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Producătorii agricoli, membri ai Federaţiei Naţionale a Agricultorilor din Moldova
AGROinform au făcut bilanţul anului 2015,
în cadrul Adunării Generale a Federaţiei,
care a avur loc pe data de 4 martie, curent.
La eveniment au fost prezenţi peste 160 de
producători agricoli, membri ai Federaţiei
Naţionale a Agricultorilor din Moldova,
parteneri, finanţatori, reprezentanţi ai
organelor statale și mass-media. Adunarea
Generală a constituit, pe bună dreptate, o
platformă deschisă de comunicare pentru fermieri, deoarece au fost luate în

discuţie problemele stringente cu care se
confruntă în present agricultorii, iar anul
2015 a fost unul greu cu adevărat pentru
această ramură, dar și pentru economia
ţării. Devalorizarea monedei naţionale a
dus la creșterea substanţială a preţurilor
la fondurile fixe și mijloacele circulante în
agricultură. Au urmat mai multe proteste
ale agricultorilor și negocieri cu autorităţile. A fost elaborat un „Pachet Agricol”,
care conţine câteva proiecte de legi, menite
să vină în sprijinul producătorilor. Unele
dintre acestea au fost deja votate de către

Legislativ, altele își mai așteaptă rândul…
În discursurile lor, fermierii au relatat despre cum e să faci agricultură într-un stat în
care ramura agricolă este declarată ramură
prioritară, pe când, de fapt, barierele și
lipsa de susţinere din partea autorităţilor
creează impedimente serioase pentru dezvoltare. Și, desigur, nu au lipsit adresările
faţă de organele statale, prin care producătorii agricoli cer să fie auziţi.
Un reportaj de la Adunarea Generală
AGROinform citiţi în pag. 2-3 a ziarului.

ÎN ACEST SEZON AGRICULTORII INTRĂ
6 CU PROBLEME VECHI…. ȘI NOI
REPORTAJ DE LA PRIMA CONFERINŢĂ DIN ACEST AN A REPREZENTANŢILOR ASOCIAŢIILOR PRODUCĂTORILOR AGRICOLI

PRIMELE DOUĂ COMPANII VOR
OBŢINE FINANŢARE DIN MIJLOACELE
CREDITULUI POLONEZ.
CARE SUNT ACESTEA

SĂ NE ÎNGRIJIM DE SUFLET
SAU CÂTEVA CUVINTE
DESPRE POSTUL MARE
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Unele modificări din Politica
Bugetar-Fiscală pentru anul
2016 sunt în defavoarea agricultorilor, iar adoptarea acestora ar putea agrava și mai mult
situaţia, și așa dezastruoasă din
ramură. De această părere sunt
reprezentanţii Asociaţiilor de
producători agricolii. În cadrul
unei conferinţe de presă, organizată miercuri, 16 martie de
către reprezentanţii Federaţiei
Naţionale a Agricultorilor din
Moldova, AGROinform, ai Asociaţiei Republicane a Producătorilor Agricoli UniAgroProtect,
reprezentanţilor Asociaţiei
Producătorilor și Exportatorilor
de fructe Moldova Fruct și Fe-

deraţiei Naţionale a Fermierilor
a fost trasată poziţia agricultorilor vis-à-vis de noile prevederi
ale politicii Bugetar-Fiscale

pentru anul curent, cu impact
asupra ramurii agricole.
Producătorii agricoli își
exprimă dezacordul faţă de

intenţia autorităţilor de majorare a impozitului funciar
cu 15%, în situaţia dificilă din
sectorul agrar, când statul are
datorii mari la subvenţionare,
iar băncile au dublat dobânzile
la creditare. Și asta în condiţiile în care propunerea privind
majorarea cotelor impozitului
funciar a fost inclusă în proiectul politicii Bugetar-Fiscale
în pofida faptului că reprezentanţii producătorilor agricoli,
în cadrul consultărilor pe care
le-au avut cu autorităţile, și-au
exprimat în repetate rânduri
dezacordul faţă de această
măsură.
Continuare în pag. 4

Vă puteţi abona la ziarul nostru
la toate oficiile poştale din ţară
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ADUNAREA GENERALĂ AGROinform –
PLATFORMĂ DE COMUNICARE PENTRU AGRICULTORI
ACTIVITATEA FEDERAŢIEI NAŢIONALE A ARICULTORILOR
AROINFORM

În cadrul Adunării Generale AGROinform s-a
vorbit despre activitatea Federaţiei în anul care s-a
scurs, iar principalele domenii, cărora li s-a dat
priorite au fost:
• Asistenţă în cooperarea fermierilor
• Crearea şi dezvoltarea grupelor de producători
• Servicii de extensiune: Cercuri de studiu, Grupuri de Vînzări
• Marketing agricol şi dezvoltarea SIM
• Dezvoltarea afacerilor agricole
• Cercuri de Studii Comunitare
• Asistenţă reţelelor de femei antreprenoare din
spaţiul rural
În special pentru COOPERATIVELE ARICOLE,
Federaţia Naţională a Aricultorilor s-a axat pe:
• Oferirea asistenţei în cooperarea fermierilor,
iar în această activitate, AROinform cumulează
o experineţă de peste 10 ani.
• În 2015 au fost selectate pentru support 8 cooperative si 2 grupuri de producatori, din care
5 - specializate în colectarea şi procesarea
laptelui, iar altele 5 - în apicultura, comercializarea fructelor şi strugurilor de masă.
• Cifra de afaceri totală pentru 2015 a acestor
cooperative/grupe constituie 20,04 mln. lei,
dintre care vînzările cooperativelor de lapte
reprezintă 57,5%, iar ale cooperativelor horticole 39,8%
• Cooperativele de lapte au reușit sa mărească
vânzările în acest an cu circa 48%, datorită
extinderii numărului de localităţi din care colectează laptele şi datorită investiţiilor alocate.
• Cooperativele de struguri de masă, au crescut
vânzările în jur de 28%, datorită preţurilor
favorabile ale acestui an.
• Totuși, Cooperativa specializată pe fructe, a
vândut cu 25% mai puţin decât anul precedent
ca urmare a prodcutivităţii şi calităţii scăzute a
fructelor.
Federaţia Naţională a Agricultorilor din Moldova
AGROinform
Bd. Ştefan cel Mare 123V
MD – 2004, Chişinău, Moldova
Tel (+373 22) 23 56 01, fax (+373 22) 23 78 30

Organizaţiile regionale ale Federaţiei AGROinform:
Cantemir (273) 2 28 53
Drochia (252) 2 70 32
Edineţ (246) 2 43 84
Făleşti (259) 2 29 51
Glodeni (249) 2 40 69
Hânceşti (269) 2 34 08

Nisporeni (264) 2 38 57
Orhei (235) 2 49 55
Peresecina (235) 47 2 67
Râşcani (256) 2 45 84
Ungheni (236) 2 34 55
Cahul (299) 2 14 13
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În ce privește GRUPURILE DE AGRICULTORI,
AROinform a acodat asistenţă l înfiinţarea a două
grupuri de producatori specializate în:
(1) producerea strugurilor de masă, prune,
nuci, migdal;
(2) miere de albine
Acestea au fost consultate la subiectele, acre
ţin de

Formele asociative de organizare si actele
necesare pentru înregistrare,

Pregătirea pachetului privind acreditarea ca
grup de producător,

Actele necesare pentru obţinerea subvenţiilor.

• Membrii grupurilor de vînzări au negociat
preţuri mai bune cu aproximativ 12% pentru
tranzacţiile comune.
• Productivitatea medie la ha a membrilor CS a
scăzut cu 8,2%, comparativ cu anul precedent
din cauza condiţiilor climaterice nefavorabile,
• Totuşi, scăderea roadei în grupurile asistate
este cu mult mai mică decât media pe ţară, și
reprezintă 22,6 %,
• Aceasta demonstrează, că respectarea tehnologiilor în conformitate cu bunele practici, minimalizează efectele negative ale schimbărilor
climatice.

CIFRE LA CAPITOLUL ”INVESTIŢII”
• 3 cooperative de lapte au investit 20.300 EURO
în echipament de răcire a laptelui;
• 1 cooperativă a construit un frigider de 500 de
tone pentru păstrarea fructelor cu costurile
totale ale investiţiei în sumă de 563.471 EURO
• 1 cooperativă a procurat echipament pentru
procesul de producţie a fructelor, în valoare de
151.185 EUR
• Grupul de producători specializat în apicultură
a investit în stupi şi mijloace adiacente producerii în valoare de 12.727 EURO

CONCLUZII
• Pentru grupurile neformale asistate este necesară amplificarea activităţilor prin completarea
acelor de nivel comunitar cu activităţi majore la
nivel de raioane şi regiuni;
• Ridicarea calităţii activităţilor desfășurate prin
integrarea necesitaţilor diferitor categorii de
beneficiari: gospodării familiare, businessul
agricol, întreprinderi agricole corporative, etc.;
• Organizarea activităţilor de interes sporit pentru prodicători, lucru care ar motiva și beneficiarii să contribuie financiar.

CONCLUZII
• Cazurile de succes în domeniul cooperării ne
demonstrează avantaje evidente prin cifre de
afaceri sporite, investiţii, accesarea pieţelor,
etc.
• Proiectele internaţionale de asistenţă au accelerat procesul de cooperare şi au în eneral, o
influienţă pozitivă asupra acestui proces.
• Totuși, în plan general performanţa în domeniul cooperării fermierilor este lentă, fiind în
special condiţionată de:
Capacitatea slabă de auto-organizare a producătorilor,
Lipsa capitalului de start la lansarea activităţilor,
Insuficienţa liderilor de încredere cu abilităţi
manageriale adecvate

Activităţile care ţin de proiectul de maketing
”AgraVista”
• Colectarea și plasarea preţurilor săptămânale
de pe 5 pieţe interne și sinteze lunare ale
preţurilor de pe pieţele externe: Polonia, Romania, Ucraina;
• Elaborarea şi plasarea a 323 noutăţi și comentarii despre tendinţele pieţei interne;
• Plasarea a 1811 oferte comerciale pe AgraVista, fapt care a contribuit la vânzările produselor
agricole;
• Circa 98,000 de utilizatori AgraVista au fost
înregistraţi în perioada de raportare , ceea
ce prezintă o creștere de 25% comparativ cu
2014 ;
• Au fost intermediate vânzări prin sistem in
sumă de cca 5,5 mln. Lei

În activitatea cu
GRUPURILE INFORMALE DE AGRICULTORI
• În 2015 a fost oferită asistenţă pentru 20 de
cercuri de studiu şi grupuri de vânzări, care au
implicat 385 de membri, dintre care 4 cercuri
de studiu formate numai din tinerii agricultori;
• Grupurile de vânzări au fost asistate în operarea a aproximativ 75 de tranzacţii comerciale
în valoare de 7,4 mln. MDL - de către consultanţii naţionali și regionali;

CONCLUZII
• Este necesar de sporit calitatea şi diversitatea
informaţiei plasate pe AgraVista prin:
– Efectuarea cercetărilor sectoriale de piaţă
– Diversificarea informaţiei pentru mediul
de afaceri
– Dinamizarea lucrului cu ofertele comerciale
• De promovat sistemul mai proactiv atât către
producători cât şi către operatorii pieţii, inclusiv prin e-banere.

Activitatea în domeniul
DEZVOLTĂRII AFACERILOR
• Aplicaţii pentru obţinerea subvenţiilor
– 577 dosare în sumă de 134,244,175 MDL;
• Asistenţă în elaborarea planurilor de afacere
– 21 planuri de afacere în sumă de
23,717,780 lei, 38% scădere comparativ
cu 2014;
• Asistenţă pentru obţinerea finanţării din contul
Creditului Polonez -3 planuri de afacere în
sumă de peste 3 mln. Euro pentru elevator,
combină și frigider cu casa de ambalare;
• IFAD - 5 planuri de afacere în sumă de
1,740,000 lei;
• PNAET -2 planuri de afacere în sumă de 850,
000 lei;
Activitate în vederea PROMOVĂRII CREDITELOR DIN PROGRAMUL FILIERA VINULUI
• 18 seminare regionale cu participarea a peste
• 436 potenţiali beneficiari
CONCLUZII
• Scăderea investiţiilor în agricultură în anul
2015 a fost influenţată de un șir de factori,
precum: criza din sectorul bancar, micșorarea
stocurilor valutare de rezervă a Băncii Naţionale, deprecierea valutei naţionale, etc.
• Toate acestea au dus la creșterea ratei dobânzii
la creditare şi restrângerea pieţei de creditare
cu circa 30% comparativ cu anul precedent.
• Alocarea resurselor pentru achitarea subvenţiilor în proporţie de numai 8% din fondul
aprobat, a fost un alt indiciu care a redus investiţiile.
• Pentru dezvoltarea afacerilor agricole , dar şi
pentru asigurarea activităţii operaţionale la
începutul anului agricol, este necesar ca Guvernul să garanteze:

Stabilitate indicatorilor macroeconomici şi
pe piaţa financiar-bancară,

Oferirea unor produse de creditare avantajoase pentru agricultori, inclusiv pentru
aprovizionare cu circulante,

Alocarea în termeni reali a resurselor
pentru fondul de subvenţionare, deoarece
majorarea virtuală a fondului, doar aduce
la acumularea datorilor, dar nu stimulează
dezvoltarea.
Activitate desfășurată în domeniul dezvoltării
CERCURILOR DE STUDII COMUNITARE
• 11 cercuri de studiu comunitare au activat în
2015, care au implicat 228 membri;
• Din totalul femeilor membre - 114 ocupă poziţii
de conducere în comunităţile lor;
• Cercurile de Studiu au realizat 9 acţiuni co-
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munitare în parteneriat cu APL, acestea fiind
orientate la dezvoltarea comunităţii în diverse
domeniile de interes
• Ca exemplu acţiunea “ Festivalul covoarelor”
sau “Apă curată pentru sănătatea noastră”.
Au mai fost desfășurate activităţi ce vizează
RETELELE FEMEILOR ANTREPRENOARE
A fost acordat suport în organizarea activităţilor pentru două reţele funcţionale de femei antreprenoare din spaţiul rural cu peste 350 membre
• În 2015 au fost organizate şi desfășurate 32 de
activităţi: seminare, vizite de studiu, ateliere,
mese rotunde, forumuri, etc cu implicarea a
cca 500 femei
• 2 turnee de studiu externe în Plonia şi Romania
• Forumul National al reţelelor femeilor antreprenoare din agricultură din regiunile: Nord,
centru, Sud, Transnistria si Găgăuzia.
Turneul de studiu Romania:
PRODUCEREA LEGUMELOR
ŞI PLANTELOR AROMATICE
• După finalizarea proiectului ACED reţelele de
femei antreprenoare au fost preluate de către
federaţia AGROinform
• Este necesar de continuat suportul activităţilor
reţelelor prin: facilitarea schimbului de informaţie, experienţa si cunoștinţe dintre reţelele
regionale.
• Dar si susţinerea in dezvoltarea instituţională
prin înregistrarea legală si obţinerea resurselor
financiare pentru funcţionare.
În cadrul Adunării Generale AGROinform,
vorbitorii au trasat problemele drastice cu care
se confruntă la acest moment ramura. Atât conducerea Federaţiei, în persoana Președintelui, Dl.
Alexei Ivanov, a Directorului executiv, Dna Aurelia
Bondari, a vice-directorului Dl. Iurie Hurmuzachi,
cât și producătorii agricoli, membrii AGROinform, s-au exprimat dur pe marginea politicilor
promovate de organele statale în domeniu. În
condiţiile unui an greu și secetos, cum a fost 2015,
întârzierea achitării subvenţiilor, povara fiscală și
accesul limitat la creditare, participanţii la Adunarea Generală s-au adresat direct factorilor de
decizie, prezenţi în sală – Viceministrului Agriculturii și Industriei Alimentare, Iurie Ușurelu, dar și
Președintelui comisiei parlamentare Agricultură
și Industrie Alimentară, Radu Mudreac, cerând
ca autorităţile să plece urechea la problemele cu
care se confruntă agricultorii, menţionând că orice
tărăgănare a luări deciziilor poate fi fatală pentru
gospodăriile ţărănești, dezastruoasă pentru ramura agricolă și distrugătoare pentu economia ţării în
general. La finalul Adunării Generale AGROinform,
a fost adoptată o rezoluţie, care conţine o ”radiografie a stării actuale de lucruri și măsurile care
trebuie luate în regim de urgenţă. Rezoluţia a fost
expediată tuturor organelor de decizie, finanţatorilor externi, partenerilor, membrilor AGROinform.
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Rezoluţia Adunării Generale AGROinform din 4 martie 2016
Participanţi la adunare – Consiliul de Administrare naţional, Consiliile de Administrare ale organizaţiilor regionale membre AGROinform,
membrii Federaţiei, președintele Comisiei parlamentare Agricultură și
industrie Alimentară, reprezentanţii Ministerului Agriculturii şi Industriei
Alimentare, reprezentanţii programelor și proiectelor internaţionale în
Moldova: IFAD, Filiera Vinului şi unitatea de implementare a Creditul
Polonez; directorii executivi ai organizaţiilor regionale, echipa oficiului
naţional de coordonare, reprezentanţii asociaţiilor de fermieri, mass-media. Total participanţi la adunare- 167 membri și invitaţi.
În urma prezentărilor și dezbaterilor, membrii Federaţiei AGROinform
au adoptat rezoluţia Adunării Generale, ce include cele mai principale
probleme vizate în cadrul discursurilor.


Mecanismele de susţinere a afacerilor noi ale familiilor tinere la sate
sunt insuficiente, iar sprijinul mai sporit pentru această categorie
va stimula, de rând cu altele, şi rezolvarea problemei demografice
în spaţiul rural;

Se solicită debursarea resurselor pentru fondul de subvenţionare
către Agenţia de Plăti și Intervenţii în Agricultură, cu planificarea
tranșelor trimestriale şi executarea acestora.

I. SITUAŢIA GENERALĂ ÎN AGRICULTURĂ
Pe parcursul anului 2015 economia Moldovei a fost influenţată de
un șir de factori, precum: restricţiile comerciale impuse de Federatia
Rusă și recesiunea din această ţară, criza din Ucraina, problemele în
sectorul bancar, seceta din vară etc. Ca rezultat, au scăzut volumele
producţiei de mărfuri și servicii, comerţul exterior și investiţiile. Moneda
naţională s-a depreciat esenţial și în consecinţă a crescut inflaţia și
ratele dobânzilor la credite.
Prin urmare, evoluţia sectorului agricol în anul 2015 a fost influenţată negativ atât de criza economică și cea din sectorul bancar, de
condiţiile climaterice nefavorabile, cât și de politicile agricole defectuoase ale guvernării. Elaborarea pachetului agricol a fost o iniţiativă benefică
însă realizarea acestei intenţii a fost doar parţială.
Membrii AGROinform constată că activitatea în sectorul agricol
devine tot mai dificilă, iar agricultorii abandonează această muncă și îşi
caută de lucru la oraş sau migrează peste hotare. Problemele principale
accentuate de agricultori, dar și domeniile de implicare stringentă din
partea instituţiilor statale sunt următoarele:

III. STABILITATEA MACROECONOMICĂ
ȘI FINANŢAREA SECTORULUI AGRICOL
Problemele din sectorul bancar au afectat grav piaţa valutară
internă. În anul 2015 moneda naţională a marcat o depreciere de 25,9%
fată de dolarul SUA. Aceasta a dus la creșterea ratei de creditare pentru
investiţii cu 8% iar la mijloacele circulante cu circa 15%. Adiţional, piaţa
de creditare în anul 2015 a marcat o micșorare de circa 30%, iar creditele pentru fondurile circulate au fost greu accesibile. Concomitent, în anul
2015 a fost înregistrată o creștere semnificativă a preţurilor la mijloacele
circulante. Pentru relansarea dezvoltării sectorului şi asigurarea activităţii
operaţionale, solicităm:

Guvernului Republicii Moldova să direcţioneze atenţia asupra faptului
că producătorii agricoli din Republica Moldova plătesc cu 30%40% mai scump pentru mijloacele de producere comparativ cu
producătorii din ţările vecine și respectiv să iniţieze acţiuni concrete
pentru soluţionarea acestei probleme ce diminuează competitivitatea
produselor autohtone.

Instituţiilor statutului să garanteze stabilitatea indicatorilor macroeconomici şi pe piaţa financiar-bancară cu oferirea unor produse de
creditare avantajoase pentru agricultori, inclusiv pentru aprovizionare
cu circulante. Este foarte importantă, pentru agenţii economici
din agricultură, micșorarea ratei dobânzii bancare pentru sporirea
competitivităţii.

II. SUBVENŢIONAREA SECTORULUI AGRICOL
Principalul obiectiv urmărit actual prin subvenţionarea producătorilor agricoli este capitalizarea și sporirea competitivităţii sectorului
agricol. Alocarea mijloacelor fondului de subvenţionare din an în an se
tergiversează tot mai mult, fapta care în final duce la acumularea constantă a datoriilor şi nu stimulează investiţiile. De exemplu în anul 2015,
pentru aplicaţiile depuse şi acceptate au fost debursate fonduri în mărime
de 15%, adică 56,4 mln. lei. Mai mult, nu există o fundamentare clară a
suportului excesiv pentru anumite sectoare în defavoarea altor sectoare
pentru care sunt atribuite resurse foarte mici. Din aceste considerente
credem că este obligatorie revizuirea politicii de subvenţionare şi anume:

Fondul de subvenţionare a producătorilor agricoli este insuficient
şi nu poate acoperi datoriile acumulate plus solicitările aferente
anului de activitate. Pentru anul 2016 există necesitatea presantă
de: (1) majorare a fondului de subvenţionare a agriculturii cel puţin
până la 1,0 mlrd.lei (2) accesarea fondului ENPARD; (3) achitarea
datoriilor din 2015 în termeni restrânși pentru a asigura cu mijloace
desfășurarea lucrărilor de primăvară.

Priorităţile programului de subvenţionare se modifică în fiecare
an, ceia ce nu permite planificarea strategică a investiţiilor în
agricultură. Este necesar neîntârziat de a aproba legea cu privire la
subvenţionare.

Alocarea resurselor pentru măsurile de sprijin nu este echitabilă
fiind preponderent direcţionată spre sectoarele dominate de întreprinderile agricole mari în defavoarea gospodăriilor de familie ce
sunt antrenate in sectoare intensive precum legumicultura si alte
sectoare;

IV. POLITICI SECTORIALE
O atenţie sporită este solicitată politicilor sectoriale, care actualmente sunt diluate și incoerente. Membrii Federaţiei AGROinform evidenţiază câteva puncte strategice în acest domeniu:

Susţinerea sectorului zootehnic este insuficientă şi ineficienta,
deoarece producătorii de produse lactate activează în condiţii de
concurenţă neloială. Piaţa moldovenească de lapte și produse
lactate este invadată de importul extern la un cost redus în baza
laptelui praf şi altor grăsimi vegetale. În acest context, este urgent
necesară intervenţia Ministerului Agriculturii şi Agenţiei Naţionale
pentru Siguranţa Alimentelor în modificarea legislaţiei în vigoare
care ar prevedea obligativitatea indicării componenţei produsului pe
ambalajele produselor lactate. Doar produselor cu conţinut integral
de lapte natural să li se permită denumirile de: unt, lapte, lapte acru,
chefir, smântână, brânză etc. Pentru celelalte produse care nu sunt
compuse integral din lapte natural să fie utilizate alte denumiri. De
asemenea este necesar de revizuit taxele vamale pentru produsele
din Ucraina, care, la rândul ei, deja a stabilit taxe pentru importul
produselor moldovenești.

Sectorul de producere a legumelor este unul subdezvoltat, iar
comparativ cu sectorul fructelor se plasează cu cel puţin 10 ani
întârziere ca infrastructură și investiţii în tehnologii moderne. În
același timp importanţa economică a acestei ramuri rezultă din
ponderea legumelor în alimentaţia populaţiei, folosirea intensivă a
terenurilor și a forţei de muncă, obţinerea unui volum de producţie
sporit, precum și a unor venituri substanţiale. Modernizarea sectorului de producere a legumelor se impune fără amânare prin susţinerea

dinamică a sectorului şi subvenţionarea infrastructurii de păstrare,
calibrare şi ambalare. De asemenea este necesar de a subvenţiona și
producerea răsadului în sere, deoarece de calitatea acestuia depinde
productivitatea şi calitatea legumelor.

Sectorul pomicol este necontenit distorsionat de restricţiile impuse
de Rusia şi aici, susţinerea cea mai adecvată este în diversificarea
pieţelor de desfacere. Un alt aspect ce se impune, este insuficienţa
specialiștilor in domeniu şi necesitatea dezvoltării structurilor de transfer tehnologic, atât prin finanţarea direcţionata a știinţei din domeniu
cât şi prin importul tehnologiilor și inovaţiilor din EU și alte state.

Sectorul cerealier se confruntă cu lipsa tehnologiilor performante
şi insuficienţă echipamentului agricol modern care este excesiv de
costisitor. Aceste deficienţe duc la recolte reduse şi profit scăzut.
Mai mult ca atât, monopolizarea pieţei afectează şi mai mult acest
sector.
V. FORŢA DE MUNCĂ
O parte semnificativă a lucrărilor agricole sînt efectuate de către
zilieri, iar angajarea şi plata muncii lor este anevoioasă. Legislaţia cere
un număr mare de documente și etape pentru angajarea legală a acestora. Este necesar de a adopta legea cu privire la zilieri după modelele
europene existente.
VI. IRIGAREA DIN APELE SUBTERANE
Seceta este un fenomen, frecvenţa căruia a sporit în mod semnificativ pe parcursul ultimilor ani, având un impact negativ asupra dezvoltării agriculturii. Soluţionarea acestei probleme ar fi posibilă prin adoptarea
cadrului legal care ar permite utilizarea apelor subterane în scop de
irigare, în special în zonele în care nu există surse necesare de apă de
suprafaţă, dar există suficiente rezerve de ape subterane.
VII. INFORMARE ȘI CONSULTANŢĂ AGRICOLĂ
Există necesitatea stringentă de modernizare a serviciilor de
extensiune concomitent cu modernizarea agriculturii. În prezent consultanţa agricolă este slab conectată la inovaţii şi știinţă şi nu corespunde
solicitărilor din partea fermierilor. Organizaţiile de fermieri nu dispun
de resurse pentru dezvoltarea şi/sau diversificarea acestor servicii, iar
serviciul public de extensiune oferă preponderent consultanţă generală
și/sau tehnică. Strategia de dezvoltare a serviciilor de extensiune trebuie
să fie revizuită prin principiul incluziunii și durabilităţii, vizând în egală
măsură serviciile publice şi private, iar ministerul trebuie să-și asume
rolul de coordonare pentru asigurarea serviciilor de calitate în domeniul
consultanţei agricole.
Postul public de televiziune acordă insuficient timp de emisie pentru
reflectarea problemelor cu care se confruntă producătorii agricoli, iar
emisiunea „Rapsodia satului” este extrem de restrânsă şi nu reușește
elucidarea tuturor problemelor cotidiene.
DECIZII FINALE
1. Adoptarea Rezoluţiei Adunării Generale a Federaţiei Naţionale a
Producătorilor Agricoli din Moldova „AGROinform” în calitate de
document de poziţie pentru anul 2016, care va fi transmis tuturor
organelor guvernamentale vizate.
2. Evaluarea progreselor privind dialogul şi procesul de soluţionare a
problemelor abordate la 100 de zile de investire a guvernului actual.
În cazul estimării rezultatelor nesatisfăcătoare, va fi necesar de
întrunit consiliile organizaţiilor de profil pentru elaborarea unui plan
de acţiuni, inclusiv organizarea protestelor legitime pentru apărarea
drepturilor economice a agricultorilor.
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EDITORIAL

PROBLEME VECHI…. ȘI NOI
În debutul conferinţei de presă
reprezentanţii asociaţiilor producătorilor agricoli au venit cu o ”diagnoză” a situaţiei actuale în ramură,
care confirmă faptul că o nouă
povară, pusă pe umerii agricultorilor
este inadmisibilă și ar aduce sectorul
de-a dreptul la sapă de lemn. Anul
agricol 2015, după cum se știe, a fost
unul greu pentru fermieri. În urma
secetei pierderile s-au ridicat la
aproximativ șase mld. lei. Totuși, în

pofida secetei, s-au făcut și investiţii
în agricultură, în procesarea produselor alimentare – în valoare de circa
trei mld. lei. Cât despre susţinere din
partea statului, din cele 610 mln. lei
prevăzute în fondul de subvenţionare au fost alocate doar 57 mln. lei.
Totuși, ca urmare a insistenţelor și
protestelor organizate de către agricultori, cei de la guvernare au găsit
de cuviinţă să se așeze la masa de
discuţii pentru a elabora acel pachet
agricol. În consecinţă, din tot ce s-a
cerut în cadrul acestui pachet de
legi în susţinerea agricultorilor, s-a
modificat legea cu privire la piaţa
produselor petroliere (care, cu toate
că a intrat în vigoare în februarie,
2016, încă nu este funcţională, deoarece nu sunt toate regulamentele);
a mai fost adoptată legea cu privire
la piaţa produselor agroalimentare
(care nu este funcţională, de asemenea, pentru că nu sunt regulamentele respective).

În aceste condiţii, în noul proiect
al politicii Bugetar-Fiscale pentru
2016 se prevede majorarea impozitului funciar cu 15% (de la 1,5 lei
pentru un grad/ha până la 1,73 lei).
Pe lângă asta mai este și incertitudinea legată de subvenţionarea
pentru anul 2016 – nu este clar care
va fi până la urmă cifra și cum vor fi
repartizaţi banii ( asta luând în calcul toate datoriile anterioare). O altă
problemă, care este foarte stringentă ţine de Legea Apelor. Agricultorii
cer să li se permită utilizarea apelor
subterane în scopuri de irigare.
”În cazul majorării impozitului
funciar cu 15% la prima vedere se
invocă motivul că acest impozit

nu a fost indexat de câţiva ani. Dar
momentul acestei majorări este
ales foarte nepotrivit! În condiţiile
în care se teriversează acel pachet
agricol, după ce am văzut ce s-a
întâmplat la ANSA, că tot producătorii noștri au avut de suferit atunci
când sperau să-și comercializeze
producţia și au rămas cu merele în
frigidere, iar sub pavilionul Moldovei
merele poloneze au fost exportate
prin câteva ţări în Federaţia Rusă.
Dacă în 2015 agricultorii s-au mai
descurcat datorită rezervelor din
anii precedenţi, în 2016 noi intrăm
fără rezerve. Preţurile la producţia
agricolă în lunile ianuarie-februarie
s-au micșorat cu 20% comparativ cu
preţurile care au fost în toamnă. În
toate aceste condiţii, o încercare de a
majora presiunea asupra producătorilor agricoli este neargumentată nu

doar sub aspect economic. Din punctul nostru de vedere este lipsit de
orice morală!”, a declarat în cadrul
conferinţei de presă președintele
UniAgroProtect, Alexandru Slusari.
Astfel, agricultorii caută soluţii
de a se face auziţi. ” Începând cu
ziua de astăzi, noi ne von organiza,
vom anunţa ședinţa consiliilor noastre administrative, în cadrul cărora
vom analiza situaţia și vom propune
niște acţiuni, care să trezească din
amorţire factorii de decizie. Vom
exercita presiuni care să aducă
într-un final la rezolvarea situaţiei.”, precizează Valeriu Cosarciuc,
președintele Federaţiei Naţionale a
Fermierilor.
În același context, directorul
executive al Asociaţiei Producătorilor și Exportatorilor de fructe
Moldova Fruct, Iurie Fală, a ţinut să
menţioneze: ”Noi, aceste organizaţii,
care suntem în faţa Dvs, am mers
întotdeauna la dialog cu autorităţile.
Dar ni se creează impresia că, pe an
ce trece, atitudinea faţă de agricultură se înrăutăţește. Ramura a fost
inclusă în strategia naţională pentru
dezvoltare, totodată lucrurile au
rămas parcă pe loc.”
”Am fost plăcut impresionaţi
când a început lucrul și cum a derulat acesta, în ce privește Pachetul
Agricol. Faptul că trei legi au trecut,
este bine. Trei legi, totuși nu au
trecut! Vorbind despre subvenţionare, avem o situaţie fără precedent.
Eu nu-mi amintesc așa situaţii, când
bugetul care a fost prevăzut pentru
subvenţii nu a fost realizat. Ce să le
spunem acum membrilor Asociaţiilor noastre?
Noi suntem membrii ai Platformei agricole de la Bruxelles. La ultima ședinţă, Georgia, care are același
statut ca și Moldova, vorbea despre
fondurile ENPARD II, pentru că ei
deja finalizează ENPARD I. Ei bine,
noi abia așteptăm programul de vreo
2-3 ani. Cu ce suntem mai inferiori?
Cum a reușit Georgia, iar noi – nu?
Cât despre stabilitatea macroeconomică și sectorul agricol, pe fondul
scumpirilor de anul trecut, ne-am
mai ciocnit de faptul că nu putem
lua credite! Băncile au scumpit
creditele pentru fondurile fixe cu
8-10%, pentru circulante – chiar și
cu 15%. În aceeași situaţie precară se află și politicile sectoriale. Pe
fondul tuturor problemelor enunţate,
noi ne exprimăm complet dezacordul
faţă de majorarea impozitului funciar - aș spune – un fel de ”lovitură
sub centură!” a apreciat în cadrul
conferinţei de presă Iurie Hurmuzachi, vice-directorul Federaţiei Naţionale a Agricultorilor din Moldova,
AGROinform.
În aceste condiţii, membrii asociaţiilor producătorilor agricoli cer
Parlamentului să nu voteze nicio
iniţiativă care ar majora presiunea
fiscală asupra fermierilor.
S.V

Stela VDOVÎI
Redactor-șef

CU ”OPTIMISMUL SOCIAL” LA PĂMÂNT
SAU

ÎNCOTRO SE ÎNDREAPTĂ MOLDOVA
În Moldova se atestă cel mai mic nivel al „optimismului social” din ultimii 15 ani, arată datele
unui nou sondaj, realizat de Centrul de Investigaţii
Sociologice și Marketing CBS-AXA în luna februarie 2016. Ca regulă, astfel de sondaje se desfăşoară, pe un eşantion restrâns (în cazul dat - de
1491 oameni din 12 regiuni, cu marja de eroare
de 2,6%), totuși, rezultatele pot fi luate în calcul,
dacă se dorește o impresie de ansamblu cu privire
la tendinţele din societate.
Las subiectele care ţin de preferinţele politice ale moldovenilor și încrederea acestora în
politicieni publicaţiilor care știu (sau cred că știu)
regulile de joc și tacticile politicului moldav. Pe
unde mai pui că în cazul unor sondaje de acest
fel, capitolele care se referă la politic, se spune
că sunt realizate la comandă… Să vedem ce au
răspuns oamenii, fiind întrebaţi despre problemele sociale, cu care se confruntă și despre nivelul
de trai. Și aici, aruncând o privire asupra statisticilor, înţeleg că uneori și cifrele seci te pot aduce
la disperare!
54% dintre participanţii la sondaj au spus că
sărăcia espe principala problemă care le otrăvește
viaţa! 49% nu pot trăi liniștit din cauza preţurilor
prea mari iar 47% au declarat că problema numărul unu a Moldovei este corupţia. Să-ţi închipui
numai! Jumătate dintre moldoveni sunt SĂRACI!
Înţeleg că au fost întrebate persoane mature, dar
săraci, reiese că sunt, deopotrivă și copiii lor, copii
care cresc, educaţi fiind de părinţi cu conștiinţă de
om sărac! Ăsta, da, ”optimism social”!
Și cum să educăm patriotism, dragoste de patrie și mândrie de ţară, din moment ce 85% dintre
moldovenii chestionaţi sunt de părere că ţara se
îndreaptă într-o deirecţie greșită? Un nivel atât
de mic a fost doar la începutul secolului, după
criza financiar-economică din anul 1998. Totodată,
nouă din zece respondenţi sunt nemulţumiţi de
situaţia social-economică (mă bucur sincer pentru
cele doar 12% dintre intervievaţi, care au spus că
sunt mulţumiţi). Nivelul mic de trai, instabilitatea
politică şi disperarea au dus la pierderea încrederii cetăţenilor faţă de instituţiile de stat, se mai
arată în studiu. Și, cui mai cred oamenii în acest
caz? Cel mai înalt nivel de încredere îl păstrează
biserica -77%, urmată de primărie şi presă. Ăsta,
da, ”optimism social”!
Da, cifre seci, care ne pot aduce la disperare!
Sau ne pot face să conștientizăm situaţia, să înţelegem că mai departe, în această ”direcţie greșită”
nu se mai poate merge, să ne facă să ridicăm
capul sus, să suflecăm mânicile, să ne apucăm de
treabă, să ne cerem drepturile. Suntem o mână de
oameni harnici și deștepţi, care trăiesc pe o palmă
de pământ mănos și roditor.
Dacă aș fi fost printre respondenţii acelui sondaj, aș fi spus că îmi doresc ca ”optimismul social”
în Moldova să nu mai fie la pământ! Dar voi?....
Uite-așa, o lecţie de ”optimism social”, pe care am
desprins-o din cifrele seci ale unui recent sondaj.
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SCHEMELE FRAUDULOASE DE EXPORT A MERELOR POLONEZE
CU CERTIFICATE MOLDOVENEȘTI 

PREJUDICIU PENTRU IMAGINEA ŢĂRII
Deja de mai multe luni Moldova este în centrul
unui scandal grav, legat de scheme corupte de
reexport a merelor, provenite din ţări europene în
Federaţia Rusă, însoţite de certificate fitosanitare,
eliberate de autorităţile moldovenești. Un scandal
care pe lângă faptul că afectează exportul, situaţia
și așa extremă în care se află producătorii agricoli
autohtini, ne distruge totalmente imaginea ţării.
Iar reacţia autorutăţilor din Rusia, după cum era
de așteptat, nu a întârziat să apară! Pe data de 4
martie, pe site-ul oficial al autorităţii sanitar-veterinare din Rusia, Rosselhoznadzor, a fost plasată
informaţia, privind măsurile de înăsprire a condiţiilor de export a producţiei vegetale cu certificate
fitosanitare moldovenești. Mai jos aducem integral
decizia emisă de Rosselhoznadzor.

”О мерах Россельхознадзора по пресечению контрабандных
поставок европейской
растительной продукции через Белоруссию с использованием
молдавских фитосанитарных сертификатов
4 марта 2016 г.
После разрешения
Россельхознадзором
поставок на российский
рынок растительной продукции с ряда молдавских предприятий, отмечено резкое увеличение
грузопотока продукции
с молдавскими фитосанитарными сертификатами, поставляемой
в Россию сложными
логистическими путями
через Белоруссию. По заключению экспертов, по
видам и сортам для эта
продукция характерна
не для Молдавии, а для
стран Европейского союза. Как уже отмечалось,
Россельхознадзором уже
выявлялись молдавские
предприятия, поставляющие на территорию
России не характерную
для Молдовы подкарантинную продукцию.
По инициативе Россельхознадзора, в конце

января текущего года
проведены переговоры с
национальной службой
карантина и защиты
растений Белоруссии,
на которых белорусской
стороне было указано
на недопущение оформления реэкспортных
фитосанитарных сертификатов на подкарантинную продукцию, предназначенную для отправки
в Россию с признаками,
не характерными для
якобы экспортирующей
стороны.
Россельхознадзор с
сожалением отмечает
отсутствие действенного
контроля с белорусской
стороны, что привело
к дальнейшему наращиванию объема поставок на территорию
России сомнительной по
происхождению растительной продукции,
поступающей с молдавскими фитосанитарными сертификатами через
Белоруссию.
Во избежание ввоза продукции, запрещенной к ввозу на
территорию России в
соответствии с особыми экономическими
мерами, принятыми в
ответ на антироссийские
санкции, а также для

Astfel, cel mai grav ar
fi, dacă în urma acestui
scandal, Federaţia Rusă
ar impune un embargou total pentru merele
moldovenești. Din cauza
schemelor utilizate de
unii funcţionari corupţi
va avea de suferit întreaga ramură a agriculturii,
dar și economia ţării, este
de părere Președintele
comisiei parlamentare
Agricultură și Industrie
Alimentară, Radu Mudreac. Solicitat de ”Agromediainform”, Dumnealui

intră valuta. În urma interdicţiilor impuse de către
Federaţia Rusă la exportul
produselor moldovenești,
noi am încercat prin toate
căile și posibilităţile de
care dispunem să deblocăm oarecum exportul
către Rusia. Cu atât mai
mult, cu cât ne aducem
aminte toţi despre anul în
care agricultorii au avut
pierderi colosale iar tone
de mere au îngheţat pe
copaci. În momentul în
care s-a ajuns la o înţelegere cu Federaţia Rusă,
personal am semnat și am
dat garanţii că acele firme
care urmează să exporte
producţia n-o să se ocupe
de prostii.
De fapt, prin acel
certificat fitosanitar,
eliberat de către ANSA,
statul garantează faţă de
alt stat calitatea produselor care urmează a fi
exportate. Acum s-a ajuns
la situaţia în care unele
întreprinderi, dar eu nici
nu le-aș numi întreprinderi, mai curând, niște
afaceriști, cu suportul
unor funcţionari de stat
corupţi, au exportat mere
din Polonia, Olanda și din
alte ţări europene în baza
certificatelor fitosanitare
moldovenști. Desigur,
noi am fost sesizaţi de
nenumărate ori de către
autorităţile din Rusia cu
privire la aceste cazuri,
care ar putea duce la
introducerea unui embar-

s-a expus pe marginea
acestui subiet..
- Ţara se poate dezvolta atunci când exportă
producţia, și chiar nu are
importanţă unde – către
Est sau Vest. Să luăm de
exemplu, ţările de succes –
acolo unde este promovat
exportul, agenţii economici
reușesc să-și acumuleze
un venit ca să-l investească mai apoi în dezvoltare.
În plus, exportul este acel
macanism prin care în ţară

gou total pentru producţia
moldovenească din cauza
inposibilităţii statului de
a supraveghea originea
produselor care ajung în
Federaţia Rusă. Riscăm în
definitiv să ne pomenim
cu un embargou pe bază
de corupţie! În calitate de
președinte al Comisiei de
profil, am adresat un șir
de interpelări către ANSA,
Ministerul Agriculturii,
l-am sesizat și pe primministrul Pavel Filip că

содействию экспорту
действительно молдавской растительной продукции в Россию, Россельхознадзор полагает
необходимым ввести
временные ограничения
на ввоз подкарантинной
продукции с молдавскими фитосанитарными
сертификатами через
территорию Белоруссии
с 14 марта 2016 года.
Ввоз молдавской
растительной продукции в Россию будет
осуществляться при ее
сопровождении молдавскими фитосанитарными
сертификатами, оформленными на получателей, зарегистрированных
на территории России,
и исключительно через
пункты пропуска, расположенные в Белгородской, Курской и Брянской областях.”

ceia ce se întâmplă nu e
bine. Este o schema de
scurtă durată, dar în urma
căreia va fi pusă la bătaie
securitatea economică a
statului. Iar agenţii economici, producătorii, nu
vor mai avea ce să facă cu
producţia lor. La interpelările noastre am primit
niște răspunsuri evazive,
și nu unele concrete, care
să poată sta la baza unor
decizii radicale. A urmat
apoi reacţia Rosselhoznadzor, cu înăsprirea
controlului asupra exporturilor de producţie,
însoţită de certificate
fitosanitare moldovenești.
Este o situaţie alarmantă,
aș spune mai mult, este
tragică, atunci când statul
nu poate asigura elibe-

au fost suspendaţi din
funcţii, continuând să
elibereze certificate fără
nicio remușcare pentru că ar fi implicaţi în
careva scheme. Noi am
mai făcut zeci de interpelări către de organele
de drept – procuratură,
CNA, prim-ministru, dar
Vă spun sincer, în cazul
în care, Doamne ferește!
ne vom pomeni din nou
cu interdicţie totală la
export, nici pedepsirea
persoanelor implicate în
aceste scheme nu va salva
situaţia dezastruoasă, în
care riscăm să ne pomenim. Așteptăm în continuare ca statul să ia careva
măsuri. Până la ziua de
astăzi nu cunoaștem să
fi fost sancţionat veun

rarea certificatelor, când
funcţionarii se ocupă de
prostii. Doar acele mere
poloneze nu erau exportate în baza unor certificate
fitosanitare false, cum
se vorbea anterior, ele se
exportau în baza unor certificate eliberate de către
instituţiile de stat de la
noi. Atunci când producţia ajungea în Belarus,
era solicitată prin poșta
electronica confirmarea
eliberării certificatelor
și de fiecare data ANSA
confirma autenticitatea
actelor. Este tragic ceea ce
s-a întâmplat!
- Cunoașteţi care este
soarta de mai departe a
persoanelor implicate în
aceste scheme, cum li s-a
mai spus de ”moldovenizare” a merelor?
- Cu o lună în urmă
în comisie au fost efectuate audieri a conducerii
ANSA. Cu părere de rău,
au fost delegaţi unii șefi
de direcţii, conducerea
nu s-a prezentat în faţa
deputaţilor cu informaţia
pe care am solicitat-o. La
acel moment, funcţionarii
implicaţi nici măcar nu

funcţionar.
- Poate fi calculat
cumva prejudiciul adus de
schema respectivă?
- Personal merg foarte
des în teritoriu, unde am
întâlniri cu producătorii
agricoli care bat alarma
și cer rezolvarea situaţiei.
Nu este exclus faptul că,
în urma acestui caz, am
putea pierde încrederea
și a altor ţări în care ne
exportăm producţia. Iar
cât despre prejudiciu…
Prejudiciul este de imagine de ţară mai întâi
de toate, pentru care am
putea plăti prea scump în
condiţiile în care economia și fără de asta se află
într-o criză serioasă.
Precizăm că Agenţia
Naţională pentru Siguranţa Alimentelor a lansat
o investigaţie internă.
Aceasta este o consecinţă
a deciziei Rosselkhoznadzor-ului de a înăspri
normele privind importul
fructelor moldovenești.
Interviul la acest subiect a fost realizat la solicitarea cititorilor ziarului
AgroMediaInform.
S.V.
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ACHITAREA COMPENSAŢIILOR
SE AMÂNĂ DIN NOU!

Producătorii moldoveni de mere, prune și struguri,
care au fost afectaţi de restricţiile impuse de Federaţia Rusă la export în 2014 și sînt în așteptarea
transferului de compensaţii din mijloacele Băncii
Mondiale, vor putea primi acești bani pînă la sfîrșitul
lunii martie curent. Anunţul a fost făcut de Agenţia
de Intervenţie și Plăţi pentru Agricultură (AIPA).
AIPA explică întîrzierea alocării banilor prin motive
tehnice ce ţin de implementarea din 1 ianuarie 2016 a
codului IBAN la efectuarea transferurilor naţionale.

VOM AVEA UN SISTEM DE ALERTĂ
ÎN CAZ DE PERICOLE ALIMENTARE

Cabinetul de miniștri a aprobat o hotărâre de
Guvern prin care ar putea să fie instituit un sistem
rapid de alertă pentru alimente și furaje. În cazul
în care va fi identificat un pericol alimenta, sistemul va alerta mai multe instituţii ale statului.
Aceasta va fi o reţea
de comunicare pentru
notificarea unui risc direct
și indirect asupra sănătăţii
umane care ar putea veni
din produsele alimentare sau din hrana pentru
animale. Acesta sistem va
implica Agenţia Naţională
pentru siguranţa Alimentelor, Ministerul Sănătăţii,
Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Serviciul Vamal și
Agenţia pentru Protecţia
Consumatorilor.
În cazul în care un lot

de alimente va fi considerat periculos, ANSA
va transmite membrilor
reţelei informaţia despe
produs, iar punctele de
control vamal, în cazul
produselor de import, vor
fi notificate despre pericol.
Informaţiile de care
dispun membrii reţelei
legate de riscul asupra
sănătăţii umane prezentat
de produse alimentare și
de hrana pentru animale
vor fi disponibile pentru
societatea civilă, iar oamenii vor putea afla natura
riscului și măsurile luate.

După cum a comunicat
Agenţia, pe parcursul anului trecut au fost depuse
circa 6 mii de cereri de
către producătorii de mere,
prune și struguri din Moldova, care au fost afectaţi
de embargoul impus de
Rusia în anul 2014. Suma
totală a compensaţiilor
solicitate a depășit 56 de
milioane de lei. Totodată,
pînă la sfîrșitul anului
2015, au beneficiat de
compensaţii circa 3,5 mii
de producători de fructe și
struguri. Ceilalţi agricul-

tori vor primi banii pînă la
finele lunii martie.
Trebuie menţionat că,
anterior, Banca Mondială, în
cadrul Acordului de finanţare suplimentară a Proiectului „Agricultura competitivă a Moldovei” (MAC-P), a
alocat 12 mil. dolari pentru
achitarea compensaţiilor
agricultorilor afectaţi de
restricţiile impuse de Rusia
în anul 2014. Subvenţiile
acordate fermierilor moldoveni urmează să compenseze
diferenţa dintre preţul aproximativ de export al vînzării

producţiei în condiţii normale (fără embargo) și preţul de
vînzare pe piaţa internă.
Conform condiţiilor
finanţării, de asistenţa BM
pot beneficia producătorii de
fructe și struguri (persoane
fizice și juridice) care deţin
în proprietate și/sau în folosinţă plantaţii pomicole de
măr, prun și viticole, care nu
depășesc fiecare 15 ha.
Asistenţa financiară pentru producătorii agricoli este
stabilită în dolari SUA, dar
se acordă în lei moldovenești
conform cursului 19,3 lei un

dolar. În particular, asistenţa
a fost acordată în valoare de
1,93 lei pentru 1 kg mere,
predat întreprinderilor de
procesare, precum și 1,35 lei
– pentru 1 kg prune. Pentru
producătorii de struguri de
soiuri tehnice compensaţia
a constituit 1,54 lei 1 kg de
struguri de soiuri europene,
livrat întreprinderilor de
procesare pînă la 15 noiembrie 2014, precum și 0,77 lei
pentru 1 kg de struguri de
soiul Isabella, livrat întreprinderilor de procesare pînă
la 1 noiembrie 2014.

CONSECINŢELE UTILIZĂRII
ANTIBIOTICELOR ÎN AGRICULTURĂ
Ministerul Economiei
și Agenţia pentru Protecţia
Consumatorilor desfășoară,
în perioada, 14-18 martie
2016, o serie de evenimente
dedicate Zilei Mondiale a
Drepturilor Consumatorilor,
cu genericul „Săptămâna
de informare a consumatorilor”. Pe 15 martie, ziua în
care se consemnează Ziua
Mondială a Drepturilor
Consumatorilor, Ministerul
Economiei a organizat o
masa rotundă pe tema propusă pentru anul curent de
Organizaţia Internaţională
a Uniunilor de Consumatori
- „Antibioticele din meniu”.

la om”), Agenţia pentru Protecţia
Consumatorilor (,,Succesele
și problemele implementării
cadrului legal bazat pe normele
europene”) ș.a.
Potrivit organizaţiilor
internaţionale de profil, rezistenţa la antibiotice este una
dintre cele mai mari ameninţări la nivel mondial cu care
se confruntă astăzi omenirea.
Conform datelor statistice,
aproximativ jumătate din
antibioticele produse la nivel
mondial sunt folosite în domeniul agricol, și o mare parte
din acestea sunt folosite la
creșterea rapidă a animalelor

și, mai ales, la prevenirea bolilor decât la tratarea acestora.
Îngrijorarea la nivel mondial
cu privire la utilizarea excesivă
a antibioticelor în agricultură se datorează ritmului de
creștere a volumului de antibiotice utilizate în agricultură.
Dacă în 2010 se utiliza 63,0
mii tone, către 2030 acest
volum va ajunge la 103,0 mii
tone. Supraconsumul de antibiotice a condiţionat apariţia
bacteriilor rezistente la ele.
Conform prognozelor până în
anul 2050 din cauza rezistenţei antimicrobiene, numărul
deceselor la nivel mondial ar

Evenimentul a inclus
prezentări ale reprezentanţilor
de la Agenţia Naţională pentru
Siguranţa Alimentelor (,,Utilizarea antibioticelor în sectorul
zootehnic”), Centrul Naţional
de Sănătate Publică (,,Supravegherea fenomenului rezistenţei
antimicrobiene în contextul promovării strategiei naţionale de
consum prudent de antibiotice

putea crește semnificativ.
Menţionăm că anual, pe
15 martie, în întreaga lume,
au loc manifestări dedicate cunoaşterii şi protejării drepturilor consumatorilor. Organizaţia Internaţională a Uniunilor
de Consumatori „Consumers
International” propune o temă
a evenimentului, referitoare
la accesul la bunuri şi servicii,
la informarea consumatorilor,
subiecte de real interes pentru
toţi consumatorii din întreaga
lume. Anul acesta, conform calendarului realizat de „Consumers International”, tema zilei
este „Antibioticele din meniu”.
Tema este actuală pentru toate
ţările, deoarece vine să atenţioneze asupra unei eventuale
crize internaţionale majore de
sănătate publică.

MOLDSILVA INTERZICE DIN TOAMNĂ
TĂIEREA PĂDURILOR

PESTE PATRU ANI MULT MAI MULTĂ ENERGIE PE CARE O VOM CONSUMA

Tăierea copacilor în pădurile Moldovei
va fi interzisă de la 1 octombrie. Un
ordin în acest sens a fost semnat pe
data de 1 martie de către directorul
Agenţiei Moldsilva, Ion Cebanu.

Legea privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile a fost aprobată în
lectură finală de Parlament. Potrivit prevederilor alestei legi, resursele energetice primare
vor fi diversificate, așa încât deja până în
anul 2020 ponderea energiei din surse rege-

Potrivit unui comunicat al Agenţiei, problema tăierii neautorizate a fost
discutată la o şedinţă specială, la care
directorul a cerut „reabilitarea pădurilor
prin protejarea fîşiilor existente şi sădirea
copacilor noi”. Gospodăriilor silvice le-a fost
ordonat să revadă sectoarele selectate pentru tăiere în toamna anilor 2016 şi 2017.
Scopul acestor modificări este protejarea şi
prevenirea defrişării, precum şi păstrarea
biodiversităţii ecosistemelor silvicole.

Conform datelor Agenţiei, Fondul
forestier naţional ocupă 12,7% din suprafaţa Moldovei. 87,2% din păduri aparţin
statului, 12,2% - primăriilor şi 0,6% - proprietarilor privaţi.

VA PROVENI DIN SURSE REGENERABILE
nerabile în consumul final brut de energie
va fi de cel puţin 17 %. Totodată, ponderea
energiei din surse regenerabile din consumul
final de energie în transport, peste doar patru
ani va constitui cel puţin 10 %.
Prezenta lege are drept scop instituirea
unui cadru juridic pentru promovarea şi
utilizarea energiei din surse regenerabile şi
stabileşte obiectivele naţionale obligatorii
privind ponderea energiei din surse regenerabile în consumul final brut de energie,
precum şi ponderea energiei din surse
regenerabile utilizată în transport. Legea
defineşte norme referitor la transferuri
statistice, scheme de sprijin, garanţii de
origine, proceduri administrative, accesul
producătorilor de energie din surse regenerabile la reţele.
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A FOST APROBAT CONCEPTUL TEHNIC
PENTRU „REGISTRUL VITIVINICOL”
La data de 2 martie 2016 Guvernul RM a aprobat Conceptul tehnic al Sistemului informaţional automatizat
„Registrul Vitivinicol”, care va asigura trasabilitatea
produselor vitivinicole autohtone. Proiectul a fost elaborat de Oficiul Naţional al Viei și Vinului (ONVV) cu
suportul Direcţiei politici de piaţă în sectorul vitivinicol a MAIA.
„Registrul Vitivinicol” va
conţine informaţii detaliate
despre plantaţiile viticole
şi unităţile vinicole, făcând
posibilă identificarea produselor vitivinicole, în special a
celor cu indicaţie geografică
şi cu denumire de origine
protejată, în tot lanţul procesului de producere - comerţ:
viticultor, producător de
vin, distribuitor, vânzător,
exportator.
Dumitru Munteanu,
directorul Oficiului Naţional
al Viei și Vinului: „Registrul
va funcţiona ca un garant al

calităţii Vinului Moldovei şi
îi va ajuta pe producători să
acceseze noi pieţe de desfacere. Crearea bazei de date
cu informaţii complete este
necesară pentru elaborarea
de politici de dezvoltare
durabilă și pentru administrarea eficientă a sectorului
vitivinicol. Doar garantând
autenticitatea produselor
vitivinicole, putem asigura
calitate consumatorului și
ne putem alinia la prevederile legislaţiei UE, precum
și la practicile relevante din
comerţul internaţional.”

Registrul Vitivinicol
este conceput ca o aplicaţie
web care poate fi accesată
online, ceea ce le va permite
viticultorilor și vinificatorilor
să depună toate informaţiile
solicitate prin intermediul
unei declaraţii electronice.
Prezenţa online a registrului
va optimiza accesul la informaţie, precum: suprafaţa
pe care îşi creşte viticultorul

PROCEDURA DE ELIBERARE A PERMISELOR PENTRU
EXPORTUL ȘI IMPORTUL DE PRODUSE AGRICOLE

VA FI FACILITATĂ
Procedura de eliberare a actelor permisive la importul, exportul și tranzitul produselor agroalimentare
va fi simplificată. Acest subiect a fost abordat în
cadrul unei mese rotunde, se arată într-un comunicat
al Ministerului Economiei. La eveniment au participat viceministrul Economiei Vitalie Iurcu, experţi din
Uniunea Europeană, reprezentanţi ai Programului
Agenţiei SUA pentru Dezvoltare Internaţională USAID
„Comerţ, Investiţii şi Reglementarea Activităţii de
Întreprinzător” BRITE, ai mediului de afaceri.
Proiectul Legii pentru
modificarea și completarea
unor acte legislative (acte
permisive în domeniul
sanitar-veterinar și fitosanitar) propune eliminarea
a circa 10 acte permisive în
domeniul sanitar-veterinar
și fitosanitar, substituirea
procedurii de înregistrare
la ANSA cu cea de notificare, utilizarea unui sistem
informaţional integrat prin
care ANSA va ţine evidenţa
tuturor operatorilor, precum
și eliminarea licenţei pentru
importul şi/sau depozitarea,
comercializarea produselor
de uz fitosanitar şi/sau a
fertilizanţilor și licenţei pen-

tru activitatea farmaceutică
veterinară şi/sau asistenţa
veterinară.
Experţii USAID BRITE Maria Porca și Lucian
Boncea au menţionat că
amendamentele vor asigura
transpunerea acquis-ului
comunitar, scopul acestora
fiind facilitarea și stimularea
comerţului extern, înlăturarea barierelor în dezvoltarea afacerii și reducerea
semnificativă a timpului și
costurilor aferente procedurilor de import, export și
tranzit. Actele legislative în
vigoare în domeniul sanitarveterinar stabilesc un cadru
de reglementare împovărător

în privinţa operaţiunilor de
import-export a produselor
sanitar-veterinare și fitosanitare. Conform acestora, operaţiunea de import implică 5
etape (înregistrarea, controlul unităţii sau transportului,
permisul/avizul de import,
controlul la punctul de intrare, controlul la punctul final).
În același timp, conform
reglementărilor și practicilor
Uniunii Europene, procedurile de import sînt organizate
și optimizate în așa fel, încît
implică 2 etape (înregistrarea
operatorului și controlul la
punctul de intrare).
Amendamentele la
legislaţie au fost elaborate
cu suportul Guvernului SUA
prin intermediul Programului USAID BRITE.

SE CAUTĂ UN NOU DIRECTOR PENTRU AIPA
Ministerul Agriculturii
și Industriei Alimentare
anunţă concurs privind
ocuparea funcţiei publice vacante de director al
Agenţiei de Intervenţie şi
Plăţi în Agricultură. Anunţul a fost publicat pe site-ul
instituţiei. Cel care a ocupat fucţia anterior, Petru
Maleru și-a dat demisia pe
23 ianuarie, iar interima-

tul funcţiei este asigurat
în prezent de directorul
adjunct, Galina Petrachi.
Scopul general al funcţiei constă în implementarea politicii în domeniu,
precum şi de asigurare a

revizuirii şi perfecţionării
continue a sistemului existent de subvenţionare în
agricultură. Dosarul poate
fi despus cel târziu pe data
de 31 martie 2016. Condiţiile de participare la
concurs, precum și alte
detalii, sunt publicate pe
pagina oficială a Ministerului Agriculturii și Industriei
Alimentare.

viţa-de-vie, ce soiuri cultivă,
ce recoltă a avut, cine sunt
vinificatorul, distribuitorul și
exportatorul produsului.
Programul soﬅware
pentru Registrul Vitivinicol va fi elaborat de către
compania „TENDER SYSTEM”
s.r.o. (Cehia) și finanţat de
Agenţia Cehă pentru Dezvoltare. Această colaborare va
permite Republicii Moldova

să preia bunele practici de
funcţionare a Registrului
Vitivinicol în Cehia, unde un
sistem similar și-a demonstrat eficienţa pe parcursul a
peste 10 ani.
ONVV a început colectarea informaţiilor pentru
Registru în luna decembrie
a anului 2015. Toate datele
acumulate de la viticultori și
vinificatori vor fi introduse

în programul soﬅware care
urmează a fi dezvoltat.
Înregistrarea în Registru
este gratuită, dar obligatorie
pentru viticultorii și vinificatorii care intenţionează să-și
comercializeze produsele.
Pe parcursul anului 2015
ONVV a desfășurat instruiri,
oferind persoanelor interesate din domeniu (producători,
reprezentanţi ai primăriilor,
ingineri cadastrali) asistenţă
gratuită privind completarea cererilor de înregistrare,
procedura de aplicare pentru
înregistrare, beneficiile includerii în Registru etc.
Fondurile necesare pentru implementarea proiectului, care sunt estimate la cca
1 milion de dolari SUA, vor
fi alocate de către Agenţia
Cehă pentru Dezvoltare
(CzDA) şi USAID.

NOI VICEMINIȘTRI LA MAIA
ȘI UN NOU ȘEF LA ANSA
La Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare au fost numiţi doi
viceminiștri noi. Aceștia
sunt Iurie Ușurelu și Vasile Luca.
Ministrul Eduard Grama
și-a exprimat convingerea
că experienţa pe care o
deţin noii viceminiștri va
contribui la obţinerea unor
realizări importante în dezvoltarea sectorului agroindustrial.
Iurie Ușurelu și-a făcut
studiile la Academia Agri-

colă din Kiev și la Academia
de Administrare Publică
de pe lângă Președintele
Republicii Moldova. Din
2011 a activat în cadrul
Unităţii Consolidate pentru
Implementarea Programelor Fondului International
pentru Dezvoltare Agricolă
(UCIP-IFAD). Este căsătorit
și are 3 copii.
Vasile Luca și-a făcut
studiile la Colegiul Naţional de Viticultură şi Vinificaţie din Chişinău, precum
și la Universitatea Tehnică
a Moldovei. În prezent face

studii postuniversitare de
doctorat la Institutul de
Horticultura şi Tehnologii
Alimentare. Din 2010 a
deţinut funcţia de Inginer
tehnolog şef (Oenolog) în
cadrul Combinatului de Vinuri „Cricova” S.A.. Deţine
Medalia “Petru Ungureanu”- OENOLOGUL ANULUI
2015. Este căsătorit și are
2 copii.
Totodată, Guvernul l-a
numit pe Gherghe Gaberi în
funcţia de Director General
al Agenţiei Naţionale pentru
Siguranţa Alimentelor.

EVOLUŢIA PREŢURILOR LA PRODUSELE
AGRICOLE: STATISTICI
Preţurile producătorului (preţurile medii
de vînzare de către întreprinderile agricole) la produsele agricole în anul 2015
în comparaţie cu anul 2014 au crescut
cu 22,5%. În același timp, preţurile medii
de vînzare la produsele vegetale s-au
majorat cu 34,4%, iar la produsele animaliere, din contera, au scăzut cu 8,9%.
Potrivit datelor de care dispune Biroul
Naţional de Statistică, în anul 2015 faţă
de anul 2014 a fost înregistrată creşterea
preţurilor producătorului la principalele
produse agricole: la fructe şi pomuşoare
– cu 76,6% (din care la fructe săminţoase
– de 2,2 ori, iar la fructe sâmburoase – cu
25,8%), floarea-soarelui – cu 46,7%, struguri – cu 42,2%, rapiţa – cu 40,2%, culturile
cerealiere şi leguminoase – cu 25,3% (în
special la grâu – cu 22,3%, porumb – cu
33,2%), legume – cu 11,1%, bovine în masă
vie – cu 5,3%, ouă – cu 5,2%, lapte - cu
2,4%. Totodată, s-au micşorat preţurile
de vînzare la cartofi – cu 13,4%, dar și la

porcine în masă vie – cu 20% și la păsări în
masă vie – cu 2,9%.
Datele sunt prezentate pe întreprinderile
agricole şi gospodăriile ţărăneşti (de fermier) cu suprafaţa terenurilor agricole de 50
ha şi peste (fără teritoriul din partea stângă
a Nistrului şi mun. Bender) şi reflectă evoluţia preţurilor medii reieşind din structura
efectivă a vânzărilor produselor agricole
realizate de către acestea.
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GUVERNUL A APROBAT PROIECTUL POLITICII
BUGETARFISCALE PE ANUL 2016
Ministrul Finanţelor,
Octavian Armașu, a menţionat că documentul conţine
un șir de măsuri pentru susţinerea afacerilor. Printre
acestea se numără majorarea termenului de raportare
a pierderilor rezultate din
desfăşurarea activităţii de
întreprinzător de la 3 pînă
la 7 ani.
Ministrul Finanţelor a
subliniat că proiectul politicii bugetar-fiscale pe anul
curent prevede majorarea
accizelor, care se produce
practic în fiecare an, ţinând
cont de rata inflaţiei. Astfel,
în anul 2016, accizele la
băuturile alcoolice, ţigări,
bijuterii și metalele preţioase vor fi majorate în medie
cu 10,5%, în conformitate
cu prognoza ratei inflaţiei
pe anul curent.
Totodată, accizele la produsele petroliere (benzină,

motorină și produsele din
motorină, gazul lichefiat și
gazele naturale) urmează
să fie majorate cu 11,4%,
care reprezintă prognoza
de creștere a PIB-ului în
anul 2016, în raport cu anul
precedent.
Potrivit lui Octavian
Armașu, în anul 2016
urmează să fie introdus un
impozit nou pe avere pentru
persoanele fizice care deţin
imobile scumpe (cu excepţia
terenurilor de pămînt) cu
suprafaţa mai mare de 120
de metri pătraţi, estimate
de organele cadastrale la
peste 1,5 milioane de lei.
Impozitul va constitui 0,8%
din costul imobilului estimat de organele cadastrale
teritoriale.
Octavian Armașu a subliniat că se planifică majorarea plăţii pentru folosirea
drumurilor de către au-

tomobilele care nu sînt înregistrate în Republica Moldova (vinieta) pe o perioade de
o lună și mai mult. Potrivit
oficialului, această măsură
va preveni situaţia cînd
cetăţenii Moldovei conduc
pe drumurile ţării automobile cu numere străine, fără
a achita impozitele la buget,
în afară de vinietă. Potrivit
documentului, costul vechi

PENSIILE VOR FI MAJORATE CU 10,1%

De la 1 aprilie pensile vor fi majorate. O Hotărâre cu
privire la indexarea prestaţiilor de asigurări sociale
și a unor prestaţii sociale de stat a fost aprobată în
ședinţa de Guvern. În total, de majorări vor beneficia
aproape 700 de mii de oameni.
Documentul prevede o
majorare cu 10,1 % a pensiilor pentru limita de vârstă,

a pensiilor cetăţenilor care
au avut de suferit după
catastrofa de la Cernobîl,

BA CRESC, BA SCAD. SE IEFTINESC
PREŢURILE LA ELECTRICITATE
ANRE a decis tarife mai mici la energia electrică. Consumatorii din centrul şi sudul ţării
vor plăti cu 11% mai puţin, începând de la 1
aprilie, iar consumatorii din nord - cu 8 la sută
mai puţin.
Şeful consiliului de directori al
Agenţiei Naţionale
pentru Reglementări în Energetică
(ANRE), Sergiu
Ciobanu, a explicat
că diminuarea a
fost posibilă graţie
micşorării preţului
de achiziţionare angro a energiei cu 30%.
Amintim că anterior, Ministerul Economiei a semnat un nou contract cu intermediarul de la Tiraspol,
„Energocapital”, contract ce prevede o reducere în
două etape, iar în final preţul de achiziţie a energiei
va fi cu 28 la sută mai mic.

dar și a indemnizaţiilor de
întreţinere a persoanelor cu
grad de invaliditate în urma
unui accident de muncă sau
boală profesională.
Totodată, de la 1 aprilie
va fi indexată cu 9,7% compensaţia bănească lunară
în schimbul asigurării cu
produse alimentare și medicamente pentru persoanele
participante la lichidarea
consecinţelor catastrofei de
la Cernobîl și la experienţele
nucleare.
Concomitent, cu același
procent vor fi indexate pensiile militarilor și persoanelor din corpul de comandă
și din trupele organelor
afacerilor interne.

al venietelor va fi păstrat
doar pentru documentele
eliberate pe o perioadă de la
7 pînă la 15 zile.
În afară de aceasta, urmează să fie introdus un
nou impozit la automobile,
însă deocamdată nu a fost
clarificată problema legată
de repartizarea mijloacelor
pînă la coordonarea acestei
chestiuni cu donatorii ex-

terni pentru sincronizarea
cu Strategia Naţională de
întreţinere și reparaţie a
drumurilor.
În cadrul ședinţei,
reprezentanţii Ministerului
Agriculturii s-au pronunţat
pentru majorarea accizei la
bere cel puţin pînă la 3,5
lei/l, menţionînd că în Moldova vînzările de bere ating
110 milioane de litri, iar de

vin – doar 4 milioane de litri. În context, reprezentanţii ministerului au declarat
că majorarea accizei la
bere doar pînă la nivelul de
2,38 lei/l este insuficientă.
Totodată, reprezentanţii
Ministerului. De menţionat
că miniștrii Finanţelor și
Economiei nu au susţinut ideea Ministerului
Agriculturii, menţionînd
că nu există motive pentru
o majorare substanţială a
accizei la bere, iar o analiză
mai profundă a acestei
probleme va fi făcută în
cadrul examinării politicii
bugetar-fiscală pe anul
2017, ţinînd cont de toate
consecinţele posibile pentru
producătorii de bere.
Deciziile finale pe
marginea problemelor
contradictorii vor fi luate în
cadrul examinării documentului în Parlament.

BNM ARE UN NOU GUVERNATOR
Parlamentul a acceptat, cu votul a 61
de deputaţi, candidatura lui Sergiu
Cioclea la funcţia de
guvernator al Băncii
Naţionale a Moldovei. Acesta a declarat în plen că îşi
doreşte să modernizeze
sistemul financiar-bancar moldovenesc.
A fost a doua tentativă de selectare, prima a
eşuat anul trecut. A fost
selectat din 9 candidaţi.
Comisia a fost formată din
deputaţi şi din societatea
civilă, de reprezentanţi

din mediul academic. La
lucrările comisiei a lucrat
şi un expert european din
domeniul financiar-bancar.
Sergiu Cioclea consideră că
experienţa pe care o are va
fi foarte utilă. „Am lucrat în
Franţa, în Marea Britanie,
în Rusia. 17 ani am activat
într-o instituţie foarte mare.
Am constata că sunt foarte

puţine produse bancare noi
şi inovaţii în sistem. Aş vrea
să fiu un guvernator al unui
nou sistem bancar. Scopul
meu e să creez un sistem
financiar modern, cu multe
lichidităţi, cu investitori
etc.”, a comunicat guvernatorul înainte de a fi votat.
Sergiu Cioclea a solicitat
să i se permită să intre în
funcţie din 11 aprilie pentru
a reuşi să gestioneze toate
chestiunile legate de faptul
că are reşedinţa acum în
Franţa. Tot atunci va intra
în vigoare şi demisia ex-guvernatorului Dorin Drăguţanu, şi a fostului prim-viceguvernator, Marin Moloşag.

MOLDOVA RĂMÂNE DEOCAMDATĂ
ÎN SISTEMUL ”CARTEA VERDE”
Consiliul Birourilor de la Bruxelles,
gestionar al sistemului internaţional
de asigurări „Carte Verde”, a hotărât să
amâne decizia de suspendare a
Biroului Naţional al Asigurătorilor de Autovehicule din Republică Moldova (BNAA) din sistemul
„Carte Verde”, până la ședinţa
Adunării Generale a membrilor
săi, programată să aibă loc la
începutul lunii iunie a acestui
an, se arată într-un comunicat
de presă remis de către BNAA.
Totuși, BNAA va rămâne în
continuare sub monitorizarea
strictă a Consiliul Birourilor
de la Bruxelles. Drept urmare, BNAA
precizează că proprietarii autovehiculelor înmatriculate în Republică
Moldova vor putea să achiziţioneze
poliţe „Carte Verde” și după data de 1

aprilie 2016, în punctele autorizate ale
asigurătorilor emitenţi „Carte Verde”.
Poliţele de asigurare care au fost achi-

ziţionate până în prezent, cât și cele
care vor fi cumpărate după data de 1
aprilie 2016, dar a căror valabilitate
nu depășește 31 decembrie 2016 vor
rămâne în vigoare până la expirarea

acestora.
Decizia Consiliul Birourilor vine
pe fondul progreselor înregistrate de
către BNAA și de autorităţile
competenţe din Republică Moldova în aplicarea planului de acţiuni stabilit de comun acord cu
Consiliul Birourilor de la Bruxelles. Acesta din urmă a evaluat
recent măsurile întreprinse că
fiind satisfăcătoare, iar decizia
de amânare menţionată anterior este pentru a acorda timpul
necesar implementării integrale
a planului de acţiuni.
Decizia de suspendare a
BNAA din sistemul „Carte Verde” a fost
luată de către Consiliul Birourilor în
luna mai, anul trecut și urma să intre
în vigoare la data de 1 octombrie 2015,
însă mai apoi a fost amânată repetat.
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COMISIA EUROPENĂ: REFORMELE SUNT NECESARE
PENTRU A RESTABILI ÎNCEDEREA ÎN MOLDOVA
Republica Moldova și Uniunea Europeană au avut luni, 14
martie, cea de-a II-a reuniune a Consiliului de Asociere, conform Acordului de Asociere.
În urma discuţiilor a fost adoptată o declaraţie comună, prin intermediul căreia Uniunea Europeană solicită
Chișinăului o serie de reforme și acţiuni concrete în vederea
restabilirii încrederii în Republica Moldova. Iată ce se menţionează în declaraţie:
cadrul politicii publice și a proceselor de luare a deciziilor în Moldova.
Rezultatele concrete privind reformele sunt necesare pentru a restabili încrederea în Moldova. Consiliul
de asociere a recunoscut eforturile
depuse de RM în pregătirea unui plan
clar de reforme prioritare în domeniile cheie, cuprinse într-o foaie de parcurs, care au fost furnizate de către
UE și făcute publice de către Guvernul Republicii Moldova.
Această foaie de parcurs detaliată stabilește termene clare pentru
acţiuni concrete, până în iulie, în domenii importante, precum cooperarea cu societatea civilă, din această
lună; pentru aprobarea și începerea
punerii în aplicare a pachetului de
legi privind sectorul justiţiei și serviciului de urmărire penală etc.
Consiliul de asociere a discutat
modalităţi de abordare a impasurilor politice din Republica Moldova,
inclusiv printr-o reformă constituţională și punerea în aplicare a recomandărilor OSCE / ODIHR privind
cadrul electoral.

UE a reiterat apelul pentru îmbunătăţirea legislaţiei naţionale, în
scopul de a limita în mod eficient
concentrarea proprietăţii mass-media și pluralismul de garantare, cât
mai curând posibil. UE și-a exprimat, de asemenea, îngrijorarea cu
privire la sistemul judiciar și agenţiile de aplicare a legii lipsite de independenţă și a cerut Moldovei să
întreprindă reforme care să asigure
în mod eficient independenţa, eficienţa, transparenţa și responsabilitatea sistemului judiciar și a instituţiilor anticorupţie.
UE a salutat adoptarea unei legi
de reformare a serviciului de urmărire penală considerând un pas
înainte și a încurajat ferm punerea
sa în aplicare fidelă, împreună cu
adoptarea unor legi-cheie privind
sistemul judiciar și lupta împotriva

”MOLDAGROTECH”  EXPOZIŢIA
ECHIPAMENTELOR AGRICOLE
Circa 120 producători şi dealeri din 6 ţări
au participat la cea de-a
XXX-a ediţie a Expoziţiei Internaţionale Specializate de maşini, echipamente şi tehnologii
destinate complexului
agroindustrial
„MOLDAGROTECH”.
Evenimentul s-a desfășurat
în perioada 02-05 martie, la Centrul Internaţional de Expoziţii „Moldexpo”.
„ M O L DA G R O T E C H ”
este cea mai mare şi unica expoziţie de maşini,
echipamente şi tehnologii
pentru complexul agroindustrial în Moldova.
La ediţia din primăvara
anului 2016 participanţii
au impresionat cu oferta bogată de tehnică, fertilizanţi, seminţe etc. În
cadrul evenimentului au
fost sunt organizate și numeroase activităţi conexe,
tradiţionale şi moderne.
Între acestea - concursul
profesional „Util pentru
Moldova”,
test-drive-ul
tehnicii agricole „Tractorul în acţiune”, seminare şi

mese rotunde. Importanţa
evenimentului este cu atât
mai evidentă, cu cât oferă
oportunităţi de colaborare
pentru agenţii economici
din Republica Moldova
cu oameni de afaceri din
ţară, dar și cu parteneri de
peste hotarele ţării. „Ediţia
de primăvară a expoziţiei
„MOLDAGROTECH” reprezintă de fapt începutul
noului an agricol, semn
bun care prevestește un
an îmbelșugat”, a menţionat ministrul Agriculturii
și Industriei Alimentare,
Eduard Grama, în discursul său, rostit la inaugurarea expoziţiei.
În premieră, în pavilion a mai fost amenajată
Curtea fermierului gospo-

dar – sursă de idei pentru
întreprinderile
agricole
rurale. Cu prilejul aniversării expoziţiei a mai fost
organizată Ziua tineretului studios „Agrogeneraţia”, care a reunit studenţii Universităţii Agrare de
Stat din Moldova în dezbateri la diverse teme.
Prima ediţie a expoziţiei a avut loc în 1993 cu
29 de participanţi, dintre
care 11 erau producători
de maşini şi utilaje agricole. Datorită succesului
pe care l-a înregistrat în
domeniul retehnologizării
gospodăriilor agricole şi
dezvoltării ramurii în întregime, începând cu 2010
evenimentul se organizează de două ori pe an.

corupţiei, fără întârziere.
Moldova și-a reafirmat reforma sectorului justiţiei ca fiind una
dintre priorităţi-cheie ale ţării și au
prezentat o prezentare detaliată a
măsurilor care trebuie luate în următoarele luni în ceea ce privește
abordarea deficienţelor existente și
promovarea unei reforme profunde
și sistemice în acest domeniu.
Consiliul de Asociere a luat notă
de asistenţa substanţială a UE acordat Republicii Moldova. UE a cerut
Moldovei să facă cea mai bună utilizare a acestei asistenţe, în scopul de
a livra pe reforme ambiţioase, care
le-a angajat să le în temeiul Acordului de asociere și Agenda de asociere și a reiterat disponibilitatea de
a continua sprijinul Moldovei, inclusiv prin asistenţă tehnică și sprijin de proiect, cum ar fi misiuni de

ÎN CĂUTARE DE NOI PIEŢE DE DESFACERE
Republica Moldova a participat în acest an cu un
stand naţional la Expoziţia Internaţională GulFood
2016, care s-a desfășurat
în perioada 21-25 februarie în Dubai, Emiratele
Arabe Unite.
Expoziţia
Internaţională
GulFood reprezintă unul dintre cele mai importante evenimente promoţionale pentru
produsele agroalimentare din
Orientul Mijlociu, la care producătorii autohtoni de fructe
proaspete și procesate, au fost
prezenţi al treilea an consecutiv. Participarea agenţilor economici din ţara noastră a fost
susţinută de Proiectul Competitivitatea Agricolă și Dezvoltarea Întreprinderilor (ACED).

ProWein 2016

Recunoscând aplicarea provizorie a Acordului de asociere din septembrie 2014, Consiliul de asociere
a subliniat viitoarea intrarea deplină în vigoare a acordului, acum
când Moldova și toate statele membre ale UE au ratificat-o.
Acordul de asociere este baza
legală prin care Republica Moldova continuă agenda de reforme și
de modernizare economică în anii
următori. Moldova a prezentat al
doilea raport privind punerea în
aplicare a Programului de asociere
UE-Moldova.
Consiliul de asociere a recunoscut importanţa rezolvării dificultăţilor actuale din Moldova printr-un
dialog constructiv între toate forţele politice din ţară, ţinând cont
de așteptările populaţiei Republicii
Moldova.
Ambele părţi au subliniat importanţa dialogului și a cooperării
cu societatea civilă, în special punerea în aplicare a Acordului de asociere, precum și necesitatea unei participări sporite a societăţii civile în

evaluare și consilieri de nivel înalt.
Consiliul de asociere a fost de
acord că un angajament clar de a
stabili un program cuprinzător de
stabilizare și de reforme structurale, cu scopul de a răspunde preocupărilor macroeconomice ar trebui
să permită ajungerea la un acord
privind un nou acord de cooperare
cu FMI.
Consiliul de asociere a confirmat că cooperarea UE-Moldova în
domeniul energiei este o prioritate,
reamintind importanţa continuării
lucrărilor la o conducta UngheniChișinău, precum și a măsurilor de
politică aferente ca un nou pas spre
diversificarea aprovizionării în vederea creșterii securităţii energetice
la nivel naţional și regional.
Consiliul de asociere a solicitat
intensificarea eforturilor în vederea
ajungerii la o soluţie pașnică a conflictului transnistrean. Acesta a încurajat părţile laterale să-și reînnoiască
discuţiile în formatul 5 + 2 formale.
UE a subliniat faptul că acordul de asociere, inclusiv oportunităţile sale aprofundate și cuprinzătoare Zona de liber schimb oferă
modernizare și dezvoltare pe întregul teritoriu recunoscut pe plan
internaţional al Moldovei și că UE
este pregătită să sprijine punerea
sa în beneficiul tuturor oamenilor
din Moldova și ei partenerii internaţionali..

În perioada 13-15 martie 2016 în Dusseldorf,
Germania s-a desfasurat expoziţia ProWein 2016.
Reuniti pentru a 3-a oară sub brandul naţional
Wine of Moldova 30 de producători din Republica Moldova și-au prezentat timp de 3 zile cele mai calitative
vinuri, divinuri şi spumante la un stand impozant cu
o suprafata de 180 m2.
“Făurit pentru a fi savurat” acesta este mesajul
central ce a adunat importatori, distribuitori, lideri de
opinie, profesionisti, jurnalişti, pasionaţi şi connoisseuri ai vinurilor.
La eveniment vor fi prezenţi: Dumitru Munteanu
director Oficiului Naţional al Viei şi Vinului, Ambasadorul Republicii Moldova în
Germania E.S. Dr. Oleg Serebrian.
Participarea ţării noastre
la eveniment a fost organizată și finanţată de Oficiul
Naţional al Viei și Vinului, cu
susţinerea partenerului strategic de dezvoltare, Proiectul
de Competitivitate USAID și
suportul programului CBI.
La ediţia din acest an a
expoziţiei ProWein au fost
prezenţi peste 6000 de expozanţi din 57 de ţări.
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NOI OPORTUNITĂŢI 
ASISTENŢĂ PROFESIONISTĂ
Veste bună. AGROinform
a fost acreditată și în acest an
pentru a oferi servicii de asistenţă la elaborarea planurilor
de afaceri pentru obţinerea
finanţării în cadrul Programului Rural de Rezilienţă
Economico-Climatică Incluzivă. Serviciile de asistenţă
tehnică şi suport sunt acordate de Federaţia Naţională
a Agricultorilor din Moldova
AGROinform în baza contractului cu Unitatea Consolidată pentru Implementarea
Programelor IFAD.
AGROinform ca instituţie
acreditată va asigura calitatea planului de afaceri prin
veridicitatea şi complexitatea
informaţiei necesare instituţiei financiare pentru decizie la
aprobarea creditului şi UCIP
pentru monitorizarea afacerii cu
implicarea și participarea clientului la elaborarea planului. Și
asta înseamnă, nemijlocit:
1. asistenţă la identificarea
posibilităţilor de ajustare a intereselor beneficiarilor potenţiali
la obiectivele Programului;
2. asistenţă la elaborarea
planului de afaceri pentru
obţinerea resurselor financiare
ale Programului la instituţiile
financiare participante;
3. pe durata de elaborare a
planului de afaceri, servicii de
consultanţă necesare privind
iniţierea/dezvoltarea afacerii;

DOUĂ COMPANII VOR OBŢINE FINANŢARE
DIN MIJLOACELE CREDITULUI POLONEZ.
AFLĂ CARE SUNT ACESTEA
Polonez. Astfel, datorită conlucrării fructuase, a profesionalismului
echipei manageriale AGROinfirm
și a receptivităţii și perseverenţei
agentului economic, a fost posibil
acest rezultat, care va adduce, fără
îndoială, doar beneficii și prosperare pentru SRL “EUROFORŢA”.
Un alt beneficiar este SRL
”AXEDUM”, care a solicitat un

asistenţă acordat de Guvernul Republicii Polone pentru anul 2016,
manualul de operaţiuni pentru
realizarea proiectelor în domeniile
agriculturii, procesării produselor
alimentare, industriei și infrastructurii aferente acestora.
Din componenţa Consiliului
de Supraveghere al Unităţii de
implementare a creditului de
asistenţă acordat de Guvernul
Poloniei fac parte reprezentanţi ai
Cancelariei de Stat, Ministerului
Economiei, Ministerului Agriculturii, Ministerului Finanţelor.

credit de 1 220 660 EUR, pe care
îi va investi în reutilarea abatorului, reconstrucţia și utilarea
halelor pentru creșterea puilor. De
asemenea, compania desfășoară
activităţi secundare de cultivare a
cerealelor, producerea nutreţurilor
și furajelor combinate, a biohumusului și biovitului.
În cadrul ședinţei, de asemenea, a fost examinată politica de
finanţare (recreditare) a Unităţii
de implementare a creditului de

 Menţionăm că Federaţia Naţională a Agricultorilor
AGROinform a semnat Memorandumul de colaborare cu
Unitatea de implementare a
creditului de asistenţă acordat
de Guvernul Republicii Polone.
Datorită acestui Memorandum
de colaborare, pot fi identificaţi
mai ușor potenţiali beneficiari
pentru accesarea creditului,
iar AGROinform dispune de toate
pârghiile de difuzare a informaţiei pe teren despre posibilităţile
de finanţare din contul Creditului
Polonez. Mai mult, AGROinform
prestează servicii de asistenţă
în elaborarea, conform tuturor
cerinţelor, a planurilor de afacere
(aplicaţiilor) pentru accesarea
împrumuturilor din cadrul Unităţii de implementare a creditului
de asistenţă acordat de Guvernul
Republicii Polone.

Primele două proiecte de finanţare din resursele Creditului polonez au fost aprobate, la 11 martie curent, de Consiliului de Supraveghere al Unităţii de implementare a creditului de asistenţă
acordat de Guvernul Poloniei.

Pentru informaţie: Guvernul Republicii Moldova a semnat, în februarie 2014, cu Fondul
Internaţional pentru Dezvoltare
Agricolă (IFAD) un Acord cu
privire la finanţarea Programului
Rural de Rezilienţă EconomicoClimatică Incluzivă (PRRECI),
care are drept scop sporirea veniturilor populaţiei din Moldova
și consolidarea rezistenţei lor la
schimbările climaterice. Programul este implementat de către
Unitatea Consolidată pentru Implementarea programelor IFAD
(UCIP-IFAD).
Componentele majore ale
Programului “Finanţare Rurală Incluzivă și Dezvoltarea
Capacităţilor” prevede accesul
la servicii financiare pentru
întreprinderile mici și mijlocii,
tinerii antreprenori și micro-antreprenori. Aceste servicii sunt
implementate prin intermediul
instituţiilor financiare aprobate
pentru participare la implementarea Programului.
Pentru detalii și mai multe
informaţii, contactaţi serviciul
marketing al Federaţiei Naţionale a Agricultorilor AGROinform.

Companiile selectate sunt
”EUROFORŢA” SRL din s. Bilicenii
Vechi, r-nul Sângerei, specializată în ambalarea și depozitarea
fructelor și ”AXEDUM” SRL din s.
Iurievca, r-nul Cimișlia, cu activitate de creștere a puilor broiler,
abatorizarea și comercializarea
cărnii de pui pe piaţa internă.
Potrivit unui comunicat al Ministerului Economiei, SRL
“EUROFORŢA” va investi,
din resursele creditului,
în procurarea utilajului
modern şi construirea
unei hale de ambalare
la standarde europene,
procurarea unei linii
de sortare şi instalarea
acestei în hala construită,
precum și modernizarea
a 8 camere frigorifice.
Volumul acestei investiţii este de
697 227 euro, din care 662 366
euro din contul Creditului polonez
și 34 861 euro prin aport la capital
al acţionarilor.
Menţionăm, în acest context,
că Federaţia Naţională a Agricultorilor AGROinform a oferit consultanţă companiei “EUROFORŢA”
în elaborarea planului de afaceri
și a constituirii pachetului de documente necesare pentru accesarea finanţării din contul Creditului

UN MILIARD DE LEI PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ.
UNDE VOR FI DIRECŢIONAŢI BANII?
Ministerul Dezvoltării
Regionale și Construcţiilor
a lansat, pe data de 15
martie, un nou concurs de
selectare a proiectelor ce
vor fi finanţate din Fondul
National de Dezvoltare
Regionala (FNDR), în perioada anilor 2016-2020.
Concursul este organizat în conformitate cu
prevederile Legii nr. 438 din
28.12.2006 privind dezvoltarea regională în Republica
Moldova și are drept scop
dezvoltarea economiei în
regiuni, dezvoltarea infrastructurii regionale și locale,
precum și modernizarea
serviciile publice locale pe
întreg teritoriul ţării. „ Vor fi
selectate proiecte în valoare
totală de 1 miliard de lei care
urmează a fi finanţate din
sursele Fondului Naţional
pentru Dezvoltare Regională.
Astfel, ne dorim să obţinem
o dezvoltare echilibrată și
durabilă a regiunilor. Vom
îmbina eforturile și sinergia

tuturor actorilor implicaţi
la nivel naţional și regional
pentru a evita abordarea
sectorială îngustă și pentru a
asigura condiţiile de relansare economică în regiunile de
dezvoltare”, a comunicat Vasile Bîtca, Ministrul Dezvoltării Regionale și Construcţiilor, în cadrul conferinţei
de lansare a concursului
de selectare a proiectelor.
De asemenea, ministrul a
menţionat că eligibili de a
participa în concurs sunt
autorităţile publice locale de
nivelul I și II, din cadrul Re-

giunilor de Dezvoltare Nord,
Centru, Sud și UTA Găgăuzia.
Valerian Bînzaru, șeful
Direcţiei generale dezvoltare
regională a prezentat principalele direcţii de finanţare,
condiţiile de participare în
concurs, termenul de depunere a conceptelor de proiect
și termenul de desfășurare a
concursului.
„Până pe 3 mai 2016,
autorităţile publice locale
de nivelul I și II pot depune
notele conceptuale de proiect
la Agenţiile de Dezvoltare
Regională. Ulterior, vor fi mai

multe etape: de completare
a notelor conceptuale, de
selectare și de aprobare spre
finanţare. Întregul proces
va dura 5 luni. Proiectele
trebuie să fie în domeniile:
infrastructura drumurilor,
aprovizionarea cu apă și
sanitaţie, îmbunătăţirea
factorilor de mediu, dezvoltarea infrastructurii de
afaceri, sporirea atractivităţii
turistice și eficienţa energetică a clădirilor publice.
Trebuie să concretizăm că
dacă pe parcursul implementării proiectului vor apărea
lucrări suplimentare celor
prevăzute în proiectul tehnic,
atunci aceste lucrări nu vor
fi finanţate din FNDR”, a subliniat Valerian Bînzaru, șeful
Direcţiei generale dezvoltare
regională.
În toate regiunile de
dezvoltare vor fi organizate
seminare de instruire pentru
autorităţile publice locale
privind abordările concursului, condiţiile și criteriile de
evaluare a proiectelor.

START CONCURSULUI
”MARCA COMERCIALĂ
A ANILUI”
Camera de Comerţ și
Industrie, în parteneriat
cu Agenţia de Stat pentru
Proprietate Intelectuală
(AGEPI) anunţă starul
organizării concursului
„Marca Comercială a
Anului”, prin intermediul
căruia, companiilor autohtone li se oferă oportunitatea de a demonstra că
sunt cele mai bune pe segmentul său. Companiile
interesate să participe la
acest concurs trebuie să
depună dosarele până pe
10 aprilie anul curent.
Concursul, unic de acest
gen în Moldova, apreciază
experienţă companiilor în
crearea şi promovarea mărcilor comerciale, stabilirea
dinamicii comportamentului
consumatorilor de pe piaţă
și reprezintă un clasament
al celor mai recunoscute și
apreciate mărci de pe piaţa
locală. Învingătorii concursului sunt desemnaţi de un
juriu profesionist în baza do-

sarelor ce descriu activitatea
de marketing a companiei,
iar aprecierea consumatorilor este evaluată în baza
unui sondaj naţional reprezentantiv, pe un eșantion de
1050 de persoane, efectuat
la comanda CCI. În baza
studiului, realizat anual cu
referire la mărcile comerciale înscrise în competiţie
sunt generate câteva top-uri
care reprezintă comportamentul consumatorului, opţiunile acestora la capitolul
notorietatea companiilor și
despre cât de mult acestea
ne reprezintă tradiţiile și
cultura, dar și care este nota
medie pe care ar obţine-o
din partea consumatorilor.
Prin intermediul concursului, organizatorii își
propun să contribuie la dezvoltarea economică a ţării
prin creşterea competitivităţii şi sporirea capacităţilor
întreprinderilor autohtone
de a-și promova mărcile comerciale pe piaţa locală, dar
și pe cea internaţională.
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35% DIN TOTALUL BUGETULUI DE ASISTENŢĂ
AL ROMÂNIEI PENTRU 2016
ESTE DESTINAT MOLDOVEI

BANCA CENTRALĂ EUROPEANĂ
A REDUS RATA DE BAZĂ
PÂNĂ LA 0%

Aproximativ 35 % din totalul bugetului de asistenţă oficială pentru dezvoltare al Ministerului Afacerilor Externe al
României pe anul 2016 este destinat Republicii Moldova.
Potrivit Ambasadei României la Chişinău, în ţara noastră vor fi finanţate proiecte în domenii precum justiţie şi
afaceri interne, agricultură, educaţie, creşterea capacităţii
instituţionale şi dezvoltarea societăţii civile.
Alţi beneficiari din
state ca Georgia, Egipt,
Armenia, Azerbaidjan,
Belarus, Ucraina, Tunisia, Libia, Irak, Palestina,
Afganistan vor primi
aproximativ 25 la sută din

buget pentru proiecte crae
viează sprijinirea procesului democratic, societatea civilă, consolidarea
capacităţii instituţionale
în diferite domenii ale
administraţiei, educaţiei,

UE PRELUNGEŞTE
SANCŢIUNILE
IMPUSE RUSIEI
Ambasadorii statelor
membre UE au convenit să
prelungească sancţiunile
impuse unui număr de
146 de persoane şi 37 de
entităţi care, acuză UE, au
beneficiat de pe urma anexării Crimeei de către Rusia
sau au acţionat împotriva
integrităţii teritoariale a
Ucrainei. Sancţiunile impuse celor de pe această listă
urmează să fie prelungite
cu şase luni.
Pe listă figurează, între
alte nume, cel al vicepremierului rus Dmitri Rogozin,
al consilierului prezidenţial
rus Serghei Glazîev şi al
lui Dmitri Kiseliov, considerat şeful propagandei la
Kremlin.
Între entităţile sancţionate se află o serie de
firme din Crimeea şi diverse
batalioane ale separatiştilor
proruşi din estul Ucrainei.
Numele a trei persoane
- toate decedate - au fost

scoase de pe listă, inclusiv
cel al lui Igor Sergun, fostul
director GRU (principalul
serviciu de spionaj militar rus). Sergun a decedat
subit în Liban la începutul
acestui an.
Decizia urmează să intre
în vigoare ulterior.
Statele Unite au anunţat
cu o săptămână în urmă,
că au prelungit sancţiuni
similare, constând în blocarea activelor şi interdicţia
eliberării de vize.
De asemenea, sancţiuni
economice, energetice şi
bancare dure, impuse Rusiei
după anexarea Crimeei şi o
presupusă implicare rusă în
conflictul armat din estul
Ucrainei, au fost prelungite
până la sfârşitul lui iulie.
Sursa: mediafax.ro

STOP RISIPEI ALIMENTARE
ÎN EUROPA !
In Europa, peste 80 de milioane de persoane traiesc
in sărăcie. Și atunci, cum multora le este dificil sa își
hraneasca famiile si să facă faţă crizei, fiecare supermarket, din Uniunea Europeanaă aruncă peste 40 kg de
alimente la sfarsitul fiecarei zile.
Graţie unei mobilizări a societaţii civile pe change.
org, în Franţa a fost votată o lege care obliga toate
supermareketurile si hypermarketurile să doneze alimentele nevândute. Aceasta victorie a Franţei a avut un
ecou extraordinar în toată lumea. Este deci momentul
să fie extinsă această mobilizare pentru a obţine o lege
similară la nivel european pentru a stopa risipa alimentară în fiecare ţară europeană.
Comisia Europeană pregatește acum o strategie
pentru economia circulară care include și lupta contra
risipei alimentare și lanseaza o consultaţie publică pentru a culege părerile cetăţenilor pe acestă problematică.
Sursa: agerpres.ro

protecţia copilului, reducerea riscului expunerii
la dezastre. Bugetul total
este de aproximativ 10,09
milioane de lei româneşti
(în jur de 50 de milioane
de lei moldoveneşti).
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România şi-a luat
angajamentul la nivelul Uniunii Europene ca,
până în 2030, să crească
volumul asistenţei pentru
dezvoltare oferite la 0,33%
din venitul naţional brut.

Banca Centrală
Europeană a redus rata
dobânzii la operaţiunile
principale de refinanţare
până la 0%, de la 0,5%,
nivel stabilit în luna septembrie a anului 2014.
Decizia BCE din septembrie a condus la scăderea monedei euro până la 1,3049 dolari, de la 1,3129 dolari anterior. Potrivit unui anunţ de pe site-ul instituţiei, aceasta
va fi pusă în aplicare din data de 16 martie. Tot din acea
dată intră în vigoare și noile rate la facilitatea de credit și
la facilitatea de depozit. Astfel, rata dobânzii la facilitatea
de creditare marginală scade cu 0,05 puncte procentule
până la 0,25%, iar rata dobânzii la facilitatea de depozit va
fi diminuată cu 10 puncte de bază, până la -0.40%.

UNIUNEA EUROPEANĂ INTRODUCE ROBOŢII ÎN AGRICULTURĂ.
PROIECTUL VA COSTA 4 MILIOANE DE EURO
În 2050 lumea va trebui să producă o cantitate cel puţin
dublă de mâncare pentru a-şi hrăni oamenii. Probabil
acesta a fost imboldul pentru Comisia Europeană să
treacă în programul său de lucru pentru 2016-2017 un
proiect de cercetare ce vizează realizarea unor roboţi care
să lucreze în locul fermierilor într-un tip de agricultură pe
care tot mai multe state dezvoltate o implementează deja:
agricultura de precizie. Poiectul valorează 3,5 miliarde de
euro pentru cercetarea din agricultură, din care în jur de
4 milioane de euro se vor aloca dezvoltării unor roboţi.
Este vorba despre un tip
de cultivare a plantelor şi de
creştere a animalelor în care
absolut totul este minuţios
controlat de tehnologii, sisteme informatice de ultimă
generaţie şi, nu în ultimul
rând, de roboţi.
Proiectul de robotizare
face parte din „Orizont 2020”
cel mai mare program de
cercetare din istoria UE ce
presupune investiţii totale
de 80 de miliarde de euro
pe o perioadă de 7 ani, din
care 3,85 de miliarde de euro
au fost alocaţi sectorului
agricol şi alimentar. Pentru
realizarea roboţilor necesari în agricultură, Comisia
Europeană a estimat că este
nevoie între 2 şi 4 milioane
de euro. „Provocarea este de
a atinge un nivel foarte înalt
de precizie în fermele moderne prin utilizarea inteligentă

a roboticii”, se menţionează
în programul de lucru al
”Orizont 2020” aferent anilor
2016-2017.
Practic, cu scopul de a elimina orice eroare, roboţii vor
înlocui operatorii umani care
controlează maşinile. „Multe
ferme moderne din Europa
folosesc deja soluţii high
tech precum cele care permit
controlul digital sau cele care
folosesc maşini controlate de
la distanţă (fără şofer). Există
deja echipamente complet
sau parţial automatizate care
realizează mare parte dintre
lucrările agricole, de la altoire, la însămînţare, plantare,
recoltare, sortare, împachetare, etc. Cu toate acestea,
actualele sisteme au numeroase neajunsuri, mai ales în
ceea ce priveşte flexibilitatea,
eficienţa, robusteţea, costuri
de achiziţie şi de de operare

mari. Agricultura de precizie care foloseşte robotica
utilizează sistemele anterioare, dar la o scală unu la unu,
ceea ce duce la un consum
mai eficient de resurse şi o
exploatare mai prietenoasă
faţă de mediu. Creşte productivitatea prin optimizarea
proceselor de creştere şi de
recoltare a plantelor, duce la
reducerea cantităţilor de fertilizatori şi pesticide folosite
şi îmbunătăţeşte calitatea
solului prin intervenţii precis
direcţionate. Mai mult, aceşti
roboţi pot interpreta o cantitate mai mare de informaţii
decât o poate face un operator uman”, se menţionează în
documentul citat.
Toate aceste schimbări
tehnologice care au loc continuu şi care se vor intensifica sunt absolut necesare în
contextul în care solul tot mai

erodat al pământului trebuie
să hrănească tot mai mulţi
oameni. Comisia Europeană
atrage atenţia că procesele
de producţiei a hranei trebuie
schimbate în mod radical,
ţinând cont şi de efectele
acestora asupra mediului. Populaţia mondială va ajunge la
9,6 miliarde de oameni până
în anul 2050, ceea ce înseamnă hrănirea a 2,4 miliarde
de persoane în plus. Practic,
producţia de alimente la nivel
mondial trebuie să crească cu
60-110 % pentru satisfacerea
necesarului, în condiţiile în
care disponibilitatea apei constituie deja o limitare majoră
a producţiei agricole în anumite regiuni din cadrul UE și
de la nivel mondial. Aceasta
întrucât 70 % din consumul
de apă dulce din lume este
utilizat în agricultură.
Sursa: economica.net

DEPOZITELE DIN UE, SUPRAÎNCĂRCATE CU MERE
Pe parcursul lunii ianuarie
2016, cantitatea de mere care
rămâne în depozitele din ţările
UE s-a micșorat cu 16%, potrivit
datelor Asociaţiei Mondiale a
Producătorilor de mere și pere
(WAPA). Totuși, experţii remarcă
faptul că acest volum este cel
mai mare din ultimii 10 ani.
Cele mai mari rezerve sunt
în depozitele din Italia, Polonia și Franţa. Conform datelor
pentru 1 februarie 2016, în depozitele din Franţa erau 1,22
milioane tone de mere, sau

cu 5% mai puţin faţă de anul
precedent. În Polonia rezervele
de mere erau de 1,07 milioane
tone sau cu 5% mai mult faţă
de aceeași perioadă din anul
trecut. În Italia au mai rămas
443 mii de tone de mere sau
cu 11% mai mult faţă de
aceeași perioadă din 2015. În
sezonul 2015-2016 producţia totală de mere din UE s-a
micșorat cu 6% și a constituit
conform datelor WAPA 11,85
milioane de tone.
Sursa: freshmarket.ru
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GRĂDINA DIN BALOŢI DE PAIE 
O TEHNICĂ SIMPLĂ ȘI EFICIENTĂ PENTRU SUPRAFEŢE MICI
Grădina din baloţi de paie sau mai bine zis cultivarea legumelor sau a plantelor aromatice în baloţi este o tehnică promovată în ultima perioadă
pentru agricultura în spaţii mici sau ca o variantă
inedită de grădinărit. Totodată, această metodă
este ideală și pentru spaţiile betonate sau unde
pământul nu poate asigura o producţie bună sau
sănătoasă.
Unul dintre cei mai mari
adepţi și promotori ai grădinăritului în baloţi este Joel
Karsten, autorul unei cărţi pe
acest subiect. Astfel, specialistul spune că această tehnică diferă mult de cultura pe
pământ și ar trebui privită ca
o metodă de cultură într-un
container. ”Gândiţi-vă la
fiecare balot ca la un container. Părţile balotului expuse
soarelui, ploilor sau vântului
formează o veritabilă crustă
care va forma exteriorul,
în timp ce interiorul se va
transforma într-un substrat
fertil”, explică specialistul.
Pentru a vă face o grădină
de baloţi, aveţi nevoie, bineînţeles, de baloţi. Se recomandă ca aceștia să fie în
stare bună, nemucegăiţi. Se
pot folosi atât baloţi de paie,

cât și baloţi de fân, iar cei
care folosesc această tehnică
spun că varianta mai fertilă
este reprezentată de baloţii
de fân, lucernă dacă este posibil, care se descompun mai
ușor și oferă un substrat mai
bogat pentru micile culturi
agricole. Mai mult, au nevoie
de mai puţine udări pentru
că nu lasă apa să se evapore
așa de ușor și se poate încer-

ca utilizarea lor chiar și fără
condiţionarea cu azot, doar
prin udare.
Odată ce aveţi baloţii, se
trece la condiţionarea lor, un
proces care durează, în medie, 10-12 zile în condiţii meteo normale, și pentru care
se poate folosi un fertilizant
simplu cum este cel pentru
gazon. ”Fertilizantul trebuie
să aibă cel puţin 20% azot și

CUM ARATĂ O FERMĂ URBANĂ,
CONSTRUITĂ PE UN ACOPERIŞ
Agricultorul urban - o nouă categorie de întreprinzători în continuă
creştere. În Brooklyn, New York,
un antreprenor, dornic să lucreze
pământul, și-a construit o fermă…
chiar pe acoperişul unui deposit. “Terenul său agricol” de 1400 de metri
pătraţi de seră, aşezat pe un acoperiş, produce aproximativ aceeaşi
cantitate de produse ca şi o fermă
tradiţională de 2,5 hectare.
Agricultorul creşte 5-10 tipuri de salată,
inclusiv salată cu frunze verzi şi roşii, şi
salată verde cu aromă de unt (butterhead
lettuce), care este livrată către restaurantele şi magazinele alimentare de vârf din
zona metropolitană a oraşului New York.
Compania Gotham, înfiinţaţă în 2008,
în asociere cu alţi doi agricultori, acoperă
nevoile bucătarilor locali şi a supermarketurilor din zonă. Este singura seră din
New York, construită pe un acoperiş, care
produce legume la o scară comercială.
Produsele sunt crescute într-un mod
hidroponic, folosind apă reciclată şi îmbunătăţită cu minerale. Panourile solare
de pe acoperişul serei furnizează aproape jumătate din electricitatea necesară.
Calculatorul care monitorizează clima
ştie exact cât de mult aer cald sau rece
trebuie să furnizeze, aprinzând luminile
în timpul zilelor întunecate şi deschi-

să vă asiguraţi că produsul
nu conţine erbicide sau alte
substanţe de protecţie a plantelor. Vă trebuie un fertilizant
simplu și chiar v-aș recomanda să îl cumpăraţi pe cel mai
ieﬅin pentru că acela funcţionează cel mai bine”, spune
Karsten. Fertilizantul se
presară în mod egal pe suprafaţa balotului – cam jumătate de cană de îngrășământ
pentru fiecare balot, în zilele
1, 3, 5, 7 și 9. Balotul se udă
apoi în restul zilelor în partea
în care s-a pus fertilizantul
pentru a-l ajuta să intre în
profunzime și să declanșeze
procesele de descompunere
din interior. ”După 12 zile,

bacteriile au destulă hrană
pentru ca, în loc să mai ceară
azot, încep să elibereze azot
pe mpsură ce consumă interiorul balotului, să descompună
balotul”, spune specialistul.
Aceasta este și perioada în
care temperatura baloţilor
poate să urce foarte mult, așa
că se recomandă să îi udaţi
dacă vedeţi că există cel mai
mic risc ca ei să ”se încingă”
până la a lua foc.
Pentru plantarea în
balot se recomandă folosirea
răsadurilor normale, dar se
pot pune și direct seminţe,
așa cum este cazul morcovilor, spre exemplu. În cazul
răsadurilor, se face o gaură

Grădinaritul după fazele lunii sau
constelaţii, se numeste gradinarit
biodinamic. Putem urma sau nu
aceste recomandări, cert este însă
că efectele lunii asupra Pământului
sunt cunoscute încă din antichitate.

Culturi / lucrări agricole

Sursa: financiarul.ro

Sursa: agrointel.ro

CALENDARUL GRĂDINARULUI
ÎN FUNCŢIE DE FAZELE LUNII MARTIE, 2016

Calendarul Biodinamic al grădinarului, nu se bazează numai pe preluarea
cunostinţelor din trecut, ci si pe cercetările moderne, ale mai multor grădinari si
cercetători pasionaţi. Incepând din primii

zând fantele laterale, în loc de cele de pe
acoperiş, atunci când plouă. Gotham este
sustenabilă chiar şi în privinţa “insectelor benefice” pe care le foloseşte în loc
de pesticide. Atunci când este găsit un
gândac care mănâncă recoltele, fermierul
eliberează inamicii naturali ai acestora,
de exemplu, buburuze care elimină păduchii de plante.
Gotham nu îşi vinde produsele mai
departe de o rază de 24 de kilometri.
Administratorul spune că acest lucru
reduce emisiile de carbon şi, de asemenea, îi permite să garanteze livrarea la
clienţii locali.
Anul acesta, compania se va extinde cu
încă două sere, în noile locaţii fiind planificată creşterea castraveţilor, roşiilor şi chiar
a căpşunilor, pe tot parcursul anului.

pe partea plană a balotului,
se pune plăntuţa și apoi rădăcinile se acoperă cu partea
scoasă din balot.
Pe suprafaţa balotului se
pune apoi și pământ de grădină – nu mult, într-un strat
suficient cât să reziste și să
fie egal pentru că aici se pot
pune seminţele de legume.
Se pot cultiva multe
plante, nu doar legume
ca roșii sau morcovi care
merg foarte bine împreună. Se pot pune și plante
aromatice, care pot fi sădite
în laturile verticale ale
balotului, folosind astfel la
maximum spaţiul de cultură. Totodată, se recomandă
instalarea unui sistem prin
care să se poată acorda susţinere unor anumite plante
(tomatele, spre exemplu) și,
acolo unde se dorește, se
poate folosi și folia pentru
a crea efectul de seră.
Un lucru foarte important și util în grădinăritul cu
baloţi este că la finele sezonului, aceștia pot fi folosiţi
pentru a produce un compost
foarte bun.

ani ai secolului 20 și încă se studiază si
în ziua de azi. Este important, însă să
inţelegem, că acest calendar, nu trebuie
considerat neapărat cel mai important
factor privind perioada optimă pentru
a însămânţa, a cultiva sau în orice alte
munci agricole. In practica de zi cu zi,
vremea, conditiile de sol, întârzierea
de sezon, și alţi factori, trebuie să aibă
prioritate de multe ori în faţa calendarului biodinamic. Iată câteva recomandări
pentru luna martie, 2016.
sursa: agroinfo.com

Zile favorabile
Plantare și semănat
12-13, 16-17, 23-27

Ceapă verde, verdeaţă, salată, nap,
Morcov, sfeclă, ţelină pentru rădăcină,
4-5, 12-13, 16-17, 26-27, 31
arpagic, usturoi, cartofi
Ridiche, ridiche neagră
4-5, 12-13, 16-17, 26-27, 31
Mazăre, fasole
12-17, 23-27, 31
Floarea-soarelui
12-13, 16-17, 26-27
Căpșuni,
12-17, 21
Plantarea seminţelor pentru răsaduri
Ardei, castraveţi, roșii, vinete, varză
12-13, 16-17
Transplantarea răsadului
12-13, 26-27
Curăţarea pomilor
6-7, 12-13
Semănatul cerealelor
12-13, 31
Săditul și răsăditul plantelor de cameră
12-13, 29-30
Săditul și răsăditul pomilor fructiferi și a
12-13, 31
pomușoarelor
Săditul florilor anuale
1-3, 12-13, 21-22, 29-30
Săditul florilor bulboase
12-13, 23-25, 29-30
Săditul florilor multianuale
1-3, 12, 21-23, 29-30
Săditul arborilor decorativi
1-3, 12, 23-25, 29-31
Udatul și îngrășemântul plantelor
4-5
Altoirea
12-13
Plivitul
1-3, 6-7

Zile nefavorabile

6-7, 9-11, 14-15

6-7, 9-11

6-7, 9-11, 14-15
6-7, 9-11, 14-15, 28, 31
6-7, 9-11
6-7, 9-11, 14-15, 26-28
14-15
6-7, 9-11
1-3, 18-20, 29-30
29-30
9-11
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SĂ NE ÎNGRIJIM DE SUFLET
SAU

CÂTEVA CUVINTE DESPRE POSTUL MARE

De luni creştinii ortodocşi au intrat în Postul Paştelui, cel mai lung şi mai aspru dintre cele patru
posturi de durată ale Bisericii Ortodoxe, de aceea
este numit şi Postul Mare. Postul Paştelui constituie cea mai importantă perioadă de pregătire
pentru sărbătoarea „Învierii Domnului”. Postul
mare durează 40 de zile. În acest an el va fi ţinut
în perioada 14 martie — 30 aprilie.
Timp de 40 de zile, credincioşii vor trebui să se abţină de la mîncarea de dulce, dar şi de la multe alte
lucruri. Aceasta este perioadă în care trebuie să facem
cît mai multe fapte bune
pentru semenii noştri, să-i
cerem iertare lui Dumnezeu
pentru păcatele noastre, să
mergem des la biserică și să
ne împăcăm cu persoanele
cu care sîntem certaţi.
Un post adevărat este
cel care presupune lăsarea
de bucate și, de rînd cu
ele, de păcate și de orice
răutate. De aceea postul
presupune nu doar iertarea
unuia cu altul și cu Dum-

nezeu, dar și întoarcerea
la lucrarea celor sfinte și
dumnezeiești, la împăcarea
cu toţi și cu toate
„Postul nu trebuie privit
ca ceva separat de celelalte lucruri pe care le
recomandă Biserica. Mai
bine zis, prin post se deschid altele. Privești, simţi,
trăiești, gîndești altfel
prin prisma postului. După
care urmează Spovedania,
Maslu, Împărtășania”, scrie
preotul Octavian Moşin pe
ortodox.md.
Sînt atîtea alte lucruri
care ne îngreunează, pe
cînd postul, din contra, este
o modalitate de a scăpa

MEDIC: CARE ESTE IMPACTUL

POSTULUI ASUPRA SĂNĂTĂŢII
”Din punct de vedere medical, câteva săptămâni de post nu prezintă riscuri pentru sănătatea oamenilor. Doar este o perioadă relativ
scurtă, dacă o comparăm cu o viaţă de om.” A
explicat nutriţionistul Tamara Șchiopu, la solicitarea portalului e-sanatate.md. ”Cu alte cuvinte,
dacă timp de o lună și ceva vă lipsiţi de anumite
alimente, acest lucru nu poate duce la deficienţe serioase sau și mai rău, la malnutriţie. Prin
urmare, nu există nicio frică dacă ţineţi post.
Din punct de vedere medical nu are cum să vă
afecteze nici postul negru, întrucât se ţine o perioadă scurtă de timp.” – mai menţionează nutriţionistul. Sunt anumite categorii, însă, cărora le
este contraindicat să ţină post negru. Mai mult,
postul negru ar trebui să fie realizat în condiţii
relaxante, adică atunci când ai o zi liberă, atunci
îţi poţi permite o zi de post negru. Dar și aici nu
excludem în totalitate hrana. Se consumă ceaiuri
de plante, apă foarte multă, pentru că apa ne
oferă energie dar și hidratează organismul. Putem adăuga și unele gustări ușoare, de exemplu
un fruct.” – mai sfătuie medical.

În context, menţionăm că pe data de 27
martie, la Centrul Expoziţional „Moldexpo”, se va
desfășura târgul de post „Vegan Show”. Cea de
a 3-a ediţie a târgului va pune accent pe stilul
sănătos de viaţă, produsele eco, vegane și de post.
Mai mult, la eveniment vizitatorii vor avea ocazia
să guste bucatele vegane sau de post, ce au fost
pregătite cu măiestrie de bucătarii profesioniști.

de multele greutăţi și neputinţe ale noastre. Postul
nu trebuie să fie povară,
dar șansă de mîntuire,
supunîndu-ne nevoinţelor
duhovnicești.

CUM NE ALIMENTĂM
ÎN POSTUL MARE?
Conform tradiţiei stabilite cu timpul de Biserică,
În primele 2 zile din
Postul Mare, pentru cei ce
pot, nu se mănîncă de loc,
iar pentru cei mai slabi,
seara puţină pâine și apă.
În I săptămînă – seara
după canon se consumă
pâine, fructe, legume uscate.
În Săptămîna Patimilor – se mănâncă mâncăruri uscate seara.
În Vinerea Patimilor
– cine poate, nu mănâncă
nimic.
În tot restul Postului
Mare – de luni până vineri,

o singură dată pe zi (seara)
se consumă pâine și legume
fierte fără ulei.
Sîmbătă și duminica –
de 2 ori pe zi, pâine, legume, ulei și vin.
În plus, de: Aflarea capului Sf. Ioan Botezătorul;
Sf. 40 de Mucenici; Sf.Mare
Mucenic Gheorghe; Joia
Canonului Mare (Săptămîna a 5-a); Înaine și după
sărbătoarea Bunei Vestiri;
Joia Mare; Sîmbăta Mare,
la toate aceste sărbători se

dezleagă la ulei și vin în
orice zi n-ar cădea.
De asemenea, în Postul
Mare, creştinii ortodocşi
vor avea dezlegare la peşte
de două ori – de sărbătoarea Bunei Vestiri care este
prăznuită pe 7 aprilie şi în
Duminica Floriilor, marcată
pe 24 aprilie.
Biserica le dezleagă
postul copiilor, gravidelor,
persoanelor bolnave în măsura în care să-şi menţină
puterile şi sănătatea tru-

pului. La fel, creştinii sunt
îndemnaţi să se abţină de
la petreceri, să frecventeze
slujbele şi să se împărtăşească cu sfintele daruri.
Însă fiecare să postească
după putinţă cu acordul si
binecuvîntarea părintelui
duhovnic.
După ce au ţinut
post, creștinii trebuie să
se spovedească pentru
a putea, mai apoi, să se
împărtășească. Acest lucru,
spovedania, presupune mărturisirea păcatelor și căinţă
și se face, de obicei, în ultima săptămână de dinainte
de Înviere.
Tot în ultima săptămână a postului Paștelui,
în fiecare biserică creștinortodoxă, se oficiază „Deniile”, unele dintre cele mai
frumoase și înălţătoare
slujbe religioase, săvârșite
după orele 18-19, seara.
Sursa: ortodoxia.md

GALA TURISMULUI MOLDOVENESC
Cetatea Soroca a fost desemnată cea mai importantă
destinaţie turistică din ţara
noastră în cadrul primei
ediţii a Galei Turismului din
Republica Moldova. Evenimentul s-a desfășurat pe
data de 4 martie la Chișinău.
În același timp restaurarea
cetăţii a fost nominalizată pe
locul 2 la categoria cel mai
bun proiect de dezvoltare a
turismului dintre Nistru și
Prut.
Amintim că timp de o
lună susţinătorii turismului
au votat pe site-ul galei cât și
prin SMS, iar proiectul a fost
iniţiat cu scopul de a promova turismul autohton la nivel

naţional.
Conceptul de Gală a Turismului își propune să spargă
stereotipul despre Republica

Moldova ca fiind un stat unde
turismul nu este la el acasă.
Ori, acest lucru poate fi ușor
demonstrat printr-un șir de

evenimente, ce de la un an
la altul devin tot mai atractive, atât pentru cetăţenii
din Republica Moldova, cât și
pentru cei de peste hotarele
ţării. Primul pas pe care ni-l
propunem este promovarea
destinaţiilor turistice la nivel
naţional și internaţional, în
special către cetăţenii Republicii Moldova, informarea
acestora și, ca urmare, trezirea interesului faţă de acest
domeniu, astfel încât fiecare
dintre cetăţenii noștri să cunoască cel puţin 10 atracţii și
trasee turistice, care să poată
fi propuse oricînd și oricărui
potenţial turist al acestui
stat.

ÎN CÂTE ŢĂRI POŢI MERGE FĂRĂ VIZĂ
CU PAȘAPORTUL R. MOLDOVA
Cu paşaportul R, Moldova se poate călători fără
vize în 101 de ţări ale lumii, arată noul clasament
pentru anul 2016, realizat
de compania de consultanţă „Henley & Partners”.
Republica Moldova ocupă
locul 52 în top, cu o poziţie
mai puţin decât în clasamentul de anul trecut.
Pașapoartele moldovenești
oferă o mai mare libertate de mișcare decât cele
ucrainene, belaruse, armene, sau georgiene.
Totodată, cel mai pu-

ternic pașaport din lume
este cel german, Cu acest
document, germanii pot

călători fără viză în 177
de ţări.
După Germania urmea-

ză Suedia, ai cărei cetăţeni
pot intra fără viză în 176
de ţări. Poziţia a treia este
ocupată de cinci ţări din
Uniunea Europeană – Finlanda, Italia,Franţa, Marea
Britanie și Spania, cetăţenii cărora pot călători
liber în 175 de state.
Belgia, Danemarca și
Olanda, dar și SUA sunt
ţările cărora le revine locul
patru în acest clasament.
România ocupă locul 21
în acest clasament, fiindcă
cetăţenii români pot intra
fără viză în 153 de ţări.
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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

Ardei dulce
Cartofi
Castraveţi
Ceapă albă
Ceapă galbenă
Ciuperci Păstrăv/Veşenca
Ciuperci Shampinion
Dovlecei
Morcov
Ridiche neagră
Ridiche de lună
Roşii de seră
Sfeclă de masă
Usturoi
Varză
Varză timpurie
Varză broccoli
Varză conopidă
Varză de pechin
Vinete

3.00
6.00
6.50
5.00
5.00
50.00
6.00
-

6.00
7.50
7.00
5.00
7.00
50.00
10.00
-

mediu
4.00
7.00
6.50
5.00
6.00
50.00
6.50
-

Piaţa angro Chişinău
(Albişoara)

Piaţa angro Bălţi
minim maxim
2.50
26.00
11.00
5.50
28.00
5.00
4.00
30.00
16.00
6.00
40.00
5.00
35.00
17.00
-

6.00
26.00
14.00
8.00
28.00
8.00
5.00
30.00
35.00
9.00
40.00
12.00
35.00
17.00
-

17.03.2016

Piaţa agricolă Ungheni

Piaţa agricolă Cahul

mediu minim maxim mediu minim maxim mediu minim maxim mediu
LEGUME
50.00
60.00
50.00
40.00
45.00
40.00
5.00
5.50
7.00
5.50
4.50
7.00
6.50
3.20
4.00
3.80
26.00
32.00
35.00
35.00
30.00
32.00
30.00
11.00
7.00
8.00
8.50
8.00
7.50
9.00
8.00
7.00
8.00
7.00
40.00
40.00
40.00
28.00
33.00
34.00
33.00
35.00
40.00
38.00
32.00
35.00
32.00
30.00
30.00
30.00
6.50
7.00
8.00
7.00
7.00
10.00
9.00
7.00
8.00
7.00
4.00
6.00
7.00
6.00
6.00
8.00
7.00
30.00
20.00
25.00
27.00
25.00
32.00
35.00
35.00
25.00
28.00
25.00
6.50
5.00
7.00
5.00
6.00
8.00
7.00
7.00
7.00
7.00
40.00
40.00
50.00
40.00
50.00
60.00
55.00
46.00
46.00
46.00
6.50
6.00
6.00
6.00
7.00
9.00
8.00
7.00
7.00
7.00
35.00
25.00
25.00
25.00
35.00
35.00
35.00
30.00
30.00
30.00
38.00
45.00
38.00
22.00
24.00
22.00
35.00
35.00
35.00
17.00
12.00
14.00
12.00
18.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
35.00
35.00
35.00
FRUCTE

Banane
Căpşune
Grepfrut
Lămâi
Mandarine
Mere
Mere Golden
Mere Idared
Mere Richard
Miez de nucă
Pere
Portocale
Prune uscate
Struguri albi de masă
Struguri de masă Moldova
Struguri roşii de masă

6.00
6.00
6.00
40.00
-

11.00
11.00
7.00
60.00
-

8.00
8.00
6.00
50.00
-

27.00
22.00
5.00
6.00
7.00
10.00
18.00
27.00
14.00
16.00
18.00

27.00
28.00
10.00
10.00
7.50
20.00
18.00
27.00
18.00
19.00
18.00

27.00
22.00
6.00
10.00
7.00
12.00
18.00
27.00
16.00
18.00
18.00

25.00
80.00
18.00
30.00
19.00
4.00
8.00
7.00
13.00
12.00
16.00
13.00
16.00
13.00

27.00
85.00
19.00
32.00
20.00
9.00
13.00
8.00
20.00
15.00
18.00
13.00
18.00
13.00

25.00
80.00
18.00
30.00
19.00
7.00
8.00
7.00
13.00
12.00
16.00
13.00
16.00
13.00

-

-

-

6.00
8.00
6.00
10.00
50.00
30.00
12.00
10.00
12.00

7.00
14.00
8.00
15.00
70.00
40.00
15.00
12.00
15.00

6.00
10.00
8.00
15.00
70.00
35.00
15.00
12.00
15.00

25.00
18.00
25.00
20.00
6.00
8.00
7.00
80.00
18.00
20.00
-

25.00
18.00
28.00
20.00
7.00
8.00
8.00
80.00
20.00
20.00
-

25.00
18.00
25.00
20.00
7.00
8.00
7.00
80.00
18.00
20.00
-
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OFERTE COMERCIALE
Perioada 1 - 17 martie 2016
OFERTE
Produs / Serviciu
Vând poamaă
Moldova
Raschel Bag
Seminţe de ardei
Seminţe de ardei

Preţ

Cantitate

Contacte

16 MDL

3t

Telefon: 022583115; Mobil: +373 68985748; Email: victor78366@gmail.com

7 MDL

20 000
unităţi

3 200
MDL
3 500
MDL

17 kg
9 kg

Ofertă griu

4t

Ofertă soia

6t

Comercializăm
mere

30 t

Porumb

3 000
MDL

100 t

Floarea soarelui

40 t

Soia

20 t

Grâu alimentar
Șrot de soia
Natural Honey
Vindem macuc
de floarea
soarelui

3 200
MDL

100 t

150 MDL

5 000 l

Email: stargem@indo.net.id
Chetrosu, Drochia, Republica Moldova; Telefon: +373 251 27032; Mobil: ;
Email: drtudor@yahoo.com
Chetrosu, Drochia, Republica Moldova; Telefon: +373 251 27032; Mobil: ;
Email: drtudor@yahoo.com
s.Zaicani, r-Riscani; Telefon: +37325672434; Mobil: +37367193924; Email:
vioricamunteanu@yandex.ru
s.Zaicani, r-Riscani; Telefon: +37325672434; Mobil: +37367193924; Email:
vioricamunteanu@yandex.ru
s.Varatic, r-l Riscani; Telefon: 37325679225; Mobil: 37369777530; Email:
Fruva
Falesti; Telefon: +373 69194851; Mobil: +373 69194851; Email: amontibs@
mail.md
Falesti; Telefon: +373 69194851; Mobil: +373 69194851; Email: amontibs@
mail.md
Falesti; Telefon: +373 69194851; Mobil: +373 69194851; Email: amontibs@
mail.md
Falesti; Telefon: +373 69194851; Mobil: +373 69194851; Email: amontibs@
mail.md
Telefon: +37379724945; Mobil: +37379724945; Email: asuleac85@gmail.com
Email: stargem@indo.net.id
str. Stefan cel Mare 195; Telefon: 023123233; Mobil: 078785878; Email:
oﬃce.ecatalex@gmail.com

Mere Idared

8 000
MDL

5t

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

Ceapaă

9 000
MDL

2t

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

Baloţi din lucernă
Porumb
Grâu alimentar

3 200
MDL
3 500
MDL

Porumb
Purcei
Cîrlani
Brânză de capră
Porumb
Vând porci
mangalita
Porumb
Grâu
Ceapă
Purcei
Cârlani
Brânză de oi
Porci (120150kg)
Brânză de oi
Porumb
Ceapă
Grâu
Brânză de oi
Porumb
Grâu

MD-5917, s.Chetriş, raionul Făleşti ; Telefon: 00373 259 51513 ; Mobil:
00373 69353653; Email: jornyayion@mail.md
MD-5917, s.Chetriş, raionul Făleşti ; Telefon: 00373 259 51513 ; Mobil:
500 t
00373 69353653; Email: jornyayion@mail.md
MD-5917, s.Chetriş, raionul Făleşti ; Telefon: 00373 259 51513 ; Mobil:
200 t
00373 69353653; Email: jornyayion@mail.md
10 t
s.Lărguţa; Telefon: 027392901; Mobil: ; Email: vlaicu@mail.ru
12 capete s.Lărguţa; Telefon: 027376307; Mobil: ; Email: d.bagrin@mail.ru
10 capete s.Lărguţa; Telefon: ; Mobil: 068506232; Email: viorel.dogaru@mail.ru
500 unităţi s.Larguta; Telefon: 027376435; Mobil: 079084603; Email: mzlarguta@mail.ru
10 t
s.Tarancuta; Telefon: ; Mobil: 069279415; Email: savenco.g22@mail.ru

2 000 unităţi

50 cap

2 800
MDL

Telefon: 0785581129; Mobil: ; Email: bogdan.neamu@yahoo.ro

20 t
15 t
10 t
20 capete
10 unităţi
500 kg

s.Tarancura, r.Cantemir; Telefon: ; Mobil: 069279415; Email: curcenco@mail.md
s.Tarancura, r.Cantemir; Telefon: ; Mobil: 069279415; Email: curcenco@mail.md
s.Tarancura, r.Cantemir; Telefon: ; Mobil: 069279415; Email: curcenco@mail.md
s.Tarancura, r.Cantemir; Telefon: ; Mobil: 069279415; Email: curcenco@mail.md
s.Chioselia; Telefon: 027354741; Mobil: ; Email: gh.marineac.21.08@mail.ru
s.Chioselia; Telefon: 027354741; Mobil: ; Email: gh.marineac.21.08@mail.ru

4 capete

s.Ciietu; Telefon: 029892545; Mobil: ; Email: dagi221@mail.md

500 kg
30 t
5t
15 t
500 kg
20 t

s.Ciietu; Telefon: ; Mobil: 060621495; Email: gh.daghi@mail.md
s.Toceni; Telefon: 027351211; Mobil: ; Email: mmm-vasile@rambler.ru
s.Toceni; Telefon: 027351211; Mobil: ; Email: mmm-vasile@rambler.ru
s.Toceni; Telefon: 027351211; Mobil: ; Email: mmm-vasile@rambler.ru
s.Cîietu; Telefon: 029892566; Mobil: ; Email: g.cobzaru80@mail.ru
s.Cirpesti; Telefon: 027378231; Mobil: ; Email: boisteanuionion@mail.md
Falesti, satul Horesti, Republica Moldova; Telefon: +373 25977174; Mobil:
+37379850249; Email: revencobs@mail.md
Cantemir; Telefon: ; Mobil: 076740157; Email: talpaiurie@gmail.md
Cantemir; Telefon: ; Mobil: 076740157; Email: talpaiurie@gmail.md
Cantemir; Telefon: ; Mobil: 076740157; Email: talpaiurie@gmail.md
s.Taracuta; Telefon: 027354661; Mobil: 069279415; Email: curcenco.elena53@mail.ru
s.Cirpesti; Telefon: 027378231; Mobil: ; Email: boisteanuionion@mail.md
s.Antonesti; Telefon: ; Mobil: 067670946; Email: berlinschii@mail.ru
s.Antonesti; Telefon: ; Mobil: 067670946; Email: berlinschii@mail.ru
Telefon: 029875256; Mobil: 068128307; Email: grebanos.aliona@mail.ru
s.Ţărăncuţa; Telefon: 027354658; Mobil: ; Email: ciobanu72@mail.ru
s.Ţărăncuţa; Telefon: 027354658; Mobil: ; Email: ciobanu72@mail.ru
s.Ţărăncuţa; Telefon: 027354658; Mobil: ; Email: ciobanu72@mail.ru
s.Ţărăncuţa; Telefon: 027354658; Mobil: ; Email: ciobanu72@mail.ru
s.Baimaclia; Telefon: 027343465; Mobil: ; Email: moraru51@mail.ru

20 t

Porumb
Ceapă
Grâu

50 t
10 t
40 t

Miere de albini

1t

Fasole
Porumb
Cârlani
Fasole
Porumb
Ceapă
Grâu
Cârlani
Porc (120kg)

3t
20 t
10 t
3t
25 t
12 t
30 t
10 t
1

Miere de salcâm 85 MDL
700 kg
Familii de albini 250 MDL 45 unităţi
2 800
Porumb
20 t
MDL
Miere polifloră
45 MDL
100 kg
Fasole
1t
Orz
10 t
Orz
10 t
Grâu
40 t
Porumb
30 t
Fasole
5t
Cârlani
10 capete
Floarea-soarelui
10 t
Iepuri
20 uncapete
Grâu
50 t
Porumb
40 t
Fasole
7t

15

Telefon: ; Mobil: 069115435; Email: vism_wim@yahoo.com
Telefon: ; Mobil: 069115435; Email: vism_wim@yahoo.com
Telefon: 079798361; Mobil: 079798361; Email: snebunu@list.ru

Telefon: 079364642; Mobil: 079364642; Email: gmorianu@mail.ru
s.Baimaclia; Telefon: 027343209; Mobil: ; Email: turcan@mail.ru
s.Baimaclia; Telefon: 027343214; Mobil: ; Email: ionsibov56@mail.ru
s.Sadic; Telefon: ; Mobil: 068469181; Email: mururniuc@mail.ru
s.Ciietu; Telefon: ; Mobil: 067303546; Email: andoni1280@mail.ru
s.Ciietu; Telefon: ; Mobil: 067303546; Email: andoni1280@mail.ru
s.Ciietu; Telefon: ; Mobil: 067303546; Email: andoni1280@mail.ru
s.Ciietu; Telefon: ; Mobil: 067303546; Email: andoni1280@mail.ru
s.Ciietu; Telefon: ; Mobil: 067303546; Email: andoni1280@mail.ru
s.Sadîc; Telefon: 029875520; Mobil: ; Email: sompolion@mail.ru
Cantemir; Telefon: ; Mobil: 078783905; Email: tati21@mail.ru
Cantemir; Telefon: ; Mobil: 078783905; Email: tati21@mail.ru
Cantemir; Telefon: ; Mobil: 078783905; Email: tati21@mail.ru
r.Cantemir, s.Antonesti; Telefon: ; Mobil: 067680476; Email: stoleicovpetru@
10 t
mail.md
10 t
s.Antonești; Telefon: 027373201; Mobil: ; Email: petea1980@mail.ru
20 capete s.Coștangalia; Telefon: 027355369; Mobil: ; Email: munteanug@mail.md
r.Cantemir, s.Antonesti; Telefon: ; Mobil: 067680476; Email: mamaligaisac@
6t
mail.md
r.Cantemir, s.Antonesti; Telefon: ; Mobil: 067680476; Email: mamaligaisac@
30 t
mail.md
r.Cantemir, s.Antonesti; Telefon: ; Mobil: 067680476; Email: mamaligaisac@
40 t
mail.md
500 kg
s.Coștangalia; Telefon: 027355219; Mobil: ; Email: a.cioroi@mail.md
500 kg
s.Coștangalia; Telefon: 027355219; Mobil: ; Email: a.cioroi@mail.md
s.Costangalia; Telefon: 027354658; Mobil: 067342765; Email: vitalie.1977@
15 t
mail.ru
10 t
s.Ţărăncuţa; Telefon: 027354658; Mobil: ; Email: ciobanu72@mail.ru
15 t
s.Baimaclia; Telefon: 027343209; Mobil: ; Email: turcan@mail.ru
10 t
s.Baimaclia; Telefon: 027343209; Mobil: ; Email: turcan@mail.ru
5t
s.Baimaclia; Telefon: 027343209; Mobil: ; Email: turcan@mail.ru
15 t
s.Baimaclia; Telefon: 027343209; Mobil: ; Email: turcan@mail.ru
500 kg
s.Baimaclia; Telefon: 027343209; Mobil: ; Email: turcan@mail.ru
3t
s.Cirpesti; Telefon: 027378231; Mobil: ; Email: boisteanuionion@mail.md
30 t
s.Cirpesti; Telefon: 027378231; Mobil: ; Email: boisteanuionion@mail.md
5t
s.Cirpesti; Telefon: 027378231; Mobil: ; Email: boisteanuionion@mail.md
20 unităţi s.Cirpesti; Telefon: 027378231; Mobil: ; Email: boisteanuionion@mail.md
25 t
Telefon: 029875256; Mobil: 068128307; Email: grebanos.aliona@mail.ru
30 t
Telefon: 029875256; Mobil: 068128307; Email: grebanos.aliona@mail.ru
3t
Telefon: 029875256; Mobil: 068128307; Email: grebanos.aliona@mail.ru
5 000 unităţi Email: stargem@indo.net.id
str.Burebista 112/1; Telefon: 022-78-00-79; Mobil: 079771774; Email:

Porumb
Porumb
Purcei
Fasole
Grâu
Porumb
Brânză de oi
Brânză de capră
Porumb
Porumb
Porumb
Ceapă
Fasole
Grâu
Brânză de oi
Fasole
Porumb
Ceapă
Iepuri
Porumb
Grâu
Fasole
Canned Tuna
Papermoon SRL

CERERI
Produs /
Serviciu

Preţ

Gâște si
boboci KHOLMOGORY

Cantitate
100 cap

Contacte
Telefon: 0785581129; Mobil: ; Email: bogdan.neamu@yahoo.ro

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

INSTITUTUL DE FITOTEHNIE “PORUMBENI”
propune semințe:
Nr.

Denumirea hibridului

d/o
1 Porumbeni 294
Porumbeni 374
Porumbeni 383
Porumbeni 458
Porumbeni 461

Porumbeni 375
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. Pașcani,
r. Criuleni,
Rep. Moldova
tel/fax: (022) 24-55-71
ifporumbeni@rambler.ru
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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

CALITATE SUPERIOARĂ

 Cositoare cu rotor

CONSUM REDUS

 Cositoare plată

TRACŢIUNE 4x4

 Burghiu de săpat gropi

LONGEVITATE

 Remorcă simplă sau basculabilă

STARE TEHNICĂ EXCELENTĂ

 Tocător de crengi
TOATE PIESELE DE SCHIMB
LA TRACTOARELE IMPORTATE

PREŢURI ACCESIBILE -

suntem importatori direcţi din Japonia

AVANTAJE:

PUTERNICĂ ŞI COMPACTĂ
PREŢ MIC

OR. STRĂŞENI
www.tractoare.md

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.

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

