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- Vă rugăm să punctaţi câteva
dintre priorităţile activităţii Dvs, în
calitate de Ministru al Agriculturii și
Industriei Alimentare pentru perioada
imediat următoare.
- În primele zile aveam anumite
priorităţi, la care peste o săptămână s-au
mai adăugat, peste o lună au apărut mult
mai multe. Bine, la general ele au rămas
aceleași, dar zi de zi apar tot mai multe
probleme stringente, care trebuie rezolvate.
Priorităţile de bază sunt:
- modificările la Codul Funciar. Problemă foarte importantă. Noi sperăm că
în sesiunea de primăvară proiectul va fi
transmis în Parlament. Nu cred că va fi și
aprobat, deoarece este o lege complexă,
care de zece ani implică discuţii. Sper, însă
că în toamnă deja va fi aprobat. În proiectul de modificare a Codului Funciar sunt
și capitole legate nemijlocit de sectorul
agricol. (Vă dau doar un exemplu, problema pământurilor nefolosite. Știm cu toţii
că multe persoane sunt plecate din ţară,
iar pământurile rămân în păragină, uneori
chiar în mijlocul diferitor sectoare. Ne
trebuie un cadru legal pentru a interveni în
aceste cazuri).
- O altă prioritate a noastră este, desigur, Legea Subvenţionări, care până la
urmă, trebuie adoptată, dacă vrem să ne
aliniem ţărilor civilizate. Să avem niște reguli corecte și deschise de joc în domeniul

subvenţionării, iar agricultorii să le cunoască și să le respecte.
- Între priorităţile de bază este și irigarea, problemă cu atât mai gravă, cu cât, știţi
bine că anul trecut a fost unul secetos. În
perioada Uniunii Sovietice, Moldova a avut
o infrastructuri și un sistem de irigare foarte
dezvoltat, care permitea utilizarea apelor din
Nistru, din Prut. Aceasta ne permitea să trecem peste cataclismele naturale. Din păcate,
la ziua de azi, avem probleme mari. Cu toate
acestea, sunt câteva proiecte care, începând
din acest an vor fi în derulare, lucru care ne
va permite în câţiva ani să ne restabilim
într-o măsură oarecare sistemele de irigare
– asta pentru centrul ţării. Noi acum solicităm Ministerului Mediului să ne permită să
utilizăm pentru irigare apele subterane. Iată
la acest capitol există unele probleme – nu
prea găsim înţelegere. Cei de la Ministerul
Mediului susţin că nu avem ape subterane,
iar calitatea celor existente este proastă. Noi
suntem de acord în privinţa calităţii, dar
există tehnologii care să le neutralizeze, să
le filtreze. În plus, noi solicităm ca utilizarea
apelor subterane pentru irigare să fie reglementată. Deocamdată, nu s-a găsit soluţia,
dar sper că împreună cu Ministerul Mediului, problema se va rezolva. De apă depinde
roada. Va fi roadă, oamenii vor avea bani, vor
achita impozite, și va avea de câștigat ţara.
Continuare în pagina 2
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În perioada 23-29 februarie 2016 echipa de experţi ai Fondului Monetar Internaţional (FMI), condusă de Ivanna Vladkova-Hollar, efectuează o vizită de lucru la
Chișinău. Interesul faţă de această vizită
este foarte mare, mai ales, în condiţiile în
care devine tot mai clar că Moldova nu va
putea evita colapsul fără un nou memorandum cu organizaţia internaţională.
Totuși, trebuie de menţionat faptul
că misiunea FMI se află abia într-o vizită
de documentare, ceea ce nu va însemna
și semnarea automată şi rapidă a noului
acord.
Chiar din prima zi membrii delega-

ţiei au avut o întrevedere cu premierul
Pavel Filip, care a dat asigurări că ţara
noastră depune eforturi pentru aplicarea
reformelor structurale care sunt esenţiale pentru restabilirea creșterii economice durabile.

Potrivit șefei echipei de experţi ai FMI,
Ivanna Vladkova-Hollar, priorităţile expuse
de Guvern corespund, în linii mari, celor
identificate de FMI. Oficialul a concretizat,
că scopul misiunii este să se informeze
despre politicile și prognozele macroeconomice promovate de autorităţi, situaţia
din sistemul financiar-bancar și politicile
bugetar-fiscale.
Pe parcursul următoarelor zile, misiunea FMI va avea un șir de întrevederi tehnice cu autorităţile publice vizate, în cadrul
cărora vor fi discutate în detaliu politicile
sectoriale și problemele care pot influenţa
evoluţiile cadrului macroeconomic.

Vă puteţi abona la ziarul nostru
la toate oficiile poştale din ţară
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- Anul trecut nu a fost unul ușor
pentru agricultori – datorii la plata
subvenţiilor, seceta cu cate s-au confruntat, proteste, ultimatumuri…
Întrebarea mea ţine de dialogul
dintre minister și fermieri. Cum îl
vedeţi Dvs?
- Direct. Și foarte deschis. Personal sunt
dispus întotdeauna să comunic cu agricultorii, să știu despre problemele cu care se
confruntă. La nivel de Minister, planificăm,
de exemplu, să organizăm întâlniri cu Direcţiile Agricole raionale. Să stabilim
un dialog între noi. Știţi că Direcţiile
Agricole sunt subordonate autorităţilor locale, și nu celor centrale. Totuși,
lucrăm în același domeniu, politicile
noastre trebuie să fie comune, iar
conlucrarea – la maximum. În același
timp, noi suntem în permanent contact cu Asociaţiile de Agricultori. La
orice grup de lucru, pe care îl organizăm în cadrul ministerului, mai ales,
dacă tematica ţine de niște iniţiative
legislative, obligatoriu sunt invitaţi și
membrii Asociaţiilor de Agricultori,
deoarece legile se fac pentru agricultori, nu pentru demnitari și nu pentru
angajaţii ministerului. În plus, eu,
odată cu începerea sezonului agricol
voi merge mai des, planific – o zi în
săptămână pentru întâlniri cu oamenii din teritoriu.
- Ce trebuie să știe agricultorii - iată acum, la ziua de astăzi
- despre fondul de subvenţionare
pentru anul 2016 și despre achitarea restanţelor la subvenţii din
anii trecuţi?
- La ziua de astăzi bugetul pentru
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subvenţionare pentru 2016 este preconizat de un miliard de lei. Și aici trebuie să
precizez: din această sumă, aproximativ
jumătate sunt datorii de diferite tipuri. 45
de milioane sunt datorii din 2014, pentru
acoperirea pierderilor suportate de producătorii de mere în urma embargoului impus
de către Federaţia Rusă, mai sunt datorii
pentru Oficiul Naţional al Viei și Vinului,
plus la asta, sunt datorii pentru subvenţionarea din 2015. Per total, suma datoriilor
se ridică la circa jumătate de miliard (cifra
nu este exactă, deoarece se mai lucrează cu
dosarele din anul 2015). Pentru subvenţii
nemijlocit pentru anul curent rămân tot

mari concurenţi pentru noi, dacă este
vorba despre valorificarea pieţei Uniunii
Europene. Facem parte din aceeași zonă
etnică, avem aceleași tradiţii, produsele
noastre sunt similare și pentru un cumpărător din Polonia sau din Cehia, sau din
Germania nu este prea mare diferenţa
între produsele moldovenești sau cele
ucrainene. Marea problemă este că în
Ucraina, fiind o ţară mai mare, cu consum
mai mare, orice produs este din start mai
ieﬅin. Dar mai luând în consideraţie și
situaţia geopolitică, și faptul că a pierdut
piaţa rusească, au acum supraproducţie.
Ca să-și menţină producerea, producătorii

circa jumătate de miliard, ceea ce este mai
mult în comparaţie cu anul trecut cu peste
40%. Principalul e ca acești bani să fie alocaţi și eliberaţi. Cât privește achitarea datoriilor, sper că o vom începe din luna martie
și o vom realiza după principiul ”de la mic
la mare”, adică, vom începe cu agricultorii
faţă de care avem datorii mai mici. Asta
deoarece, părerea noastră este că anume ei
sunt fermierii mici, care au investit tot ce
au avut, în speranţa că vor primi subvenţii
de la stat.
- Cum vedeţi în continuare încurajarea producătorilor autohtoni să se
reorienteze către piaţa europeană de
export? (știm cu toţii că anul trecut nu
au fost valorificate o bună parte dintre
cotele de export, prevăzute de Acordul
de Asociere Moldova – UE, cum ar fi
cele la struguri, mere sau roșii…). Ce ne
împiedică să intrăm mai îndrăzneţ pe
piaţa europeană?
- Nimic nu ne împiedică. Și de fapt,
concurenţa este obstacolul de care se
ciocnesc în primul rând exportatorii de
produse autohtone. Să nu uităm că Moldova, fiind o ţară foarte mică, sinecostul
oricărui produs de la noi este mai mare
faţă de cel al produselor din Ucraina,
spre exemplu. Și pe moment, eu cred că,
tocmai Ucraina și Belarus sunt cei mai

ucraineni produc marfă ieﬅină și chiar o
vând la sinecost.
O altă problemă ţine de războiul embargourilor. Restricţiile comerciale introduse
de Uniunea Europeană faţă de Federaţia
Rusă și invers - restricţionarea exporturilor
mărfurilor europene către piaţa rusească,
ne joacă festa. Produsele europene rămân
pe pieţele locale și sunt mai ieﬅine decât
produsele noastre pe piaţa noastră. Vă dau
niște cifre: în Polonia mărul de mărimea
7+, ambalat și pregătit de export, costă
la ziua de azi în jur de 3 lei 50 de bani,
iar la noi mărul de aceeași mărime, la fel,
pregătit de export costă peste 10 lei. De
aici reiese și tentaţia de a recurge la lucruri
nelegale (să ne amintim despre scandalul
cu ANSA cu reexporturile…)
- Soluţia?
- Încercăm să căutăm posibilităţi de
subvenţionare a exporturilor. Este, de fapt
foarte greu de apreciat, la ce produse poate
fi introdusă subvenţionarea exportului. În
ultima discuţie pe care au avut-o cu reprezentanţii Băncii Europene, am solicitat
suport pentru realizarea unei analize asupra produselor care ar putea avea succes
în Uniunea Europeană. Eu personal cred că
putem avea succes cu produsele ecologice,
si asta pentru că ele sunt cu valoare adăugată, ceea ce ne-ar permite să ne acope-

rim cheltuielile de sinecost, dar și să mai
câștigăm în plus. Se mai impune o atenţie,
de asemenea la calitate, marketing, pentru
a putea face cumva faţă concurenţei. După
modelul Oficiului Naţional a Viei și Vinului,
care se ocupă de promovarea producţiei
vitivinicole, poate ar fi cazul să înfiinţăm
o agenţie care să se ocupe de promovarea
altor produse, dar, Vă spun cinstit, încă nu
am ajuns să mă ocup de asta…
- Sistemul nostru rămâne a fi încă
unul foarte birocratizat. Cum ar trebui
să arate lupta cu birocraţia în MAIA,
în percepţia D-lui ministru Eduard
Grama?
- Foarte simplu. Combaterea birocraţiei
prin eficienţa în muncă. Orice angajat al
MAIA are de ales între a lucra în cadrul
ministerului sau a nu lucra. Pentru ca să
lucrezi trebuie să fii eficient, iar eficienţa
exclude orice birocraţie. De asemenea,
prin aducerea oamenilor noi în minister, a
”sângelui tânăr”, dacă doriţi. Obiectiv mai
greu de realizat, deoarece tinerii specialiști
nu prea vor să vină la un salariu de circa
2000 de lei. Totuși, încercăm cumva
să-i motivăm, să-i încurajăm. Cred că
specialiștii tineri ar contribui și la
schimbarea viziuni. Dar, o spun din
nou: cerem eficienţă mai întâi de
toate. În momentul în care am venit
în fruntea ministerului, le-am spus la
toţi colegii mei că avem la dispoziţie
60 de zile (inclusiv, eu). Iar dacă după
60 de zile vor demonstra că au lucrat
și că au realizat ceva, muncim mai
departe, dacă nu, ne despărţim.
- Dar cum veţi lupta cu corupţia?
- Cu corupţia luptăm, de asemenea, prin transparenţă. Avem o
conlucrare cu CNA. Eu am solicitat
Centrului Naţional Anticorupţie să
fim monitorizaţi. În general, eu cred
că în contracararea corupţiei, nu frica, ci motivarea angajaţilor este cea
mai bună metodă, lucru pe care nu
ni-l putem permite la acest moment.
Eu am spus întotdeauna: din moment ce angajatul a venit să lucreze
într-o structură de stat, a semnat un
contract, respectiv, și-a asumat un
salariu și niște responsabilităţi, care
trebuie onorate.
- Credeţi că în Moldova, o ţară
cu tradiţii agrare, agricultura ar putea
deveni ramură prioritară a economiei,
pe drept cuvânt, nu doar la nivel declarativ, iar afacerile în domeniu – profitabile?
- Din păcate, la nivel mondial, ţările
în care agricultura este ramură prioritară, sunt, ca regulă, ţări sărace, deoarece o
ţară se dezvoltă cu pași mai rapizi anume
datorită industriei, nu datorită agriculturii.
Altceva este că noi trebuie să punem concomitent accent de dezvoltarea industriei
alimentare și a ramurilor conexe. Așa am
putea înregistra progrese.
Vreau totuși să mai subliniez: pentru
ca să avem o agricultură de succes, nu
în ultimul rând, trebuie să fim cu toţii
corecţi faţă de stat și faţă de noi înșine.
Nu este un secret că sunt destule cazuri
de nedeclarare a veniturilor, nedeclarare a
roadei, nedeclarare a exporturilor. Responsabilitatea socială trebuie să fie prioritate.
Cred că vom reuși să o sporim, odată cu
reformele pe care ni le propunem. Dacă
vom fi cinstiţi faţă de stat, iar statul, la
rândul său va fi cinstit faţă de fermieri,
vom obţine ceva.
Problemele mari apar din probleme
mici, iar dacă vom rezolva una câte una
problemele mici, nu vom ajunge să avem
probleme mari.

LEGISLATIE
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CE TREBUIE SĂ ȘTIM DESPRE

IMPORTUL DE MOTORINĂ PENTRU CONSUM PROPRIU
Începând cu data de 31 martie, 2016, producătorii agricoli vor avea posibilitatea să importe
motorină pentru consum propriu, fără a dispune
de licenţă. Modificările la legea privind piaţa produselor petroliere fac parte din pachetul agricol
- un set de acte menite să faciliteze activitatea
agricultorilor din Moldova. În noul articol din lege
se spune: „Nu se supun licenţierii importurile de
motorină pentru consum propriu efectuate de
către producătorii agricoli, înregistraţi ca persoane juridice, în baza autorizaţiei de import al
motorinei în calitate de carburant pentru utilaj,
transport sau tehnică agricolă, utilizate nemijlocit
în activitatea agrară.”

ESTE NECESAR DE ȘTIUT:
UNDE OBŢINEM
AUTORIZAŢIA?
Autorizaţia de
import al motorinei
se eliberează de Agenţia Naţională pentru
Reglementare în Energetică, la cererea scrisă
a producătorului agricol.
Aceasta se va întocmi conform unui model
prestabilit.
CUM SCRIEM
CEREREA?
În cerere se indică
datele producătorului
agricol care dorește să
importe motorina și se
specific cantitatea estimate pentru a fi importată pe un an.

DE CE ACTE MAI AVEM
NEVOIE?
La cerere se mai anexează:
1. copia de pe certificatul de înregistrare de stat
al producătorului agricol;
2. copii ale documentelor care atestă forma
de deţinere a terenurilor
agricole (proprietate sau
arendă);
3. copii ale documentelor care atestă forma
de deţinere a depozitelor
de păstrare a motorinei
(proprietate, locaţiune
etc.);
4. certificatul de
conformitate pentru
depozitele de păstrare a
motorinei;
5. copii ale documentelor care atestă forma de

deţinere a tehnicii agricole
care consumă motorină
(proprietate, leasing etc.)
CINE ARE DREPTUL
SĂ SOLICITE
AUTORIZAŢIE?
ANRE va elibera
autorizaţia în cazul în
care agentul economic
îndeplinește umătoarele
condiţii:
a) deţine în proprietate
sau în arendă terenuri
agricole;
b) deţine în proprietate
sau folosinţă depozite de
păstrare a motorinei;
c) deţine în proprietate sau folosinţă tehnică
agricolă care consumă
motorină.
CE MAI IA ÎN CALCUL
ANRE?
În autorizaţia de import al motorinei, Agenţia stabilește cantitatea
motorinei ce urmează a
fi importată în funcţie
de suprafaţa terenurilor agricole deţinute în
proprietate sau în arendă
și de normele de consum
al motorinei pe 1 ha de
teren agricol. Este interzis
importul unei cantităţi de
motorină mai mare decît
cea indicată în autorizaţia
de import al motorinei. În
cazul autorizării importului motorinei pentru

LEASING PENTRU TEHNICA VITIVINICOLĂ
Viticultorii și vinificatorii
pot achiziţiona echipamente pentru vinificaţie și viticultură în leasing. Este pentru prima dată în Republica
Moldova când companiile vor
putea achiziţiona echipamente și tehnică vitivinicolă
în leasing. În cadrul Programului ”Filiera Vinului”,
întreprinderile din sectorul
viticol și vinicol, precum și
întreprinderile din industria
conexă (producători de utilaje
vitivinicole, de ambalaj, de
accesorii pentru înfiinţarea
plantaţiilor viticole) pot

beneficia de finanţare prin
leasing, oferită din sursele
Băncii Europene de Investiţii.
Sunt eligibile Gospodăriile
Ţărănești, Întreprinderile Individuale, Cooperativele, SRLurile și societăţile pe acţiuni.
Suma minimă de finanţare în
leasing este de 25 mii euro.
Pot fi procurate tractoare,
remorci, combine, mașini
viticole și vinicole, camioane,
stivuitoare, grape, tocătoare,
zdrobitore, filtre, pompe și
alte mașini și utilaje.
Finanţarea prin leasing
este una mai avantajoasă,

în comparaţie cu un credit
clasic pentru că nu obligă agricultorii să prezinte
dovada bunurilor pentru gaj.
În cadrul Programului sunt
oferite condiţii favorabile de
finanţare cum ar fi: dobânda
atractivă de 8 – 9% la Euro,
perioada de finanţare avantajoasă, flexibilitate în stabilirea graficului de plăţi.
Pentru solicitanţii de leasing va fi aplicată cota TVA
zero la livrarea pe teritoriul
ţării a mărfurilor, executarea
lucrărilor și prestarea serviciilor. De asemenea, agricultorii
și vinificatorii vor fi scutiţi
de taxe vamale la importul
mărfurilor și serviciilor. Nu
vor fi percepute plăţi pentru
efectuarea procedurilor vamale la importul de mărfuri
și servicii.
Partenerii Programului
de Restructurare a Sectorului
Vitivinicol pentru componenta ”Operaţiuni Leasing” sunt
ICS ”Raiﬀeisen Leasing SRL”
și BC ”Mobiasbanca – Groupe
Societe Generale” S.A”.

cooperativele de întreprinzător care includ mai
mulţi membri producători
agricoli, condiţiile de mai
sus sunt obligatorii pentru
fiecare membru în parte,
(doar deţinerea în proprietate a depozitului se aplică
pentru cooperative).
ÎN CE CAZURI ANRE
POATE RETRAGE
AUTORIZAŢIA?
Agenţia retrage autorizaţia de import al motorinei în următoarele cazuri:
a) producătorul agricol
a comis în mod repetat
fapte ce constituie încălcări ale regimului mărfurilor accizate conform
Codului fiscal al Republicii
Moldova;
b) producătorul agricol
a utilizat motorina importată în alte scopuri decît
pentru consum propriu.
(6) Decizia de retragere
a autorizaţiei de import al
motorinei se comunică titularului și produce efecte
de la data comunicării sau
de la o altă dată cuprinsă
în aceasta.
O nouă autorizaţie de
import al motorinei va
putea fi obţinută după 24
de luni de la data retragerii autorizaţiei.
Agenţia, în termen de
5 zile de la data eliberării
sau retragerii autorizaţii-

lor de import al motorinei,
în vederea monitorizării utilizării motorinei,
prezintă Ministerului
Afacerilor Interne, Serviciului Vamal, Inspectoratului Fiscal Principal de
Stat informaţii privitor la
autorizaţiile de import al
motorinei eliberate sau
retrase.
CE RISCĂM DACĂ
ÎNCĂLCĂM LEGEA?
Comercializarea pe
piaţa internă a motorinei
importate pentru consum
propriu sau utilizarea ei în
alte scopuri decât pentru
consum propriu, săvârșită
în proporţii ce depășesc
500 de unităţi convenţionale, se pedepsește cu
amendă în mărime de la
500 la 1000 de unităţi
convenţionale sau cu

muncă neremunerată în
folosul comunităţii de
la 180 la 240 de ore, sau
cu închisoare de pînă la
1 an. Persoanele juridice
riscă amendă în mărime
de la 1000 la 3000 de
unităţi convenţionale cu
privarea de dreptul de a
exercita o anumită activitate. Iar aceleași acţiuni
săvîrșite în proporţii mari
sau deosebit de mari se
pedepsesc cu amendă de
la 1000 la 5000 de unităţi
convenţionale sau cu închisoare de pînă la 3 ani.
În acest caz, persoanele
juridice se pedepsesc cu
amendă în mărime de la
5000 la 10000 de unităţi
convenţionale cu privarea
de dreptul de a exercita
o anumită activitate sau
chiar cu lichidarea persoanei juridice.

CREDITE PENTRU PROCURAREA
STRUGURILOR
5 milioane de Euro sunt
disponibile, în cadrul programului ”Filiera Vinului”
pentru creditarea preferenţială a achiziţiei strugurilor
de soiuri tehnic.
Toţi agenţi economici
din sectorul vinicol (*cu
excepţia celor ce deja au
contractat credite pentru
mijloace circulante în
valoare de 600 mii euro),
indiferent de faptul dacă
au beneficiat 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. Suma maximă a
creditului pentru achiziţia
de struguri este de 600 000
euro pentru un beneficiar.
BEI va finanţa până la 50 la
sută din valoarea contractelor de cumpărare a
strugurilor. Creditele sunt

acordate prin intermediul
Ministerului Finanţelor.
Dobânda este stabilită de
către acesta, fiind de 3,73
la sută pentru împrumuturile în Euro. Astfel, vinificatorii au posibilitatea unică
de a sprijini crescătorii de
struguri încă de la primele
lucrări în plantaţiile de vie.
Întru a fi consideraţi
eligibili pentru finanţare,
vinificatorii trebuie să
prezinte la Unitatea de implementarea a Programului contractele de achiziţii

standardizate, semnate
între beneficiari și cultivatorii de struguri. Modelul
standardizat al contractului de achiziţie a strugurilor poate fi ridicat de către
vinificatori de la unitatea
de implementare a programului ”Filiera Vinului”.
În cadrul Programului „Filiera Vinului” au
fost deja aprobate credite
pentru achiziţia de struguri
de la producătorii autohtoni în valoare de peste 5
milioane Euro.
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DESPRE SUBVENŢII ÎN 2016
Pe data de 27 ianuarie 2016, în cadrul ședinţei
de lucru cu privire la elaborarea Regulamentului
de subvenţionare pentru 2016, au fost lansate
primele discuţii și dezbateri privind modul de
utilizare a mijloacelor Fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli pentru anul 2016 și
elaborarea proiectului de Regulament. La ședinţă
au participat Ministrul Agriculturii și Industriei
Alimentare, Eduard GRAMA, Viceministrul MAIA,
Vlad LOGHIN și întreg grupul de lucru pentru
elaborarea proiectului de Regulament din care fac
parte reprezentanţi ai AIPA, șefii Direcţiilor MAIA
precum și reprezentanţi ai Asociaţiilor Producătorilor Agricoli. De asemenea, la ședinţă a participat
reprezentantul Ministerului Finanţelor, care, pentru prima dată, a fost inclus în grupul de lucru.
În această ordine de
idei, Ministerul Agriculturii
a solicitat grupului de lucru
cât mai frecvent pentru a
elabora proiectul Regulamentului pentru 2016, cât
mai operativ, așa încât, odată ce va fi aprobată Legea
Bugetului pentru anul cu-

rent, să fie finisat și Regulamentul de subvenţionare.
Totodată, fără a avea
o cifră a fondului de subvenţionare este dificil 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 producătorilor agricoli în
anul 2016 ar putea consti-

tui 850 mln. lei, ceea ce ar
permite stingerea datoriilor
și asigurarea finanţării cererilor în anul curent.
Ca obiectiv de bază în
elaborarea noului Regulament va fi menţinerea
măsurilor de sprijin stipulate în Strategia de

UNITATEA DE IMPLEMENTARE A CREDITULUI POLONEZ
TRECE ÎN SUBORDINEA MINISTERULUI AGRICULTURII
Unitatea de implementare a creditului de asistenţă acordat de Guvernul Republicii Polone a
trecut în subordinea Ministerului Agriculturii și
Industriei Alimentare. Membrii Cabinetului de
Miniștri au aprobat, în cadrul ședinţei de miercuri, 17 februarie, o hotărâre în acest sens. Anterior instituţia era subordonată Agenţiei de Intervenţie și Plăţi pentru Agricultură.
Astfel, întru optimizarea resurselor disponibile
și pentru lansarea cât
mai rapidă a părţii de credit destinat industriei și

infrastructurii aferente,
Instituţia Publică Unitatea
de Implementare a creditului de asistenţă acordat de
Guvernul Republicii Polone

a fost desemnată singura
instituţie implementatoare,
reieșind din faptul că are
deja toate procedurile elaborate, lansate și testate.
Hotărârea Guvernului
prevede modificări ce ţin
de: stabilirea clară a mecanismului de implementare,
monitorizare și administrare integrală a creditului de
asistenţă în sumă de 100
milioane euro; definirea și
lărgirea atribuţiilor Consiliului de supraveghere
al Instituţiei, modificarea
componenţei acestuia întru
asigurarea debursării resurselor atât pe domeniul
agriculturii cât și industriei;
îmbunătăţirea cadrului normativ privind gestionarea
operativă a surselor din creditul de asistenţă acordat de
Guvernul Republicii Polone.
De la lansarea activităţii
sale, în februarie 2015 și
până în prezent, de către
Unitatea de implementare a

creditului de asistenţă acordat de Guvernul Republicii
Polone au fost întreprinse
un șir de acţiuni practice
pentru asigurarea funcţionalităţii procesului de recreditare și tuturor procedurilor necesare implementării
Creditului de asistenţă.
Modificările operate vor
permite eficientizarea procedurilor de implementare
și monitorizare a împrumuturilor recreditare precum și
optimizarea cheltuielilor de
administrare a implementării Acordului de credit, semnat între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul
Republicii Polone privind
obţinerea unui credit de
asistenţă în suma ce nu
depășește 100 de milioane
de euro pentru finanţarea
proiectelor în domeniul
agriculturii, procesării produselor alimentare, inclusiv
infrastructurii aferente
acestora.

STATISTICĂ: PRODUCŢIA GLOBALĂ AGRICOLĂ A SCĂZUT
În anul 2015 globală agricolă
în gospodăriile de toate categoriile
(întreprinderile agricole, gospodăriile
ţărăneşti (de fermier) şi gospodăriile
populaţiei) a scăzut cu tocmai 13,8%
în comparaţie cu anul 2014. Totuși,
dacă să analizăm pe ramuri, producţia vegetală s-a micșorat cu 22,6%,
pe cănd, producţia animalieră a fost
în creștere cu 2,2%.

Cel mai mult a scăzut producţia
de rapiţă (cu 76,3%), cea de sfeclă de
zahăr (cu 60,5%), de soia (cu 56,2%),
de cartofi (cu 41,0%), de legume (cu
24,0%), precum și producţia de floarea soarelui (cu 11,9).
Creşterea producţiei animaliere
în gospodăriile de toate categoriile
a avut loc îndeosebi datorită majorării volumului producţiei de vite

şi păsări în masă vie (cu 5,6%), totodată, producţia de ouă şi de lapte
s-a diminuat, respectiv, (cu 8,1% şi
cu 1,4%).
Situaţia în profil pe categorii de
gospodării indică, că 37% din volumul producţiei globale agricole revin
întreprinderilor agricole, 16% – gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), 47%
– gospodăriilor populaţiei.

Dezvoltare 2014 – 2020,
adică aceleași măsuri ca și
în anul 2015, cu ajustările
operate reieșind din experienţa, realităţile, problemele
și dificultăţile întâmpinate
anului 2015
În continuare se va
pune accent pe investiţiile

în obţinerea producţiei cu
valoare adăugată înaltă,
stimularea investiţiilor
efectuate în zonele rurale,
susţinerea tinerilor fermieri și a grupurilor de producători, etc. Se va acorda
o atenţie sporită îmbunătăţirii procesului de administrare, prin eliminarea
actelor inutile, micșorării
termenilor de examinare,
mai ales în partea ce ţine
de verificările 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 context, grupul de
lucru își propune ca noul
Regulament să cuprindă
modificările necesare pentru a asigura o conlucrare
eficientă între producătorii
agricoli și Agenţia de Intervenţie și Plăţi pentru
Agricultură, fapt care va
contribui la o dezvoltarea
continuă a agriculturii în R.
Moldova.

PARE 1+1 A FOST
RELANSAT!
Comitetul de supraveghere al Programului de
atragere a remitenţelor
în economie PARE 1+1 a
aprobat, finanţarea a 98
de proiecte investiţionale
în sumă totală de 19 milioane lei, în domenii precum agricultură, creșterea
animalelor, construcţii,

Programul PARE 1+1
are drept scop mobilizarea resurselor umane şi
financiare ale lucrătorilor emigranţi moldoveni
în dezvoltarea economică durabilă a Republicii
Moldova prin stimularea
înfiinţării şi dezvoltării
întreprinderilor mici

+
transport, servicii ș.a. Din
numărul total de întreprinderi 62% activează în
sectorul agricol. Comitetul
a mai decis lansarea colectării cererilor de finanţare nerambursabilă în
cadrul Programului „PARE
1+1” pentru anul 2016.
Potrivit unui studiu realizat de ODIMM, pe parcursul derulării Programului PARE 1+1 a fost facilitate accesul la finanţare
pentru 612 întreprinderi,
care au efectuat investiţii
în economie de 350 mln.
lei, dintre care 133 mln. lei
constituie suma granturilor transferate în cadrul
Programului.

şi mijlocii de către lucrătorii migranţi şi beneficiarii de remitenţe.
Programul va activa în
baza regulii „1+1”, astfel
fiecare leu investit din
remitenţe va fi suplinit
cu un leu în forma de
grant din cadrul Programului-pilot.
Amintim că în luna
martie, 2015 Organizaţia
pentru Dezvoltarea Secorului Întreprinderilor
Mici și Mijlocii (ODIMM)
anunţase sistarea finanţării proiectelor în cadrul
programului PARE 1+1,
din cauza că nu erau surse financoare disponibile
în acest scop.
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RAIDURI DE CONTRACARARE A VÎNZĂRII
PLANTELOR OCROTITE DE STAT
AGENŢIA MOLDSILVA ANUNŢĂ RĂZBOI VÂNZĂTORILOR DE GHIOCEI
ȘI ALTE PLLANTE INCLUSE ÎN CARTEA ROȘIE!
La început de primăvară, sunt tot
mai dese cazurile de comercializare
ilegală a ghioceilor, crocuşilor, lalelelor de pădure, dediţeilor ş.a, care sînt
înscrise în Cartea Roşie a R. Moldova.
Atenţionăm că Agenţia „Moldsilva” a
emis un ordin cu privire la măsurile
de ocrotire a speciilor de plante cu
regim special de protecţie.
Astfel, Agenţia va organiza grupuri
operative de control la nivel de entităţi silvice subordinate, care vor efectua raiduri şi vor fi împuternicite să
oprească colectarea şi comercializarea
plantelor ocrotite de stat, inclusiv flori,

muguri, tulpini, ramuri, rădăcini, bulbi,
rizomi etc. Totodată, în rezervaţiile naturale „Codrii”, „Pădurea Domnească”,
„Plaiul Fagului”, „Prutul de Jos”, alte

arii protejate, este anunţat regim de
monitorizare permanentă a locurilor
de creştere a florei. În acelaşi timp,
conducerea instituţiei mizează şi pe
susţinerea cetăţenilor, care sînt rugaţi
să contacteze linia fierbinte (022-211311) dacă depistează încălcări. Potrivit
Agenţiei, tradiţional, cele mai aglomerate puncte de vînzare ilicită a florilor
de primăvară se regăsesc în municipiul
Chişinău şi pe traseele naţionale Leuşeni, Orhei, Călăraşi şi Ungheni.
În Fondul forestier naţional sînt
înregistrate 155 de specii floristice,
incluse în regim special de protecţie.

ÎN MOLDOVA FEMEILE PRIMESC SALARII MAI MICI
DECÂT BĂRBAŢII
Moldovencile se confruntă cu o inechitate salarială, relevă o analiză a Centrului „Parteneriat pentru Dezvoltare” și ai Platformei Egalitate de Gen.
Potrivit experţilor, o femeie pierde un venit anual
de 7620 de lei.
În Moldova, diferenţele
salariale dintre bărbaţi și
femei sunt de 12,4%. La
fiecare leu primit de un bărbat, o femeie primește doar
86 de bănuţi. Diferenţele
nu sunt doar la salarii, ci și
la pensii. Astfel, dacă acum
câţiva ani diferenţa de
pensii era de 10%, acum un
bărbat pensionat primește
în medie cu 17% mai mult
decât o femeie.
Specialiștii au descoperit și câteva paradoxuri.
Spre exemplu, în domeniile
mai bine plătite, diferenţa
salarială este mai mare,
iar în domeniile în care

muncesc mai multe femei,
cum ar fi confecţiile unde
lucrează 90% femei, leafa
bărbaţilor este oricum cu
20% mai mare. „În plus,
paradoxul e că deși înaintează în vârstă și acumulează experienţă profesională, femeile devin mult
mai discriminate cu timpul, asta deși experienţa
de muncă valorează mult”,
menţionează experţii.
Dacă în Moldova educaţia ar fi cel mai important
criteriu de stabilire a salariului, femeile ar trebui să
aibă o leafă mai mare. Asta
pentru că 27% din femei

au studii superioare, faţă
de 21% de bărbaţi, aceeași
situaţie fiind și în cazul studiilor liceale, gimnaziale și
medii, arată studiul.
Diferenţa salarială este
asemenea unei taxe invizibile, achitate de 93,63%
din femeile angajate în
economia Moldovei. În
2014, valoarea pierderilor
medii anuale, pe care le-au
suportat femeile din cauza
diferenţelor salariale, a fost
de 7620 de lei. Această taxă
invizibilă, aplicată în mare

parte femeilor, are o valoare
de peste 57 000 de lei în
activităţile de editare, peste
45 000 de lei în domeniul
IT, mai mult de 30 000 de
lei în domeniul consultanţei în afaceri şi sectorului
financiar.
Cauzele principale ale
inegalităţii sunt întreruperea mai frecventă şi pe
perioade mai îndelungate a
vieţii profesionale, iar aceşti factori ţin de discriminarea indirectă a inechităţii
salariale.

MINISTERUL MEDIULUI PROPUNE SUSPENDAREA
EXPORTULUI ŞI REEXPORTULUI LEMNULUI
Ministerul Mediului a
elaborat proiectul de
hotărâre de Guvern privind suspendarea până
în anul 2020 a exportului şi reexportului de
lemn neprelucrat.
Scopul proiectului este
protejarea fondului
forestier şi lupta cu tăierea ilegală.
Ministerul consideră
că doar începând cu anul
2015 au început a fi întreprinse măsuri de extindere
a fondului forestier şi în
fiecare an vor fi sădite 2,5

mii ha de pădure. Dar, în
pofida acestui fapt, trebuie
luate şi alte măsuri pentru
îmbunătăţirea situaţiei din
silvicultură, şi anule să fie
interzis exportul lemnului.
«Din păcate, astăzi

exportăm mai mult decât
creştem şi sperăm că Guvernul va aprobat proiectul,
deoarece trebuie să restabilim fondul forestier. Totodată, proiectul nu va limita
reexportarea lemnului pre-

lucrat, astfel sectorul real
al economiei nu va avea
de suferit», a spus pentru
«INFOTAG» reprezentantul
Ministerului Mediului, Ion
Mischevca.
În Moldova pădurile constituie circa 12%,
atunci când media în Europa este de 30%, iar în
UE - 40%.
Ministerul Mediului
speră că proiectul va fi
aprobat şi adoptat de Guvern pentru a preveni calamităţile naturale legate de
defrişare şi pentru evitarea
urmărilor negative pentru
sănătatea omului şi biodiversitate.

PÂINE SOCIALĂ DE 3 LEI
Combinatul de panificaţie ”Franzeluţa” S.A.
anunţă despre faptul că pune în funcţiune
o linie de producţie a unui nou sortiment de
pâine, denumit generic ”pâinea socială”. Astfel, pâinica va putea fi găsită pe toate raﬅurile
magazinelor din lanţul de desfacere ”Franzeluţa”, începând de sâmbătă, 20 februarie,
dimineaţă. Pâinea socială va costa 3 lei.
Directorul general al
”Franzeluţa” S.A., Boris Andros, crede că prin introducerea noului sortiment
de pâine, întreprinderea va
răspunde nu doar cererii
unui segment important
de consumatori, dar şi unei
nevoi sociale. ”Întreaga societate trece acum printr-o
perioadă dificilă. Iată de
ce este important să venim cu un produs pentru
toate buzunarele, mai ales
că am fost încurajaţi de
conducerea Guvernului că
vom fi susţinuţi în acest
demers. Ni s-a aprobat, o
cantitate de grâu din rezervele statului, acordată
cu împrumut întreprinderii noastre cu termen
de restituire dupa roada
noua. Pentru noi si creditul polonez este foarte
important si am apreciat
rapiditatea cu care s-au
luat masuri pentru a fi

deblocat.» a declarat Boris
Andros.
Potrivit directorului
general, noul sortiment
de pâine nu va face niciun rabat de calitate.
”Pâinea socială va avea
un preţ accesibil, dar
acest lucru nu înseamnă
în niciun caz că această
pâine va fi mai puţin calitativă. Dimpotrivă, prin
această pâine vrem să ne
respectăm standardele
de calitate ale produselor ”Franzeluţa” şi să ne
confirmăm, astfel, bunul
renume pe care îl avem
în rândul consumatorilor
din Republica Moldova”, a
menţionat Boris Andros.
Noua linie de producţie a Combinatului va
furniza zilnic circa 3 tone
de pâine sociala, care va
merge în magazine din
lanţul de desfacere al
”Franzeluţa”.

ROMÂNIA  PRINCIPALUL
PARTENER COMERCIAL
AL MOLDOVEI
România își reconfirmă
poziţia de principal partener
comercial al Republicii Moldova. În anul 2015, volumul
schimburilor comerciale bilaterale a fost de 1,352 mld.
USD. Exportul mărfurilor
românești s-a ridicat la 820
mil. USD, iar importul din
Republica Moldova la 532
mil. USD. Soldul tranzacţiilor comerciale bilaterale
a fost de 288 mil. USD, în
favoarea României.
Un comunicat, emis
de Ambasada României la
Chișinău, arată că cea mai
mare pondere în volumul
mărfurilor exportate în
Republica Moldova o au
produsele minerale, peste
35%, urmate de mașini,
aparate și echipamentele
tehnice, cu peste 21% din
total. Principalele categorii

de mărfuri achiziţionate
din Republica Moldova sunt
mașini, aparate echipamente tehnice (peste 43%
din mărfurile importante
din Republica Moldova),
precum și metale comune
și articole metalice (peste
20% din totalul mărfurilor
importate din Republica
Moldova).
La data de 31 decembrie
2015, Republica Moldova
ocupă locul 4 la export în
comerţul României cu ţările
din afara UE și locul 8 la
import.
De asemenea, la
sfârșitul lunii decembrie
2015, în România erau înregistrate 4673 de societăţi
mixte cu participare din
Republica Moldova, cu un
capital investit în sumă de
47,96 mil. USD.
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“EXPOVIN MOLDOVA 2016” 
PARADA VINURILOR SELECTE
O nouă expoziţie de vinuri și divinuri din Moldova și străinătate s-a desfășurat săptămâna
trecută la Chișinău. Deși «EXPOVIN Moldova›
2016» este la cea de-a 25-a ediţie, mulţi dintre producători au găsit cu ce să-și surprindă
clienţii și în acest an. Companiile și-au expus
cele mai aromate și deosebite băuturi. În
acest an la expoziţie au participat peste 60
de companii din ţară și străinătate. În cadrul
evenimentului s-a desfășurat și un concurs
internaţional, în cadrul căruia, o comisie de
degustători independenţi au determinat nivelul de calitate a vinului.
să-și prezinte producţia, să
aplece urechea la părerea
specialiștilor în domeniu, dar
și la cea a consumatorilor,
părerea cărora, dealtfel, este
cea mai importantă.
Probele pentru concurs, care includeau loturi
comerciale de vinuri, au fost
prezentate în cadrul expoziţiei, de către companiile
producătoare, pentru promovare, vânzare și crearea
unor parteneriate pe termen
lung.
De remarcat că regulamentul O.I.V. prevede
Este cunoscut faptul
că una dintre principalele
modalităţi de a determina
nivelul de calitate a vinului
este evaluarea lui la concursurile Internaţionale,
efectuate de o comisie de
degustători independenţi.
Este deasemenea cunoscut,
ca expozitia este o platformă
pentru promovare si vinzări.
Acesta este motivul pentru
care concursul şi expoziţia

au devenit un proiect unic!
Astfel, concursul CHISINAU
WINES & SPIRITS CONTEST, care s-a desfășurat în
cadrul expoziţiei din acest
an, sub patronatul Organizaţiei Internaţionale a Viei şi
Vinilului şi în parteneriat
cu Uniunea Oenologilor
din Moldova, a constituit o
platformă perfecta pentru
vinificatorii din ţara noastră și de peste hotarele ei

AGENŢIA PROPRIETĂŢII PUBLICE ANUNŢĂ

O NOUĂ RUNDĂ DE PRIVATIZARE
AGENŢIA PROPRIETĂŢII PUBLICE ANUNŢĂ DESFĂȘURAREA, ÎN PERIOADA
19 FEBRUARIE  08 APRILIE 2016, A UNEI NOI RUNDE DE PRIVATIZARE.
Astfel, la 16 martie, va avea loc o
licitaţie „cu strigare” pentru privatizarea a 12 bunuri, inclusiv 2 complexe patrimoniale unice, 4 complexe de
bunuri imobile și 6 obiecte nefinalizate. Preţul iniţial de vânzare al bunurilor expuse la licitaţie „cu strigare”
se estimează la 35 704 700 lei.
Totodată, va fi organizat un concurs investiţional pentru privatizarea
a două bunuri imobile (cinematografele din or. Fălești și Leova). Termenul limită de depunere a ofertelor
este data de 23 martie. Suma mijloacelor financiare, raportată la preţul
iniţial de vânzare al bunurilor expuse
la concurs investiţional constituie
1 040 000 lei, volumul minim al
investiţiilor – 2 700 000 lei, cu realizarea în decursul a 3 ani. Concurs va
fi desfășurat și pentru privatizarea
a 19 bunuri, inclusiv 18 întreprin-

deri de stat (complexe patrimoniale
unice), termen limită de depunere a
ofertelor 23 martie. Suma mijloacelor
financiare, raportată la preţul iniţial
de vânzare al bunurilor expuse la
concurs comercial se estimează la
669 589 000 lei.
Licitaţii „cu strigare” pe piaţa
reglementată ( la Bursa de Valori) vor
fi organizate pentru vânzarea pachetelor de acţiuni proprietate publică
de stat din 24 societăţi pe acţiuni,

inclusiv 12 cu cotă majoritară, între
care se regăsesc S.A.”Barza Albă”
(100%), S.A.”Tutun –CTC”((90,81%),
S.A. Magazinul Universal Central
”UNIC”(85,45%), S.A.”Aeroport
Catering” (100%), S.A.”Floare - Carpet”(59,486%) s.a. Suma totală a
mijloacelor financiare, raportată la
preţurile iniţiale de vânzare a pachetelor de acţiuni expuse pe piaţa
reglementată se estimează la 1 059
639 093 lei.
Persoanele interesate pot lua
cunoştinţă cu materialele din
dosarele bunurilor supuse privatizării în incinta Agenţiei Proprietăţii
Publice – Camera de date. În scopul
informării suplimentare referitor la
starea economică, juridică și fizică a
bunurilor la solicitare vor fi, totodată,
organizate vizite la întreprinderile
expuse la vânzare.

următoarele
condiţii pentru
desfășurarea unor
asemenia concursuri: anonimatul
complet în precesul de degustare,
sistem de evaluare
de 100 de puncte, nu mai
mult de 30% din probele
premiate, 70% din experţii
străini în comisii, 50% din
probe sunt din străinătate,
si, ce-i important, prelucrarea electronică a rezultatelor. În calitate de experţi
au fost sunt invitaţi 20 de
degustatori din 16 state.
În cadrul concursului
și-au anunţat participarea
aproximativ 70 de companii din Moldova, Armenia,
Azerbaidjan, Georgia, Rusia,
Ucraina, Belarus, România,
Republica Cehă, Slovacia,
Slovenia, Germania, iar degustatorii au avut o sarcină
deloc ușoară – să aleagă
cele mai selecte mostre din
peste 300 de probe de băuturi alcoolice.
Prezenţa pe o singură
platformă a producătorilor
de vinuri şi a companiilor
din domeniul utilajelor şi
materialelor pentru industria vinicolă şi vinificaţie
reprezintă garanţia unor
contacte eficiente.

Laureaţi ai concursului au
devenit circa 30 de companii
din Moldova şi din străinătate. Acestea au câştigat patru
medalii mari de aur, 51 de
aur şi 44 de argint.
Pe lângă premiul mare
al „Aroma”, două medalii
mari de aur au fost acordate
divinurilor Dacia (25 ani)
şi Basarabia (15), precum
şi medalie simplă de aur
pentru divinul de şapte
ani Moldova. Toate aceste
divinuri au fost produse
de întreprinderea din Bălţi
„Barza Albă”.
Opt medalii au obţinut
în palmares compania LionGri: medalie mare de aur
pentru divinul Lion-Gri (15
ani); de aur – Riesling (Ice
wine) 2009, Feteasca neagră
2014, Тraminer 2009, Pastoral 2009 şi Merlot 2009;
medalie de argint pentru
brutul alb clasic din anul
2006 şi Syrah 2012.
DK-Intertrade a luat
aur pentru lichiorul cremă
Creamfield Classic, iar argintul pentru vinurile cahor
Pashalinîi şi Blagovest din
anul 2014.
Din oaspeţii străini cele
mai multe distincţii le-au
luat vinurile româneşti Cotnari – şase medalii de aur şi
cinci de argint.

NICIUN CONTROL
LA AGENŢII ECONOMICI
TIMP DE TREI LUNI
Începând cu 4 februarie curent, a fost lansată
linia telefonică a Guvernului, la care pot fi denunţate
cazurile de abuz din partea organelor de control în perioada moratoriului la controalele de stat ale agenţilor
economici.
LINIA TELEFONICĂ

(022) 823 - 823
va funcţiona timp de trei luni,
de luni până vineri, în intervalul orelor 8.00 - 17.00.
Serviciul Monitorizarea Controalelor de Stat din
cadrul Cancelariei de Stat, în comun cu ÎS «Centrul
de Telecomunicaţii Speciale», recepţionează apelurile
agenţilor economici privind tipul abuzului din partea
organelor abilitate cu funcţie de control şi înregistrează informaţiile respective.
Ulterior, cazurile semnalate vor fi examinate, contactate organele de resort pentru confirmarea veridicităţii informaţiei şi luarea de măsuri în conformitate
cu legislaţia în vigoare.
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POZIŢIA ACADEMIEI DE ȘTIINŢE A MOLDOVEI PRIVIND

UTILIZAREA APELOR SUBTERANE ÎN SCOPUL IRIGĂRII

AVÂND ÎN VEDERE DISCUŢIILE RECENTE LA SUBIECTUL UTILIZĂRII
REZERVELOR DE APĂ SUBTERANE ÎN SCOPUL IRIGĂRII, ACADEMIA DE
ȘTIINŢE A MOLDOVEI VINE CU URMĂTOARELE PRECIZĂRI:
Rezervele de ape subterane sunt limitate, ele se restabilesc foarte greu, în sute
de ani, prin penetrarea apelor de suprafaţă,
motiv pentru care trebuie protejate în cadrul legal naţional și prezervate în conformitate cu principiile dezvoltării sustenabile, inclusiv pentru viitoarele generaţii.
Totodată, încălzirea globală, care se resimte
în lume tot mai consistent va conduce la
diminuarea și a resurselor de ape subterane
ca consecinţă a intensificării utilizărilor în
scopuri potabile.
Irigarea este un procedeu agrotehnic
complex folosit pentru majorarea productivităţii solurilor și are o importanţă majoră
în procesul producerii culturilor agricole, în
special, în condiţiile agroclimatice actuale.
Irigarea, sau udarea artificială, compensează deficitul de apă în sol necesare pentru
dezvoltarea plantelor.
Conform cercetărilor efectuate pe cernoziomurile irigate, în Republicii Moldova
practic nu există terenuri agricole care nu
sunt afectate de procesele negative (inclusiv
de degradare ireversibilă), ca consecinţă a
aplicării irigaţiilor – dehumificarea, gleizarea,
compactarea, înmlăştinirea, soloneţizarea, salinizarea etc. În acest context, menţionăm că
cernoziomul s-a format în condiţiile de stepă,

cu regim de insuficienţă de umiditate. Din
acestea motive, modificarea regimului hidric
al solului nu poate să nu influenţeze și să nu
modifice procesele pedogenetice naturale și
echilibrul ecologic stabilit.
Cu toate acestea, irigarea în regiunile
de stepă și silvostepă poate și trebuie să fie
aplicată, dar numai cu condiţia respectării
stricte a cerinţelor, care se referă la calitatea apei, pretabilitatea solului, îmbinarea
cu sistemele de drenare, asolamente etc.
Totodată, este absolut necesar ca irigarea
cernoziomurilor să fie efectuată în baza
unor principii și reguli specifice.
De regulă apele subterane ale Republicii Moldova au o mineralizare mai mare
de 1 g/l, ceea ce determină că aceste ape
să fie inutilizabile pentru irigare. Utilizarea apelor pentru irigare cu un conţinut
mai mare de 1 g/l duce la salinizarea
solului. Totodată, remarcăm că în situaţii de secetă pronunţată și călduri aride,
irigarea culturilor agricole cu apă rece
din subterană duce la stresarea plantelor.
În aceste condiţii irigarea se poate realiza
doar în sere.
Înainte de proiectarea unui sistem de
irigare trebuie evaluată sursa de apă pentru a se asigura cu volum de apă necesar

pentru producere, fără a pune în pericol
ecosistemele locale și a crea conflicte cu
alţi consumători/utilizatori. Apa din orice
sursă (de suprafaţă sau subterană) trebuie testată pentru aprecierea calităţii de
irigare. De calitatea apei depinde nu numai
norma și regimul de udare, ci și efectul
udărilor, selectarea culturilor agricole,
alegerea corectă/raţională a tehnicii și metodei de irigare etc. Solul trebuie cercetat
și testat pentru aprecierea stării ecologice
și particularităţilor irigaţionale, pentru a
cunoaște fertilitatea lui, pentru a justifica
aplicarea fertilizanţilor, pentru a monitoriza evoluţia/schimbarea lui în rezultatul
aplicării irigaţiei (în special, dacă apa nu
corespunde cerinţelor de irigare) etc.
Totodată, în conformitate cu prevederile
cadrului legal, în special a articolului 45
din Legea Apelor nr. 272 din 23 decembrie
2011, se interzice folosirea apelor subterane cu proprietăţi potabile în alte scopuri
decât cele al alimentării cu apă potabilă și
cu apă menajeră. În alineatul 2 al acestui
articol se specifică că în zonele în care nu
există surse necesare de apă de suprafaţă,
dar există rezerve suficiente de ape subterane, inclusiv cu proprietăţi potabile, se
permite folosirea acestora în alte scopuri
decât cel al alimentării cu apă potabilă și
menajeră în baza unor reglementări aprobate de Guvern. Din păcate, în Republica
Moldova zonele cu rezerve suficiente de apă
subterană nu sunt suficiente.
Având în vedere cele expuse, Academia
de Știinţe a Moldovei consideră inoportună
utilizarea apelor subterane pentru irigarea
culturilor agricole. În vederea remedierii
problemei utilizării apelor subterane în
Republicii Moldova, forul știinţific vine cu
următoarele recomandări:
1. Finalizarea procesului de armonizare a cadrului legal în domeniul apelor, în
vederea înlăturării carenţelor ce vizează
managementul defectuos și dezechilibrat al
resursei.
2. Elaborarea unei concepţii unice
referitoare la volumul de apă subterană
potabilă, având în vedere analiza procedurilor de calcul ale rezervelor de exploatare a
apelor subterane în ţară.

3. Exploararea oportunităţii utilizării
apelor transfrontaliere drept sursă primară
pentru irigare.
4. Crearea și consolidarea unei baze de
date privind calitatea apei în Republica
Moldova.
5. Edificarea zonelor umede în luncile r.
Prut și r. Nistru.
6. Semnarea acordurilor bilaterale
privind gestionarea corectă a resurselor de
apă din bazinele r. Prut și r. Nistru.
7. Crearea şi folosirea soiurilor de culturi agricole rezistente la secetă, precum
și intensificarea metodei de cultivare a
legumelor în sere.
8. Elaborarea și promovarea ghidurilor
de bune practici agricole pentru fermieri.
9. Antrenarea plenară a comunităţii
știinţifice în managementul resruselor de
apă, inclusiv în procesul de elaborare a
cadrului normativ în domeniu.
10. Atragerea investiţiilor în dezvoltarea infrastructurii aferente domeniului
resurselor de apă prin încurajarea și stimularea actorilor implicaţi de a participa
în programele europene destinate domeniului, inclusiv a Programului Orizont
2020.
Reamintim că cercetările în domeniul
resurselor de apă au fost efectuate de
mai multe grupuri de oameni de știinţă,
în perioada 2009-2012, în cadrul Programului de Stat „Cercetări știinţifice și de
management ale calităţii apelor”. În cadrul
programului, cercetările au fost realizate
în 5 clustere (Investigarea structurii și
calităţii apelor; Apele de suprafaţă; Apele
subterane; Aprovizionarea și tratarea
apelor; Tehnologii de irigare) de către institutele academice (Institutul de Chimie,
Institutul de Ecologie și Geografie, Institutul de Microbiologie, Institutul de Geologie
și Seismologie) și Universitatea de Stat din
Moldova (Facultatea de Chimie și Tehnologie Chimică).
Rezultate Programului de Stat au fost
editate, în premieră, într-o publicaţie
internaţională, specializată în domeniul
apelor – Management of Water Quality in
Moldova, sub redacţia academicianului
Gheorghe Duca.

A FOST SEMNAT PROGRAMUL DE ŢARĂ PRIVIND MUNCA DECENTĂ
Ministrul muncii, protecţiei sociale
și familiei, Stela Grigoraș, a participat la
semnarea oficială a Programului de Ţară
privind Munca Decentă pentru anii 2016 –
2020 (PŢMD). Acesta este rezultatul unui
efort comun al Guvernului, partenerilor
sociali și al Organizaţiei Internaţionale
a Muncii (OIM) și stabilește cadrul de
cooperare dintre OIM, Guvern, patronate și
sindicate pentru următorii patru ani.
Priorităţile PŢMD stabilite de Organizaţia Internaţională a Muncii şi Guvernul
Republicii Moldova se referă la:
- promovarea ocupării şi a unui mediu
de afaceri favorabil pentru întreprinderi
durabile;
- un dialog social eficient;
- protecţie socială şi condiţii de muncă
mai bune.
Participanţii la conferinţă au discutat despre economia informală, calitatea
politicilor de ocupare, incluziunea socială, respectarea dreptului la angajare și
condiţiile de muncă pentru persoanele cu

dizabilităţi, migranţi şi refugiaţi ş.a.
Heinz Koller, director regional pentru
Europa și Asia Centrală al Organizaţiei
Internaţionale a Muncii (OIM) a reiterat:
„Sunt onorat să particip la semnarea acestui program de ţară nou pentru perioada
(2016-2020), privind munca decentă și sunt
bucuros să anunţ că acesta are deplina susţinere a mea personală. Aș vrea să încurajez
Guvernul, să înceapă discuţii cu privire la
viitorul pieţii de muncă și doar în parteneriat cu ministerul de resort și partenerii
sociali vom contribui la acest exerciţiu.”
Menţionăm că în anul 2007, Organizaţia Naţiunilor Unite a declarat ziua de
20 februarie - Ziua Mondială a Justiţiei
Sociale, care în acest an a fost marcată
pentru prima dată și în Republica Moldova
şi vine să sprijine eforturile comunităţilor
internaţionale şi naţionale în eradicarea
sărăciei, promovarea ocupării depline și
a muncii decente, egalitatea de gen și
accesul la bunăstarea socială și justiţie
pentru toţi.
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PROGNOZE: MINUS 6% PENTRU PREŢUL
INTERNAŢIONAL AL GRÂULUI PÂNĂ LA NOUĂ RECOLTĂ

Preţul internaţional de
export al grâului va scădea cu 6% în trimestrul al
doilea (perioadă aprilie-

iunie) faţă de cotaţia
medie de tranzacţionare
din primele trei luni ale
anului, arată proiecţiile

Fondului Monetar Internaţional.
Cotaţia medie de tranzacţionare din al doilea
trimestru este estimată la
174,8 dolari/tonă.
„Preturile produselor
agricole sunt estimate să
crească modest în următoarele 12 luni ca urmare
a temerilor privind starea
vremii”, notează un raport
al FMI. Instituţia cu sediul
central în Washington își

REUNIUNEA CONSILIULUI DE MINIȘTRI
AI AGRICULTURII DIN UE

Pe data de 15 februarie a avut loc reuniunea
Consiliului de Miniștri ai
Agriculturii din statele
membre. Pe agenda de lucru
au figurat subiecte destu le
acute, cum ar fi: criza cărnii

de porc, accesarea cât mai
rapidă a pieţei din Rusia,
bunăstarea animalelor.
Privitor la bunăstarea
animalelor, se urmărește
ajungerea la un consens in
privinţa plafonului regulilor

de bunăstare, atât de disputate la nivel comunitar.
În timp ce alte state doresc
menţinerea actualelor
reguli de bunăstare, considerate a fi mult superioare
celor aplicate in ţările terţe.
La cererea Franţei,
miniștrii agriculturii au
avut un schimb de opinii
cu privire la criza prin care
trec pieţele de produse
lactate și de carne de porc.
Franţa a anunţat că va face
propuneri pentru atenuarea
crizei, dintre care cea mai
interesantă pare a fi creditarea exporturilor și măsuri
pentru reluarea de urgenţă
a exporturilor către Rusia.

din 2015 și un punct de
minim pentru ultimii trei
ani. Dinamica internaţională a cererii și a ofertei
pentru piaţa grâului nu
lasă multe spaţii pentru creștere de preţuri
în condiţiile în care atât
producţia, cât și stocurile
sunt la un nivel de maxim
istoric. Raportul dintre
stocurile de final de sezon
din piaţa internaţională și
consumul mondial de grâu

embargoul introdus de Rusia fie de scăderea
cererii chineze pentru produsele lactate.
În topul destinaţiilor exporturilor UE de
produse agricole și alimentare, s-au înregistrat
creșteri semnificative în cazul valorii exporturilor spre SUA (18,5%) și China (39%), care
a devenit a doua destinaţie de export, precum
și spre alte pieţe cheie precum Arabia Saudită
(34%) și Turcia (20%). În schimb, din cauza
embargoului introdus de Moscova, Rusia a
căzut pe locul patru în topul destinaţiilor
exporturilor UE de produse agricole și alimentare iar valoarea anuală a acestor exporturi
a scăzut cu 39%, de la 9 miliarde de euro în
2014 până la 5,6 miliarde de euro în 2015.
În ceea ce privește importurile de agricole
și alimentare în UE, s-au înregistrat creșteri
deosebite în cazul valorii importurilor din Turcia, 21%, SUA, 16%, și China, 10%. Pe categorii
de produse, s-a înregistrat o creștere de 15%
a valorii importurilor de cafea și ceai precum
și în cazul importurilor de grâu și oleaginoase,
altele de cât soia.
sursa: agerpres.ro

este la cel mai nefavorabil
nivel din ultimele paisprezece sezoane comerciale.
Achizitorii internaţionali de grâu se află în cea
mai confortabilă poziţie
din ultimele paisprezece
sezoane, preţul fiind determinat acum de apetitul
cumpărătorilor pentru comenzi și nu de așteptările
de preţ ale vânzătorilor.
sursa: agerpres.ro

FERMIERII GRECI PROTESTEAZĂ
Proteste violente au
avut loc, săptămâna trecută, în Capitala Greciei. Poliţia elenă a folosit gaze
lacrimogene împotriva fermierilor care protestau faţă
de reforma sistemului de
pensii, după ce oamenii au
aruncat cu pietre asupra
sediul Ministerului Agriculturii din centrul Atenei.
Circa 800 de fermieri
din insula Creta au sosit în

Atena, adunându-se în faţa
Ministerului Agriculturii,
unde au fluturat steaguri
naţionale și au strigat: «Nu
ne vor face să cedăm!».
Poliţiștii care păzesc intrarea în minister au recurs la
gaze lacrimogene pentru a-i
dispersa pe manifestanţi,
care au aruncat cu pietre și
roșii asupra clădirii, spărgând mai multe ferestre.
Spre Capitală continuau

sursa: capital.ro

RESTRICŢIILE RUSIEI NU AFECTEAZĂ
EXPORTURILE UE
Uniunea Europeană a exportat în 2015
produse agricole și alimentare în valoare
record de peste 129 miliarde euro, în creștere
cu 6% comparativ cu 2014, graţie în special
performanţelor solide înregistrate în cazul
cerealelor, vinurilor și animalelor vii, arată
datele comunicat marţi de Comisia Europeană.
Creșterea de 6% înregistrată de exporturile de produse agricole și alimentare ale UE
a fost devansată însă de un avans de 8,7% al
importurilor, până la 113 miliarde euro. În
consecinţă, balanţa comercială a UE la capitolul produse agricole și alimentare a înregistrat
în 2015 un excedent de 16 miliarde euro, mai
puţin decât surplusul de 18 miliarde euro
înregistrat în 2014.
Pe categorii de produse, valoarea exporturilor a crescut în special în cazul cerealelor, altele decât grâu, unde s-a înregistrat o creștere
de 1,2 miliarde de euro, sau 68%, comparativ
cu valoarea din 2014. De asemenea, valoarea
exporturilor de animale vii a crescut și ea cu
486 milioane de euro sau 25% precum și pentru bere, ape minerale și băuturi răcoritoare.
În schimb, s-a înregistrat o scădere a valorii exporturilor de 843 milioane de euro, sau
17%, în cazul laptelui praf, un declin de 341
milioane de euro, sau 12%, în cazul fructelor
proaspete și o scădere de 3% sau 120 milioane
de euro în cazul valorii exporturilor de brânzeturi. Aceste scăderi au fost cauzate fie de

face estimările în funcţie
de cotaţiile de export de pe
piaţa americană. Preţul de
export al grâului american
este un reper pentru piaţa
internaţională alături cel
din Franţa sau de la Marea
Neagră. Diferenţele dintre
aceste cotaţii în general au
ecarturi pozitive sau negativ ce nu depășesc 10%.
Cotaţia indicată de FMI
arată un minus de 11,2%
faţă de perioadă similară

să se îndrepte fermieri
nemulţumiţi. Unii fermieri
chiar au ridicat corturi în
piaţă. Nemulţumirile zecilor de mii de agricultori din
toată Grecia ţin de reforma
sistemului de pensii. Conform planului de reformă
cerut de creditorii internaţionali ai Greciei, fermierii
ar urma să fie confruntaţi
cu o triplare a contribuţiilor
la asigurările sociale și cu
o majorare a impozitului
pe venit. Premierul Alexis
Tsipras s-a declarat dispus să discute cu fermierii
despre posibila modificare a
proiectului de reformă, dar
aceștia i-au respins propunerea, refuzând negocierile
și compromisurile.
sursa: mediafax.ro

TRANSILVANIA, PE PRIMUL LOC ÎN TOPUL
CELOR MAI FRUMOASE REGIUNI DIN LUME
Transilvania ocupă
primul loc în Topul 10 al
celor mai atractive regiuni
din lume care merită să fie
vizitate în anul 2016, întocmit de editorii ghidului de
călătorii Lonely Planet.
Editorii cunoscutului
ghid de călătorii sunt de
părere căcă această regiune

naturii şi a faunei locale,
amintind şi despre rezervaţiile de urşi şi de reintroducerea zimbrilor în ecosistemul local.
De asemenea, potrivit unui articol elogios la
adresa Transilvaniei apărut
pe site-ul lonelyplanet.com,
Munţii Carpaţi oferă turişti-

a României reprezintă mult
mai mult decât „locul în
care se ascund vampirii”,
vorbind despre frumuseţea
satelor săseşti şi a bisericilor fortificate transilvănene,
dar şi despre frumuseţea

lor oportunităţi numeroase
în ceea ce priveşte explorarea peşterilor, drumeţiilor
şi escaladelor montane. În
acelaşi material sunt amintite şi pistele de schi din
staţiunile montane Poiana

Braşov şi Păltiniş.
Editorii de la Lonely
Planet vorbesc şi despre
pitorescul cafenelelor de
pe trotuarele din Braşov,
Sighişoara şi Sibiu. Totodată, acelaşi ghid laudă
eferverscenţa culturală din
Cluj-Napoca, un oraş cosmopolit, studenţesc şi artistic, apreciat însă şi pentru
viaţa sa de noapte. Nu a
fost uitată nici gastronomia
locală, printre preparatele româneşti tradiţionale
care au fost menţionate în
acelaşi articol numărânduse sarmalele, mămăliga,
papanaşii şi ţuica de prune.
Lansat în 1972, Lonely
Planet este cel mai important ghid de călătorii din
lume. Publisherul Lonely
Planet editează peste 500
de titluri legate de călătorii, în mai multe limbi,
şi produce programe de
televiziune în colaborare cu
alte companii.
sursa:
observatornews.ro
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URZICA VIE, CEA MAI FOLOSITOARE
SURSĂ DE VITAMINE A PRIMĂVERII
În Moldova au fost înregistrate 11 cazuri de deces din cauza complicaţiilor
provocate de gripă, inclusiv o persoană
a decedat la Chișinău. Potrivit medicilor,
decesele au survenit din cauza că bolnavii s-au adresat prea târziu la spital.
Ministerul Sănătăţii îndeamnă persoanele care sesizează primele simptome
de gripă să se adreseze de urgenţă medicului de familie. Printre simptome sunt
dureri de cap, dureri în gât, febră, tuse.
Săptămâna trecută a fost înregistrată o creştere a îmbolnăvirilor prin
infecţii acute ale căilor respiratorii. Pragul epidemic de 314 la 100 mii este încă,
potrivit datelor Ministerului Sănătăţii.
Noul virus gripal A(H1N1), descoperit recent, este un nou subtip de virus gripal care
se transmite la om şi care conţine gene de la
viruşii gripei porcine, aviare şi umane, într-o
combinaţie care nu a fost observată, până în
prezent, nicăieri în lume.
Simptomele noii gripe A(H1N1), în general, sunt asemănătoare cu simptomele gripei
sezoniere umane: febră, tuse şi secreţii nazale,
dureri în gât. Pot aparea eventuale: dureri
generalizate (în special dureri musculare),
cefalee, frisoane, oboseală, vomă sau diaree
(care nu sunt caracteristice gripei, dar au fost
raportate în unele din recentele cazuri de
gripă cu noul virus). În anumite cazuri, este
posibilă apariţia unor complicaţii grave chiar
şi la persoane sănătoase infectate cu noul
virus. Noul virus gripal A(H1N1) se transmite
la persoane în acelaşi mod ca şi virusul gripei
sezoniere, de la persoană la persoană, din
picăturile răspândite de o de la persoană la
persoană, atunci când picăturile sau secreţiile
din nas sau gât ajung pe mâini sau pe alte
suprafeţe care sunt atinse de alte persoane,
care îşi duc apoi mâna la gură sau nas.
Noul virus gripal nu se transmite prin
consumul de carne de porc sau produse din
carne de porc manipulate şi prelucrate termic în mod corespunzător. Acest nou virus
gripal nu a fost izolat până în prezent de la
animale şi nu există indicii conform cărora
virusul ar fi prezent în lanţul de producţie al
cărnii de porc.
În orice situaţie, se recomandă respectarea practicilor de igienă alimentară
corespunzătoare la prepararea alimentelor,
precum şi spălarea cu săpun, după manipularea cărnii crude, a mâinilor, a suprafeţelor
şi a echipamentelor folosite. Majoritatea
virusurilor gripei porcine sunt susceptibile la
medicaţiile antivirale.

RECOMANDĂRI PENTRU PREVENIREA
ÎMBOLNĂVIRILOR PRIN GRIPĂ
CU NOUA TULPINĂ
Deoarece gripa se transmite de la om
la om la om atât pe cale aeriană (vorbit,
strănut, tuse) cât şi prin contactul direct cu
bolnavul sau diferitele obiecte personale ale
bolnavului, contaminate cu secreţiile sale
nazofaringiene, pentru a se evita îmbolnăvirea, vă recomandăm respectarea următoarelor măsuri:

DESPRE NOUL
TIP DE GRIPA
A H1N1

• Nasul şi gura vor fi acoperite cu batista
personală în timpul strănutului sau al tuşitului. Batistele personale nu se împrumută;
• Mâna nu va fi dusă la ochi sau la gură
decât după ce a fost spălată cu apă şi săpun;
• Se vor evita pe cât posibil aglomeraţiile;
• Se va evita contactul apropiat cu persoane care prezintă semne clinice evidente
de afecţiuni acute respiratorii (febră, tuse,
strănut, ochii congestionaţi etc.);
• Persoanele care prezintă simptome
asemănătoare gripei se vor izola de restul
familiei şi se vor prezenta la medicul de
familie pentru stabilirea diagnosticului şi a
conduitei terapeutice.

CE PUTEM FACE PENTRU A NE PROTEJA
DE INFECŢIE?
 Evitaţi contactele strânse cu persoanele bolnave.

DACA SUNTETI BOLNAV:
 păstraţi distanţa faţă de celelalte persoane pentru a evita să le contagiaţi;
 evitaţi să mergeţi la serviciu sau la
şcoală şi, în general, să ieşiţi din casă pentru
diferite motive.

ASTFEL SE VA REDUCE RISCUL
DE A CONTAMINA ALTE PERSOANE:
 evitaţi aglomeraţiile şi mulţimile;
 când tuşiţi sau strănutaţi, acoperiţi-vă
gura şi nasul cu o batistă, iar dupa utilizare
aruncati batista la gunoi.
ASTFEL, REDUCEŢI RISCUL
CA CEI DIN JURUL
DUMNEAVOASTRĂ
SĂ SE ÎMBOLNĂVEASCĂ.
 SPĂLAREA MÂINILOR CONTRIBUIE
LA PROTECŢIA ÎMPOTRIVA
MICROBILOR.
 spălaţi-vă mâinile, des, cu apă şi săpun,
în special după ce tuşiţi sau strănutaţi;
 produsele de curăţare a mâinilor pe
bază de alcool pot fi, de asemenea, eficiente.
Evitaţi să vă atingeţi ochii, nasul sau gura,
pentru că microbii se răspândesc frecvent
atunci când o persoană atinge un obiect
contaminat, atingându-şi apoi ochii, nasul
sau gura;
 curăţaţi suprafeţele dure, cum ar fi
mânerele uşilor, utilizând frecvent un produs
normal de curăţare.

În ediţia de astăzi vă
vom prezenta una dintre
cele mai vechi plante medicinale din flora spontană, urzica vie. Cunoscută
încă din Antichitate pentru virtuţile sale alimentare şi medicale, urzica este
recomandată frecvent în
curele alimentare şi terapeutice de primăvară.
Considerată ca o
plantă sacră, urzica vie se
consumă pe toată durata
Postului Mare, în mod
obligatoriu în ziua Dochiei,
în săptămâna Patimilor şi
în Sâmbăta Paştelui.
Urzica este o plantă
răspândită aproape pe
întreg globul terestru.
În scopuri alimentare se
recoltează partea aeriană a
plantulelor tinere, imediat
după răsărire, pe cât posibil dimineaţa pe rouă. Se
folosește în diferite mâncăruri sau în stare uscată.
În scopuri medicinale
se recoltează plantele în
întregime (frunze, herba,
rădăcini, seminţe), întrucât
toate organele vegetale au
proprietăţi terapeutice.
Proprietăţile terapeutice şi alimentare ale
urzicilor sunt datorate
bogăţiei în unele substanţe
bioactive între care predomină complexul de săruri
minerale, în deosebi fier,
magneziu, calciu, potasiu
şi siliciu. În plus, există o
mare cantitate de vitamina
C (de 200 de ori mai mult
decât în mere), precum şi
alte vitamine importante
cum ar fi K (cu acţiune
antihemoragică), PP, complexul B şi provitamina A
(beta-caroten).
Urzica este o planta
medicinala cu proprietati
vindecatoare, intr-o multime de afectiuni. Beneficiile
urzicii pentru sanatate
sunt atat de variate si
importante, incat aceasta
planta nu ar trebui sa lipseasa din casele noastre.

REŢETĂ

BENEFICII EXTRAORDINARE
PENTRU SĂNĂTATE
ANEMIE
In caz de anemie, sau pentru a o preveni, se recomanda cura cu ceai, sirop sau suc de urzica.
BOLI DE PIELE
In bolile de piele, inclusiv acneea se recomanda cure
cu ceai de urzica dar si aplicatii externe, pe zonele afectate, de comprese cu ceai de urzica.
CADEREA PARULUI
Urzica ajuta la combaterea caderii parului si a matretii. Se frictioneaza pielea capului cu tinctura de urzica si
se clateste parul dupa spalare cu ceai de urzica.
DIABET
Ceaiul de radacina de urzica (3cani/zi, inaintea meselor principale) este recomandat pentru reglarea glicemiei.
DETOXIFIERE
Detoxifierea de primavara a organismului este asigurata printr-o cura cu ceai de urzici crude: se opareste o
lingura de urzici proaspete, maruntite cu 250 ml de apa,
lasand apoi 5-10 minute la infuzat. Se recomanda 3 cani/
zi, timp de 2-3 saptamani.
FLEBITE SI VARICE
Pentru afectiunile venelor de la picioare se recomanda bai fierbinţi cu urzica intreaga (radacina,tulpina si
frunze).
ASTM, ALERGII, RINITA ALERGICA
Se consuma 2 pahare de suc de urzica/zi, inainte de
masa, timp de o luna, urzica avand proprietati imunoreglatoare. Sucul este obtinut din frunze proaspete de
urzica si apa, care se mixeaza in blender.
BOLI RENALE
Cura cu suc de urzica (1 pahar/zi, timp de 30 zile) ceai
sau tinctura de urzica are efecte diuretice, antimicrobiene
si regenerative asupra rinichiului, fiind de folos in toate
bolile renale (cistita, pielonefrita, insuficienta renala).
HIPERTENSIUNEA
Cura de primavara cu suc de urzica ajuta la reglarea
tensiunii arteriale, precum si la protectia vaselor de sange
impotriva ateroscleozei.
REUMATISM, ARTRITE
Urzica are efecte antiinflamatorii articulare notabile.
Se administreaza infuzie combinata de urzica (macerat la
rece amestecat cu infuzie obisnuita de urzica): o cana de
3 ori/zi, inainte de masa, timp de o luna.

CIORBĂ DE URZICI

INGREDIENTE
•1kg urzici •un cartof •o ceapa •un
ardei verde •un morcov •o lingura de
orez •2 linguri de pasta de tomate •½ l
bors •50g smantana •sare
MOD DE PREPARARE
Legumele se spala bine si se taie
cubulete si se pun la fiert. Urzicile se
curate bine si se spala, apoi se pun
la fiert separate. Cand incep sa fiarba
se strecoara si se taie marunt. Dupa
ce s-au tocat urzicile se adauga peste

legumele care fierb, apoi se adauga orezul. Se lasa sa fiarba circa 10 min dupa
care se adauga borsul, sarea si pasta de
tomate. Se fierbe bine si se serveste cu
smantana.

10 CALENDAR

 nr. 3 (199)
26 februarie 2016

GRIJI DE PRIMĂVARĂ
FERTILIZAREA CULTURILOR
DE CEREALE DE TOAMNĂ
Culturile de grâu şi orz care nu au înfrăţite din toamnă şi cele care au densitate
redusă, trebuie să fie fertilizate cu azot cât
mai devreme cu putinţă, pe teren încă îngheţat. Acest lucru este obligatoriu pentru toate
culturile de cereale de toamnă care nu au fost
fertilizate cu azot înainte de semănat. Aplicarea devreme a unor doze de 60-80 kg/ha
azot va determina formarea de fraţi fertili, pe
când fertilizarea târzie cu azot în primăvară,
va determina formarea de fraţi târzii „de poală” care vor rămâne fără rod. Pe solurile din
câmpie, cu reacţie neutră, se obţin rezultate
bune aplicând azotul sub formă de azotat
de amoniu. În zonele de dealuri, pe solurile
acide, este de preferat aplicarea azotului sub
formă de azotat de calciu (Nitrocalcar), iar pe
solurile sărăturate îngrăşământul recomandat este sulfatul de amoniu.
Aplicarea în vegetaţie a azotului pe culturile de toamnă sub formă de îngrăşăminte complexe nu este motivată, fosforul din
aceste îngrăşăminte neputând fi valorificat
de plante. La secară, numărul de fraţi care
s-a format din toamnă va rămâne nemodificat, această plantă terminându-şi înfrăţirea din toamnă. Totuşi, culturile nefertilizate din toamnă sunt recunoscătoare la
aplicarea unor doze de 40-60 kg/ha azot s.a.
Culturile de orz şi grâu cu densitate mare,
care au fost fertilizate din toamnă, nu se
vor fertiliza cu azot în această perioadă,
deoarece le vom sensibiliza la cădere.

COMBATEREA ŞOARECILOR
DE CÂMP
Această problemă trebuie să fie în
atenţia celor care au culturi de toamnă lucerniere şi trifoişti. Iarna blândă a asigurat

condiţii bune de parcurgere a acestui sezon.
Începând cu luna martie apare o nouă
generaţie şi fiecare femelă naşte 4-8 pui.
Tratamentele se fac primăvara devreme,
când plantele sunt mici (înainte de împăiere). Pe suprafeţe mici se poate efectua combaterea cu momeli cu substanţe specifice,
autorizate.
ATENŢIE!
NU CUMPĂRAŢI SEMINŢE FĂRĂ CER
TIFICAT DE CALITATE. CUMPĂRAŢI
SEMINŢE LIVRATE ÎN SACI PLOM
BAŢI ŞI ETICHETAŢI.

PREGĂTIREA
PATULUI GERMINATIV
Pentru culturile care se seamănă
primăvara patul germinativ trebuie
realizat printr-un număr cât mai mic
de lucrări. În acest fel se pierde mai
puţină apă din sol şi se previne tasarea
solului. Lucrările cu grapele cu discuri
trebuie să fie în număr cât mai mic.
Numai atunci când nivelarea şi mărunţirea arăturilor nu se poate realiza
cu grapele cu colţi, combinatorul sau
maşinile complexe care pregătesc solul
aplică erbicidele şi îngrăşămintele la o
singură trecere.

ATENŢIE!
NU INTRAŢI PE TEREN CU AGRE
GATELE DECÂT DUPĂ CE SOLUL SA
ZVÂNTAT. ULTIMA LUCRARE DE
PREGĂTIRE A PATULUI GERMINATIV
SE VA EFECTUA PERPENDICULAR PE
DIRECŢIA DE SEMĂNAT.

ELEMENTE TEHNOLOGICE
PRIVIND SEMĂNATUL
CULTURILOR DIN PRIMA
PARTE A PRIMĂVERII
Semănatul ovăzului de primăvară trebuie
realizat în epoca I, urgenţa I, practic când se
poate intra în câmp, la sfârşitul lunii februarie. Plantele premergătoare cele mai bune
sunt: leguminoasele cultivate pentru boabe.
Rezultate satisfăcătoare se obţin şi după
porumb netratate cu erbicide triazinice.

Nu se poate cultiva după sfecla de zahăr
şi furajeră şi nu poate reveni pe acelaşi
teren decât după 3-4 ani. Fertilizarea se
realizează cu 40-60 kg de azot şi cu 60-70
kg fosfor.
Sămânţa se tratează cu soluţie de
formalină 40%, în concentraţie de 3%, prin
stropire şi lopătare, fie prin scufundare
(10-15 minute). Densitatea de semănat
400-450 boabe germinabile/m2 care se
realizează cu circa 140-160 kg/ha. Distanţa
între rânduri 12,5 cm, cu adâncimea de
semănat 3-4 cm.
Semănatul mazării pentru boabe se
poate declanşa la sfârşitul lunii februarie,
temperatura minimă de germinaţie fiind
de 1-2oC, iar după răsărire poate să reziste
până la -6oC, dacă sunt de scurtă durată.
Plantele premergătoare cele mai bune
sunt cerealele păioase, porumbul, floarea
soarelui. Nu se cultivă după alte leguminoase, şi nu poate reveni pe acelaşi loc
decât după minim 2-3 ani.
Fertilizarea trebuie realizată cu îngrăşăminte complexe, care să asigure 40-50
kg de azot şi fosfor, dacă nu s-au aplicat
îngrăşăminte cu fosfor din toamnă.
Densitatea de semănat este de 110-130
boabe germinabile/m2, ceea ce se realizează cu 200-300 kg/ha sămânţă. Distanţa
între rânduri este de 12,5 cm, iar adâncimea de semănat este de 5-6 cm.
Sursa: revista-ferma.ro

TRADIŢII POPULARE ÎN LUNA MARTIE
Luna începe cu cele 9
zile de babe. Mitul babelor
este, potrivit etnografilor, unul dintre cele mai
importante mituri ale
culturii noastre populare. Baba Dochia, cea care
şi-ar fi luat numele de la
Sfânta Muceniţă Evdochia
(sărbătorită la 1 martie),
este întruchiparea anului
vechi, care se pregăteşte
să se termine (să nu uităm
că vechiul calendar roman
începea la 1 martie).
Legenda spune că Baba
Dochia avea o noră pe care

o obliga să facă treburi gospodăreşti extrem de dificile.
La un moment dat,
la 1 martie, bătrâna ar fi
obligat-o pe tânăra fată să
meargă să spele lâna neagră până ce o deveni albă.
În ajutorul ascultătoarei
fete vine un înger, care îi

dă tinerei o floare şi o sfătuieşte să folosească planta
pentru a spăla lâna. Când
fata revine acasă, cu floarea în mână, Baba Dochia
crede că a venit primăvara
şi porneşte cu oile la munte. Îşi ia cu ea nouă cojoace
pe care le dă jos unul după

altul, pe măsură ce se udă
şi devin foarte grele. Când
baba rămâne în cămaşă,
vine gerul şi o îngheaţă, iar
femeia moare.
Moartea Babei Dochia,
în ziua de 9 martie, şi eliberarea fetei simbolizează
trecerea de la anul vechi la
anul nou.
Românii obişnuiesc să
îşi aleagă babe, la întâmplare, între 1 şi 9 martie.
Dacă ziua aleasă este
una călduroasă, se spune
că acelei persoane o să îi
meargă bine tot anul. Dacă
este friguroasă, nu se anunţă un an prea grozav pentru
acea persoană. O altă «regulă» populară spune că baba
e dată de ziua ta de naştere

sau de suma cifrelor din
ziua ta de naştere.
De exemplu, dacă eşti
născut pe 1,2,3...9, baba
ta va coincide cu ziua de
naştere (1 martie, 2 martie,
3 martie ş.a.m.d.). Dacă eşti
născut între 10 şi 31, baba
e dată de suma cifrelor (o
persoană născută pe 15
va avea baba în ziua de 6
martie, una născută pe 29
va avea baba pe 2 martie
(2+9=11, 1+1=2).

SUPERSTIŢII
Există şi un obicei legat
de urzică, socotită “prima
buruiană din martie”. Cei
care mănâncă urzici în
această lună vor fi sănă-

toşi tot anul. O superstiţie
populară le cere oamenilor
să nu pronunţe cuvântul
“şarpe” toată luna martie,
pentru că, altfel, “toată
vara îţi iese în cale”.
La sate, apa de ploaie din
luna lui martie, păstrată în
butoaie, era folosită de tinerele fete. Se spune că această apă, folosită la spălatul
corpului, întinde pielea.
Bătrânii realizau şi
un soi de prognoză meteo
folosindu-se de vremea
din martie. Se spunea că,
dacă în martie plouă foarte
puţin, atunci aprilie va fi
o lună extrem de ploioasă.
Tunetele din martie prevesteau, credeau bătrânii,
un an extrem de mănos.
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PROMOVAREA AGRICULTURII ECOLOGICE 
PRIORITATE PENTRU AUTORITĂŢI
UNUL DIN OBIECTIVELE PRIORITARE ALE MINISTERULUI AGRICULTURII ȘI INDUSTRIEI ALIMENTARE ESTE DEZVOLTAREA
SECTORULUI AGROALIMENTAR ECOLOGIC ÎN REPUBLICA MOLDOVA.
Conform raportului
Organizaţiei Naţiunilor
Unite pentru Agricultură
şi Alimentaţie (FAO) şi
Organizaţiei Mondiale a
Sănătăţii, dezvoltarea ecologică a agriculturii, resursele
naturale şi echilibrul ecologic sunt recunoscute drept
sectoare prioritare pentru
soluţionarea problemei
dezvoltării globale durabile. Sănătatea populaţiei
şi securitatea alimentară
sunt direct proporţionale
cu calitatea alimentelor şi
resurselor naturale.
Prin urmare, producţia
agroalimentară ecologică
este o modalitate de dezvoltare durabilă în agricultură,
care permite soluţionarea
eficientă a unui şir de probleme de ordin social, ecologic şi economic. Practicarea
agriculturii ecologice este
orientată spre obţinerea
de produse agroalimentare
de calitate, fără utilizarea
substanţelor chimice de
sinteză şi a organismelor
genetic modificate, precum
şi derivatele acestora.
Astfel, pentru anul
2016, Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare are drept unul din
obiective substituirea la
maxim posibil a importurilor de produse agroalimentare cu un consum sănătos
de produse locale, ceea
ce presupune dezvoltarea
sectorului agroalimentar
ecologic autohton.

CE ESTE
AGRICULTURA
ECOLOGICĂ?
,,Agricultură ecologică”,
termen silar cu ,,organică”
sau ,,biologic. Acest sistem
de agricultură este un procedeu natural de a cultiva
plante, de a îngrăşa animale şi de a produce alimente.
Procesul şi procedurile
de obţinere a produselor
ecologice sunt reglementate

de reguli şi principii de producţie stricte care pleacă de
la calitatea pe care trebuie
să o aibă pământul şi până
la obţinerea produsului
ecologic.
Rolul acestui sistem
de agricultură este:
1. de a produce hrană
potrivită organismului
uman, luând în considerare
echilibrele locale, regionale
şi încurajând folosirea
resurselor existente;.
2. asigură bazele unei
dezvoltări durabile a producţiei ecologice, asigură funcţionarea eficientă a
pieţei interne, garantează
concurenţa loială, asigură
încrederea consumatorilor şi protejează interesele
acestora;
3. creează mai multe
locuri de muncă, aduce bunăstarea economiilor rurale
şi contribuie la menţinerea
şi îmbunătăţirea peisajelor
rurale;
Practicile specifice
agriculturii ecologice
cuprind:
 Interzicerea folosirii
pesticidelor sintetice chimice şi a îngrăşămintelor
chimice, a antibioticelor
pentru animale, a aditivilor alimentari şi a altor
substanţe complementare
folosite pentru prelucrarea
produselor agricole;
 Interzicerea folosirii
organismelor modificate
genetic;
 Valorificarea resurselor existente la faţa locului, ca de pildă folosirea
ca fertilizator a gunoiului
provenit de la animale şi a
furajelor produse la fermă
 Alegerea unor specii
de plante şi rase de animale
rezistente la boli şi dăunători, adaptate condiţiilor
locale ;
 Creşterea animalelor
în libertate, adăposturi deschise şi hrănirea acestora
cu furaje ecologice

 Folosirea unor practici
de creştere a animalelor
adaptate fiecărei raseşi
specii în parte ;
 Rotaţia culturilor ca
premisă a folosirii eficiente
a resurselor fermei;
Respectarea regulilor şi
a principiilor agriculturii
ecologice, respectiv controlul întregului lanţ se face
de organisme de inspecţie
şi certificare, înfiinţate în
acest scop şi care eliberează certificatul de produs
ecologic.
Trecerea de la agricultura convenţională la cea
ecologică nu se face brusc,
ci prin parcurgerea unei
perioade tranzitie, numită
,,perioadă de conversie”,
perioada pe care fermierii
o au la dispoziţie pentru a
dapta managementul fermei la regulile de producţie
ecologică.

AGRICULTURA
ECOLOGICĂ
ÎN MOLDOVA
Beneficiile potenţiale
de la cultivarea produselor
ecologice în Republica Moldova au fost apreciate de
demult. Încă în 2001 a fost
adoptat conceptul de stat
privind agricultura ecologică. În 2005, în Moldova s-a
adoptat Legea “Cu privire
la agricultura ecologică”,
care reglementează relaţiile
sociale legate de producţia
produselor agricole ecologice fără utilizarea substanţelor chimice sintetice. În
2012, Ministerul Agriculturii a aprobat Strategia
Naţională pentru dezvoltarea agriculturii ecologice în
ţară. Acest plan presupune,
în special, de a mări, până
în 2020, proporţia produselor agricole ecologice până
la 15%. În general, cadrul
legislativ îl avem de calitate, acesta a fost conceput
ţinând seama de standardele europene și internaţionale, existente în acest
domeniu. Dar veriga
slabă este asigurarea
insuficientă financiară
a activităţilor declarate,
pentru a sprijini producătorii care au decis
să investească banii și
munca sa în acest nou
domeniu a industriei
agricole.
În special, Legea
privind agricultura
ecologică prevede că

perioada de conversie, adică
trecerea de la producţia tradiţională la cea ecologică,
constituie pentru culturile
perene - 3 ani; pentru culturile de câmp anuale - 2 ani;
pentru coloniile de albine
în stupi obișnuiţi - 1 an, etc.
În acest timp producătorii
au nevoie de sprijin, așa
cum se întâmplă în Europa
și Statele Unite, dar la noi
în ţară volumul subvenţiilor alocate nu acoperă nici
măcar o mică parte din
cheltuielile necesare.

ECOCERTIFICARE
În scopul de a înlesni
viaţa agricultorilor care
deţin gospodării ecologice,
Ministerul Agriculturii a
decis să introducă o marcă
naţională «Agricultura
ecologică - Republica Moldova». Conducerea ministerului garantează tuturor
deţinătorilor de acest semn
un ajutor în ceea ce privește
certificarea producţiei și
produselor în conformitate
cu standardul de siguranţă/
calitate ISO 22000, astfel
încât acești producători să
aibă șanse de a realiza produsele sale profitabil peste
hotare.
Potrivit modificărilor făcute la lege, «pe fiecare ambalaj a produselor agricole
ecologice pentru export,
se aplică marca naţională
«Agricultura Ecologica - Republica Moldova». Agenţii
economici - producători și
procesatori de produse agricole ecologice sunt obligaţi
la realizarea produselor sale
să folosească marca naţională «Agricultura Ecologica
- Republica Moldova», pentru a nu induce în eroare pe
consumători.»

CEA MAI SIMPLĂ METODĂ PENTRU A ELIMINA
PESTICIDELE DIN FRUCTE ŞI LEGUME
Nu mai este un secret faptul că majoritatea legumelor şi a fructelor din alimentaţia noastră sunt tratate cu
pesticide. Ne hrănim cu iluzia că mâncăm sănătos, dar,
de fapt, otrăvim corpul cu chimicale extrem de nocive.
Putem însă elimina pesticidele din fructele şi legumele
cumpărate din supermarket sau de la piaţă printr-o metodă simplă, la îndemâna oricui doreşte să îşi protejeze
sănătatea.
Cum eliminaţi pesticidele din fructe şi legume?
Pasul 1: Pregătiţi într-un vas, în funcţie de cantitatea de legume sau fructe pe care doriţi să le spălaţi,
o soluţie care să conţină: 90% apă, 10% oţet de mere şi
3-5 picături de apă oxigenată (peroxid de hidrogen).
Mai întâi se pun picăturile de apă oxigenată în oţet
şi apoi se amestecă cu apa!
ATENŢIE! Se va utiliza numai apa oxigenată din
clasa alimentară cu concentraţie 35%!
Pasul 2: Puneţi fructele sau legumele în această
soluţie şi lăsaţi-le timp de 20 de minute. Amestecaţi
din când în când.
Pasul 3: Scoateţi fructele sau legumele din soluţie
şi clătiţi-le cu apă din abundenţă în chiuvetă, apoi consumaţi-le sau ştergeţi-le şi puneţi-le în frigider.
De ce oţet de mere?
Oţetul de mere este preferabil oţetului alb care poate fi obţinut din cereale modificate genetic.
De ce apă oxigenată?
Peroxidul de hidrogen (H2O2), sau apa oxigenată,
asa cum o cunoaştem cei mai mulţi dintre noi, este
singurul agent germicid compus exclusiv din apă şi
oxigen. Asemenea ozonului, acesta omoară organismele infecţioase prin oxidare. Din acest motiv, peroxidul
de hidrogen este considerat cel mai eficient şi cel mai
sigur dezinfectant natural din lume.
Peroxidul de hidrogen omoară microorganismele
prin oxidare, care poate fi cel mai bine descris ca fiind
un proces de ardere controlată. La intrarea sa în contact
cu materia organică, peroxidul de hidrogen se descompune în oxigen şi apa, fapt pentru care este complet non-toxic pentru uzul general.
Singura clasă de peroxid de hidrogen RECOMANDATĂ pentru uz intern este clasa alimentară cu concentraţie 35%. Aceasta este utilizată în industria alimentară
pentru producerea de alimente cum ar fi brânza, ouale
şi produse derivate din zer. Este, de asemenea, pulverizată pe foliile de ambalaj aseptice destinate ambalării
sucurilor de fructe si a produselor lactate.
Sursa: Healthier Way of Life
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ÎNCĂLZIRE GLOBALĂ: PRICIPALELE PUNCTE PREVĂZUTE
ÎN ACORDUL ASUPRA CLIMEI DE LA PARIS
Limitarea încălzirii globale la cel mult 2 grade
Celsius faţă de media temperaturilor din epoca
preindustrială, verificarea tuturor angajamentelor asumate de statele semnatare la fiecare 5 ani
și ajutor financiar pentru ţările în curs de dezvoltare din sud, din partea celor dezvoltate - acestea
sunt principalele prevederi ale acordului final
prezentat în cadrul Conferinţei internaţionale
privind schimbările climatice, care a avut loc la
finele anului trecut la Paris.
Textul acordului propune limitarea creșterii temperaturii globale medii “cu
cel mult 2 grade Celsius”
și «continuarea eforturilor
pentru a coborî această limită de creștere până la 1,5
grade Celsius». Obiectivul
celor 2 grade Celsius, prin
raport la epoca preindustrială impune reducerea drastică a emisiilor de gaze cu
efect de seră, dar și măsuri
de economisire a energiei și
investiţii în energiile regenerabile, precum și planuri
de reîmpăduriri pe suprafeţe extinse.
Numeroase ţări, în special statele insulare care
sunt primele ameninţate de
perspectiva creșterii nivelului oceanului planetar, sunt
în pericol în cazul în care
creșterea mediei temperaturilor globale va depăși 1,5
grade Celsius.
Dintre cele 195 de

state reprezentate la conferinţa de la Paris, 186 au
anunţat măsuri privind
limitarea sau reducerea
emisiilor de gaze cu efect

de aproximativ 3 grade
Celsius.
Pentru a atinge obiectivul celor 2 grade Celsius
textul propune «un vârf al
emisiilor de gaze cu efect de
seră cât mai scăzut posibil
și adoptarea cât mai rapidă
a unor reduceri rapide ale
poluării pentru a ajunge la
un echilibru între emisiile
rezultate din activităţile
antropice și cele ce pot fi
absorbite», o referinţă posibilă la păduri, dar și la
tehnologiile noi de captare
și stocare ale dioxidului de
carbon.

telor naţionale. O astfel de
verificare se va desfășura
la fiecare 5 ani. O primă
revizie obligatorie ar urma
să aibă loc în 2025. O primă
discuţie cu privire la acţiunile întreprinse și măsurile
luate între timp este prevăzută pentru anul 2018.
Convenţia ONU asupra
Climei din 1992 a introdus
o distincţie strictă între
ţările dezvoltate și ţările în
curs de dezvoltare în ceea
ce privește împărţirea obligaţiilor în acest domeniu.
Ţările industrializate, cum
sunt SUA, doresc să frag-

de seră până în 2030. Dar
chiar și dacă aceste măsuri
vor fi respectate întocmai,
ele ar fi dus la o creștere a
temperaturii medii globale

Una dintre dispoziţiile
cheie ale acordului se referă
la constituirea unui mecanism voluntar de verificare
a respectării angajamen-

menteze această linie de demarcaţie clară, iar ţările în
curs de dezvoltare, așa cum
este India, refuză să accepte
ștergerea demarcaţiei în nu-

CELE MAI AVANSATE TEHNOLOGII DIN AGRICULTURĂ
În condiţiile în care
agricultura este un sector
destul de imprevizibil,
fermierii încearcă să apeleze la cele mai inovatoare
metode astfel încât să
gestioneze cât mai bine
procesul de evoluţie a culturilor deţinute. Pentru a
rezista, agricultorii sunt
în pas cu noile tehnologii, iar 12most.com scrie
despre cele mai avansate
metode tehnologice din
agricultura. Acestea sunt
următoarele:
Tractoare cu pilot
automat. Mulţumită GPSului tractoarele sau combinele pot fi controlate cu
uşurinţă prin câmp. După

ce utilizatorul transmite
computerului de la bordul
utilajului distanţa de la
punctul A la B, acesta va
trasa o linie între punctele menţionate. Ulterior
sistemul GPS va avea o
cale trasată pe care o va
extrapola în linii paralele
cu ea. Aceste sisteme sunt
capabile să urmărească
şi linii curbe. Sistemul
de navigare este legat de

direcţia utilajului astfel
încât agricultorul poate fi
atent la alte lucruri.
Tractorul care efectuează un apel telefonic. Următorul pas inovator din
agricultură sunt sistemele
de navigaţie inteligente.
Aceste tehnologii permit
echipamentelor să discute
cu fermierii. Imaginaţivă că aveţi o problemă
pe câmp şi trebuie să vă

opriţi lucrul. Prin aceste
sisteme dealer-ul dumnevoastră poate accesa sistemul de diagnosticare de
la bordul utilajului. Şi este
posibil ca unele probleme
să fie rezolvate de la dis-

tanţă chiar de dealer. În
acelaşi timp, utilajele pot
comunica între ele.
Irigaţie realizată
prin intermediul unui
smartphone. Tehnologia
folosită pentru smartphone-urilor joacă un rol important în monitorizarea
şi controlul sistemelor de
irigare a culturilor. Cu un
echipament adecvat, un
fermier poate controla de la
distanţă când să irige culturile. Agriculturorul poate
iriga în funcţie de senzorii
de umiditate din sol care
sunt capabili să transmită
nivelul de umiditat prezent
în pământ.
Senzori pentru culturi.
Aceşti senzori implantaţi
în sol indică nivelul de
umiditate, gradul de luminozitate şi cantitatea de
ingrăşământ de care are
nevoie o plantă pentru a
fi productivă. Aceşti sezori
ajută agricultorii să-şi dea
seama de cât îngrăşământ
este nevoie pentru a creşte
în condiţii optime.

mele dreptului lor de dezvoltare și a responsabilităţii
istorice a emisferei nordice
în ceea ce privește poluarea
excesivă și a schimbărilor
climatice.
În ceea ce privește reducerea emisiilor de gaze cu
efect de seră, această «diferenţiere» rămâne activă:
ţările dezvoltate «trebuie să
fie pe punctul de a adopta
obiective ale reducerilor
de emisii poluante în valoare absolută», în timp ce
ţările în curs de dezvoltare
«trebuie să continue să-și
îmbunătăţească eforturile»
în lupta împotriva încălzirii
globale, în funcţie de situaţia lor naţională.
O altă dispoziţie importantă este cea cu privire
la acordarea unui ajutor
financiar ţărilor din emisfera australă. În 2009 ţările
dezvoltate au promis că vor
vărsa 100 de miliarde de
dolari pe an, începând cu

2020, pentru finanţarea politicilor climatice din ţările
în curs de dezvoltare. Acestea din urmă au solicitat o
creștere progresivă a acestei
sume și o mai mare claritate cu privire la mijloacele de
transpunere în practică ale
acestei dispoziţii.
De cealaltă parte, ţările
dezvoltate nu doresc să suporte singure aceste costuri
și solicită contribuţii și din
partea unor ţări aflate în
plină expansiune economică, precum China, Coreea
de Sud, Singapore sau de
la ţările cu bogate rezerve
de petrol. Formula propusă
este că «ţările dezvoltate ar
trebui să asigure resursele
financiare pentru a ajuta
ţările în curs de dezvoltare»
să se adapteze la efectele
schimbărilor climatice și să
ia măsuri pentru a-și reduce
emisiile de gaze cu efect de
seră.
Sursa: Agerpres.ro

 Pentru a compensa pierderea de copaci din ultimul deceniu
ar trebui să plantăm 130 de milioane de hectare (sau 1.3
milioane de km patrati), o suprafaţă egală cu cea a Peru.
 Acoperirea a 130 de milioane de hectare ar presupune
plantarea a aproximativ 14 miliarde de copaci pe an, timp
de 10 ani. Aceasta ar însemna că fiecare persoană să
planteze şi să îngrijescă doi copaci în fiecare an.
 Tăierea unui brad durează un minut, dar ca să ajungă la
maturitate, bradului îi sunt necesari 60-80 de ani.
 La plantarea unui hectar de pădure se folosesc 8000 de
puieţi, iar până la vârsta de exploatare mai rămân doar 600
de exemplare.
 Un hectar de padure de conifere captează anual 50 tone de
dioxid de carbon şi eliberează, în acelaşi timp, 25-30 tone
de oxigen.
 Vara, un singur hectar de pădure „înghite” o cantitate de
dioxid de carbon egală cu cea eliminată în acelaşi timp de
200 de persoane.
 Un fag înalt de 25 de metri, cu diametrul coroanei de 15
metri produce într-o singură oră necesarul de oxigen al
unui om pentru trei zile (adică 1,7 kilograme de oxigen).
 Anual, pe Glob, covorul vegetal (păduri, culturi agricole,
ierburi) eliberează peste 23 de miliarde de tone de oxigen.
Peste 60% din această cantitate este produsă de păduri.
 Un metru pătrat de muşchi de pădure reţine 5 litri de apă.
 Marele naturalist Buﬀon spunea: „O ţară devine cu atât mai
săracă în apă, cu cât defrişează mai multe păduri”.
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CERTIFICATE EUROPENE
PENTRU AGROPENSIUNILE
DIN MOLDOVA
ŞASE AGROPENSIUNI DIN REPUBLICA MOLDOVA AU PRIMIT CERTIFICATE
EUROPENE DE GARANTARE A CALITĂŢII CERTOUR.
Astfel, agropensiunile
”Eco-resort Butuceni” din
Orheiul Vechi, ”Casa din
Lunca”, ”Casa Verde” şi
”Vila Roz” din Trebujeni,
”Hanul lui Hanganu” din
lalova şi ”Fata Morgana”
din Molovata sunt incluse
în reţeaua internaţională
de promovare a agroturismului, precum şi în traseele turistice.
Criteriile principale de
selectare au fost regiunea,
unde se află agropensiunea,
atracţiile turistice ale acesteia, securitatea, natura, infrastructura pensiunii, calificarea personalului, serviciile
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TOP 10 IDEI DE AFACERI AGRICOLE
PE SUPRAFEŢE MICI ÎN 2015
Ideea unei afaceri poate porni cu doar câteva sute de euro. Cele mai profitabile pe termen scurt se dovedește frecvent a fi creșterea animalelor,
iar sezonul rece este ideal pentru a cumpăra animale, pentru că preţul
lor este mai scăzut.
Iată câteva idei de afaceri pe suprafeţe mici de teren:
CREȘTEREA PREPELIŢELOR
Afacerea cu prepeliţe are nevoie de un
spaţiu foarte mic, întrucât păsările cresc
în cutii etajate, condiţii în care se dezvoltă
rapid și fără probleme. Când vorbim despre
creșterea prepeliţelor există, cu siguranţă,

mai multe modele, însă fiecare are o perspectivă bună pe termen scurt și mediu,
odată cu creșterea cererii pentru ouăle de
prepeliţă și, mai nou, și pentru carnea de
prepeliţă.

FABRICAREA DULCEŢURILOR

adiţionale, ecologia și costul
cazării.
Menţionăm că scopul
proiectului CerTour este de
a sprijini și de a promova
agroturismul în din regiunile partenere. Totul – pen-

tru a îmbunătăţi calitatea
serviciilor, prin introducerea unui standard comun
şi calitatea procesului de
certificare. Proiectul este
finanţat din fonduri europene.

PRIMA FÂNTÂNĂ DE BERE DIN EUROPA
VA FI CONSTRUITĂ ÎN SLOVENIA
Cu toate că încă nu a fost stabilită o dată pentru
terminarea proiectului, se anunţă că vizitatorii
vor găsi o varietate de beri din Slovenia şi vor
plăti şase euro pentru trei băuturi servite într-o
cană tradiţională.

Costul proiectului ar
urma să fie de aproximativ
170.000 de euro, jumătate
din cost fiind suportat de
Consiliul Local. Primarul
oraşului, Janko Kos, spune
că restul banilor vor veni
din donaţii. “Este adevărat
că fântâna nu va fi ieﬅină,
dar este un proiect de dezvoltare, un produs turistic”,
spune acesta.
Oraşul Zalec este localizat într-o vale cu plantaţii
de hamei, în centrul Sloveniei, cunoscut la nivel local
drept “valea aurului verde”,
informează Descoperă.

Afacerea cu dulceţuri a prins avânt în ultimii doi ani, când mai multe familii, chiar și
tineri, au reușit să se impună pe piaţa autohtonă cu branduri proprii. Un avantaj este consumatorul tot mai educat, care apreciază un
produs bine făcut, din ingrediente naturale și
care respectă o reţetă tradiţională. De aceste

lucruri au fost conștienţi încă de la început
fondatorii făbricuţei de dulceţuri Bunicel.ro –
Mihai Zaharia și Alexandra Răpăilă. Afacerea
pornită de cei doi tineri în Costești, judeţul
Argeș cu doar 5.000 de euro s-a amortizat din
primul an, iar în al doilea an, producţia de
borcane cu dulceaţă a fost triplată.

FABRICAREA CONSERVELOR
Pentru legumicultori mai ales, producţia
de conserve de legume este o sursă în plus de
venit. Se pot folosi legumele cu defecte sau
cele care nu mai ajung pe tarabele din pia-

ţă. De la murături, la tocană de legume sau
zacuscă, familiile din mediul rural pot să își
rotunjească veniturile.

PRODUCŢIA DE CEAIURI NATURALE
Cu o mică grădină, dar și cunoștinţe temeinice despre plantele medicinale, o familie
din mediul rural poate să dezvolte o afacere cu
ceaiuri naturale. Este drept, activitatea nu este
una ușoară, ci presupune ca antreprenorii să fie

mereu în căutarea frunzelor și florilor cu puteri
vindecătoare, dar și să își facă propria uscătorie de plante. Investiţia este însă minimă, iar
câștigurile vor fi proporţionale cu promovarea
inteligentă a acestui business de nișă.

FERMA DE IEPURI
O fermă de iepuri este o idee de afacere
ușor de pus în practică într-o gospodărie medie de la ţară. Animalele au nevoie de cuști
speciale, iar hrana este ușor de procurat.
Singura provocare este înfiinţarea sau găsirea
unui abator în care sacrificarea iepurilor să

fie făcută conform normelor europene pentru
ca mai apoi carnea să poată ajunge în magazine. O altă sursă de venit din creșterea iepurilor este blana acestora, care trebuie însă
prelucrată foarte bine pentru a avea calitatea
dorită.

CREȘTEREA GĂINILOR OUĂTOARE
Păsările de curte pot aduce și ele venituri frumușele, cu condiţia ca ele să fie
crescute cu hrană naturală, cu cereale, și să
aibă acces la verdeaţă. Sunt tot mai căutate

ouăle de casă produse în gospodărie, astfel
că și creșterea găinilor ouătoare se poate
transforma într-o afacere profitabilă pe suprafeţe mici.

CREȘTEREA GĂINILOR DE CARNE

NUMĂRUL TURIȘTILOR STRĂINI
ÎN MOLDOVA
ESTE ÎN CREȘTERE
Tot mai mulţi turiști străini vizitează Republica Moldova și descoperă
locurile minunate din ţara noastră.
Astfel, în anul 2015, numărul de turişti şi excursionişti a crescut cu 8%
faţă de anul precedent și a constituit 15 mii 500 de personae.

Polonia - 4,1%, Germania - 3,5%, Italia 3,4%, Marea Britanie - 3,3%, Israel şi Suedia
- cîte 3,1%, Bulgaria - 2,4%, Franţa şi Olanda
- cîte 1,9%, Japonia - 1,8%, Belarus - 1,6%,
Elveţia, Norvegia şi Spania - cîte 1,2%, Cehia
- 1%, Finlanda - 0,9%.

Rasele de găinile de carne sunt o opţiune bună pentru familiile din mediul rural.
Astfel, există chiar și un program naţional în
care micii fermieri pot intra pentru a deveni
furnizori de pui ţărănești pe piaţa naţională.
Ca și investiţie, echiparea unei hale pentru

creșterea puilor de carne se ridică la circa
7.000 de euro cu toate dotările, izolat și autorizat sanitar pentru creșterea păsărilor. La
capitolul venituri, în urma valorificării puilor,
micii fermieri pot câștiga cel puţin 16.000 de
euro anual.

FERMA DE PORCI
Este drept că în industria cărnii, fermele
mari de porci fac legea, însă există și anumite
rase de porci care pot aduce venituri bune
chiar dacă sunt crescute în regim gospodăresc. Este vorba de rasa Mangaliţa, dar și de
porcii vietnamezi. Despre aceste două rase se
știe că au o carne mai sănătoasă, săracă în

colesterol și bogată în grăsimi sănătoase. În
ciuda preţului mai mare la care se vinde carnea acestora, întreţinerea este chiar mai mică
decât în cazul porcilor comuni. Un porc matur
mănâncă 2 kilograme de furaj pe zi și în general hrană de sezon: lucernă verde, iarbă și
porumb, iar iarna cartofi, sfeclă sau mere.

FERMA DE CAPRE
Potrivit datelor Biroului Naţional de
Statistică, din numnărul total de turişti
străini, care au vizitat Republica Moldova pe
percursul anului terecut, şi au beneficiat de
serviciile agenţiilor și operatorilor de turism,
65,1% au sosit în scopuri de odihnă, recreere
şi agrement, 27% au venit pentru afaceri
șI business, iar 3,1% - la tratament.Cei mai
mulţi turiști străini au venit în Republica
Moldova din România (20,5% din numărul
total), Ucraina (11,5%) și Federaţia Rusă
(9,8%). Urmează Turcia - 4,6%, SUA - 4,4%,

Creșterea caprelor este la limita afacerilor agricole pe suprafeţe mici pentru că este
nevoie atât de un adăpost pentru caprine, dar
și de spaţiu ca acestea să zburde și să iasă la
păscut. Laptele de capră se comercializează

la un preţ mai bun decât cel de vacă, la fel și
brânza și alte lactate din laptele caprinelor.
Se poate valorifica și carnea de capră și chiar
și părul acestor animale poate fi vândut producătorilor de covoare tradiţionale.

CULTURA CELOR MAI PROFITABILE PLANTE AGRICOLE
Pentru proprietarii de suprafeţe mici de
teren agricol, cea mai rentabilă afacere este cultivarea unor plante care dau randamente bune
cu cheltuieli minime și care se comercializează

ușor, la un preţ bun. Lista cu cele mai profitabile lucrări agricole în 2015: cartoful mov, cătina,
zmeura, murul, căpşunul, nucul, goji, varza kale,
castravetele amar, plante medicinale.
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TE INFORMEAZĂ LA TIMP,
OFERINDUŢI CELE MAI BUNE
ARGUMENTE ÎN ORICE NEGOCIERE!

MULŢI PRODUCĂTORI SAU CONVINS
CĂ ESTE MULT MAI GREU
SĂ VINZI PRODUSUL
LA UN PREŢ CONVENABIL,
DECÂT SĂ PRODUCI
Federaţia Agricultorilor AGROinform prezintă preţurile săptămânale angro la fructe şi legume pe 5 pieţe din Moldova
Informaţia despre preţurile săptămânale o puteţi accesa pe www.agravista.md
Denumirea produsului

Piaţa agricolă Edineţ
minim

maxim

Piaţa angro Chişinău
(Albişoara)

Piaţa angro Bălţi

mediu

minim

maxim

mediu

minim

maxim

25.02.2016

Piaţa agricolă Ungheni

mediu

minim

maxim

Piaţa agricolă Cahul

mediu

minim

maxim

mediu

LEGUME
Ardei dulce

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50.00

60.00

52.00

-

-

-

3.00

6.00

4.00

3.20

7.00

5.00

5.50

7.00

5.50

4.50

8.00

7.50

3.80

4.50

4.00

-

-

-

26.00

28.00

27.00

35.00

37.00

35.00

38.00

40.00

38.00

32.00

32.00

32.00

7.50

8.00

7.50

5.50

9.00

7.50

8.00

8.50

8.00

7.50

10.00

9.00

8.00

8.00

8.00

Ciuperci Păstrăv/Veşenca

-

-

-

-

-

-

-

-

-

40.00

40.00

40.00

-

-

-

Ciuperci Shampinion

-

-

-

-

-

-

26.00

28.00

26.00

38.00

40.00

38.00

30.00

30.00

30.00

Morcov

6.50

8.00

7.00

4.50

8.00

6.50

7.00

8.00

7.00

7.00

12.00

10.00

7.00

8.00

7.50

Ridiche neagră

5.00

5.00

5.00

4.00

5.00

5.00

6.00

7.00

6.00

6.00

8.00

7.00

5.00

5.00

5.00

-

-

-

23.00

28.00

26.00

22.00

23.00

22.00

35.00

40.00

40.00

30.00

30.00

30.00

5.50

8.00

6.00

5.00

6.00

6.00

5.00

7.00

5.00

7.00

8.00

7.00

6.00

7.00

6.00

-

-

-

32.00

45.00

35.00

35.00

40.00

35.00

50.00

55.00

52.00

45.00

45.00

45.00

6.50

7.00

6.50

6.00

8.00

7.00

7.00

7.00

7.00

8.00

15.00

9.00

6.00

7.00

6.00

Varză broccoli

-

-

-

-

-

-

42.00

45.00

42.00

-

-

-

-

-

-

Varză conopidă

-

-

-

26.00

28.00

26.00

22.00

25.00

22.00

20.00

45.00

20.00

-

-

-

Varză de pechin

-

-

-

-

-

-

13.00

14.00

13.00

18.00

20.00

20.00

18.00

20.00

18.00

Vinete

-

-

-

-

-

-

36.00

38.00

36.00

-

-

-

-

-

-

Cartofi
Castraveţi
Ceapă galbenă

Roşii de seră
Sfeclă de masă
Usturoi
Varză

FRUCTE
Banane

-

-

-

-

-

-

22.00

23.00

22.00

-

-

-

25.00

25.00

25.00

Grepfrut

-

-

-

-

-

-

18.50

19.00

18.50

-

-

-

-

-

-

Lămâi

-

-

-

26.00

26.00

26.00

32.00

32.00

32.00

-

-

-

28.00

28.00

28.00

Mandarine

-

-

-

18.00

22.00

18.00

19.00

20.00

19.00

-

-

-

-

-

Mere

5.00

10.00

8.00

5.00

7.00

5.50

4.00

9.00

7.00

6.00

7.00

6.00

7.00

7.00

7.00

Mere Golden

8.00

9.00

8.00

8.00

10.00

10.00

8.00

13.00

8.00

8.00

15.00

12.00

7.00

8.00

7.00

Mere Idared

5.00

8.00

7.00

6.00

7.00

7.00

7.00

8.00

7.00

6.00

8.00

8.00

7.00

8.00

7.00

Mere Richard

-

-

-

9.00

12.00

10.00

13.00

20.00

13.00

10.00

15.00

15.00

-

-

-

Miez de nucă

40.00

60.00

50.00

-

-

-

-

-

-

60.00

70.00

70.00

70.00

80.00

70.00

Pere

-

-

-

-

-

-

9.00

14.00

9.00

10.00

12.00

10.00

-

-

-

Portocale

-

-

-

18.00

18.00

18.00

18.00

20.00

18.00

-

-

-

18.00

20.00

20.00

Prune uscate

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25.00

35.00

30.00

-

-

-

Struguri albi de masă

-

-

-

13.00

15.00

14.00

11.00

13.00

11.00

15.00

18.00

18.00

-

-

-

Struguri de masă Moldova

-

-

-

16.00

16.00

16.00

13.00

13.00

13.00

18.00

18.00

18.00

-

-

-

Struguri roşii de masă

-

-

-

14.00

16.00

16.00

11.00

13.00

11.00

18.00

18.00

18.00

-

-

-
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OFERTE COMERCIALE

Grâu alimentar

s. Izvoare, Ungheni; Telefon: +37325969133; Mobil:
+37379223655; Email: certexbs@mail.md

3 700 MDL

150 t

15 MDL

1 000 unităţi

Perioada 1 - 24 februarie 2016
Baloate

OFERTE
Produs / Serviciu

Preţ

Cantitate

Grâu

3 200 MDL

70 t

Telefon: 079767225

Orz

3 200 MDL

30 t

Floarea soarelui

7 500 MDL

50 t

Capre

1 000 MDL

50 cap

50 MDL

500 unităţi

R.Moldova s. Chiperceni, Orhei; Telefon: +373 235
21319, +373 794 26001; Mobil: 079426001; Email:
nbadan@mail.ru

22 000 kg

Orhei, V.Lupu-185, ap.1; Telefon: 069119876; Email:
mateco1@rambler.ru

Tocătură din
crengi de prun
Prune uscate

45 MDL

Contacte

1 unităţi

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

Tractor T-150K

1 unităţi

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

Telefon: 079767225; Email: ttugui@mail.ru

Nutreţuri - siloz
de porumb

150 t

s. Ruseni, r. Edineţ; Telefon: 069051884; Mobil:
069051884; Email: A2@mail.com

Telefon: 079767225; Email: ttugui@mail.ru

Paie în baloate

1 000 unităţi

s. Ruseni, r. Edineţ; Telefon: 069051884; Mobil:
069051884; Email: A2@mail.com

Orhei; Telefon: 067181142; Email: pcapatina@mail.ru

50 MDL

400 kg

Orhei; Telefon: +373 235 21319, +373 794 26001;
Mobil: 079426001; Email: nbadan@mail.ru

Nuci

45 MDL

120 kg

Orhei; Telefon: +373 235 21319, +373 794 26001;
Mobil: 079426001; Email: nbadan@mail.ru

25 t

Orhei; Telefon: +373 235 21319, +373 794 26001;
Mobil: 079426001; Email: nbadan@mail.ru

Șrot din soie
Miere de albine
Grâu alimentar

2 000 MDL
10 MDL
70 000 MDL
3 500 MDL

25 000 kg
500 kg

; Telefon: +37379724945; Mobil: +37379724945; Email:
asuleac85@gmail.com
s. Navârneţ, raionul Făleşti; Telefon: ; Mobil:
+37369773273; Email: vcoman@rambler.ru

100 t

Porumb

3 200 MDL

200 t

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

Ulei vegetal

25 000 MDL

4t

Porumb

3 400 MDL

200 t

s. Horeşti, raionul Făleşti; Telefon: ; Mobil:
+37369108602; Email: mromanciuc@mail.ru

Porumb

3 400 MDL

200 t

s. Rautel, raionul Falesti; Telefon: ; Mobil: +373
68654422; Email: ivalamsagro@rambler.ru

Struguri Moldova, Prezentabil

20 000 MDL

5t

s. Valea Mare, r. Ungheni; Telefon: +373 23643230;
Mobil: +373 68840400; Email: apascaru@mail.md

Mere Golden,
Idared

6 000 MDL

5t

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

4t

45 MDL

1 000 kg

Grâu alimentar

3 700 MDL

400 t

Floarea soarelui

8 700 MDL

300 t

Porumb
Mere Richarder,
Golden

3 400 MDL

18 000 MDL

400 t

30 t

Falesti, satul Horesti, Republica Moldova; Telefon:
+373 25977174; Mobil: +37379850249; Email: revencobs@mail.md

s. Cetîreni, r-ul Ungheni; Telefon: +37323641382;
Mobil: +37379171730; Email: cucut@gmail.com
s.Corjeuti; Telefon: 024757267; Mobil:
0037369445500; Email: iasan1948@mail.ru
MD-5034 s. Putineşti, r-l Floreşti ; Telefon:
+373 250 35422; Mobil: +373 69339397 ; Email:
antagro@mail.ru
MD-5034 s. Putineşti, r-l Floreşti ; Telefon:
+373 250 35422; Mobil: +373 69339397 ; Email:
antagro@mail.ru
MD-5034 s. Putineşti, r-l Floreşti ; Telefon: +373 250
35422; Mobil: +373 69339397 ; Email: antagro@mail.
ru
or. Chișinău, str. Traian 23/1, ap. 406; Telefon: +373
236 92518; Mobil: +373 699 33055; Email: serbuscoolga@gmail.com

Mere Idared,
Golden

16 000 MDL

30 t

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

Fasole albe,
mărunte

0 MDL

500 kg

s. Scăieni, r. Donduşeni; Telefon: 069073437; Mobil:
069073437; Email: A2@maill.com

Pineapple

23 MDL

20 000 kg

3 400 MDL

150 t

Porumb

200 t

Frozen Chicken

41 MDL

20 000 kg

Email: stargem@indo.net.id

40 t

Email: stargem@indo.net.id

10 000 kg

Email: stargem@indo.net.id

Organic Fertilizer 4 700 MDL
Cashew Nut

s. Frăsinești, r-ul Ungheni; Telefon: +37323645449;
Mobil: +37369246057; Email: iancui@gmail.com

1 unităţi

s.Albinetul Vechi, raionul Falesti; Telefon:
+37325970023; Mobil: +37360063686; Email: davdosin@mail.ru

200 MDL

80 kg

s. Rautel, raionul Falesti; Telefon: ; Mobil: 069130868;
Email: mtripac@mail.ru

Orz

3 000 MDL

10 t

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

Seminţe de orz

4 500 MDL

15 t

orasul Falesti; Telefon: +37325923195; Mobil:
+37378011066; Email: ion_turtureanu@mail.ru

Seminţe de ovâs

6 000 MDL

7t

orasul Falesti; Telefon: +37325923195; Mobil:
+37378011066; Email: ion_turtureanu@mail.ru

1t

orasul Falesti; Telefon: +37325923195; Mobil:
+37378011066; Email: ion_turtureanu@mail.ru

Semină de ceapă

Exparcetă
5 630 MDL

100 t

Email: stargem@indo.net.id

Mushrooms

37 MDL

1 000 cap

Email: stargem@indo.net.id

Ulei de floareasoarelui presat
la rece

23 MDL

2 000 kg

r. Floresti, s. Bahrinesti; Telefon: 078390676; Mobil:
078390676; Email: vitaflorgrup@yahoo.com

Fasole

25 000 MDL

2t

s. Valea Mare, r. Ungheni; Telefon: +373 23643230;
Mobil: +373 68840400; Email: apascaru@mail.md

Porumb

3 500 MDL

200 t

MD-3628, s. Frăsineşti, raionul Ungheni ; Telefon:
00373 236 45449, ; Mobil: 00373 69296057 ; Email:
iancuion@mail.ru

Griu 24% glutena, 90% IDC

4 000 MDL

200 t

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

Cocoa

50 410 MDL

60 t

Email: stargem@indo.net.id

CERERI
Produs / Serviciu

Preţ

Buași de viţă de
vie Moldova

Cantitate
700 unităţi

Contacte
s. Valea Mare, r. Ungheni; Telefon: +373 23643230;
Mobil: +373 68840400; Email: apascaru@mail.md

Mai multe informații găsiți pe www.agravista.md
Responsabilitatea pentru veridicitatea ofertelor plasate aparține
www.agravista.md

INSTITUTUL DE FITOTEHNIE “PORUMBENI”
propune seminţe:
Nr.
Denumirea
d/o
hibridului
1 Porumbeni 294
Porumbeni 374
Porumbeni 383
Porumbeni 458
Porumbeni 461

Porumbeni 375

Email: stargem@indo.net.id
s. Izvoare, Ungheni; Telefon: +37325969133; Mobil:
+37379223655; Email: certexbs@mail.md

100 MDL

Sistem de irigare
prin picurare

Tapioca Starch

8 200 MDL

Nuci

3 800 MDL

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

Floarea soarelui

5 000 MDL

Grîu alimentar
23% glutenă,
90% IDC

100 t

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

Mere Florina,
Idared

satul Ciolacu Vechi, raionul Falesti; Telefon: +373 259
78227; Mobil: +373 67178220; Email: palii_anton@
rambler.ru

Plug

Prune uscate
ecologice

Tocatura din
crengi uscate de
prun

15

2

LUCERNA

Prețul de bază, lei/kg
pînă la 999 kg – 30 lei/kg;
1000-2999 kg – 29 lei/kg;
3000-5999 kg – 28 lei/kg;
6000 kg – și mai mult – 27 lei/kg
pînă la 999 kg – 27 lei/kg;
1000-1999 kg – 26 lei/kg;
2000-2999 kg – 25 lei/kg;
3000-5999 kg – 24 lei/kg;
6000 kg – și mai mult – 23 lei/kg
120 lei/kg

Adresa
s. Paşcani,
r. Criuleni,
Rep. Moldova
tel/fax: (022) 24-55-71
ifporumbeni@
rambler.ru
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REA

ABONA

2016 DORIŢI SĂ ÎNCEPEŢI O AFACERE
ŞI NU ŞTIŢI ÎN CE DOMENIU SĂ INVESTIŢI?

a
i
d
e
m inform
Abonaţi-Vă la ziarul AGRO
Index de abonare:

DORIŢI SĂ LUAŢI PREŢ BUN

PM 21948

PE PRODUCŢIA CRESCUTĂ CU MULTĂ MUNCĂ?

©

ABONAMENTE LA ZIARUL AGROMEDIAINFORM
POT FI PERFECTATE ÎN TOATE OFICIILE POŞTALE

ŞI VEŢI PRIMI:

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

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

154 de lei
PENTRU
UN ABONAMENT
ANUAL

PREŢURI DE ABONARE (lei)
1 lună

3 luni

6 luni

9 luni

12 luni*

14

42

84

126

154

* august vacanţă

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

mici

 Asistenţă tehnică
 O gama larga de utilaj
nou pentru aceste tractoare
precum:
 Pluguri
 Stropitoare combinată (dotată
atât cu ventilator pentru stropit în
vie, cât şi cu braţe pentru stropitul
culturilor de câmp)

 Grapă cu discuri
 Cultivatoare
 Cositoare cu rotor

TOATE PIESELE DE SCHIMB
LA TRACTOARELE IMPORTATE

PREŢURI ACCESIBILE -

suntem importatori direcţi din Japonia

AVANTAJE:

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

CALITATE SUPERIOARĂ
CONSUM REDUS

 Cositoare plată

TRACŢIUNE 4x4

 Burghiu de săpat gropi

LONGEVITATE

 Remorcă simplă sau basculabilă

STARE TEHNICĂ EXCELENTĂ

 Tocător de crengi

PREŢ MIC

PUTERNICĂ ŞI COMPACTĂ

OR. STRĂŞENI
www.tractoare.md

PENTRU INFORMAŢII SUPLIMENTARE
NU EZITAŢI SĂ NE CONTACTAŢI:

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

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

