im-
portul produselor agroali-

mentare din UE pe piaţa 
Federaţiei Ruse contribuie 
la suprasaturarea pieţei UE 
şi acces mai difi cil pentru 
noi ţări exportatoare pe 

piaţă, precum şi preţuri mai 
puţin favorabile.

Potrivit datelor MAIA 
cu privire la cantităţile de 
produse exportate spre UE 
în 9 luni ale anului trecut, 
producătorii din Republica 
Moldova au exportat spre 
UE aproape 24 de tone de 
roşii, în valoare de circa 11 
mii de dolari. Principalele 
ţări în care s-au exportat 
roşii moldoveneşti sunt Li-
tuania şi România. Cota de 
roşii prevăzută în Acordul 
de Asociere este de 2 mii de 
tone. Usturoi, deşi docu-
mentul prevede o cotă de 
220 de tone, nu s-a exportat 
deloc. 

La fel, în perioada 1 
ianuarie-1 octombrie 2015, 
struguri de masă în stare 
proaspătă s-au exportat 
într-o cantitate de peste 6 
mii de tone, în valoare de 
1,6 milioane de dolari. Ţă-
rile spre care au mers stru-
gurii de masă din Moldova 
sunt România, Estonia şi 
Spania. Cota de export fără 
taxe a strugurilor de masă 
este de 10 mii de tone. 
Acordul prevede şi posibili-
tatea de a exporta fără taxe 
în UE 500 de tone de suc 
de struguri, dar în perioada 
ianuarie-septembrie 2015 
nu s-a exportat deloc. 

În 9 luni ale anului tre-

cut producătorii moldoveni 
au exportat aproape 620 
de tone de mere proaspete 
în UE, în valoare de peste 
200 de mii de dolari. Cota 
prevăzută în Acordul de 
Asociere este de 40 de mii 
de tone. Ţările care au im-
portat mere moldoveneşti 
sunt România, Grecia şi 
Bulgaria. 

Din cele 10 mii de tone 
de prune proaspete prevă-
zute în Acord, producătorii 
moldoveni au exportat spre 
UE aproape 3 mii de tone 
în valoare de 898 de mii de 
dolari. Ţările care au impor-
tat prune din Moldova sunt 
România, Cehia şi Bulgaria.

COTELE DE EXPORT SPRE UE RĂMÂN NEACOPERITE

UN NOU SEDIU DESTINAT AGENŢIEI NAŢIONALE 
PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
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UTILE

Peretele de nord al serei 
trebuie să fi e mai înalt de-
cât cel din sud, deoarece în 
felul acesta iarna o să cap-
taţi toată căldura soarelui, 
iar vara, acesta va refl ecta 
soarele. Acoperișul trebuie 
să aibă 39 grade înclinaţie 
de la nord la sud. Folosind 
pământul săpat construiţi 
peretele de nord al serei, 

astfel încât acesta să fi e 
rezistent. Acest perete va 
proteja acoperișul de vân-
turile puternice de nord pe 
timpul iernii. De asemenea, 
îngropaţi folie de plastic 
pe toată suprafaţa acestui 
perete, pentru a evita infi l-
traţiile de apă, astfel evitaţi 
inundarea serei subterane. 

De asemenea, lipiţi de 

CUM CONSTRUIM O SERĂ SUBTERANĂ
Sera subterană are doar acoperișul afară, iar pe-
reţii sunt îngropaţi în pământ datorită faptului că 
solul păstrează o temperatură constantă, undeva 
la 16 grade, cam pe la 1 metru adâncime, chiar 
dacă afară termometrul arată cu minus. Pentru a 
construi o seră subterană, trebuie ales un loc cât 
mai însorit pe toată perioada anului. Orientarea 
ar trebui să fi e de la Est la Vest. Săpătura trebuie 
să aibă cel puţin 1 metru adâncime. Pereţii trebu-
ie să fi e puţin înclinaţi pentru a nu se dărâma. 

Spre sfârșitul lunii, 
temperatura din centrul 
cuibului (ghemului de ier-
nare) creşte cu aproximativ 
10ºC de la 24-25º la 34-
35ºC,  favorabilă debutului 
creşterii de puiet ca urmare 
a zborurilor de curăţire 
efectuate şi a unui consum 
de hrană crescut: de la 0.7-
0,8 kg cât se înregistrează 
în primele luni de iernare la 
aproximativ 1-1,5 kg miere, 
odată cu începerea creşterii 
puietului în funcţie de pute-
rea familiei de albine şi de 
condiţiile exterioare. 

Pentru o iernare cât mai 
bună a familiilor de albine, 
apicultorul trebuie să acţi-
oneze în mai multe direcţii. 
Să verifi ce periodic stupina 
pentru prevenirea deranjării 
şi neliniştirii familiilor de 
albine, ca urmare a atacului 
unor animale sau păsări 
cum ar fi : şoareci, păsări de 
curte, ciocănitori, piţigoi, 
vrăbii. 

Să supravegheze modul 
de iernare al familiilor de 
albine prin: 

 analiza zumzetului 
albinelor, prin controale au-

CE FACI ÎN IANUARIE, PENTRU A AVEA 
ALBINE SĂNĂTOASE 

pereţi puteţi așeza saci de 
rafi e plini cu pământ pentru 
o mai buna rezistenţă. După 
ce aţi terminat cu săpatul și 
aveţi pereţii asiguraţi, dar și 
o parte plată pentru cultură, 
începeţi să faceţi planul 
pentru alei micuţe, de ma-
xim 40 cm lăţime, pentru a 

putea merge printre rându-
rile cu legume. Înainte de 
a adăuga pământul fertil 
pentru plante, adăugaţi 
minim 30 cm de pietriș pe 
toată baza serei. Acest strat 
de pietriș va avea rolul de a 
drena surplusul de apă din 
sera subterană.

Deasupra, în jurul 
acoperișului, faceţi șanţuri 
micuţe și folosiţi tuburi de 
plastic, sau chiar folie, pen-
tru a crea șanţuri de drenaj. 
Făcând acest lucru veţi 
proteja sera subterană de 
inundaţie. În același timp, 
în funcţie de lăţimea serei, 
luaţi în calcul și acoperișul. 
E simplu și iest in de făcut, 
ţinând cont că este doar 
din folie de plastic și lemn. 
De exemplu, dacă sera are 
o lăţime de 3 metri, atunci 
un singur rând de stâlpi pe 
mijloc e sufi cient.

Pentru a evita pierderi-
le de căldură, indicat este 
să faceţi acoperișul dublu, 
adică să aibă 2 straturi 

de folie groasă cu spaţiu 
de minim 10 cm între ele. 
Puteţi face acest lucru 
folosind lemne puţin mai 
groase pentru acoperiș. 
Folia care o îngropaţi în 
peretele de nord, o aduceţi 
pe sub lemnele acoperișului 
și o scoateţi prin partea de 
sud. În acest mod apa se 
va scurge în șanţurile de 
drenaj făcute mai devreme. 
Deasupra lemnelor puneţi 
altă folie și astfel o să aveţi 
între, un spaţiu în care se 
va acumula aer cald și va 
menţine căldura din interi-
orul serei mai bine. 

Dacă sera subterană este 
mult mai lată, atunci tre-
buie să gândiţi acoperișul 
în așa fel încât să nu 
cedeze când e vânt mai 
puternic, ploaie torenţială 
sau zăpadă. Folia folosită 
pentru acoperiș să nu fie o 
folie prea subţire. Încercaţi 
să folosiţi o folie cât mai 

groasă. Trebuie să aveţi 
o intrare bine protejată 
contra ploii. Această intrare 
pe timpul verii este folosită 
și pentru aerisire. Mai faceţi 
încă o aerisire în cealaltă 
parte a serei, pentru a avea 
o ventilaţie corespunzătoare 
pe timpul verii. 

După ce aţi terminat 
toate aceste pregătiri nu 
mai rămâne decâ t să vă 
ocupaţi de paturile de le-
gume. Aceste paturi fi ecare 
le face după cum dorește. 
Avantajele unei sere subte-
rane sunt numeroase. În ea 
iarna se păstrează o tempe-

ratură constantă mult mai 
ridicată decât cea de afară. 
Vara este mai răcoare puţin 
decât afară, iar umiditatea 
este mult mai mare. Se pot 
cultiva legume sau anumite 
fructe pe toată perioada 
anului. Costurile de con-
strucţie sunt foarte mici, iar 
producţie este multă.

Ianuarie pentru apicultură este o lună în care 
iernarea albinelor este în plină desfășurare, având 
caracteristicile ei specifi ce. Din punct de vedere 
apicol, albinele trec în a doua perioadă a iernării, 
atunci când începe „pregătirea” pentru noul sezon 
apicol. Zilele însorite cu temperaturi care stimu-
lează zborul de curăţire, sunt o adevărată binecu-
vântare pentru albine şi implicit pentru stupar, 
după cum spun specialiștii apicultori.  

ditive periodice (ascultarea 
familiilor cu ajutorul unui 
tub de cauciuc cu diametrul 
de 0,8-1 cm); 

 analiza diferitelor 
resturi, a cantităţii de albi-
nă moartă găsită pe jos, în 
faţa urdinişului, a resturilor 
scoase de pe fundul stupu-
lui (cu ajutorul unei sârme 
îndoite sau cu ajutorul „foii 
de control” pusă pe fundul 
stupului) ori de câte ori tim-
pul permite acest lucru; 

 îndepărtarea fără 
zgomot a gheţii şi a zăpezii 
neafânate de pe scându-
relele de zbor ale stupilor, 
desfundarea urdinişuri-
lor 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 curăţire; verifi carea 
poziţiei stupilor; prepararea 
şi administrarea turtelor de 
şerbet de zahăr şi a plăcilor 

de zahăr candi sau de miere 
cristalizată familiilor de 
albine care au fost introdu-
se la iernare fără suficiente 
rezerve de hrană; 

 repararea, curăţirea, 
dezinfectarea stupilor şi a 
inventarului apicol, vopsi-
rea stupilor; încheierea şi 
însârmarea ramelor; com-
pletarea materialului apicol 
prin achiziţie în funcţie de 
planul de producţie şi dez-
voltare pe anul care vine. 

Constataţi stările 
anormale ale stupului și 
remediaţi-le. În ceea ce pri-
veşte percepţia şi interpre-
tarea zumzetului albinelor 
ca indicator în aprecierea 
stării familiilor de albine, 
se cunoaşte că un zumzet 
moderat şi uniform arată 
că familia de albine este 
în stare bună şi iernarea 
decurge normal, un zumzet 
puternic arată că familia 
este în suferinţă (boală, 
dăunători), un zumzet slab 

asemănător foşnetului de 
frunze, arată că familia 
este înfometată (fi e nu mai 
are rezerve de hrană fi e 
acestea sunt dispuse de aşa 
natură că albinele nu le pot 
aborda din cauza tempera-
turii prea scăzute), iar un 
zumzet prelung, neuniform 
în intensitate, plângător, 
indică absenţa mătcii. Când 
zumzetul este foarte slab 
sau nu se percepe aproape 
deloc se va interveni, fără a 
abuza, prin lovirea cu mâna 
a peretelui din faţă al stu-
pului; dacă albinele răspund 
printr-un zumzet puternic 
care încetează numaidecât 
înseamnă că familia iernea-

ză în condiţii bune. 
Mortalitatea exagerată 

a albinelor poate fi  rezul-
tatul unei iernări cu multe 
albine batrâne, a unor 
boli sau dăunători, a unor 
familii fără matcă sau lipsa 
hranei. Prezenţa şoarecilor 
poate fi  stabilită după pre-
zenţa cadavrelor de albine 
fără capete, roase, prezenţa 
excrementelor de şoarece, 
rumeguş de ceară în can-
titate exagerată pe fundul 
stupului şi la urdiniş. 
Prezenţa albinelor umede, 
mucegăite, arată că în stup 
este prea multă umidita-
te, deci există o ventilaţie 
defi citară.
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SĂNĂTATE

Pentru a preveni conse-
cinţele nefaste ale acţiunii 
temperaturilor scăzute 
asupra sănătăţii, Centrul 
Naţional de Sănătate Pu-
blică recomandă mai multe 
măsuri şi reguli simple de 
protecţie şi comportament 
în perioada rece a anului. 

Evitaţi deplasările în 
spaţii deschise şi expunerea 
la frig. În cazul în care este 
necesară deplasarea în spaţii 
deschise, utilizaţi mijloace de 
protecţie adecvate: căciulă, 
fular, mănuşi, încălţăminte 
şi îmbrăcăminte călduroasă. 
Locuinţele vor fi  încălzite 
corespunzător (18-22ºC), evi-
tând utilizarea în aceste sco-
puri a instalaţiilor de încălzi-
re improvizate, care pot duce 
la intoxicaţii cu monoxid de 
carbon sau incendii. 

Consumaţi alimente bo-
gate în proteine – carne, ouă, 
lapte, leguminoase uscate;  
grăsimi nesaturate – uleiuri 
vegetale, seminţe, fructe ole-
aginoase; fructe şi legume, 
care prin aportul de vitami-
ne, cresc imunitatea orga-
nismului. Evitaţi consumul 
băuturilor alcoolice (alcoolul 
induce vasodilatarea perife-
rică şi sporește pierderile de 
căldură a organismului, de-
termină somnolenţă şi scade 
reacţiile de apărare).

Este necesar ca per-
soanele care desfăşoară 
activităţi în aer liber, în frig, 
periodic să consume ceai 
cald – 0,5-1 litri/tură. În ca-
zul deplasărilor cu camionul 
(autoturismul) trebuie să 
vă asiguraţi cu lichide (apă, 
ceai) şi alimente pentru 24 
de ore, precum şi pături 
pentru a vă încălzi la nece-
sitate. Pentru a nu admite 
declanşarea decompensării 
maladiilor, în special a 
afecţiunilor cardiace și res-
piratorii cronice, persoanele 
vârstnice în condiţii de tem-
peraturi scăzute trebuie să 
evite deplasările și frecven-
tarea locurilor aglomerate. 

Acordaţi atenţie în spe-
cial copiilor – aceștia nu 
trebuie lăsaţi să aștepte în 
interiorul autovehiculelor 
parcate sau să fi e trans-
portaţi pe distanţe lungi în 
vehicule fără posibilităţi de 
climatizare sau neechipate 
corespunzător. Evitaţi de-
plasarea pe porţiunile aco-
perite cu gheaţă. 

Adresaţi-vă imediat la 
medicul de familie în cazul 
apariţiei primelor semne de 
răceală (febră, tuse, dureri 
în gât, dureri musculare 
etc.) și degerături. Informaţi 
autorităţile cu privire la 
existenţa unor persoane cu 

Temperaturile scăzute afectează sănătatea tu-
turor celor care nu se protejează corespunzător. 
Categoriile mai vulnerabile la ger sunt: copiii şi 
vârstnicii; persoanele cu afecţiuni cardiace, ne-
urologice, respiratorii, vasculare, diabet zaharat, 
infecţii, malnutriţie; persoanele care activează în 
spaţii deschise (comercianţii ambulanţi din pie-
ţe); persoanele fără adăpost.

DEPENDENŢA DE DULCIURI LA COPII
Părinţii trebuie să 

controleze cantitatea de 
zahăr pe care o consumă 
copiii. O campanie de să-
nătate sugerează că cei 
mici consumă acest produs 
de trei ori mai mult decât 
doza minimă permisă. Mai 
exact, un copil de cinci ani 
consumă pe parcursul unui 
an o cantitatea de zahăr 
echivalentă cu greutatea 
corpului său. Părinţii sunt 
îndemnaţi să controleze 
obiceiurile nesănătoase ale 
copiilor lor, care ulterior le 
pot afecta sănătatea. În aju-
torul acestora, Guvernul din 
Anglia urmează să publice 
strategia cu privire la obezi-
tatea copiilor. Documentul 

presupune introducerea 
unui impozit pentru băuturi 
dulci și alimente, ceea ce va 
ajuta părinţii să-și ţină copii 
departe de alimentele care 
le pot îmbolnăvi micuţii, 
scrie The Telegraph. 

În acest sens a fost 
iniţiată și o campanie de 
sănătate publică în An-
glia, care atenţionează pă-
rinţii că un copil de cinci 
ani ar trebui să consume 
nu mai mult de cinci 
cuburi de zahăr pe zi. În 
realitate însă cei mici în-
trec această doză de trei 
ori. Pe parcursul unui an, 
un copil cu vârsta cuprin-
să între patru și zece ani 
consumă în jur de 5.500 

de cuburi de zahăr. 
Cu cât copiii cresc, se 

mărește și doza maximă 
de zahăr admisă pentru 
aceștia – câte șase cuburi 
pentru copiii de zece ani și 
câte șapte cuburi pentru 
cei de la 11 ani în sus. Tot 

în cadrul strategiei de re-
ducere a obezităţii copiilor, 
ofi cialii englezi au lansat 
și o aplicaţie gratuită, care 
informează cât zahăr con-
ţin alimentele pe care le 
consumăm. Asta pentru a 
încuraja părinţii să preia 

controlul asupra consu-
mului de zahăr a familiilor 
lor. Aplicaţia funcţionează 
în felul următor – se sca-
nează codul de bare de pe 
produse, iar pe ecranul te-
lefonului apare cantitatea 
de zahăr din acest produs, 
măsurat în cuburi și grame. 

Având în vedere că con-
sumul de zahăr a crescut 
în rândul copiilor, cariile 
dentare au devenit pro-
blema cea mai frecventă 
pentru cei mici. Pe de altă 
parte, zahărul se face vino-
vat și de obezitate. Datele 
arată că unul dintre cinci 
copii din Anglia este su-
praponderal sau obez, deși 
nu a atins vârsta de zece 

ani. Ofi cialii din sănătate 
au cerut anterior famili-
ilor să renunţe la sucuri 
și piureuri din fructe, de-
oarece acestea generează 
creșterea consumului de 
zahăr. Specialiștii spun că 
doza maximă de suc ad-
misă este de un pahar de 
suc pe zi, și nu mai mult. 
Sucurile din fructe și bău-
turile acidulate reprezintă 
cea mai mare sursă de 
 zahăr pentru copiii, spun 
studiile în nutriţie din An-
glia. Anul trecut, Guvernul 
a înjumătăţit limitele de 
zahăr zilnice recomandate, 
în urma unor avertismente 
cu privire la ratele de înalte 
de obezitate

 TEMPERATURILE SCĂZUTE PREZINTĂ 
UN RISC PENTRU SĂNĂTATE

nevoi speciale (vârstnice, 
singure sau care locuiesc în 
zone greu accesibile) pentru 
a se dispune măsurile de 
asistenţă adecvate.

EFECTUL 
FRIGULUI ASUPRA 
ORGANISMULUI 

În perioada rece crește 
riscul de îmbolnăvire, iar 
organismul şi imunitatea 
lui sunt mai scăzute. Răce-
lile şi gripa sunt cele mai 
frecvente afecţiuni care 
apar odată cu frigul. Fri-
gul determină constricţia 
(restrângerea) vaselor de 
sânge de la nivelul extre-
mităţilor (picioare, mâini, 
nas). Acestea atrag sângele 
cu temperatură mai mare, 
lucru care provoacă reduce-
rea celulelor albe din sânge, 
responsabile pentru comba-
terea infecţilor. Rezultatul 
este că vor apărea probleme 
cu mâinile şi picioarele reci 
şi va creşte riscul de îmbol-
năvire cu virusuri deoarece 
imunitatea scade.

Frigul şi umezeala sunt 
cauzele care readuc în 
această perioadă în prim-
plan durerile reumatismale 
şi disconfortul resimţit 
la nivelul articulaţiilor 
şi oaselor. Cele mai dese 
afecţiuni articulare care se 
agravează iarna sunt reu-
matismul, artroza (la nive-
lul articulaţiilor vor apărea 
dureri matinale agravate 
la efort, umiditate şi frig, 
însoţite de rigiditatea arti-
culaţiei cu limitarea mişcă-
rilor) şi spondiloza (o formă 

de reumatism degenerativ 
produsă de uzura discurilor 
intervertebrale). Pentru a 
reduce durerile se recoman-
dă persoanelor care suferă 
de această problemă să evi-
te în primul rând frigul. 

Iarna este un anotimp 
care afectează negativ şi 
pielea. Pe lângă faptul că 
frigul acţionează în mod di-
rect asupra tegumentelor şi 
soarele din timpul iernii este 
destul de periculos. Acest 
lucru se datorează faptului 
că zăpada refl ectă aproape 
90% din razele solare, de 
4-5 ori mai mult decât apa. 
Riscul de a face arsuri solare 
este crescut și iarna. La fel, 
iarna se pot produce frec-
vent afecţiuni ale ochilor. 
Refl exia luminii în stratul de 
zăpadă poate provoca leza-
rea globilor oculari. De aceea 
pentru protecţia ochilor dv. 
folositi ochelari de sticlă cu 
protecţie pentru luminozita-
te puternică. Aceşti ochelari 
sunt necesari chiar dacă 
sunteţi purtător de ochelari 
de vedere, deoarece aproxi-
mativ 20% din razele solare 
trec prin lentile.

Degerăturile sunt afecţi-
uni care se produc în gene-
ral în sezonul rece afectând 
mâinile, picioarele, nasul, 
urechile etc. Se prezintă ca 
plăci roz-violacee, uşor tu-
mefi ate (umfl ate) şi infi ltra-
te. Tegumentul la acest nivel 
este neted, întins, lucitor şi 
rece, iar la apăsare culoarea 
roşie-violacee dispare. Majo-
ritatea bolnavilor au prurit 
(mâncărimea pielii) care se 
transformă în durere, mai 
ales atunci când încălzirea 
se face brusc. Degerăturile 

apar la persoanele care sunt 
expuse unor temperaturi 
foarte scăzute. Riscul de 
apariţie a degerăturilor este 
însă mai ridicat la persoane 
care au anumite carenţe 
alimentare, cele mai im-
portante în acest sens fi ind 
carenţele de vitamine A, B, 
D, PP şi de grăsimi. Pot de 
asemenea să apară frecvent 
la cei care au anumite afec-
ţiuni ca: TBC, tulburări en-
docrine, tulburări vasculare, 
ovariene, tiroidiene, etc. 

FRIGUL AJUTĂ TOTUŞI 
SĂNĂTATEA

Surprinzător, dar ade-
vărat, în unele cazuri frigul 
poate ajuta sănătatea. Cel 
mai cunoscut caz în care 
temperaturile reci vindecă 
este în caz de entorse, luxaţii 
sau traumatisme diverse. Se 
ştie că aplicarea unei pungi 
de gheaţă pe locul afectat 
ajută la calmarea durerii 
(care de cele mai multe ori 
este violentă în aceste ca-
zuri) şi la reducerea infl ama-
ţiei. Frigul poate avea efecte 
benefi ce şi în alungarea du-
rerilor de cap. Pentru aceas-

ta se freacă uşor tâmplele cu 
o bucată de gheaţă învelită 
într-o batistă. În cazul arsu-
rilor, senzaţia de usturime 
şi durere se atenuează dacă 
rana şi zona care o încon-
joară se introduc sub un jet 
uşor de apă rece (de apro-
ximativ 10 grade) și se lasă 
timp de 10 minute. Apa rece 
împiedică arsura să afecteze 
ţesuturile din profunzime.

De asemenea, în derma-
tologie, pentru îndepărtarea 
negilor sau petelor colorate 
de pe piele, se foloseşte o 
substanţă la o temperatură 
foarte joasă (la - 173 grade 
C), şi anume azotul lichid. 
Frigul ajută la slăbit. Oricât 
de ciudat ar părea, studiile 
arată că este adevărat. Expli-
caţia este simplă: un adult 
consumă în medie 2400 
de calorii pe zi. Din această 
cantitate 1400 de calorii sunt 
arse de organism pentru a-şi 
menţine temperatura la 37 
de grade. Dacă corpul nostru 
stă însă la o temperatură mai 
scăzută organismul va con-
suma mai multe calorii ca să 
se păstreze la temperatura de 
37 de grade, rezultatul fi ind 
pierderea kilogramelor supli-
mentare.
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 INTERNAȚIONAL

 CERCETĂTORII VOR SĂ AFLE 
DACĂ PE MARTE POT CREȘTE CARTOFII

ÎN THAILANDA PĂDURARII 
SE ANTRENEAZĂ 
PRECUM SOLDAŢII
În Thailanda, „braconierii” lemnului 
nu se sfi esc să folosească arme de 
foc împotriva celor angajaţi să apere 
pădurea. 

La rândul lor, pădurarii sunt nevoiţi să se 
antreneze precum soldaţii pentru a putea face 
faţă situaţiei. În pădurile din estul Thailandei, 

luptele dintre pădurari şi cei care fură lemn din 
arii protejate sunt extrem de dure, sfârşindu-se 
în unele cazuri şi cu moartea celor angajaţi să 
protejeze pădurile. Jurnaliştii publicaţiei The 
Guardian au urmărit poveştile lor şi au identi-
fi cat cauza care stă la baza confl ictului: cererea 
crescută de mobilă de lux din lemn de trandafi r 
de pe piaţa chinezească. 

Lemnul de trandafi r este extrem de căutat 
de producătorii de mobilă, datorită culorii 
sale roşiatice. Acesta se mai găseşte în pădu-
rile protejate din Thailanda, Laos, Vietnam 
şi Cambodgia, însă ar putea dispărea în ur-
mătorul deceniu, din cauza tăierilor ilegale. 
În ultimii ani, frecvenţa delictului a crescut 
cu 850%. Pentru a împiedica acest scenariu 
dezastruos, pădurarii se antrenează ca nişte 
adevăraţi soldaţi. Învaţă tehnici pentru au-
to-apărare, patrulă, arestarea infractorilor şi 
identifi carea armelor şi a substanţelor explo-
zibile. De asemenea, sunt instruiţi în privinţa 
legislaţiei forestiere, a propriilor drepturi şi a 
metodelor de cartografi ere prin GPS. Cu toate 
acestea, anul trecut, infractorii au omorât 5 
pădurari. 

„În Peru avem cel mai 
mare număr de varietăţi de 
cartofi  de pe planetă, între 
4.000 și 5.000, precum și 
deșertul La Joya, care are 
multe similitudini cu solul 
marţian”, afi rmă omul de 
știinţă peruan Julio Valdivia-
Silva, participant la proiect. 
Cartoful peruan, care poate 
crește la o altitudine de pes-
te 4.000 de metri, a fost ales 
pentru că este un tubercul 
foarte rezistent care a reușit 
să se implanteze în majori-

tatea ecosistemelor lumii, 
explică acesta. 

În 2014, cercetătorul Wie-
ger Wamelink de la Wage-
ningen University (Olanda) a 
plantat 14 soiuri de plante în 
condiţii de sol asemănătoare 
celor de pe Marte. În acel sol 
„marţian”, produs de NASA 
pe baza solului vulcanic din 
Hawaii, plantele au crescut. 
Deși acea imitaţie a solului 
marţian era imperfectă, ex-
perimentul sugera că nu era 
imposibil să se cultive plante 

Cartoful, una dintre principalele culturi în scop 
alimentar pe plan mondial, este protagonistul 
unui proiect prin care NASA și Centrul interna-
ţional al cartofului (CIP) din Lima vor încerca 
să afl e dacă această plantă poate fi  cultivată pe 
Marte, potrivit Agenţiei de știri AFP. 

pe Marte. Proiectul cartofului 
marţian va pune la încercare 
primele varietăţi chiar în 
luna ianuarie. La proiect co-
laborează oameni de știinţă 
din cadrul NASA, cercetători 
ai CIP și un specialist din Du-
bai (Emiratele Arabe Unite). 
„Dorim să facem 
ceva multidis-
ciplinar, care să 
implice biologi 
sau biotehnologi, 
dar și experţi în 
electronică sau 
geochimie, pentru 
că vrem să imi-
tăm condiţiile marţiene de 
radiaţie, cantitatea de CO2 
din atmosferă sau presiunea”, 
afi rmă acesta. În plus, „dacă 
nu va fi  posibil să facem car-
tofi i să crească în acest sol, 

vom încerca sistemul aero-
ponic de cultură, care nu are 
nevoie de pământ”. 

La Centrul internaţional 
al cartofului se va crea un 
spaţiu „cu condiţiile atmo-

sferice, temperatura, gravi-
tatea, solul și nivelurile de 
radiaţie comparabile” celor 
de pe Marte, spune Julio Val-
divia Silva. Potrivit cercetă-
torului peruan, CIP (Centrul 
internaţional al cartofului) a 
ales nouă varietăţi de cartofi  
pentru prima fază a proiec-
tului, ale cărei rezultate vor 
fi  cunoscute în luna martie. 

Un rezultat bun va fi  acela 
de a ști că o plantă a crescut, 
iar apoi se va putea trece la 
faza următoare, apreciază 
Julio Valdivia Silva. 

Solul marţian poate fi  
toxic pentru plante. Conţine 
percloraţi, care fac posibil 
ca apa să curgă pe planetă 
la temperaturi sub zero, dar 
prezenţa acestora ar trebui 
să fi e redusă pentru ca plan-
tele de pe Pământ să poată 
să crească pe Marte. Apoi, va 
trebui ca oamenii de știinţă 
să se ocupe de alte aspecte, 
precum efectul gravitaţiei. 
Centrul internaţional al car-
tofului, fondat în 1971, este 
unul dintre cele mai mari 
centre din lume dedicate 
cercetării știinţifi ce a acestei 
plante. 

CUM AU INFLUENŢAT DEZASTRELE 
NATURALE PRODUCŢIA DE CEREALE

Din cauza secetelor şi a căldurii exce-
sive, omenirea a pierdut între anii 1964 
şi 2007 aproximativ 3 miliarde de tone de 
cereale, adică 10% din producţia totală. 
Odată cu acestea, a consumat inutil apă, 
combustibil, energie şi pământ, emiţând 
gaze cu efect de seră, fără însă a hrăni 
pe nimeni. Secetele şi valurile de căldură 
din ţările lovite de dezastre naturale au 
redus cu o zecime producţia de orez, grâu, 
porumb și alte cereale, în perioada 1964 – 
2007. Anunţul a fost făcut de jurnaliştii de 
la New York Times, iar estimarea aparţine 
unor cercetători de la 3 universităţi din 
Canada şi Marea Britanie. 

Aceştia au publicat recent, în revista 
ştiinţifi că „Nature”, un studiu referitor la 
impactul fenomenelor meteo extreme asu-
pra productivităţii sectorului agriculturii 
cerealiere. Pentru a-l realiza, au comparat 
date despre 2.800 de dezastre naturale cu 
informaţiile Organizaţiei Naţiunilor Unite 

pentru Alimentaţie şi Agricultură (FAO) 
despre producţia a 16 cereale cultivate în 
177 de ţări. 

Astfel, au descoperit că secetele au re-
dus producţia de cereale cu 10%, în timp 
ce valurile de căldură – cu 9%, ambele 
fenomene ducând la pierderea a 3 miliarde 
de tone de cereale. Totodată, cercetătorii 
au remarcat faptul că inundaţiile şi perioa-
dele reci nu au infl uenţat productivitatea 
în sectorul agricol. 

Pierderile înregistrate nu au fost uni-
forme: în ţările dezvoltate din America de 
Nord, Europa şi Australia, unde se cultiva 
unitar, au fost mai mari – de până la 20%; 
în America Latină, însă, diversitatea plan-
taţiilor a diminuat impactul fenomenelor 
meteo extreme. 

Deşi reducerile nu par covârşitoare, 
autorii studiului au explicat ce înseamnă 
ele pentru o economie care nu reuşeşte să 
asigure necesarul de hrană populaţiei din 
întreaga lume. „Nu ne prea gândim la im-
pact, dar orezul, grâul şi porumbul asigură 
mai mult de 50% dintre calorii la nivel glo-
bal. Pierzând 10% din producţie, emitem 
inutil gaze cu efect de seră şi folosim de-
geaba apă, combustibil, energie şi pământ, 
fără să hrănim pe nimeni”, susţin cercetă-
torii. Studiul mai avertizează că impactul 
unor astfel de fenomene asupra agricul-
turii va fi  din ce în ce mai mare, odată cu 
intensifi carea schimbărilor climatice. 

TURCIA BLOCHEAZĂ COMERŢUL CU OVINE PENTRU ROMÂNI
Motivul pentru care Turcia 

nu-i lasă pe români să ajungă 
cu oile în Orientul Mijlociu este 
unul foarte simplu: își protejea-
ză proprii fermieri. Astfel, potri-

vit ministrului Achim Irimescu, 
Turcia deţine o populaţie de ovi-
ne ce ajunge la 25 de milioane 
de capete, în timp ce în Româ-
nia, potrivit datelor furnizate de 

Institutul Naţional de Statistică, 
are un efectiv situat puţin peste 
10 milioane de capete. Oierii 
din România pot exporta doar 
animale vii în ţările arabe, deși 

există infrastructura necesară 
pentru a transporta carcase. 
Tocmai pentru că nu le este per-
mis decât exportul de animale 
vii, crescătorii românii de ovine 

pierd foarte mult la preţ, de cele 
mai multe ori primind și sub 7 
lei pe kilogram. 

„Turcia se încrâncenează să 
se opună și tranzitului cărnii de 
ovine din România în carcasă, 
ceea ce nu e normal. Am depus 
multe eforturi pentru a libera-
liza măcar tranzitul prin Turcia 
cu camionul. Turcia are preţuri 
mult mai mari decât noi la car-
nea de ovine și are o populaţie 
de 25 milioane de ovine și atunci 
sigur că fi ecare stat se apără cu 
mijloacele pe care le are la dis-
poziţie. Eu mi-aș dori să expor-
tăm măcar animale în carcasă, 
nu în viu. Pe reţeaua Iordania, 
interesul este pentru animale vii 
și, din păcate, preţurile discutate 
sunt foarte mici, undeva până în 
7 lei”, a declarat Achim Irimescu. 

Romania are un motiv 
în plus să nu mai cum-
pere legume din Turcia, 
pentru că această ţară 
le blochează comerţul 
cu ovine. Deși Turcia 
este unul dintre cei 
mai mari furnizori de 
legume de pe piaţa 
românească, această 
ţară le pune permanent 
vecinilor noștri beţe în 
roate când vine vorba 
despre exportul de ovi-
ne în viu și mai ales în 
carcasă. Mai exact, tur-
cii se opun acestui tip 
de tranzit pe teritoriul 
ţării lor.
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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 CĂ ESTE MULT MAI GREU 
SĂ VINZI PRODUSUL SĂ VINZI PRODUSUL 
LA UN PREŢ CONVENABIL, 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      21.01.2016

Denumirea produsului
Piaţa agricolă Edineţ Piaţa angro Bălţi

Piaţa angro Chişinău 
(Albişoara)

Piaţa agricolă Ungheni Piaţa agricolă Cahul

minim maxim mediu minim maxim mediu minim maxim mediu minim maxim mediu minim maxim mediu

LEGUME

Ardei dulce  -  -   - - - - - - - 40.00 50.00 45.00  -  -  - 

Cartofi 4.50 6.00 5.00 4.00 7.00 5.50 5.50 7.00 5.50 5.00 8.00 7.50 5.00 6.00 5.00

Castraveţi  -  -   - 36.00 36.00 36.00 - - - 38.00 40.00 40.00  -  -  - 

Ceapă galbenă 8.50 9.00 8.50 7.00 9.00 8.00 8.00 8.50 8.00 8.00 10.00 9.00 8.00 9.00 8.00

Ciuperci Păstrăv/Veşenca  -  -  - 28.00 28.00 28.00 - - - 40.00 40.00 40.00  -  -  - 

Ciuperci Shampinion  -  -   - - - - - - - 40.00 40.00 40.00 35.00 35.00 35.00

Morcov 7.00 8.00 7.50 5.00 9.00 7.00 8.00 9.00 8.00 7.00 9.00 8.00 8.00 8.00 8.00

Ridiche neagră 6.00 6.00 6.00 6.00 7.00 6.00 8.00 8.00 8.00 6.00 7.00 7.00  -  -  - 

Roşii de seră  -  -   - 40.00 40.00 40.00 - - - 35.00 40.00 40.00  -  -  - 

Sfeclă de masă 6.00 6.00 6.00 5.50 7.00 6.00 7.00 8.00 7.00 7.00 8.00 7.00 7.00 8.00 7.00

Usturoi  -  -  - - - - 40.00 45.00 40.00 45.00 55.00 50.00  -  -  - 

Varză 8.00 8.00 8.00 7.00 9.00 7.50 - - - 8.00 9.00 9.00 7.00 7.00 7.00

Varză conopidă  -  -   - - - - - - - 15.00 20.00 20.00  -  -  - 

Varză de pechin  -  -  - 14.00 14.00 14.00 - - - 10.00 15.00 15.00  -  -  - 

FRUCTE

Banane  -  -   - - - - 22.00 24.00 22.00 - - -  -  -  - 

Grepfrut  -  -  - - - - 18.00 19.00 18.00 - - -  -  -  - 

Lămâi  -  -   - 27.00 27.00 27.00 25.00 27.00 25.00 - - -  -  -  - 

Mandarine  -  -   - 22.00 25.00 25.00 20.00 20.00 20.00 - - -  -  -  - 

Mere 5.00 8.00 6.00 6.00 9.00 7.00 7.00 9.00 7.00 5.00 7.00 7.00 7.00 8.00 7.00

Mere Golden  -  -   - 9.00 9.00 9.00 8.00 9.00 8.00 8.00 12.00 10.00 9.00 10.00 10.00

Mere Idared 6.00 6.00 6.00 6.50 7.00 7.00 7.00 8.00 7.00 6.00 8.00 8.00

Mere Richard 8.00 8.00 8.00 13.00 14.00 14.00 8.00 10.00 8.00 10.00 15.00 15.00 9.00 12.00 10.00

Miez de nucă  -  -   - - - - - - - 75.00 120.00 115.00  -  -  - 

Pere  -  -   - - - - - - - 5.00 10.00 8.00  -  -  - 

Piersici  -  -   - - - - - - - - - -  -  -  - 

Portocale  -  -  - - - - 17.00 18.00 17.00 - - -  -  -  - 

Prune uscate  -  -   - 28.00 28.00 28.00 - - - 30.00 40.00 35.00  -  -  - 

Struguri albi de masă  -  -  - 12.00 14.00 14.00 - - - 15.00 20.00 20.00  -  -  - 

Struguri de masă Moldova  -  -   - 16.00 18.00 18.00 - - - 10.00 15.00 10.00  -  -  - 

Struguri roşii de masă  -  -  - 40.00 40.00 40.00 - - - 15.00 20.00 20.00  -  -  - 
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CERERI ȘI OFERTE

Responsabilitatea pentru veridicitatea ofertelor plasate aparține 
www.agravista.md

OFERTE COMERCIALE
Perioada 1 - 21 ianuarie 2016

Mai multe informații găsiți pe www.agravista.md

OFERTE 
Produs / Ser-

viciu Preţ Cantitate Contacte 

Mere Golden 15 000 MDL 50 t 

or. Chișinău, str. Traian 23/1, ap. 
406; Telefon: 236 92518; 0 699 
33055; 
Email: serbuscoolga@gmail.com 

Porumb 3 500 MDL 200 t 
s. Petrești, r-ul Ungheni; Telefon: 0 
236 42276; 079041155; 
Email: snisteriuc@mail.ru 

Grâu 4 000 MDL 200 t s. Petrești, r-ul Ungheni; 
Telefon: 0 236 42276; 079041155;

Faină de grâu  30 t 
orașul Fălești; 
Telefon: 025923865; 079017227;  
panifcoop@rambler.ru 

Porumb 3 500 MDL 200 t 
s. Răuţel, raionul Fălești; 
Telefon:  068654422; 
Email: ivalamsagro@rambler.ru 

Grâu alimentar 3 700 MDL 100 t 

s. Navârneţ, raionul Făleşti ; 
Telefon: 0259 73431; 069213297; 
Email: victor_agheni1959@rambler.
ru 

Grâu 3 700 MDL 100 t satul Catranic, raionul Fălești; 
Telefon: 025952860; 068101052; 

Srot Soie Telefon:  079724945; 079724945; 

Floarea soarelui 40 t 
Fălești; Telefon: 069194851; 
069194851; Email: amontibs@mail.
md 

Seminţe de orz 5 000 MDL 20 t 
orașul Fălești; Telefon: 025923195; 
078011066; Email: ion_turturea-
nu@mail.ru 

Seminţe de ovăz  6 000 MDL 9 t 
orașul Fălești; Telefon: 025923195; 
078011066; Email: ion_turturea-
nu@mail.ru 

Seminţe de vică 2 t 
orașul Fălești; Telefon: 025923195; 
078011066; Email: ion_turturea-
nu@mail.ru 

Vând grâu ali-
mentar 3 800 MDL 50 t 

r-nul Ocniţa s. Rediul-Mare; Tele-
fon: 027157368; Mobil: 079853733; 
Email: palmoc-agro@mail.ru 

Floarea soarelui 8 500 MDL 40 t 
r-nul Ocniţa s. Rediul-Mare; Tele-
fon: 027157368; Mobil: 079853733; 
Email: palmoc-agro@mail.ru

Vând soia 8 400 MDL 30 t 
r-nul Ocniţa s. Rediul-Mare; Tele-
fon: 027157368; Mobil: 079853733; 
Email: palmoc-agro@mail.ru

Seminţe de orz 4 800 MDL 8 t 
r-nul Ocniţa s. Rediul-Mare; Tele-
fon: 027157368; Mobil: 079853733; 
Email: palmoc-agro@mail.ru

Cartof Seminţe 
r-nul Ocniţa s. Rediul-Mare; Tele-
fon: 027157368; Mobil: 079853733; 
Email: palmoc-agro@mail.ru

Șrot de soie 9 800 € 100 t ciupacvladimir@mail.md; 
Telefon: 068200355; 069607373; 

Floarea soarelui 8 500 MDL 200 t satul Mărăndeni, raionul Făleşti; 
Telefon: 025972586; 069212681; 

Grâu alimentar 3 500 MDL 300 t satul Mărăndeni, raionul Făleşti; 
Telefon: 025972586; 069212681;

Porumb 3 200 MDL 90 t satul Mărăndeni, raionul Făleşti; 
Telefon: 025972586; 069212681;

Porumb pentru 
seminţe  50 t satul Mărăndeni, raionul Făleşti; 

Telefon: 025972586; 069212681;

Prune uscate 40 MDL 500 kg or. Drochia,  str. Burebista 124, 
Telefon: 0 252 25796; 069170415;  

Ţuică de prune 100 l or. Drochia,  str. Burebista 124, 
Telefon: 0 252 25796; 069170415;  

Alune de pă-
dure 15 t s. Lazo, r-l Drochia; 

Telefon: 025243343; 069267509; 

Miere de albine 40 MDL 100 kg s. Lazo, r-l Drochia; 
Telefon: 025243343; 069267509;

Porumb boabe 2 t s. Chetrosu, r. Drochia; 
Telefon: 025255275; 060573200; 

Macuc de fl oa-
rea soarelui 5 MDL 500 000 kg str. Ștefan cel Mare 195; 

Telefon: 023123233; 078785878; 

Porumb 3 500 MDL 100 t s. Frăsineşti, r. Ungheni; 
Telefon: 023645449,069296057;  

Varză 10 000 MDL 5 t s. Chirileni, r. Ungheni; 
Telefon: 0236 75209; 069325939; 

Îngrășăminte 
organice Bio-
stim 

25 MDL 10 t str. Cantemir, 8, or. Ungheni; 
Telefon: 023622248; 069171859; 

CERERI

Produs / Ser-
viciu Preţ Cantitate Contacte 

Făină de grâu 
calitate superi-
oară 

6 000 MDL 500 t 

s. Sculeni, str. D. Cantemir 1; 

Telefon: 023663629; 069121750; 

Email: ricomario@mail.md 

Procurăm fl oa-
rea soarelui 

str. Ștefan cel Mare 195; Telefon: 
023123233; Mobil: 078785878; 
Email: offi  ce.ecatalex@gmail.com 

Contractăm pro-
ducţia de fructe 
2016 

1 000 € 3 000 t 

r-nul Căușeni, s. Grădiniţa; 

Telefon: 024245115; Mobil: 
067470047; Email: ivan.guci@
gmail.com 

Parteneriat 
pentru recolta 
anului 2016 

1 500 € 5 000 t 

r-nul Căușeni, s. Grădiniţa; 

Telefon: 024245115; Mobil: 
067470047; Email: ivan.guci@
gmail.com

Cumpărăm grâu  
str. Ștefan cel Mare 195; Telefon: 
023123233; Mobil: 078785878; 
Email: offi  ce.ecatalex@gmail.com 

15 nr. 1-2 (197-198) 

22 ianuarie 2016



ABONAREA 2016

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)

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

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
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