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Totodată, Moldova a stabilit cote la
importul acestor produse în regimul de
comerţ liber cu ţările CSI.
Prin introducerea taxelor vamale se încearcă protejarea pieţei interne de importurile

masive de lactate din Ucraina. Potrivit
Ministerului Economiei, volumul produselor lactate importate din Ucraina a înregistrat în anul 2015 o creștere semnificativă.
Astfel, importul de lapte acru, lapte prins și

smântână, iaurt, chefir a crescut de 1,5 ori,
de brânzeturi cu 33 la sută, iar a salamurilor și produselor similare de 14 ori.
Mărimea taxei vamale, aplicate la laptele și produsele lactate, carnea și cimentul
importate din Ucraina va fi de 10-15 la
sută, potrivit IPN cu referire la o decizie
aprobată de guvern.
Aplicarea temporară a măsurilor de
protecţie a pieţei interne a fost solicitată de
mai multe ori de către producătorii autohtoni de aceste produse, care au semnalat
că sunt nevoiţi să activeze în condiţiile de
concurenţă neloială, aceasta, având în vedere că produsele lactate și din carne ucrainene se comercializează la un preţ mai mic,
pentru că nutreţurile în ţara vecină sunt
mai ieﬅine.
Totodată premierul Pavel Filip a avertizat ministerele de resort să monitorizeze
situaţia, ca aceste măsuri de protecţie a
pieţei interne și a producătorului local să
nu ducă la majorarea preţurilor la produsele respective pentru consumatori.
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VOR SĂ SCHIMBE ETICHETA!
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DIN REPUBLICA MOLDOVA
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Un grup de lucru pentru soluţionarea
problemelor din sectorul agricol va fi creat
în curând. Acesta va constitui un mecanism
de comunicare permanentă între Executiv
și producătorii agricoli. Decizia a fost luată
în cadrul întrevederii de astăzi, 22 aprilie,
2016 a reprezentanţilor sectorului agricol
cu premierul Pavel Filip.

Prezenţi la eveniment, membrii Consiliului de Administrare al Federaţiei Naţionale a Agricultorilor din Moldova AGROinform, împreună cu reprezentanţii altor
asociaţii de profil au vorbit despre problemele cu care se confruntă la momentul
actual sectorul agricol. Lipsa accesului la
utilizarea apelor subterane pentru irigare,

restanţele la achitarea subvenţiilor pentru
anul trecut și tărăgănarea adoptării Regulamentului de Subvenţionare pentru 2016,
lipsa accesului la finanţare, dar și multe
alte probleme cu care se confruntă producătorii agricoli i-au fost aduse la cunoștinţă
Prim-ministrului Pavel Filip.
Detalii, în pag. 2

Vă puteţi abona la ziarul nostru
la toate oficiile poştale din ţară
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CU AGRICULTORII

Continuare din pag.1
Agricultorii au subliniat
că pe parcursul anilor s-au
adunat prea multe probleme
nesoluţionate în acest domeniu, iar unii producători au
ajuns deja cu datorii enorme
la bănci și faţă de alţi agenţi
economici, sau chiar în prag
de faliment. ”Sunt foarte
multe probleme în sectorul
agricol. Activând de mulţi ani
în acest domeniu, nu cunosc
o problemă care ar fi fost pe
deplin soluţionată în Republica Moldova. Fie că e vorba
despre, irigare, despre costul
mult prea mare al inputurilor, restanţele la achitarea
subvenţiilor – vorbim ani de
zile despre ele, dar nu se face
nimic. Rămânem doar cu vor-

ba.” – a declarat Președintele
Consiliului de Administrare
AGROinform, Alexei Ivanov.
Reprezentanţii asociaţiilor
producătorilor agricoli au venit la întâlnirea cu prim-ministrul nu doar pentru a vorbi
odată în plus despre probleme, dar au punctat și soluţiile
prin care acestea ar putea fi
rezolvate. În special, vice-directorul AGROinform, Iurie
Hurmuzachi, s-a referit la
importanţa accesării fondului
ENPARD . ”Așteptăm de câţiva
ani Fondul ENPARD și, trebuie
să înţelegem, că în cazul în
care nu vom accesa acest fond
nici anul acesta, nu vom avea
bani pentru subvenţii! Asta
chiar dacă cifra de 900 milioane de lei, propusă pentru
Fondul de Subvenţionare pe

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

mediainform
AGRO
©

Redactor-șef: Stela VDOVÎI
Machetare: Victor PUȘCAȘ

Adresa redacției: MD-2004, Chișinău,
bd. Ștefan cel Mare, 123 V. Tel.: 23-56-98
e-mail: publicitate@agroinform.md
www.agravista.md
Tiparul executat la tipografia «PRAG-3»
Tiraj: 3500

Comanda nr. 287

anul 2016, în condiţiile dificile
în care ne aflăm cu toţii, pare
a fi una echilibrată. În plus,
Din cauza situaţiei de pe piaţa
valutară, dar și a probleme-

circulante. Astfel, cred că ar fi
bine să ne întoarcem la propunerea care a fost făcută încă
în contextul pachetului agricol, și anume – crearea unui

lor din sectorul bancar, anul
trecut producătorii agricoli
s-au ciocnit de o criză acută
privind accesarea mijloacelor

fond special pentru accesarea
mijloacelor circulante.”
Totodată, vice-directorul
AGROinform, a prezentat o

trecere în revistă a problemelor, structurată pe ramuri
în parte, cum ar fi zootehnia,
legumicultura, pomicultura, etc. ”La fel, necesită
modernizare și serviciul de
consultanţă pentru agricultori”, a mai specificat Iurie
Hurmuzachi.
De menţionat faptul că
Federaţia Naţională a
Agricultorilor din Moldova
a trasat toate problemele cu
care se confruntă producătorii agricoli, dar și căile de
soluţionare a acestora, întrun document, pe care l-a
transmis tuturor factorilor
de decizie.
La întrevederea cu șeful
Executivului au participat
reprezentanţii asociaţiilor
de producători agricoli și ai

celor din industria alimentară, ministrul Agriculturii,
Eduard Grama, ministrul
Mediului Valeriu Munteanu,
vice-ministrul Economiei
Vitalie Iurcu directorul
ANSA, Gheorghe Gaberi, dar
și alţi factor de decizie. În
finalul întrevederii premierul Pavel Filip a dispus
crearea unui grup de lucru
în scopul instituirii unui
dialog permanent între
Executiv și agricultori. Din
componenţa acestuia for
face parte reprezentanţi ai
asociaţiilor de producători
agricoli, ministrul Agriculturii, ministrul Mediului,
vice-ministrul Economiei și
consilierul prim-ministrului
pentru probleme de agricultură, Eugen Gudumac.

STATISTICI: PRODUCŢIA AGRICOLĂ CREȘTE
CU 4% ÎN TRIMESTRUL I DIN 2016
Indicele volumului producţiei globale
agricole în gospodăriile
de toate categoriile în
ianuarie-martie 2016 s-a
majorat cu 4%, faţă de
aceeași perioadă a anului precedent. Majorarea
producţiei agricole a fost
determinată preponderent de creșterea producţiei în sectorul zootehnic,
potrivit datelor Biroului
Naţional de Statistică.
În ianuarie-martie 2016
faţă de aceeași perioadă a
anului precedent în gospodăriile de toate categoriile
a fost înregistrată majorarea producţiei vitelor și
păsărilor cu 3 %, care a

fost influenţată de sporirea
producţiei în întreprinderile
agricole cu 11,7%. În gospodăriile populaţiei volumul
producţiei vitelor și păsări-

lor s-a micșorat cu 4,4% în
rezultatul scăderii efectivului mediu de animale și
păsări (bovinelor - cu 3%,
porcinelor - cu 6%, ovinelor

și caprinelor - cu 1%).
Producţia de ouă în gospodăriile de toate categoriile a crescut cu 29,1%, în
rezultatul creșterii producţiei de ouă în întreprinderile agricole - cu 53,6%,
totodată, în gospodăriile
populaţiei producţia de ouă
s-a micșorat cu 2,1%.
Producţia de lapte
în gospodăriile de toate
categoriile s-a diminuat cu 1,5%, inclusiv în
întreprinderile agricole
- cu 5,8%, în gospodăriile populaţiei - cu 1,2%,
drept urmare a reducerii
efectivului mediu de vaci
în întreprinderile agricole
- cu 6,7%, în gospodăriile
populaţiei - cu 1,8%.
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SE FURĂ CAN CODRU!
ÎNCĂLCĂRI DE PESTE 10 MILIOANE DE LEI,
DEPISTATE DE ”MOLDSILVA”

CABINETUL DE MINIȘTRI
A RENUNŢAT LA MAJORAREA
UNOR IMPOZITE
ȘI TAXE PENTRU 2016

„În urma controalelor efectuate, Moldsilva a depistat încălcări
grave în procesele de recoltare
a lemnului”. Informaţia a fost
confirmată de Ion Cebanu, directorul agenţiei Moldsilva, în cadrul
conferinţei de presă organizată de
Agenţia Moldsilva cu tema „Rezultatele controalelor și reevaluării
masei lemnoase în entităţile silvice și acţiunile întreprinse”.

Astfel, Guvernul nu
va majora impozitul
funciar cu 15%, costul
vinietelor, nu va introduce un nou impozit la
automobile și nu va majora accizele la importul
de mașini.
Executivul a aprobat
amendamentele respective în proiectul iniţial al
politicii bugetar-fiscale
pe anul 2016, votat de
Parlament în prima lectură
pe 1 aprilie. Însă în cadrul
lecturii a doua deputaţii au
propus mai multe modificări, informează NOI.md.
Potrivit ministrului Finanţelor, Octavian Armașu,
propunerile parlamentarilor au fost expuse pe
116 pagini, iar Guvernul
a susţinut mai multe din
aceste propuneri.
În particular, Guvernul
a acceptat să aplice TVA
redus la nivel de 8% la
serviciile de transportare și
distribuire a gazelor naturale și să scutească de TVA
mașinile cu motor electric,
pentru a facilita și stimula
importul acestor mașini
ecologice.
Cabinetul de miniștri
a susţinut și propunerea
deputatului PCRM Oleg
Reidman cu privire la
aceea ca acciza la ţigările
cu filtru în acest an să fie
stabilită la nivel de 300 de
lei (+12%), dar nu mai jos
de 400 de lei.
Executivul a operat și
unele precizări referitoare
la imobilul mai scump de
1,5 milioane de lei, care
urmează să fie impozitat
cu o taxă nouă în mărime
de 0,8% din costul esti-
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mativ stabilit de organele
cadastrale teritoriale.
Totodată, s-a decis ca
pragul care permite încheierea contractelor pentru achitarea eșalonată a obligaţiunilor fiscale fără acordul
în scris al Inspectoratului
Fiscal Principal de Stat să fie
redus de la 600 de mii până
la 300 de mii de lei.
Termenul pentru implementarea noilor norme
ale politicii bugetar-fiscale urmează să fie amânat
de la 1 aprilie pentru 1
iunie 2016.
De menţionat că Parlamentul a aprobat proiectul
politicii bugetar-fiscale
pe anul 2016 la 1 aprilie.
Documentul prevedea majorarea impozitului funciar
pentru terenurile intravilane și extravilane cu
15%, majorarea accizelor la
mașini cu 10-12%, introducerea unui nou impozite la
automobile din anul 2017,
precum și majorarea taxei
de drum (vinietă).
Anterior președintele
Parlamentului, Andrian Candu, a declarat că
Parlamentul nu va susţine
scumpirea vinietelor în
anul 2016, majorarea
impozitului funciar și
introducerea unei noi
modalităţi de impozitare a
mașinilor.

„De pe 5 ianuarie până pe
15 aprilie au avut loc lucrări de
recoltare a masei lemnoase din
fondul forestier. Astfel de lucrări
au loc anual. Paralel au avut loc
controale inopinate în majoritate
ocoalelor silvie. În urma controalelor s-a depistat un volum 16.662
metri steri - masa lemnoasă care
putea fi nedeclarată în valoare de
peste 10 milioane de lei”, a subliniat Ion Cebanu, directorul agenţiei Moldsilva.
În urma controalelor, toate

această masă a fost luată în evidenţă, 476 de lucrători au fost sancţionaţi sau suspendaţi.
„Paralel am avut lucrări de
extindere a fondului forestier pe
o suprafaţă de 1838 de hectare.
Extinderea va continua și în primăvară - toamna anului 2016. De ase-

menea, noi planificăm eliminarea
lemnului tehnologic din cataloage”,
a subliniat Cebanu.
Totodată, Munteanu a precizat că se lucrează la un nou Cod
Silvic. „Actuala lege este învhechită”, a conchis directorul agenţiei
Moldsilva.

SERVICIUL SPECIAL ANTIGRINDINĂ
ESTE PREGĂTIT PENTRU NOUL SEZON
Serviciul Special
pentru Influenţe Active
asupra Proceselor Hidrometeorologice, începând
cu 21 aprilie 2016, a iniţiat executarea lucrărilor
de combatere a căderilor
de grindină pe teritoriul
protejat al Republicii
Moldova.
În acest sens Directorului Serviciului a emis un
ordin „cu privire la pregătirea și desfășurarea lucrărilor de protecţie antigrindină
în sezonul 2016”. Astfel, în
perioada 01-20 aprilie 2016,
a fost organizată pregătirea
echipamentului tehnologic la unităţile speciale
pentru iniţierea lucrărilor

de combatere a grindinei;
plasarea punctelor rachetare; transportarea și distribuirea rachetelor antigrindină
la punctele rașchetare și
instruirea repetată a personalului.

În anul 2016, lucrările
de protecţie antigrindină a
culturilor agricole pe teritoriul Republicii Moldova vor
fi îndeplinite pe o suprafaţă
de 1,486 mil. hectare, prin
intermediul a 115 puncte

rachetare. În zona de protecţie sunt incluse integral
sau parţial 24 de raioane
cu plasarea a 12 unităţi
speciale teritoriale, și anume: Edineţ, Soroca, Făleşti,
Sîngerei, Corneşti, Călăraşi,
Cimişlia, Ceadîr-Lunga, Ştefan- Vodă, Cahul, Floreşti,
Hînceşti.
Luând în consideraţie stocul existent de rachete antigrindină din anul
2015, precum și livrările
din anul 2016, Serviciul
Special pentru Influenţe
Active asupra Proceselor
Hidrometeorologice dispune de 4193 bucăţi rachete
(în medie a câte 36-37
rachete la fiecare punct
rachetar).

ATENŢIE: COMBATEREA DĂUNĂTORILOR PĂDURII
Agenţia „Moldsilva” anunţă
că în perioada 20 aprilie - 1 mai
vor fi stropite unele porţiuni
de pădure pentru combaterea
dăunătorilor defoliatori. Suprafaţa de pădure care urmează a fi tratată cu substanţe de
nimicire a dăunătorilor este
de circa 7 mii hectare. În acest
scop va fi utilizat un elicopter
dotat cu instalaţia de stropit cu
volum de consum ultra redus.
Conform cercetărilor, în acest an
suprafaţa arboretului afectat de
dăunători constituie 43 803 hectare, dintre care 10 871 hectare
reprezintă focarele care necesită
măsuri imediate de protecţie.

Acţiunile respective
vor contribui la ameliorarea stării de sănătate a
pădurilor și la menţinerea
unei balanţe optimale a
biodiversităţii în păduri.
La efectuarea lucrărilor
similare anul trecut au
fost antrenate trei elicoptere, combaterea aeriană
a dăunătorilor defoliatori
fiind întreprinsă pe o suprafaţă de peste 24 mii ha
de pădure.
Acţiunile de protecţie
a pădurilor întreprinse de
către silvicultori vor avea
un impact pozitiv, inclu-

siv asupra suprafeţelor
agricole adiacente prin
suprimarea unor focare de
dăunători, care inevitabil
pot afecta și terenurile
agricole, susţin reprezentanţii „Moldsilva”. Orarul
pulverizării substanţelor
este coordonat cu autorităţile publice locale, populaţia este informată în legătură cu riscurile care ar
putea surveni, substanţele
folosite nu sunt periculoase pentru om, fiind incluse
în Registrul de stat al produselor de uz fitosanitar şi
al fertilizanţilor.

”Paza bună trece
primejdia rea” – spune un
proverb al neamului, de
aceea pentru o siguranţă
mai mare, silvicultorii
recomandă că ar fi bine
să fie închise şi animalele,
şi familiile de albine, iar
pentru oameni - să nu se
afle în porţiunea respectivă a fondului forestier
supus procedurii când va
avea loc stropirea. La fel,
în această perioadă oamenii sunt îndemnaţi să nu
colecteze ciuperci și să nu
se afle în pădure în scop de
odihnă.
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ACORD DE COLABORARE MOLDOROMÂNĂ
ÎN DOMENIUL AGRICULTURII
Ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare Eduard Grama și omologul
român Achim Irimescu, Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale al României, au semnat un Plan de acţiuni privind cooperarea moldo-română în domeniul
agriculturii. Părţile s-au angajat să creeze un grup mixt de lucru în domeniul
agriculturii, industriei alimentare și dezvoltarea rurală, care periodic se va reuni,
alternativ în Republica Moldova și România, pentru a analiza evoluţiile înregistrate în colaborarea dintre părţi, precum și a identifica noi domenii și activităţi
de cooperare bilaterală.

Domeniile de cooperare
vizate în Planul de acţiuni
sunt :
- vegetal, protecţia
plantelor și industrie alimentară;

- veterinar şi siguranţa
alimentară, în principal
a produselor de origine
animală;
- cercetare și formare
profesională;

A FOST DESEMNAT

„CEL MAI COMPETENT
MECANIC”
Concursul republican al
elevilor care își fac studiile
la colegiile cu profil agricol,
cu genericul „Cel mai competent mecanic”, a avut loc
în perioada 26 – 27 aprilie,
în incinta Colegiului Tehnic
Agricol din Svetlîi, Comrat.
La concurs au participat
elevi de la Colegiul Tehnic
Agricol din Soroca, Colegiul
Agroindustrial din Ungheni,
Colegiul Agroindustrial „Gheorghe Răducanu” din Grinăuţi
și Colegiul Tehnic Agricol din
Svetlîi.
Programul etapei republicane a concursului a inclus 3
probe: - prezentarea instituţiei
de învăţământ; - evaluarea
cunoștinţelor teoretice ale
participanţilor la concurs
(timp de 40 minute, concurenţii au completat testul
răspunzând la 20 întrebări din
conţinutul disciplinelor: Tractoare și automobile, Mașini
agricole, Exploatarea parcului
de mașini și tractoare, Regulamentul circulaţiei rutiere);
- evaluarea practică unde
competenţele participanţilor
au fost evaluate în baza a
două sarcini (rezolvarea unei
situaţii de producţie; pregătirea pentru lucru și reglarea
agregatului pentru îndeplinirea unei operaţii tehnologice).
Câștigătorul concursului
și deţinătorul titlului de „Cel

mai competent mecanic” a
devenit Vasile Cimpoieș, elev
la Colegiului Tehnic Agricol
din Svetlîi. Locul doi l-a obţinut Ghenadie Velișco, Colegiul
Tehnic Agricol din Svetlîi,
urmat de Gheorghe Munteanu
de la Colegiul Tehnic Agricol
din Soroca, deţinătorul locului
trei.
Concursul republican al
elevilor care își fac studiile la
colegiile cu profil agricol, cu
genericul „Cel mai competent
mecanic” este organizat de
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) cu
scopul de a promova profesiile
din domeniul specialităţilor
agricole. Prin organizarea
unor astfel de evenimente se
mizează pe sporirea atractivităţii și accesului la învăţământul profesional tehnic
post secundar; perfecţionarea
măiestriei profesionale și mărirea atractivităţii specialităţii
„Mecanizarea agriculturii”;
formarea deprinderilor practice şi dezvoltarea cunoștinţelor
teoretice a viitorilor specialiști
în mecanică agricolă; educarea responsabilităţii pentru
deciziile proprii și calitatea
lucrului îndeplinit; fortificarea
relaţiilor de colaborarea între
instituţiile profesional tehnice
din subordinea Ministerului Agriculturii și Industriei
Alimentare.

- viticultură şi vinificaţie;
- agricultura ecologică.
Planul de acţiuni mai
vizează alte domenii
precum expertiză privind
agenţiile de plăţi, relaţii
internaţionale și afaceri
europene.
Documentul a fost semnat la sediul Ministerului
Agriculturii și Dezvoltării
Rurale al României, în
cadrul vizitei de lucru la
București a Ministrului
Eduard Grama, care a
avut loc în perioada 25-26
aprilie.
La invitaţia omologului
român Achim Irimescu,

Ministrul a participat la
Conferinţa Internaţională
„Cum poate UE să genereze
un cerc virtuos în regiunea
Mării Negre - cazul securităţii alimentare și energie”.
Programul vizitei a
cuprins întrevederi cu
Marcel Bogdan Pandelică,
Președintele Autorităţii
Naţionale de Protecţie a

Consumatorilor, cu Vladimir Rakhmanin, Asistentul
Directorului General al
FAO, Reprezentant Regional al FAO în Europa şi
Asia Centrală, cu Vassil
Groudev, Viceministrul
Agriculturii al Bulgariei, și
cu Achim Irimescu, Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale al României.

Menţionăm că documentul materializează
Acordul bilateral semnat
la 31 august 1999 între
România și Republica
Moldova și urmărește
consolidarea relaţiilor din
domeniul agricol dintre
cele două state pe mai
multe sectoare.

ACORD DE COLABORARE MAIA  ANSA
Ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare Eduard GRAMA și
Directorul General al
Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor Gheorghe GABERI au
semnat un Acord de colaborare. Acordul a fost
elaborat având în vedere legătura indisolubilă
între funcţiile Ministerului şi ale Agenţiei și
în vederea optimizării
eforturilor Părţilor în
realizarea politicii de
stat în domeniile încredinţate. Ceremonia de
semnare a avut loc în
prezenţa colaboratorilor
instituţiilor. Conform
prevederilor Acordului,
Părţile semnatare au
convenit să colaboreze şi să-şi coordoneze
activităţile în domeniile
încredinţate.
Documentul delimitează competenţele şi responsabilităţile, stabilește
bune reguli de comunicare

în procesul de elaborare
şi promovare a legislaţiei
în domeniile încredinţate. Astfel, Ministerul
Agriculturii şi Industriei
Alimentare are drept
angajamente: elaborarea
şi promovarea politicilor
publice, actelor legislative şi normative conform
prevederilor legislaţiei în
vigoare; analiza, monitorizarea şi evaluarea politicilor elaborate și ajustarea
politicilor existente la
rigorile europene; examinarea propunerilor şi/
sau a proiectelor de acte

normative cu argumentele pe marginea acestora,
parvenite de la Agenţia
Naţională pentru Siguranţa Alimentelor, pentru
includerea în planul de
activitate al MAIA, în vederea promovării acestora.
Angajamentele Agenţiei
Naţională pentru Siguranţa Alimentelor sunt:
implementarea politicii
statului în domeniul de
reglementare şi control
pentru siguranţa alimentelor şi în domeniul
sanitar-veterinar, zootehnic, al protecţiei plantelor

şi carantinei fitosanitare,
controlului semincer, calităţii produselor primare,
produselor alimentare şi
a hranei pentru animale; punerea la dispoziţia
Ministerului a informaţiei
cu privire la realizarea acţiunilor stabilite în actele
normative, legislative şi
departamentale în vigoare;
informarea MAIA despre
activităţile desfășurate în
raport cu organizaţiile internaţionale pe domeniile
de gestiune. Întru asigurarea colaborării eficiente
Părţile vor asigura schimbul de informaţii necesare
şi pertinente realizării
obiectivului general; vor
participa la întruniri
periodice comune, ori de
cîte ori este necesar, dar
nu mai rar decît o dată în
semestru; vor gestiona de
comun acord programele
internaţionale de asistenţă tehnică şi financiară
pentru susţinerea reformei
din domeniile încredinţate.

REPREZENTANŢI AI UNITĂŢILOR DE ABATORIZARE ŞI EXPORTATORI
DE BOVINE ȘI OVINE, ÎN ȘEDINŢĂ LA MINISTER
Conducerea Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare a avut o
întâlnire cu reprezentanţi ai unităţilor de abatorizare şi exportatori
de carne de bovină/ovină cât şi de
animale vii din specia bovine și ovine.
La şedinţă au fost discutate problemele cu care se confruntă mediul de

afaceri din acest sector; interacţiunea
dintre fermier şi agenţi economici
care colectează animale; identificarea
şi trasabilitatea; managementul deşeurilor (la moment în Republica Moldova lipsesc unităţile de procesare a
deşeurilor din sectorul prelucrarea
produselor animale). În concluzie,

reieşind din problemele abordate în
cadrul întrunirii, s-a convenit de a organiza o şedinţă lărgită cu invitarea
instituţiilor de resort (CIA, ANSA, ME)
precum şi reprezentaţi ai mediului de
afaceri, producători şi procesatori de
producţie zootehnică şi asociaţilor de
profil.
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DESPRE SALARIILE ”ÎN PLIC” ȘI ”MUNCA LA NEGRU”

Comisia naţională pentru consultări și negocieri colective, condusă de viceprimministrul, ministrul Economiei, Octavian Calmîc, a analizat realizarea planului de
acţiuni privind minimizarea practicii de achitare a salariilor ”în plic” și ”muncii la
negru”, precum și transpunerea Directivelor UE, vizate în Capitolul IV al Acordului de Asociere UE-RM, în legislaţia naţională.
Fenomenul este unul de
o importanţă majoră pentru
Republica Moldova, deoarece
afectează economia naţională, stopează implementarea
unor programe și strategii
de dezvoltare durabilă a
ţării. ”Analizele efectuate pe
segmentul dat ne demonstrează că nu am obţinut
rezultatul scontat și este

nevoie de o revizuire a planului de acţiuni în direcţia
respectivă. Pentru anul 2016
ne propunem un set nou de
măsuri pentru contracararea
fenomenelor date, deoarece
practica ”salariilor în plic”
și ”munca la negru” scade
din performanţa economică,
reduce eforturile autorităţilor de a crea un mediu

atractiv pentru mediul de
afaceri, investitori, partenerii
de dezvoltare”, a accentuat
ministrul Economiei.
Ideea actualizării
planului de acţiuni privind
minimizarea practicii de
achitare a salariilor ”în plic”
și ”muncii la negru” a fost
susţinută și de reprezentanţii altor instituţii din

COPIII NU VOR MAI FI HRĂNIŢI
CU CRENVUȘTI ȘI SALAM
ÎN GRĂDINIŢE!
Produsele din carne,
cu adaos de aditivi alimentari, nu vor mai face
parte din meniul instituţiilor preşcolare şi al
celor şcolare, a declarat
în cadrul unei conferinţe
de presă ministrul Sănătăţii, Ruxanda Glavan,
care a semnat un ordin
în acest sens.
În urma unor investigaţii, demarate de Ministerul
sănătăţii. 75% din copii
consultaţi sunt bolnavi, fapt
ce pune în gardă Ministerul
Sănătăţii. Potrivit ministrului Sănătăţii Ruxanda
Glavan, cele mai frecvente
boli, depistate la copii sunt
cele gastro-intestinale, fapt
ce denotă că există un șir
de probleme în alimentaţia
copiilor.
„Meniurile sunt învechite și conţin produse din
paste făinoase și produse
din carne procesată dar
și zahăr în exces. Toate
acestea au avut un impact
asupra situaţiei pe care o
avem acum. Îngrijorarea
noastră este susţinută și
de multiplele sesizări din
partea părinţilor dar și a
specialiștilor din domeniu”,

a menţionat ministrul
sănătăţii.
Potrivit Ruxandei Glavan, analizele care au fost
făcute până în prezent sunt
dezastruoase. Printr-un
ordin al ministrului sănătăţii a fost creat un grup
de lucru, din care fac parte
autorităţile responsabile,
specialiști de la Ministerul
Educaţiei, specialiști de la
Agenţia Naţională pentru
Siguranţa Alimentelor, grupuri de părinţi, producătorii
agricoli și producătorii de
carne procesată.
Amintim că la începutul
lunii aprilie, un grup de părinţi au iniţiat o petiţie
online, prin care solicită
excluderea crenvurștilor
și mezelurilor din meniul
copiilor servit în grădiniţe
și școli. Potrivit petiţionarilor, introducerea acestor

produse procesate pune în
pericol sănătatea copiilor, în
contextul în care crenvurștii
conţin „ingrediente de origine sintetică prezenţa cărora
poate provoca alergii, carne
de calitate joasă și cresc
riscul de cancer şi boli ale
tractului digestiv, în special
în cazul copiilor”.
La puţin timp după
apariţia petiţiei, Ministrul
sănătăţii, Ruxanda Glavan, a avut o întâlnire cu
reprezentanţii „Grupului
Părinţilor Solidari”, care
au iniţiat Petiţia Împotriva Crenvuștilor în școli și
grădiniţe. Într-un mesaj
publicat pe pagina sa
de facebook, ministrul Sănătăţii spune că motivele
de îngrijorare sunt întemeiate și nu poate rămâne
indiferentă faţă de această
problemă.

cadrul Comisiei Naţionale.
Leonid Cerescu, președintele
Confederaţiei Naţionale a
Patronatului, a menţionat
că patronatele sunt pentru
combaterea acestui flagel,
deoarece acesta afectează activitatea agenţilor economici,
care activează în conformitate cu prevederile legislaţiei
naţionale. În acest context,
președintele CNPM a înaintat
un șir de propuneri, inclusiv
ca politica bugetar-fiscală
pentru agenţii economici să
fie constantă pentru o perioadă mai îndelungată.
Sergiu Sainciuc,
vicepreședintele Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor
din Moldova, a menţionat că
problema salariilor „în plic”
şi „muncii la negru” este
una majoră pentru stat și
este necesară ”o reîncărcare”
totală a abordărilor privind
eliminarea ei. ”În acest
context, noi propunem să fie
examinată oportunitatea elaborării unei Strategii de stat
privind combaterea muncii nedeclarate, realizarea
căreia, într-un final, ne va
permite reducerea pierderilor

în economia naţională”, a
spus Sainciuc.
Potrivit ministrului
Finanţelor, Octavian Armașu,
în lupta cu problema salariilor „în plic” şi „muncii la
negru”, scopul Guvernului nu
constă de a pune povara fiscală sau de alt gen pe umerii
agenţilor economici, dar
să-i ajute să plece din zona
tenebră și să activeze legal.
”Și aici avem mai multe idei,
care urmează a fi implementate, inclusiv care presupun
și instrumente stimulatorii
atât pentru agenţii economici, cât și pentru angajaţi”,
a punctat Octavian Armașu.
Viziunile privind necesitatea schimbării abordărilor
în realizarea planului de
acţiuni privind minimizarea practicii de achitare a
salariilor ”în plic” și ”muncii
la negru” au fost expuse
după prezentarea raportului șefului Inspectoratului
de Stat al Muncii, Dumitru
Stăvilă, despre acţiunile
întreprinse în anul 2015 de
Guvern şi Partenerii sociali în
domeniul combaterii economiei informale. Documentul

indică că pe parcursul anului
trecut echipele multidisciplinare au identificat 2296
de persoane care practicau
„munca la negru” sau beneficiau de salarii „în plic”. Suma
salariilor „în plic” estimată,
care nu a fost înregistrată
conform legii şi din care nu
au fost calculate contribuţiile
asigurărilor sociale de stat,
primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi
impozitul pe venit, a constituit 12 714,16 mii lei.
În scopul actualizării
măsurilor de realizare a
planului de acţiuni privind
minimizarea practicii de
achitare a salariilor ”în plic”
și ”muncii la negru”, Comisia
naţională pentru consultări și negocieri colective a
decis că Ministerul Muncii,
Protecţiei Sociale şi Familiei
va crea un grup de lucru,
format din reprezentanţii
partenerilor sociali, ai autorităţilor statului implicate
în acest proces, dar şi a
experţilor, pentru a elabora
mecanisme noi şi eficiente
de combatere a fenomenelor
menţionate.

ȘCOLILE VOR PUTEA SĂ ELABOREZE
ÎN FORMĂ ELECTRONICĂ ORARUL
LECŢIILOR
Orarul lecţiilor pentru
unele instituţii de învăţământ ar putea fi afișat
în formă electronică. Instituţiile de învăţământ
general interesate vor
beneficia gratuit de programul necesar, inclusiv,
de instalarea acestuia și
instruirea unui operator.
Soﬅul a fost creat de
către un reprezentant al
Corpului Păcii în Republica
Moldova, ţinând cont de
specificul procesului de planificare a orelor în școală.
Programul va rula pe
sisteme de operare Windows
sau Mac, având o interfaţă

de utilizator disponibilă în
trei limbi: engleză, română
și rusă. Dacă utilizatorul va
furniza informaţii, precum
denumirea disciplinei, numărul maxim de elevi în clasă, profesorul, numele clasei,
cabinetul etc., soﬅul va genera un orar. Programul va
monitoriza orarul în funcţie
de clasă, profesor sau materie, în scopul evitării dublării
înregistrărilor. Datele pot fi
introduse manual ori pot fi
generate. Orarul școlar poate
fi modificat chiar și după ce
a fost generat. Programul
poate stoca mai multe versiuni ale unui orar, fapt ce-i
va permite utilizatorului să

păstreze versiunile anterioare, în timp ce creează
altele noi, iar în caz de
necesitate – să revină la
primele. Orarul poate fi
imprimat sau exportat în
alte programe, de exemplu
Excel. De asemenea, școlile
pot să îl afișeze pe paginile
lor web sau pe panouri
electronice.
Până la momentul actual și-au exprimat dorinţa
de a utiliza programul circa
150 de instituţii de învăţământ din diferite raioane.
În a doua jumătate a lunii
mai vor demara instruirile
în teritoriu, inclusiv vor fi
pregătiţi formatorii.
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AVEM RESTANŢE LA IMPLEMENTAREA ANGAJAMENTELOR
DIN ACORDUL DE ASOCIERE RMUE DIN DOMENIUL
AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
Gradul de realizare a angajamentelor asumate de Republica Moldova în baza Acordului de Asociere RM-UE la
capitolul agricultură și dezvoltare rurală este unul foarte
scăzut. La această concluzie au ajuns analiștii Institutului
pentru Reforme și Politici Europene (IPRE) după ce au evaluat, în cadrul unei analize tematice, care este nivelul de
realizare a măsurilor planificate, precum și a nivelului de
transpunere a Regulamentelor și Directivelor UE în legislaţia naţională, după aproximativ un an și jumătate de la
aprobarea Planului de acţiuni.
Astfel, nivelul de realizare a
măsurilor pentru implementarea
celor 8 angajamente prevăzute în Capitolul 12, în cazul a
4 angajamente, măsurile de
implementare au fost realizate
cu întârziere și doar în cazul
unui angajament măsurile au
fost realizate în termen, iar
pentru 3 angajamente, măsurile
de implementare sunt în proces
de realizare.
Totodată, analizând nivelul
de transpunere a legislaţiei și
instrumentelor UE în 2015, situaţia privind cele 11 Regulamente și 2 Directive planificate a fi
transpuse în perioada analizată
este următoarea: 6 regulamente
nu au fost realizate; pentru un
regulament măsurile au fost
realizate cu întârziere; transpunerea a două regulamente a fost
aprobată doar de către Guvern
urmând a fi aprobată și de către
Parlament; un regulament a
fost transpus anterior aprobării
Planului de acţiuni; în cazul
unui regulament, nu există nici
o informaţie referitor la gradul
de transpunere a acestuia; o Directivă a fost transpusă anterior
aprobării Planului de acţiuni, pe
când în cazul celei de-a doua, nu

există nici o informaţie referitor
la careva realizări.
„În procesul de realizare a
prezentei analize, s-a constatat că
evaluarea gradului de implementare a angajamentelor asumate
de către Republica Moldova în
cadrul Acordului de Asociere, este
destul de dificilă, dat fiind faptul
că în majoritatea cazurilor nu
este prevăzut un termen concret
de realizare a acestora, precum
și din cauza că indiferent de numărul măsurilor de implementare
prevăzute pentru fiecare angajament, nu este clar dacă acestea
sunt suficiente pentru a considera
realizat angajamentul respectiv.
Prin urmare, propunem ca pentru
perioadele ulterioare de planificare, autorităţile RM să atragă
atenţia asupra acestui subiect și
să încerce să stabilească un termen limită sau un set minim de
cerinţe clare, care ar indica că angajamentele prevăzute în cadrul
fiecărui Capitol al Acordului pot fi
considerate realizate”, consideră
analistul IPRE, Ruslan Codreanu,
autorul studiului.
Reieșind din analiza tematică, IPRE propune concentrarea
tuturor eforturilor atât a Parlamentului, Guvernului, precum

COMISIA EUROPEANĂ
A EXTINS ACCESUL
PREFERENŢIAL
LA PIEŢELE UE PENTRU
CEREALE PRELUCRATE
Comisia Europeană a aprobat extinderea accesului preferenţial pe piaţa
Uniunii Europene pentru produsele
moldovenești prevăzute în Acordul de
Asociere RM-UE.
Potrivit Ministerului Agriculturii și
Industriei Alimentare, este vorba despre cerealele prelucrate, în total 24 poziţii, inclusiv
alcool etilic nedenaturat cu tărie alcoolică de
minim 80%, și până la 80%. Conform acordului, aceste produse cad sub incidenţa meca-

și a celorlalte autorităţi publice
responsabile, pentru a depăși
restanţele existente. Acest fapt
poate fi realizat prin următoarele acţiuni:
1. Identificarea cauzelor tergiversării procesului de implementare și eliminarea acestora
pentru deblocarea procesului
respectiv;
2. Scoaterea din umbră a domeniului agricultură și dezvoltare rurală și includerea acestui
subiect pe agenda reformelor
prioritare discutate în cadrul
reuniunilor dintre Guvern și
Parlament;
3. Îmbunătăţirea nivelului
viitor de planificare în special
ţinând-se cont de necesitatea
stabilirii unui termen exact de
realizare a anumitor activităţi
pentru care la etapa actuală
lipsește termenul de realizare,
precum și de necesitatea de a
stabili un set minim de activităţi
necesare a fi realizate în cadrul
anumitor angajamente, și în de-

pendenţă de realizarea acestora,
să fie clar dacă angajamentul
respectiv a fost sau nu atins.
IPRE reamintește că principalele angajamente asumate
a fi realizate de către Guvernul
Republicii Moldova în domeniul
agricultură și dezvoltare rurală,
sunt prevăzute în Capitolul 12 al
Titlului IV al Acordului de Asociere RM-UE, precum și în Anexa
VII la același Capitol. În același
timp, Planul naţional de acţiuni
pentru implementarea Acordului
de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană pentru
perioada 2014-2016, indică măsurile ce urmează a fi realizate
în perioada respectivă pentru
implementarea corespunzătoare
a angajamentelor asumate.
Analiza a fost elaborată cu
suportul Slovak Aid – Asistenţa
Oficială pentru Dezvoltare a
Republicii Slovace în cadrul Proiectului „Monitorizarea Implementării Acordului de Asociere
RM-UE”.

nismului de protecţie împotriva eludării, care
stabilește volume indicative anuale pentru
exportul în UE. Totodată, volumele indicative
stabilite pot fi depășite în baza argumentării
de către Republica Moldova a existenţei sau
creșterii potenţialului de producere și de
livrare pe pieţele externe.
Acceptul Comisiei Europene a fost primit
în baza datelor justificative prezentate de Republica Moldova, urmare a notificării Uniunii
Europene cu privire la atingerea a 80% din
cotele indicative stabilite.

CONFERINŢA NAŢIONALĂ „PROGRAMUL PARE 1+1:
REZULTATE ŞI NOI PROVOCĂRI”
Pe data de 20 aprilie 2016 , la Chișinău, a fost organizată conferinţa naţională privind elucidarea impactului Programului PARE 1+1 asupra economiei naţionale
și regionale, stimularea unui dialog constructiv, privind
dezvoltarea și extinderea instrumentelor de suport ale
IMM-urilor. Totodată, organizatorii conferinţei și-au
propus să promoveze cele mai bune practici și istorii de
succes ale beneficiarilor ”PARE 1+1”. La conferinţă au
participat circa 100 persoane: beneficiari ai programului „PARE 1+1”, reprezentanţi ai instituţiilor și organizaţiilor de stat private și neguvernamentale, proiecte,
instituţii donatoare și partenerii de dezvoltare.
În cadrul evenimentului, a fost
organizată o expoziţie dedicată promovării produselor
și serviciilor oferite
de către beneficiarii
Programului. De
asemenea, au fost
prezente instituţiile
bancare și proiectele de suport în business cu gama lor
de servicii oferite
mediului de afaceri.
Expoziţia a avut
drept scop oferirea
unui mediu favorabil de stabilire a

noilor parteneriate de afaceri
și posibilităţi de socializare.
Prim-ministrul Pavel Filip a vorbit despre rezultatele
obţinute în cei aproape șase
ani de la lansarea Programului cu sprijinul Uniunii
Europene.
„PARE 1+1 are notorietate, credibilitate şi viitor.
Timp de șase ani Programul
generează tot mai multe

iniţiative locale și istorii de
succes. Dezvoltarea politicilor
și programelor de susţinere
antreprenorială, în special
pentru sectorul întreprinderilor mici și mijlocii (IMM)
este o prioritate absolută a
Guvernului pe care îl conduc”,
a spus Premierul.
Pavel Filip a menţionat că
programul trebuie continuat
și popularizat pentru a aduce
concetăţenii noștri
acasă nu prin declaraţii, dar prin acţiuni
concrete, demonstrând determinarea
Guvernului pentru
crearea unor condiţii atractive pentru
afaceri și pentru
creșterea bunăstării
populaţiei.
Directorul
ODIMM, Iulia Iabangi,
a menţionat că Programul PARE 1+1 a
avut un impact esenţial asupra dezvoltării
economiei, având în
vedere că 128 de mil.
de lei investiţi, au

adus în economiei peste 340
mil. de lei.
Șeful Delegaţiei UE la
Chișinău, Pirkka Tapiola,
a menţionat că Republica
Moldova este o ţară care se
dezvoltă, iar ÎMM-urile sunt
foarte importante pentru
dezvoltarea economiei, motiv
pentru care trebuie create
condiţiile necesare pentru ca
emigranţii să revină acasă și
să-și dezvolte aici afacerile.
”UE va susţine și în continuare realizarea mai multor
proiecte și programe pentru
dezvoltarea întreprinderilor
mici și mijlocii din RM și crearea noilor locuri de muncă”,
a spus Tapiola.
NOTĂ: Pe durata proiectului au fost alocate granturi
în suma totală de 128 mil. lei,
fiind susţinute financiar 717

întreprinderi, dintre care 358
create de tineri cu vârsta de
până la 35 de ani. Datorită
acestuia au fost deschise
1336 de locuri de muncă și
peste 380 de persoane au
revenit în ţară.
Programul “PARE 1+1”,
lansat în anul 2010, este
destinat lucrătorilor emigranţi și rudelor de gradul
întâi ale acestora, care doresc
să investească în lansarea
și dezvoltarea unei afaceri
proprii, prin programe de
informare și instruire în
domeniul antreprenorial, dar
și prin acordarea finanţării
nerambursabile.
Evenimentul a fost organizat de Ministerul Economiei și Organizaţia pentru
Dezvoltarea Întreprinderilor
Mici și Mijlocii (ODIMM).
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SUPORT FINANCIAR DIN PARTEA PROIECTULUI

“DEZVOLTAREA AFACERILOR INOVATIVE PENTRU
O CREȘTERE ECONOMICĂ DURABILĂ LA NIVEL LOCAL”
Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare
(PNUD Moldova), cu suportul financiar al Guvernului Norvegiei și cu sprijinul Ministerului Economiei,
re-invită Întreprinderile Mici și Mijlocii (IMM) din
Republica Moldova să beneficieze de suportul financiar
disponibil pentru promovarea proiectelor inovative.
Companiile pot aplica
exclusiv online pe www.
inobiz.md cu propunerile
lor de proiecte inovative
care să abordeze fie produ-

sele, serviciile sau procesele
de business, care urmează
să fie semnificativ îmbunătăţite prin aplicarea de
soluţii inovative. Termenul

limită de aplicare este 3
mai 2016.
Competiţia este organizată cu participarea și
suportul experţilor străini
și naţionali în domeniu.
Principalele criterii de
selecţie pentru proiectele
inovative sunt: gradul de
inovare, potenţialul de piaţă, echipa de implementare
și capacitatea financiară a

aplicantului de a mobiliza,
inclusiv și resursele proprii
la implementarea proiectului.
Pe parcursul anului
trecut, 63 de companii mici
și mijlocii au beneficiar de
suport financiar direct din
partea PNUD Moldova, prin
granturi nerambursabile
de până la 8 mii USD per
proiect.

MAREA BRITANIE VA FINANŢA
IMPLEMENTAREA A 8 PROIECTE
ÎN REPUBLICA MOLDOVA
La Chișinău a fost lansat Fondul pentru buna
guvernare a Guvernului
Regatului Marii Britanii
și Irlandei de Nord în
Republica Moldova, care
pe parcursul anilor 2016
-2017 va aloca peste 5
milioane de euro pentru
implementarea a 8 proiecte în ţara noastră.
Potrivit ministrului
Economiei, Octavian Calmîc,
faptul că Republica Moldova este parte a Fondului
respectiv, iniţiat anul trecut
pentru susţinerea statelor
din Parteneriatul Estic - R.
Moldova, Ucraina, Georgia, Bosnia și Herţegovina
și Serbia, denotă că ţara
noastră are o cooperare

forte bună cu Guvernul
Marii Britanii, iar lansarea
acestor opt proiecte indică
asupra stabilirii unui nou
nivel, mult mai avansat, în
relaţiile de colaborare dintre
două state.
Cele peste 5 milioane
de euro, alocate pentru
implementarea proiecte-

lor, vor fi redirecţionate
pentru reformarea celor
mai sensibile sectoare,
inclusiv lupta împotriva
corupţiei, îmbunătăţirea
mediului de afaceri, reforma justiţiei, a sectorului
financiar-bancar, energetic,
consolidarea administraţiei
publice locale, etc.

Pe parcursul celor doi
ani urmează a fi implementate proiectele legate
de crearea unui ghid de individualizare a pedepselor
pentru cazurile de corupţie,
asistenţă pentru noul Departament de Monitorizare
a Transparenţei Acţionariatelor creat la Banca
Naţională pentru stabilirea procedurilor interne
de activitate a structurii,
asistenţă pentru dezvoltarea Agenţiei Regionale de
Dezvoltare creată recent
în Găgăuzia, acordarea
suportului analitic pentru
un sistem fiscal optim, administrarea responsabilă a
cheltuielilor publice, diversificarea mediului mediatic
din Moldova, etc.

MAI MULTĂ ATENŢIE
LA PROIECTELE INVESTIŢIONALE
Guvernul a aprobat
instituirea unui Consiliulu pentru promovarea
proiectelor investiţionale
de importanţă naţională.
Potrivit documentului
normativ, Consiliul va
asigura un dialog direct
dintre Guvern şi mediul
de afaceri, va participa
la perfecţionarea politicii
investiţionale și a cadrului legislativ, va propune
soluţii optime pentru
eliminarea constrângerilor semnalate de investitori, în vederea derulării
proiectelor economice
strategice cu impact
major asupra creșterii
economice.
De asemenea, nivelul
înalt al membrilor
Consiliului va contribui
la consolidarea coope-

rării între autorităţile
publice, adoptarea unor
propuneri complexe şi
echilibrate în vederea
lichidării barierelor în
activitatea investiţională.
Documentul a fost
elaborat ca răspuns la
problemele cu care se
confruntă investitorii
începând de la etapa
lansării afacerii. În
principal, acestea sunt
legate de obţinerea actelor permisive, a informaţiilor, suportului metodologic de la autorităţile
administraţiei publice
cu referire la activitatea
de întreprinzător, interpretarea legislaţiei în
vigoare, sau alte posibile
tergiversări în implementarea proiectului
investiţional.

ALTE 150 DE FAMILII ŞI MICROÎNTREPRINDERI VOR PRIMI SUBVENŢII
PENTRU ACHIZIŢIONAREA CAZANELOR PE BIOMASĂ
Proiectul UE-PNUD „Energie şi Biomasă” anunţă
relansarea Programului de subvenţionare a achiziţionării cazanelor pe biomasă pentru gospodării casnice,
microîntreprinderi şi întreprinderi mici. În noua rundă
a programului vor fi acordate subvenţii în valoare de
1300 şi 500 de Euro unui număr de circa 150 de beneficiari. Cererile pentru subvenţionare vor putea fi depuse
începând cu 17 mai la Agenţia pentru Eficienţă Energetică, partener în realizarea programului.
Decizia de relansare a
programului de subvenţionare
a fost luată la ultima şedinţă a
Consiliului Proiectului Energie
şi Biomasă. Amintim că prima
rundă de subvenţionare din
cadrul etapei a doua a proiectului a fost lansată pe 10
august 2015, zi în care au fost
depuse peste 300 de cereri de
la gospodării casnice, precum
şi microîntreprinderi, întreprinderi mici. „Interesul sporit faţă
de acest program demonstrează
dorinţa oamenilor de a utiliza
energia produsă în R. Moldova,
şi nu cea importată. Oamenii

caută o sursă sigură de energie,
biomasa fiind un răspuns la
soluţia căutată”, spune Victor
Cotruţă, managerul Proiectului
Energie şi Biomasă. Mărimea
subvenţiei va fi de 1.300 Euro
şi 500 Euro şi este stabilită în
funcţie de parametrii tehnici ai
cazanului selectat:
„În noua rundă a programului a fost redusă mărimea
subvenţiei pentru cazanele
pentru brichete (de la 700 la
500 de Euro), cea pentru pelete
rămânând neschimbată. Astfel
promovăm utilizarea tehnologiilor cu randament mai sporit

şi autonomie mai ridicată”, susţine Mihail Stratan, directorul
Agenţiei pentru Eficienţă Energetică. Printre alte modificări
ale Regulamentul de subvenţionare se numără şi: obligativitatea beneficiarului de a instala
cazanul într-un imobil dat în
exploatare şi utilizat conform
destinaţiei, precum şi fixarea
termenului limită de 30 de zile
pentru semnarea contractului
cu AEE din data acceptării
cererii de intenţie. Regulamentul Programului de subvenţionare poate fi accesat aici.
Beneficiari ai Programului de
subvenţionare pot fi persoanele
fizice cu domiciliul în Republica Moldova şi întreprinderile
mici sau microîntreprinderile,
rezidente ale Republicii Moldova. Ei trebuie să fie proprietari
sau coproprietari ai imobilului/
întreprinderii în care se va
instala cazanul pe biomasă,
iar imobilul nu trebuie să fie

racordat la sistemul centralizat
de încălzire.
Pentru a beneficia de
subvenţie urmează să faceţi
următorii paşi: 1. Să alegeţi
cazanul produs sau asamblat în
R. Moldova şi compania ce vă
va oferi şi instala cazanul; 2. Să
depuneţi setul de documente la
Agenţia pentru Eficienţă Energetică; 3. Să instalaţi cazanul în
propria casă sau întreprindere
şi să primiţi subvenţia.
Cererile de înscriere în
program vor putea fi depuse,
începând cu 17 mai, la Agenţia
pentru Eficienţă Energetică: Chişinău, str. Alecu Ruso
1, et.10, Tel: (22) 499 444
(ext.8); Mob.: +373 67430436;
Email: programe@aee.md.
Cazanele ce pot fi procurate în cadrul acestui program
urmează a fi produse sau
parţial asamblate în Republica
Moldova. Ele pot fi achiziţionate
de la companiile acreditate în

program. Procesul de acreditare
a este unul continuu şi este
deschis tuturor companiilor
ce produc sau asamblează
cazane pe biomasă în Republica
Moldova.
Programul de acordare în
condiţii avantajoase a cazanelor
pe biomasă pentru gospodăriile casnice este o activitate a
Proiectului „Energie şi Biomasă”, realizată în parteneriat
cu Agenţia pentru Eficienţă
Energetică. În perioada aprilie
2012 - august 2015, peste 1000
de familii şi microîntreprinderi

au primit subvenţii în valoare de până la 1300 de Euro,
acordaţi din fonduri europene,
pentru procurarea şi instalarea
cazanelor pe biomasă. Toată
informaţia despre program este
disponibilă pe www.biomasa.
md.
Proiectul Energie şi Biomasă 2 este un proiect de trei ani
realizat în 2015-2017. Proiectul
are un buget total de 9,41 milioane Euro acordaţi de Uniunea
Europeană şi este implementat
de Programul Naţiunilor Unite
pentru Dezvoltare.
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CUM ÎȘI PROTEJEAZĂ ROMÂNII PIAŢA,
CONSUMATORUL ȘI PRODUCĂTORUL
Producătorii români
din industria de legume
și fructe vor să schimbe
modul de etichetare a
legumelor și fructelor
astfel încât consumatorii să știe unde au fost
cultivate, ce tipuri de
îngrășăminte s-au folosit, dar și preţul cu care
produsul a fost vândut
de către fermier comerciantului.
Noua legislaţie privind
comercializarea produselor
alimentare, aflată acum
în faza de elaborare ar
putea include noi prevederi
privind modul de etichetare a legumelor și fructelor produse în România.
Astfel, producătorii români,
susţinuţi de o parte dintre
parlamentarii din cadrul
Comisie pentru Agricultură, vor ca pe etichete să se
menţioneze o serie de elemente privind trasabilitatea
produsului (unde a fost

cultivat, cine l-a ambalat),
dar și informaţii privind
îngrășămintele folosite. Mai
mult, asociaţiile de fermieri
solicită transparenţă maximă și în ceea ce privește
preţul de la poarta fermei,
acesta urmând să apară pe
etichetă.
În ceea ce privește
afișarea preţurilor de livrare, producătorii susţin că nu
este normal ca românii să
plătească și taxele de raﬅ
percepute de marile lanţuri
de magazine furnizorilor, pe
lângă adaosul comercial.
Potrivit legislaţiei actu-

ale, fiecare ambalaj trebuie
etichetat individual, în mod
vizibil și lizibil și să prezinte următoarele menţiuni:
identificarea ambalatorului și/sau expeditorului;
natura produsului (specia și
denumirea soiului); originea
produsului (tara de origine
și eventual zona de producţie); specificaţii comerciale:
categoria de calitate, iar
dacă standardul o cere,
calibrul și/sau numărul de
bucăţi ; marca oficială de
control (facultativ).
Sursa: economica.net

AGRICULTURA RUSEASCĂ, PRINCIPALUL
CÂŞTIGĂTOR DE PE URMA
EMBARGOULUI ALIMENTAR
Conflictele geopolitice, embargoul impus
de Rusia importurilor
de alimente, preţurile scăzute la petrol și
deprecierea rublei au
determinat principalele companii agricole
rusești să adopte planuri agresive de investiţii și creștere.
”Ros Agro”, cea mai
mare companie listată la
bursa din sectorul agricol din Rusia, vrea să
strângă 250 de milioane
de dolari pentru a finanţa
construcţia de ferme de
porci și sere în centrul și
estul Rusiei, precum și
pentru achiziţii, în ideea
de a acoperi golul de pe
piaţă provocat de dispariţia produselor alimentare
importate. „Compania

va investi agresiv și va
crește. Devalorizarea
rublei a făcut acest sector
foarte atractiv”, a afirmat Sveatoslav Arsenov,
analist la fondul UralSib
Asset Management din
Moscova. Intenţia Ros
Agro de oferi noi acţiuni la
bursa de la Londra scoate
în evidentă renașterea
agriculturii rusești, în
condiţiile în care mai
mulţi miliardari, precum
Vladimir Evtusenkov şi
Ghenadi Timcenko, un
prieten al președintelui
Vladimir Putin, investesc
sume semnificative în
sectorul agro-business.
În 2013, Rusia a fost
al nouălea mare importator mondial de produse alimentare, însă, în
2015, aceste achiziţii din
străinătate s-au redus cu

CERCETĂTORI: JUMĂTATE
DIN CAVIARUL RUSESC 
”BOMBE CU AGENŢI PATOGENI”

SFÂRȘITUL PETROLULUI!

Producţia
a 13 din cei 23
de producători
ruși de caviar
nu respectă
reglementările
sanitare comune, susţine
Elena SaraTţeva, adjunctul
șefului agenţiei Roskacestvo din Rusia, o
organizaţie publica,
înfiinţata de Guvernul
rus pentru controlul
calităţii produselor.

Un scenariu extrem a
fost prezentat de ”Bernstein Research”. Experţii
în energetică au venit cu
o ipoteză, potrivit căreia,
în 2030- 2035 nu va mai
exista cerere pentru petrol.
Totuși, această situaţie
s-ar putea redresa puţin în
următoarele decenii.

Saratţeva a precizat
ca în cinci din cele 13
probe care nu îndeplinesc reglementările
sanitare au fost descoperiţi bacili E. coli. Ea a
menţionat că prezenţa
E. coli în produse indică
problemele de salubritate existente în procesul
de producţie, deoarece
acest microorganism nu
trăiește în pestele viu.
Site-ul Roskacestvo
subliniază faptul că
specificul producţiei de
caviar este de asemenea
natura ca orice abatere minora în lanţul de
productie – „de la mare
la furculiţă” – poate perturba calitatea acestuia.
„Piaţa rusă de caviar
de somon este foarte

complicata și problematica. Aproape jumătate
din caviarul vândut este
un produs nesigur. Practic, in cutiile sau borcanele de caviar se găsesc
agenţi patogeni precum – Escherichia coli,
Staphylococcus aureus
și drojdia”, – se arata in
raportul organizaţiei.
Documentul subliniază faptul că conţinutul ridicat de drojdie
poate strica gustul de
caviar, duce la „explozia” borcanului și avea
impact negativ asupra
sistemului digestiv
uman. La rândul sau,
Staphylococcus aureus
poate provoca procese
inflamatorii ale pielii,
mucoaselor, oaselor,
articulaţiilor și a sistemului digestiv, aceasta
bacterie fiind extrem
de periculoasa pentru
copii.
Sursa:
paginaderusia.ro

40%, până la 26,5 miliarde de dolari. Chiar dacă își
asigură necesarul pentru
anumite produse din carne, Rusia nu produce suficiente lactate, fructe sau
legume. Potrivit datelor
oficiale, anul trecut, Rusia
a importat legume în
valoare de 1,7 miliarde de
dolari, iar o parte din cantitatea de tomate a fost
adusă chiar din Senegal.
Atât președintele Vladimir
Putin, cât și premierul
Dmitri Medvedev, au
promis că vor oferi sprijin
de stat pentru sectorul
agricol, iar anul trecut
producţia în agricultură a
crescut cu 3%, în timp ce,
pe ansamblu, economia
rusească a înregistrat o
contracţie de 3,7%.
Sursa: Agerpres.ro

ÎN 2030 NU VA MAI FI CERERE PENTRU MATERIA PRIMĂ,
SPUN EXPERŢII BERNSTEIN RESEARCH

„O concluzie cheie a experţilor noștri este că cererea

pentru petrol până în anul
2020 va fi mai mare decât în
precedenta decadă”, se spune
în raport. „Pentru investitorii
care echivalează încetinirea economiei chineze cu
sfârșitul super-ciclului marfar, capacitatea de rezistenţă
a cererii ar putea fi o surpriză. Leacul pentru preţurile
mici sunt preţurile mici”.
Preţurile vor înregistra o
creștere de până la 60-70 de

dolari până la finele decadei,
consideră expertul. După o
creștere a cererii în 2020 ne
vom confrunta cu o cădere a
acesteia în 2030.
Acum câţiva ani, se
vorbea insistent despre
găsirea unui produs care să
substituie petrolul până în
momentul în care acesta va
dispărea de pe faţa pământului. Acum lucrurile par să
ia o altă întorsătură și în

câţiva ani să nu mai existe
cerere pentru petrol.
Situaţia va fi determinată
de trei factori, spun experţii: naţiunile dezvoltate vor
renunţa singure la petrol în
următoarea decadă, schimbarea climaterică și politicile
duse cu referire la reducerea
consumului de petrol, trecerea la vehiculele electrice.
Sursa: bani.md

DUPA 30 DE ANI: CERNOBÎL, LOCULFANTOMĂ
CARE SA TRANSFORMAT ÎN DESTINAŢIE TURISTICĂ
Pe data de 26 aprilie
s-au împlinit 30 de ani de
la explozia radioactivă de
la Cernobîl, iar în urma
celei mai mari catastrofe
nucleare din istorie au
rămas clădiri și parcuri
abandonate. Cernobîl, un
memorial al dezastrului,
a devenit acum o populară destinaţie turistică,
scrie US News.
Fără a fi deranjată de
civilizaţie în acest timp, zona
abandonata a fost împânzita
de vegetaţie și de animale,
captând imaginaţia exploratorilor urbani, fotografilor,
pasionaţilor de jocuri video
și împătimiţilor de istorie.
Înarmaţi cu dispozitive care
detectează nivelul radiaţiilor,

vizitatorii care au peste 18
ani și care își dau acordul
privind protocoalele de securitate pot hoinări în peisajul
apocaliptic cu ghizi locali.
Oficial, aproape 3.000 de
oameni din 50 de tari au vizitat zona de la Cernobîl anul
trecut, însă operatorii turistici locali estimează numărul

de vizitatori ca fiind cuprins
intre 12.000 si 15.000.
Însă, la a 30-a aniversare
a dezastrului, operatorii susţin ca sunt foarte aglomeraţi:
Călătoriile către locurile unor dezastre faimoase
sau locuri unde au avut loc
atrocităţi au primit denumirea de turism morbid sau

întunecat. Thomas Blom,
profesor la Universitatea
Karlstad din Suedia, susţine
ca locul producerii atentatelor de la 11 septembrie 2001,
de la New York, reprezintă
principala astfel de destinaţie. Altele sunt morminte ale
unor celebrităţi, sau faimosul
Pompei, vechiul oraș roman
îngropat de o erupţie vulcanica. De asemenea, un alt loc in
care s-a produs o catastrofa
nucleara similara celei de la
Cernobil, Fukushima, este în
prezent în proces de transformare în destinaţie turistică,
însă oficialii estimează că
locul va putea fi vizitat în
siguranţă peste înca trei
decenii.
Sursa: ziare.com
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ÎN CĂUTARE DE NOI PIEŢE
PENTRU VINURILE MOLDOVENEȘTI
Publicul sud-coreean a fost impresionat de calitatea Vinului Moldovei, care a participat în premieră la
expoziţia internaţională „Seoul Wines&Spirits Expo
2016”. În perioada 21-23 aprilie, 12 companii vinicole
din Republica Moldova au fost prezente la Seul, Coreea
de Sud, cu un stand comun, sub egida brandului vinicol
de ţară „Vinul Moldovei. O legendă vie”. Participarea
ţării noastre la eveniment a fost organizată de Oficiul
Naţional al Viei și Vinului.
„Extinderea exporturilor
pe piaţa asiatică reprezintă o
prioritate strategică pentru
Vinul Moldovei. Organizatorii
evenimentului și-au dorit
foarte mult să prezinte produsele noastre consumatorului sud-coreean, astfel încât
am beneficiat de condiţii preferenţiale pentru participarea
la expoziţie: spaţiu gratuit în

cadrul expoziţiei și designul
gratuit al standului. Impresiile vizitatorilor ne-au depășit
așteptările, confirmându-ne
că produsele noastre de calitate își vor găsi un loc special
pe această piaţă” - a declarat
directorul ONVV, Dumitru
Munteanu.
Reprezentanţii ţării noastre la „Seoul Wines&Spirits

Expo 2016” au avut posibilitatea de a evalua interacţiunea cu profesioniștii în
domeniu (distribuitori și importatori de vinuri, specialiști
și somelieri internaţionali)
precum și reacţia consumatorilor coreeni în ceea
ce privește Vinul Moldovei.
O mare parte din cei peste
20 de mii de participanţi la
expoziţie au asaltat standul
„Wine of Moldova” pentru
a gusta Vinul Moldovei,
formându-se cozi de peste
1000 de persoane. Vizitatorii
au avut la dispoziţie pentru
degustare 600 de sticle de
vin de 60 de tipuri, oferite de
cele 12 companii participante: „Vinăria din Vale”, „Chateau Vartely”, „Bostavan

Winery”, „Chateau Purcari”, „Castel Mimi”, „Carpe
Diem”, „Cricova”, „Fautor”, „Cimislia Wineries”, „Mold
Nord”, „Imperial Vin” и „Et
Cetera”.
Piaţa Coreei de Sud
cunoaște în prezent o
creștere semnificativă a
consumului de vinuri, iar
3 companii din Republica
Moldova își exportă deja
produsele vinicole pe această
piaţă. În anul 2015 ţara
noastră a livrat spre piaţa
sud-coreeană 35.577 litri
de vin, iar experţii ONVV
apreciază că potenţialul
de export în Coreea de Sud
pentru Vinul Moldovei este
mult mai mare și urmează a
fi valorificat.

OFICIUL NAŢIONAL AL VIEI ȘI VINULUI
A AUTORIZAT PRIMII 34 DE DEGUSTĂTORI

Oficiul Naţional al Viei și Vinului (ONVV) a înmânat
certificate de degustători autorizaţi la 34 de experţi vitivinicoli, care vor aprecia și nominaliza vinurile autohtone, ce vor avea dreptul să utilizeze indicaţia geografică
protejată „Wine of Moldova”, informează MOLDPRES.

Experţii selectaţi vor
face parte dintr-o Comisie ce va avea sarcina să
identifice vinurile după
două categorii: vinuri
cu indicaţie geografică
și vinuri fără indicaţie
geografică. Astfel, vinurile
ce au respectat cerinţele
de calitate prevăzute de
caietul de sarcini, elaborat

de Asociaţia Producătorilor
Vitivinicoli, vor fi incluse
în prima categorie, iar cele
care nu întrunesc cerinţele
stabilite - în a doua.
Pentru consumatorul de
rând, aprecierea dată de experţi va servi drept un indicator că vinul ales a fost supus
unui control mai riguros de
determinare a calităţii.

„Comisia de experţi
nu va avea o componenţă
stabilă, ci va fi suplinită
la fiecare jumătate de an
cu alţi degustători noi. De
asemenea, pentru a ridica
gradul de credibilitate
a testărilor de produse
vitivinicole, va fi creat un
soﬅ, care va permite selectarea aleatorie a vinurilor

degustate de experţi”, a
mai precizat directorul
ONVV.
La concursul pentru
titlul de expert vitivinicol
autorizat au participat
51 de specialiști, dintre
care au fost selectaţi 34.
Certificatele obţinute au o
valabilitate de cinci ani și
pot fi prelungite ulterior.

ÎN CIMITIRELE DIN CHIȘINĂU

TOP 10 ŢĂRI UNDE SE BEA CEL MAI MULT ALCOOL.

VA FI INTERZISĂ
COMERCIALIZAREA ALCOOLULUI

CE LOC OCUPĂ MOLDOVA

În acest an, de Paștele
Blajinilor la cimitirele din
capitală va fi interzisă
comercializarea băuturilor
alcoolice.
Autorităţile capitalei vor continua practica
anilor precedenţi de a

interzice vînzarea băuturilor alcoolice în apropiarea
cimitirelor. De respectarea
acestei prevederi se va
ocupa Direcţia principală comerţ, alimentaţie
publică și prestări servicii a
Primăriei Chișinău.

Republica Moldova se află în
topul ţărilor unde se consumă cea
mai mare cantitate de alcool din
lume, conform datelor Organizaţiei
Mondiale a Sănătăţii citate de The
Telegraph.
Topul este condus de Belarus, unde
fiecare cetăţean cu vârsta de peste 15
ani consumă anual 17,5 litri de alcool
pur. Următoarele clasate sunt Republi-

ca Moldova şi Ucraina, iar România se
poziţionează pe locul al cincilea, cu 14,4
litri de alcool pur consumat anual de cetăţenii cu vârsta de 15 sau peste 15 ani.
Iată cum arată întreg clasamentul:
1. Belarus
2. Republica Moldova
3. Lituania
4. Rusia
5. România
6. Ucraina

7. Andorra
8. Ungaria
9. Cehia
10. Slovacia
La celălalt pol, al statelor cu cel mai
mic consum de alcool, se situează ţările
musulmane: Pakistan, Mauritania, Libia
și Kuweit, unde într-un an, un cetăţean
bea cel mult 100 ml de alcool pur, echivalentul unei singure sticle de vin.

TURISMUL VINICOL, O OPORTUNITATE PENTRU MOLDOVA
Între 19-21 aprilie Republica Moldova a participat
pentru a doua oară cu brandul turistic de ţară „Moldova
– discover the routes of life” la expoziţia „IMEX Frankfurt”. Ţara noastră a fost prezentată participanţilor
la expoziţie în calitate de destinaţie nouă, cu accent pe
Wine Incentives (în turismul vitivinicol).
„Turismul evenimentelor”
sau „turismul întrunirilor”,
reprezintă o direcţie a turismului, în care grupuri mari de

persoane călătoresc împreună
pentru anumite scopuri comune sau evenimente tematice:
reuniuni, conferinţe, expoziţii

sau călătorii de motivare,
oferite de către companii
angajaţilor performanţi.
”Moldova are o oportunitate unică neexplorată
în acest domeniu. Anual în
Moldova au loc sute de evenimente, reuniuni și conferinţe
internaţionale cu participanţi
din întreaga lume. La moment
acestea nu depășesc 1000
de oameni, însă cu investiţii
semnificative în infrastructură hotelieră, săli de conferinţă
cu capacităţi extinse, setarea
de noi rute aeriene, vom

deveni un jucător competitiv
regional în organizarea de
evenimente. Mai mult de cât
atât, în vederea consolidării viziunii și eforturilor, cu
suportul expertizei internaţionale, va fi elaborată prima
Strategie de dezvoltare a
turismului MICE pentru 20162018 ce va trasa poziţionarea,
produsul, pieţele-ţintă și
planul de promovare.” – explică Natalia Ţurcanu, Director
executiv, Asociaţia Naţională
pentru Turismul Receptor din
Moldova.

„IMEX Frankfurt” este
o expoziţie dedicată planificatorilor care organizează
evenimente la nivel mondial,
oferind oportunităţi deosebite
pentru expozanţi și cumpărători deopotrivă. În fiecare
an IMEX găzduiește 3.500
de expozanţi: asociaţii în
domeniul turismului, birouri
de organizare a conferinţelor,
lanţuri hoteliere internaţionale, companii aeriene și companii de administrare a destinaţiilor (DMC). Pe parcursul
celor 3 zile ale evenimentului,
participanţii și-au prezentat
ofertele de servicii celor peste
9.000 de vizitatori.
NOTĂ:
Proiectul de Competitivitate al USAID Moldova a
adoptat o abordare complexă
a domeniului, care se concen-

trează asupra următoarelor
aspecte: promovarea Moldovei ca destinaţie turistică
pe pieţele-cheie (campanii,
expoziţii, branding de ţară cu
Pomul Vieţii și Vinul Moldovei,
promovare în presa internaţională etc.); modernizarea
serviciilor turistice (vinării,
pensiuni rurale, artizani etc.);
dezvoltarea de noi produse turistice (tururi vinicole și gastronomice, drumeţii, ciclism,
MICE); îmbunătăţirea forţei de
muncă a sectorului (instruiri,
certificare internaţională, etc.);
creșterea calităţii furnizorilor
de servicii turistice; asigurarea unui cadru legal favorabil
pentru prestatorii de servicii
din domeniul turismului ; elaborarea unei politici de turism
și a unei strategii în comun
cu Organizaţia Mondială a
Turismului.
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PLANTELE COMPANION
ȘI ROLUL LOR ÎN GRĂDINA DE LEGUME
Plantarea combinată este o tehnică folosită în
agricultura tradiţională prin care două sau mai multe tipuri de plante diferite, numite plante companion,
sunt cultivate împreună cu scopul de a se proteja
de diverși dăunători sau de a-și favoriza una alteia
dezvoltarea.
Apariţia si utilizarea pe
scară largă a pesticidelor și
a fertilizatorilor chimici au
condus spre o agricultură
intensivă în care asocierea
plantelor și-a pierdut din
importanţă. În grădinile
organice însă, cunoașterea
modului in care diverse plante se influenţează și tolerează
reciproc este esenţială. Să
vedem deci care sunt principalele beneficii ale cultivării
combinate a plantelor.
Îndepărtarea unor
dăunători
Prin mirosurile pe care le
emană, anumite plante sunt
foarte eficiente în alungarea
dăunătorilor altor plante.
Astfel de plante este indicat
să fie cultivate ca niște bariere la extremităţile grădinii
dar și ca plante companion în
imediata vecinătate a plantelor sensibile la dăunătorii
respectivi.
Usturoiul ţine la distanţă afidele care atacă roșiile,
purecii care ataca varza sau
viermii ce ataca morcovii,
acţionând și ca un puternic
antifungic ecologic. Ceapa,
prazul si arpagicul protejează morcovul de nematozi și
musculiţe, alunga melcii și
afidele, iar morcovul alungă
musca cepei. Plantele aromatice alungă dăunătorii prin
uleiurile volatile puternice
pe care le emană. Cimbrul și
cimbrișorul alungă fluturele
alb al verzei. Busuiocul se
împacă foarte bine cu roșiile
nu doar în farfurie ci și în
grădină. Lavanda este un
puternic insecticid atât la
interior, unde alunga moliile

sau ţânţarii, cât și în grădină,
fiind o excelentă plantă companion pentru trandafiri sau
alte plante sensibile la atacul
furnicilor, afidelor, purecilor
etc. Ţelina alunga fluturele verzei. Crăiţele alungă
păduchii roșiilor, ardeilor sau
vinetelor dar si melcii care
atacă căpșunii sau nematozii
care atacă morcovii, roșiile,
fasolea, mazărea etc. Crăiţa
protejează atât prin substanţele eliberate de rădăcină
cât și prin cele emanate
de flori. Urzica și hreanul
alungă gândacul de Colorado, condurașii ţin melcii la
distanta. Năsturelul alungă
musculiţele albe și gândacii
dovleceilor.
Atragerea unor dăunători
Da, aţi citit bine! Dacă
mai sus am văzut care
plante companion pun pe
fuga dăunătorii, este bine
de știut că există și plante
care reprezintă o atracţie
irezistibilă pentru anumiţi
dăunători. Aceste plante
acţionează asemeni unor
capcane, atrăgând dăunătorii
dinspre plantele productive
și ajutând să gestionaţi mult
mai ușor eliminarea acestora
dacă sunt concentraţi pe doar
câteva plante. Sa vedem si
câteva exemple de astfel de
plante:
Tătăneasa reprezintă o
plantă capcană pentru melci,
deci este bine să o cultivaţi în
preajma salatei, căpșunilor,
verzei etc. Mușcatele și
petuniile atrag paraziţi ai
roșiilor, ardeiului, vinetei dar
și ai trandafirului. Condurașii

atrag furnicile, afidele și omizile. Năsturelul atrage puricii
ce afectează diverse legume.
Atragerea unor insecte sau păsări benefice
Nu toate insectele din
gradină sunt dăunătoare.
Dimpotrivă chiar, unele
sunt esenţiale în procesul de
polenizare în timp ce altele
se hrănesc cu dăunătorii
plantelor ajutând la ţinerea
acestora sub control. Încurajaţi deci astfel de insecte să
se instaleze în gradină prin
cultivarea unor plante cu flori
din care să-și extragă polenul
și nectarul!
Dintre insectele benefice
amintim pentru polenizare
albinele și fluturii, în timp ce
viespile, bondarii, buburuzele,
libelulele, anumiţi păianjeni
și muște pentru că se hrănesc
cu afide, acarieni, omizi, păduchi, musculiţe, ouă și larve
de insecte dăunătoare. Plante
care prezinta interes pentru
aceste insecte benefice sunt
în general cu flori colorate sau miresme puternice:
floarea soarelui, margarete,
cârciumărese, condurași,
hortensii, crăiţa, limba mielului, menta, mușeţel, coada
șoricelului, lavanda, urzica,
mărar, pătrunjel etc.
Cultivând mărar printre
varză, conopidă sau fasole
atrageţi prin fluorescentele
sale viespi ce vor proteja
plantele din jur de paraziţii
specifici. Iată cum și aceste
plante se înţeleg foarte bine
și în gradina nu doar in reţetele culinare!
Nu neglija nici atragerea
pasărilor în gradină prin
montarea unor adăpătoare
pentru perioadele secetoase,
chiar daca acestea se vor mai
înfrupta uneori și din legumele și fructele tale. Pasările
te pot ajuta în lupta cu melcii, omizile, lăcustele și multe
alte insecte dăunătoare.

Asocierea plantelor
complementare
Plante complementare
sunt acele plante care nu
concurează între ele pentru
lumină, spaţiu și substanţele nutritive din sol iar prin
asocierea lor se obţine o mai
eficientă utilizare a spaţiului.
Una dintre cele mai cunoscute asocieri, pe care toţi
am avut ocazia să o întâlnim
este trioul porumb-fasoledovleac. Porumbul oferă susţinere pentru fasolea agăţătoare, fasolea ajuta la fixarea
azotului din atmosfera în sol
cu beneficii asupra dezvoltării
porumbului și dovleacului, iar
dovleacul menţine solul umed
reducând evaporarea apei. O
alta asociere este cea între
plante cu rădăcini superficiale

(ceapa, usturoi) si plante cu
rădăcini adânci (roșii, ardei,
morcov, ţelina, pătrunjel,
păstârnac, varză, conopidă).
Acestea ocupă zone diferite
ale solului fără a-și acapara
unele altora substanţele nutritive. Se pot asocia și plantele cu nevoi nutritive ridicate
(varza, vânata, porumbul,
dovlecel) cu cele care nu au
nevoie de multa hrană (fasolea, usturoiul). De asemenea,
plantele sensibile la razele
puternice ale soarelui (salata,

castraveţii) pot beneficia de
umbra unor plante de talie
mai mare (porumb, floarea
soarelui). Pe lângă toate aceste beneficii, prin combinarea
diferitelor tipuri de plante
grădina câștiga mult si în
atractivitate prin diversitatea
de forme și culori, creând
ecosisteme cât mai apropiate
de cele naturale. Iată și un
tabel cu cele mai eficiente și
frecvente asocieri de plante
din gradină, dar și combinaţiile de evitat:

Planta

Companioni
Non companioni
Morcov, praz, pătrunjel, ceapa, roșii, vinete,
Ardei
Varza, conopida, broccoli, fasole
mazăre, dovleac
Cartof
Mazăre, ceapa, crizanteme
Dovleac, păstârnac, spanac
Porumb, floarea soarelui, ardei, fasole, mazăre,
Cartofi, roșii, spanac, pepene,
Castramorcov, cimbru, salata, sfecla, ceapa, usturoi,
plante aromatice
vete
varza, broccoli
Morcov, ardei, roșii, vinete, castraveţi, salata,
Fasole, mazăre, varza, usturoi
Ceapă
sfecla
Dovleac
Porumb, fasole, ridichi, galbenele
Cartof
Porumb, dovleac, cartofi, castravete, salata, spa- Mazăre, ceapa, usturoi, praz, ardei
Fasole
nac, sfecla, varza, conopida, broccoli, ridichi
iuţi
Castraveţi, cartofi, ardei, căpșuni, morcov, varza,
Mazăre
Ceapa, usturoi, roșii, fasole
vinete, salata, spanac, porumb
Ceapa, praz, usturoi, mazăre, ardei, castraveţii,
Sfecla, păstârnac, ţelina, menta
Morcov
mazăre, salata, spanac, pătrunjel
Pătrunjel
Morcov, mazăre, roșii, sfecla, porumb, varza
Usturoi, salata, ţelina
Dovleac, fasole, floarea soarelui, cartofi, castraRoșii, ţelina
Porumb
vete, pepeni, sfecla, spanac
Praz
Ardei, roșii, vinete, varza, conopida
Ceapa, pătrunjel, fasole, mazăre
Dovleac, castraveţi, mazăre, fasole, salata, spaCartofi, varza, conopida
Ridichi
nac, sfecla
Ceapa, usturoi, praz, morcov, pătrunjel, busuioc, Cartofi, castraveţi, varza, conopiRoșii
ţelină, floarea-soarelui
da, broccoli, sfecla, fasole
Castraveţi, fasole, ridichi, ceapa, usturoi, morcov,
Pătrunjel, ţelina, broccoli
Salată
gulie, fasole, mazăre
Ceapa, usturoi, fasole, mazăre, morcov, ridichi,
Roșii, fasole, spanac
Sfeclă
praz, varza, porumb
Mărar, mazăre, fasole, cimbru, menta, morcov,
Ceapa, usturoi, ardei, roșii, păVarză
sfecla
trunjel

Sursa: CaseSiGradini.ro

TEHNOLOGIA ECOLOGICĂ DE CULTURĂ A CASTRAVETELUI
Castravetele, leguma care nu lipsește din
nicio salată de vară, poate fi cultivat și în
sistem ecologic. Originar de pe meleagurile
Indiei cuprinse între Golful Bengal și Himalaya, castravetele poate avea ca premergătoare
leguminoasele perene sau anuale, solanaceele și legumele din grupa verzei. Buni vecini
pentru cultura castravetelui sunt busuiocul,
care protejează plantele contra făinării, ceapa, fasolea, salata, ţelina și varza.
CUM SE OBŢIN
RĂSADURI CURATE?
Pregătirea terenului primăvara presupune
afânarea superficială, modelarea terenului,
semănatul fals (ca metodă de erbicidare) și apoi
semănatul propriu-zis sau plantarea răsadurilor
(mai ales când este vorba de cultură la solar).
Atunci când pregătiţi răsadul este bine ca pentru
germinarea seminţelor să faceţi un tratament biodinamic cu mușeţel. Pentru acesta aveţi nevoie de
50 g de mușeţel uscat la 1 litru de apă, macerat

flori în 10 litri de apă și folosită diluat 1:5, extract
de alge 5 litri/ha.
COMBATEREA BOLILOR
ȘI DĂUNĂTORILOR
ȘI CĂLIREA RĂSADURILOR
Pentru combaterea manei puteţi utiliza un purin
de urzică (1 kg de urzică în 10 litri de apă pus la soare timp de 12-14 zile și filtrat) în diluţie de 1:20, iar în
cazul acarienilor și afidelor aplicaţi infuzie de leurdă
(75 g de bulbi tocaţi în 10 litri de apă, nediluat).
30 de minute, apoi filtrat. La prevenirea și reducerea atacului de bacterioze și micoze se folosește
extract de usturoi (100 g de bulbi răzuiţi la 1 litru
de apă) pentru tratarea seminţelor. Semănatul se
va face direct în ghivece nutritive sau din folie cu
amestec adecvat culturii. Vârsta răsadului la data
plantării trebuie să fie de 30-35 zile. Ca lucrări de
îngrijire a răsadurilor aveţi în vedere dirijarea factorilor de mediu, fertilizarea răsadurilor cu zeamă
nutritivă fermentată de păpădie (Taraxacum oﬃcinalis) obţinută din 2 kg de plantă întreagă, fără

ÎNTREŢINERE
ȘI COMBATERE
FĂRĂ CHIMICALE
Înfiinţarea culturii se face prin modelarea
terenului în straturi înalte cu lăţimea de 104
cm. În cazul culturilor nesusţinute se seamănă
două rânduri pe coronament la 70 cm distanţă
între rânduri și 25-30 cm între plante pe rând.
Densitatea trebuie să fie de 50.000-55.000 plante/
ha. După plantare udaţi din 10 în 10 zile solul de

sub plantă cu zeamă nutritivă fermentată de varză
creaţă. Aceasta se realizează din 3 kg de frunze
în 10 litri apă de ploaie. Diluţia 1:10 are ca rol stimularea creșterii și dezvoltării plantei. Ca lucrări
de întreţinere trebuie menţionat prășitul, dacă nu
s-au folosit ca metode de erbicidare mulcirea,
irigarea și fertilizarea. Aceasta din urmă se face
prin stropirea solului de sub plantă cu un decoct
de soc (Sambucus nigra), adică 500 g de flori
proaspete sau 200 g de flori uscate în 3 litri de
apă fierte timp de 30 minute. Înainte de înflorire
puteţi fertiliza și cu extract de cololean (Valeriana
oﬃcinalis) pentru că acesta ajută la legarea fructelor. Pentru a mări rezistenţa faţă de boli stropiţi
solul cu zeamă nutritivă de gălbenele, în diluţie
1:20. Pe lângă aceste lucrări, castravetele are
nevoie de dirijarea creșterii și fructificării, dacă
se face palisarea culturii, înlăturarea fructelor
deformate, defolierea și mușuroirea plantelor.
Toată această muncă vă va asigura produse
sănătoase și sigure, o bună valorificare și un preţ
mai mare.
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“AGROBION”
O INOVAŢIE ȘOCANTĂ ÎN AGRICULTURĂ  O INOVAŢIE ȘOCANTĂ ÎN AGRICULTURĂ

SALVEAZĂ PLANTELE DE SECETĂ

Seceta pentru agricultori este o stihie,
care aduce numai necazuri și sărăcie. Sinoptici ne fac prognoze de secetă pe anul
2016. Oamenii de știinţă de mulţi ani își
bat capul cum să ajute culturile în caz de
secetă. O modalitate de ajutorare a plantei
pentru ca aceasta să reziste la secetă și totodată să-și sporească rodul a fost găsită de
specialiști din România prin implementarea nanotehnologiilor în agricultură. Pentru prima dată, pe parcursul anului trecut
(iar 2015, menţionăm, că a fost un an secetos)a fost testat un produs cu o formulă
unică în lume, numit AGROBION. Acest
produs a fost testat de către Institutul de
Cercetări în Pedologie și Agrochimie din
București. Testele au demonstrat că administrarea produsului AGROBION asigură
o energie germinativă sporită pentru seminţe, o vigoare și o rezistenţă mai mare
a plantelor răsărite, un procent de prindere
mai mare și mai rapidă a speciilor care se
plantează. Totodată, AGROBION are proprietatea de a face culturile mai rezistente la
lipsa normei de apă în sol și în atmosferă,
influenţează pozitiv mărimea fructelor. În
plus, s-a demonstrat și sporul de producţie
cu 35%-45%. Chiar și specialiștii institutului au rămas uimiţi de aceste rezultate!
Mulţi s-au întrebat: cum acţionează AGROBION asupra plantei, încât
o face mai rezistentă la secetă, în
plus, crește și productivitatea?
Toate aceste rezultate știinţifice faimoase se datorează unui grup de cercetători condus de un cetăţean, originar din Republica Moldova, Alexei Corcimari, dr. ing.,
specialist în electrochimie și nanotehnologii, care, împreună cu echipa sa, pe parcursul a zeci de ani au elaborat formula AGROBION. Pe parcursul anilor trecuţi, echipa a
efectuat cercetări, inclusiv în diferite zone
agricole din Republica Moldova. Zeci de fermieri au ajutat la testarea acestui produs
pe propriul risc. Dar nu au riscat cu nimic!
Din contra, culturile au rezistat bine la secetă și au dat un adaos la roadă între 30%
și 65%. Nu e de mirare, dar aceștia, în paralel au economisit și au redus tratarea câmpurilor cu îngrășăminte tradiţionale.
Apare întrebarea: Cum e posibil așa
ceva? Experţii care au elaborat formula

AGROBION explică rezultatele obţinute în
felul următor:
AGROBION este un îngrășământ lichid concentrat de microelemente care se
administrează foliar și care are un conţinut
echilibrat de macro și microelemente extrase, în majoritatea lor, din produse naturale
organice. Aceste nanomicroelemente sunt
absorbite și asimilate rapid prin frunze și
fructe cu efect puternic de stimulare a fotosintezei, rezultând în creșteri vegetative
viguroase și fructificare abundentă. Microelementele sunt obţinute printr-o tehnologie cu totul deosebită de alte tehnologii de
sinteză a microelementelor. Tehnologia a
fost inventată și brevetată de către domnul
doctor inginer Alexei Corcimari. Invenţia
sursei de obţinere a microelementelor a
fost menţionată cu medalii de aur, argint,
bronz și diplome la nenumărate saloane internaţionale. Alexei Corcimari a fost decorat cu Ordinul Internaţional pentru invenţii “ Leonardo Da Vinci”.
Microelementele obţinute sunt de mărimi foarte mici, ceea ce dă posibilitate ca
acestea să fie absorbite de porii celulelor
frunzelor de 4-5 ori mai rapid. Cu acest
produs se fac stropiri cel puţin de 2-3 ori
pe sezon, se tratează seminţele și se face
irigare prin picurare.
DE EXEMPLU: un litru de AGROBION se
va dizolva în 200 litri de apă și se va trata
1 ha. de porumb. La fel se poate face și tratarea seminţelor înainte de semănat: 1 l. de
AGROBION se dizolvă în 10 litri de apă. La
cereale (grâu de toamnă, secară, orz) se va
dizolva 0,7 litri AGROBION în 150 litri de
apă. Fiecare agricultor va primi cu produsul
și o instrucţiune.

Testele au demonstrat, că AGROBION
face mai rezistente practic toate plantele și
culturile, răsadurile, florile, iarba de gazon
și de pe imașuri, legumele și fructele.
Și totuși, cum se obţin aceste efecte
miraculoase? Savanţii vin cu explicaţii:
Microelementele se conţin în AGROBION au o structură specială, care se dizolvă
foarte rapid si foarte bine în apă. Nimerind
pe suprafaţa frunzelor și fructelor aceste
microelemente care după conţinutul său
natural sunt cu “plăcere” absorbite rapid de

celulele frunzelor. Fiind “săturate” deplin,
sistemul nervos celular al plantei primește
o “comandă”, precum că planta este “sătulă”
și rădăcina poate să se odihnească. În acest
răstimp celulele întregii plante hrăninduse cu microelementele necesare devin mai
puternice. Se mărește efectul de stimulare a fotosintezei. Acest efect îndeplinit de
structura celulară a frunzelor care “analizează” mai bine situaţia mediului înconjurător și, detectând lipsă de umiditate în sol,
pornește mecanismul de ”pompare” a moleculelor de apă din aer. Da! Plantele au și
ele un „creier” biologic natural care pornesc
și opresc comenzile de hrană a celulelor în
dependenţă de climă, temperatură, acţiunea razelor solare, umiditatea din aer, sol
și conţinutul de microelemente care vin la
rădăcină susţine elaboratorul tehnologiei
AGROBION. Sa luat în consideraţie la elaborarea formulei, că plantele sunt vii și au
un sistem nervos “deștept”. AGROBION stimulează forţa de pompare de către celule,
prin absorbţia moleculelor de apă din aer,
în caz de secetă. Moleculele de apă din aer
conţin și ele microelemente naturale. În sezonul secetos aceste microelemente se concentrează mai mult în moleculele de apă
din aer, datorită prafului cauzat de temperaturile înalte la suprafaţa
solului. Se obţine efectul de
“hrană dublă“. Această idee
de „hrană dublă” i-a venit
domnului dr. Ing. Alexei
Corcimari, care a și elaborat
schema de acţiune AGROBION, valabilă pentru orice
plantă și cultură. Testele au
demonstrat că atunci când
plantele sunt ajutate, ele se
reproduc, adică se înmulţesc
mai ”îndrăzneţ”. Ca și în cazul oamenilor, în familiile
bine asigurate și îndestulate, și speciile de plante tind
să-și prelungească viţa.
Mulţi se vor întreba: Dar
buruienile nu se vor înmulţi și ele la rândul lor?
Răspuns: Nu! Din contra!
 AGROBION conţine în
formula sa elemente care au
rol de pesticide și fungicide
organice. AGROBION are

PENTRU CONSULTAŢII ȘI PROCURARE CU SCOP DE TESTARE VĂ PUTEŢI ADRESA LA TEL.:
În România: +40 747534661; +40 799582180 (daţi un bip și reprezentantul echipei vă contactează sau scrieţi un SMS)
În Republica Moldova tel.: 069720984, 067558460, 060872505

secretele sale știinţifice, de aceia formula lui este unică în lume. “Dubla hrană” a
plantelor este o inovaţie deja recunoscută de mulţi specialiști iar autorul ideii și
al schemei de acţiune AGROBION, dr. ing.,
Alexei Corcimari. a înaintat cererile de patentare și brevetare în instanţele de competenţă ale Uniunii Europene. Vom menţiona, că acest produs este ECOLOGIC și
este compatibil cu majoritatea pesticidelor,
fungicidelor, îngrășămintelor utilizate în
pomicultură, legumicultură, viticultură și
cultura mare. AGROBION nu întră în reacţii chimice cu alte substanţe sau pesticide.
Totuși se recomandă să se dizolve primul în
apă. Un eșantion de control poate demonstra fiecărui agricultor efectele generate de
AGROBION.
Fiecare agricultor are dreptul să creadă sau nu în minunile și efectele acestui
produs. Numai anul trecut prin utilizarea
AGROBION mulţi agricultori au salvat culturile de la secetă, mai mult, în pofida secetei au avut și un adaos considerabil la roadă.
Este clar că atunci când în multitudinea de oferte de pe piaţa îngrășămintelor
apare un produs nou, la rândul lor, apar
și suspiciuni. Încercarea și testarea este
pentru agricultori unica posibilitate de a
se convinge. Fermierii care au studiat instrucţiunea și recomandările specialiștilor
au conștientizat mecanismul de acţiune a
acestui produs și procură de acum cu mai
mult curaj cantităţi și mai mari de AGROBION. Anii precedenţi agricultorii care
chipurile au “riscat” tratând culturile cu
AGROBION au avut doar de câștigat!
AGROBION nu este scump și fiecare
agricultor poate sa-și permită o cantitate
oarecare pentru a se convinge de efectele
acestui produs.
Preţul unui litru de AGROBION este de
aproximativ 7,5-8 Euro. Unii agricultori vor
dori acum să încerce acest produs. Nu-l căutaţi în reţelele comerciale! În magazine va
apărea doar peste un an. AGROBION poate
fi procurat pentru a fi încercat numai de la
echipa care l-a elaborat. Producerea experimentală este efectuată de firma S.C. AGROBION S.R.L., Iași. Ulterior, producerea principală va fi la fabrica din jud. Dâmboviţa,
care acum este în construcţie – Prima Fabrică Nanotehnologică de îngrășăminte din
România.

Ne puteţi scrie la email:
agrobion@yahoo.com

12

SĂNĂTATE / STIL DE VIAȚĂ

 nr. 7-8 (203-204)
29 aprilie 2016

PRIMĂVARA SE ÎNMULŢESC CAZURILE PERSOANELOR MUŞCATE DE CĂPUŞE.

CE SFAT DAU MEDICII
Fiindcă tot mai multe persoane acuză în
sezonul cald mușcături de căpușă, și în cazurile în care nu a fost tratată corespunzător sau
din timp mușcătura se ajunge la afecţiuni grave
precum meningoencefalita și boala Lyme, medicii
informează cum se poate preveni mușcătura de
căpușe.
Căpușele se localizează pe tegumentele mamiferelor sau în blana lor, pe
pielea păsărilor sau, mai
rar, a reptilelor. Înţepăturile lor nu dor, și prezenţa
lor nu este simţită de către
gazdă de aceea pielea trebuie examinată frecvent.
Căpușele caută sursa
de sânge de la om sau
animal din care să se
hrănească și le întâlnim
oriunde există verdeaţăîn parcuri, poieni, pășuni,
păduri, chiar și în iarba de
pe un gazon și animalele
de casă, la rândul lor, pot

fi „gazdele” acestor vietăţi
minuscule, reprezentând
un pericol mai ales pentru
copii. O parte din căpușe
însă nu este purtătoare de
boli și nu pune în pericol
sănătatea gazdei. După ce
o persoană a fost mușcată
de o căpușă, simptomele
principale manifestate
sunt: umflarea, roșeaţa
și durerea locului, dar e
posibil să apară și febră, vărsături, dificultăţi
de mișcare, amorţeală,
oboseală și dureri de cap.
Unele simptome vor fi
asemănătoare gripei.

Medicii avertizează să
nu atingă cu mâinile goale
căpușa persoana care o
găsește și mai ales să
nu strângă căpușa între
degete deoarece riscă ca tot
conţinutul din intestinele
acesteia să intre în sângele
omului. Sfatul medicilor
este să se folosească o pensetă astfel: căpușa trebuie
întoarsă pe spate și ţinută ferm cât mai aproape de
piele, după care se trage cu
penseta ușor, iar aceasta va
ieși singură din piele.
După ce s-a efectuat
acest procedeu, zona trebuie dezinfectată și dacă apar
ulterior probleme, infecţii
sau inflamaţii la locul
mușcăturii, persoana poate
necesita ajutor medical și
uneori este nevoie de administrarea unui vaccin antitetanic. Medicii recomandă

O ȘANSĂ ÎN PLUS
PENTRU FERICIRE

Cuplurile care nu pot
avea copii vor beneficia
de o procedură de fertilizare în vitro în cadrul
asigurării obligatorii de
asistenţă medicală. Ministerul Sănătăţii a elaborat
modificări la articolul 20
al Legii privind sănătatea
reproducerii. Noile prevederi presupun prestarea
serviciilor de reproducere umană asistată nu
în baza veniturilor – așa
cum era până în prezent,
dar în baza indicaţiilor
medicale.
În acest mod nu va mai
exista abordarea discriminatorie a persoanelor incluse în
sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală, iar
drepturile fiecărui contribuabil vor fi respectate. Mai
mult decât atât, Ministerul
Sănătăţii, împreună cu prestatorii de servicii și Agenţia
de transplant, a elaborat un

regulament care stabilește
indicaţiile medicale pentru prestarea serviciilor de
reproducere umană asistată.
În prezent, în Republica
Moldova aceste servicii sunt
prestate doar de instituţiile
medico-sanitare private. Din
păcate, acestea s-au dovedit
a fi nereceptive la solicitarea
Ministerului Sănătăţii de a
evalua costurile procedurilor
de fertilizare în vitro, pentru
a fi prestate în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă
medicală, fapt ce ar asigura
oferirea gratuită a serviciilor.
În ultimii ani, Republica
Moldova se confruntă cu un
spor natural negativ, iar rata
fertilităţii totale a populaţiei
este în descreștere. Datele
estimative ale Centrului Naţional de Sănătate a Reproducerii și Genetică Medicală
arată că din numărul total de
cupluri, circa 20% suferă de
o formă sau alta de infertilitate. Totodată, din numărul
cuplurilor sterile la circa
2,5% (2 500 – 3 000 femei)
problema infertilităţii poate
fi soluţionată doar prin fertilizarea în vitro. Costul pentru
asemenea servicii medicale
se pot ridica la circa 60 000
lei. Ministerul Sănătăţii își
propune ca acoperirea cheltuielilor pentru fertilizarea în
vitro să înceapă deja în anul
curent. Astfel, în curând,
primele familii vor beneficia
de această oportunitate.

să apeleze la ajutor de urgenta persoanele care după
mușcătură prezintă „semne
de apariţie a șocului (mai
ales în cazul copiilor),
au tulburări de respiraţie
(moderate sau severe),
au avut un alt episod de
reacţie severă (anafilaxie)
care a apărut într-o situaţie
similară (înţepătură sau
mușcătură de insecte), li se
umflă limba și se instalează convulsii necontrolate, in
care persoana este complet inconștientă”.
Câteva dintre metodele de prevenire a
mușcăturilor de insecte,
recomandate de specialiști:
purtarea hainelor de
culoare deschisă pentru
a observa și înlătura ușor
căpușele, evitarea plimbărilor cu câinii în zone cu
frecvenţă mare de căpușe

și în locuri unde nu a fost
salubrizat teritoriul; curăţarea teritoriului și a
spaţiului verde, buchetele
de flori culese de pe câmp
sau din pădure trebuie
păstrate un timp afară
la soare înainte de a le
așeza în casă deoarece
căpușele detestă soarele; purtarea unor pantofi
fără decupaje, a pantalonilor lungi și a bluzelor
cu mâneca lungă; folo-

sirea unui spray special
făcut pentru distrugerea
căpușelor înainte de a
merge în locuri de risc,
pulverizând pe pielea
care va fi expusă însă nu
și pe fată; tăiaţi vegetaţia
înaltă și curăţaţi tufele. Părul de asemenea
trebuie protejat și ţinut
acoperit în zonele de risc.
Sursa:
Sfatulmedicului.ro

ŢĂRILE DE UNDE PROVIN CELE MAI MULTE

ALIMENTE CU RISCURI
PENTRU CONSUMATORI
Spania, Franţa și Olanda
sunt ţările UE de unde provin
cele mai multe produse alimentare pentru care autorităţile au
alertat statele membre. Acestea
sunt însă și printre cei mai
mari producători și exportatori
de alimente procesate.
Anul acesta, Comisia Europeană
a raportat peste 550 de alerte, notificări și respingerile de la graniţe
pentru produse alimentare suspectate că reprezintă un risc „serios”
pentru sănătatea publică. Portalul
român economica.net a realizat un
clasament al statelor membre unde
au fost fabricate cele mai multe
produse cu risc pentru sănătatea
europenilor, pe baza rezultatelor
generate de site-ul Sistemului
european rapid de alertă pentru
alimente și furaje (RASFF).
Menţionăm că topul a fost
realizat căutând în baza de date
după tara de origine a produselor
cu probleme, selectând perioada 1
ianuarie-22 aprilie 2016, catego-

ria alimente. Am luat în calcul
exclusiv menţiunile cu risc ridicat
pentru sănătatea consumatorilor.
Astfel, potrivit datelor RASF,
ţările din care au provenit cele
mai multe produse alimentare cu
probleme sunt Spania, cu 51 de
notificări, urmată de Franţa (29) și
Olanda (21). Una dintre cele mai
mari probleme ale producătorilor
spanioli este mercurul, concentraţii prea mari ale acestei substanţe găsindu-se de nenumărate ori
în produsele lor. De asemenea, au
avut alimente infestate cu E. Coli,
aflatoxină sau norovirus.
În cazul României, au existat două astfel de alerte, în lunile
martie și respectiv aprilie. Cea din
luna martie se referă la infestarea
cu E. Coli a brânzei Brădet, caz
notificat de Italia. Recent însă,
Cehia a alertat UE cu privirea la
pericolul pe care l-ar putea prezenta covrigeii Jackpot Mix produși
de European Drinks. Aceștia ar
putea conţine alergeni (proteină
din lapte).

Menţionăm că RASFF publică
astfel de informaţii în sprijinul
consumatorilor finali, care nu sunt
neapărat în pericol, având în vedere că instituţiile statelor membre
retrag produsele suspectate că ar
reprezenta un pericol.
Potrivit unei statistici UE, anul
trecut cinci state membre au fost
responsabile de aproximativ 50%
din totalul notificărilor de produse
periculoase (fie că produsele au
fost fabricate în respectivele ţări,
fie că au fost importate), alimentare și non-alimentare. Este vorba
despre Spania (239 de notificări,
adică 12% din total), Ungaria (238
de notificări, reprezentând 11% din
total), Germania (208 notificări, reprezentând 10% din total), Marea
Britanie (162 de notificări, reprezentând 8% din total) și Bulgaria
(151 de notificări, reprezentând 7%
din total).
„Numărul de notificări făcut de
un anumit stat membru nu poate
fi legat în mod direct de nivelul
de siguranţă al produselor de pe
piaţa respectivă. Pot fi numeroase
motive pentru care unele state
membre au mai multe notificări
decât altele: mărimea pieţei, volumul mare de importuri, inspecţii
amănunţite, etc. În general, statele
europene mari, cele cu importuri
masive de bunuri, dar și cu un
număr mare de inspectori, găsesc
mai multe produse periculoase
pe care le anunţă în sistemul de
alertă mai des decât ţările mici”,
explică Comisia Europeană.
Sursa: economica.net
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FOCUL HARIC VA FI ADUS PENTRU CREDINCIOŞII
DIN REPUBLICA MOLDOVA
Focul Haric va ajunge și
în acest an în ţara noastră,
pentru a 14-a oară consecutiv. În Joia Paștelui,
o delegaţie a Mitropoliei
Moldovei, condusă de ÎPS
Mitropolit Vladimir, va
merge la Biserica Sfântului
Mormânt din Ierusalim, de
unde va lua lumina sfântă.
Toate cheltuielile vor fi
suportate de către Biserica
Ortodoxă din Republica
Moldova.
Potrivit secretarului
Mitropoliei, Prot. mitr.
Vadim Cheibaş, în acest an,
nimeni dintre politicieni nu
va sponsoriza deplasarea
în Israel. Din delegaţie vor

face parte cinci clerici, care
se vor deplasa la Tel-Aviv
cu o cursă comercială. În
medie, zborul dus-întors va
costa Mitropolia 40 de mii
de lei.
”Este ruta comercială,
deci nu sunt presupuse
costuri extraordinare,
decât biletul propriu-zis. În
ziua de sâmbătă, dis-dedimineaţă, se vor deplasa
în orașul vechi, Cetatea
Ierusalimului, la mormântul Mântuitorului, conform
tradiţiei, se aprinde Focul
Haric, în jurul orei 14.00”, a
declarat secretarul Mitropoliei Moldovei, Prot. mitr.
Vadim Cheibaş.

Sâmbătă seara, în ajun
de Paște, Focul Haric va fi
adus în faţa Catedralei Mitropolitane „Nașterea Domnului” din Capitală. Acesta
va fi împărţit preoţilor și
credincioșilor, care îl vor
răspândi în întreagă ţară.
Focul Haric este considerat un miracol. După ce
Mântuitorul Hristos a fost
înmormântat, o lumină
puternică a spart piatra și,
de atunci, focul divin se
aprinde pe mormântul lui
Hristos de fiecare dată, în
timpul vecerniei din Sâmbăta Mare.
Sursa: ortodox.md
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LUCRURI INTERESANTE
PE CARE NU LE ȘTIAI
DESPRE PAȘTE
4.

În trecut, nu existau vopsele speciale pentru ouă, așa că acestea erau
vopsite în mod natural. Ceapa roșie le
dădea o culoare violetă, morcovii una galbenă, iar cele roșii erau făcute cu ajutorul
sucului de cireșe sau vișine.

5.
Mai este puţin și se apropie Paștele, o sărbătoare foarte îndrăgita de noi,
in care vopsim ouă, mâncam cozonaci și pască și primim cadouri de iepuraș.
Paștele se sărbătorește peste tot în lume - cei mai mulţi dintre noi se îndreaptă spre casă, pentru a fi împreuna cu familia - și este un prilej de bucurie ce
marchează Învierea lui Iisus Hristos. Cu toate astea, exista tradiţii ce diferă de
la o regiune la alta, motiv pentru care ne-am gândit sa facem o lista cu lucruri
mai puţin știute despre aceasta sărbătoare.
prima duminică după Luna Plină Pascală. În anul 1582, s-a adoptat calendarul
Gregorian, atunci când Papa Gregorian al
13-lea a întocmit împreună cu astronomii
și matematicienii săi un tabel al datelor
Lunii Pline Pascale – tabelul gregorian, folosit și astăzi de bisericile vestice. Biserica
Ortodoxă a continuat să sărbătoreasca
Paștele după calendarul Iulian, chiar daca
și-a dobândit autonomia în 1054.

2.
1.

În fiecare an, sărbătorim Paștele la
o dată diferită. Practic, Paștele pică
în prima duminică după luna plină, după
echinocţiul de primăvara. Este foarte
interesant, în schimb, cum au ajuns să se
calculeze datele astfel. În perioada 31-325
după Hristos, Paștele se sărbătorea în
aceeași zi sau în ziua imediat următoare
Paștelui Evreiesc și nu se ţinea cont de
lună sau de ziua săptămânii. Apoi, din
anul 326 și până în 1582, Paștele s-a
sărbătorit după calendarul Iulian, în

În istorie, înaintea perioadei
creștine, au existat mai mulţi
zei care au avut un destin similar cu al lui
Hristos: Attis, Adonis, Tammuz, Dammuzi,
Dionysis, Marduk sau Amun sunt doar
câteva personaje din mitologie care s-au
născut dintr-o virgină, au murit și au
renăscut după trei zile.

3.

Ouăle apar în foarte multe tradiţii
antice, ca un simbol al vieţii sau
al începutului vieţii. În Europa medievala, imediat după ce se termina postul
Paștelui, oamenii mâncau foarte multe
oua (deoarece nu aveau voie in post). Partea cu vopsitul acestora poate fi atribuita
grecilor creștini care făceau schimb de
ouă roșii, ce simbolizau "sângele lui Iisus".

Faza cu Iepurașul de Paște n-are
nicio latură religioasă. Acesta a
fost un simbol al egiptenilor, ce semnifica fertilitatea. Iepurașul a început să fie
asociat cu Paștele, în Germania, unde era
un fel de Moș Crăciun al primăverii și aducea copilașilor cadouri de Paște. Cei mici
construiau un cuib special pentru acesta,
unde să-și lase ouăle, si așa a luat naștere
și coșul de Paște.

6.

De Paște, tinerele din Polonia, ca
un semn de afecţiune, le dăruiau
peţitorilor lor 100 de oua decorate.

7.

În Franţa, clopotele de biserică
nu bat din Vinerea Mare și până

de Paște, deoarece, potrivit legendei, clopotele zboară în Roma și se întorc de Paște
pentru a da ouă copilașilor.

8.

Cel mai mare ou de ciocolată a fost
făcut în Italia - avea 10.39 metri și
cântărea 7200 de kilograme. Asta înseamnă că era mai înalt decât o girafă și mai
greu decât un elefant!

9.

În fiecare an, în toată lumea, sunt
fabricaţi peste 90 de milioane de
iepurași din ciocolată. Apropo de asta, se
pare că ucrainenii secolului al XIX-lea
sunt cei care au început să facă ouă de
ciocolată (Pysanka) si de la ei s-au extins
in toata lumea.

10.

76% dintre oameni preferă
să mănânce primele urechile
iepurașului de ciocolata, 5% îi mănâncă
piciorul, iar 4% - coada.
Sursa: metropotam.ro

Dragii noștri cititori!

În numele întregii echipe naţionale ”AGROinform”
Vă felicităm cu sfintele sărbători!
Să aveţi parte de liniște, căldură și soare în suflet!
PAȘTE FERICIT!

HRISTOS A ÎNVIAT!
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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

mediu

Piaţa angro Bălţi
minim

maxim

mediu

Piaţa angro Chişinău
(Albişoara)
minim maxim mediu

28.04.2016

Piaţa agricolă Ungheni
minim

maxim

mediu

Piaţa agricolă Cahul
minim

maxim

mediu

LEGUME
Ardei dulce
Cartofi
Cartofi timpurii
Castraveţi
Ceapă albă
Ceapă galbenă
Ceapă roşie
Ceapă verde (cozi)
Ciuperci Păstrăv/Veşenca
Ciuperci Shampinion
Dovlecei
Morcov
Morcov timpuriu
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
19.00
7.00
8.50
13.00
8.00
60.00
5.00
11.00
-

6.00
28.00
8.00
8.50
14.00
12.00
60.00
5.00
12.00
-

5.00
23.00
7.50
8.50
13.00
12.00
60.00
5.00
11.00
-

55.00
2.80
22.00
30.00
5.50
35.00
22.00
5.50
8.50
26.00
4.50
55.00
2.80
9.00
30.00
20.00
-

55.00
6.50
23.00
40.00
8.50
35.00
23.00
8.50
9.50
40.00
7.00
60.00
7.00
10.00
35.00
20.00
-

55.00
4.50
23.00
38.00
7.50
35.00
22.00
7.50
9.50
28.00
7.00
55.00
3.00
9.50
35.00
20.00
-

5.50
18.00
28.00
12.00
6.00
15.00
25.00
29.00
6.00
6.00
9.00
25.00
5.00
50.00
5.00
10.00
25.00
30.00
12.00
25.00

8.00
22.00
30.00
12.00
8.00
15.00
25.00
30.00
7.00
7.00
10.00
32.00
7.00
60.00
6.00
10.50
40.00
35.00
15.00
30.00

5.50
18.00
28.00
12.00
6.00
15.00
25.00
29.00
6.00
6.00
9.00
25.00
5.00
50.00
5.00
10.00
25.00
30.00
12.00
25.00

55.00
5.00
35.00
7.00
45.00
38.00
7.00
7.00
10.00
28.00
7.00
60.00
6.00
12.00
30.00
20.00
-

65.00
8.00
43.00
9.00
45.00
40.00
10.00
8.00
14.00
38.00
10.00
65.00
9.00
14.00
35.00
25.00
-

60.00
7.00
38.00
8.00
45.00
40.00
9.00
7.00
12.00
35.00
8.00
65.00
8.00
14.00
30.00
20.00
-

50.00
4.20
18.00
28.00
8.00
35.00
25.00
8.00
10.00
8.00
28.00
9.00
5.00
8.00
30.00
30.00

50.00
4.50
20.00
30.00
8.00
35.00
25.00
8.00
10.00
9.00
28.00
9.00
5.00
8.00
30.00
30.00

50.00
4.20
18.00
28.00
8.00
35.00
25.00
8.00
10.00
8.00
28.00
9.00
5.00
8.00
30.00
30.00

25.00
80.00
18.00
26.00
15.00
4.00
8.00
7.00
13.00
28.00
14.00
-

27.00
80.00
19.00
32.00
18.00
9.00
13.00
8.00
20.00
28.00
20.00
-

25.00
80.00
18.00
26.00
15.00
7.00
8.00
7.00
13.00
28.00
14.00
-

6.00
8.00
6.00
10.00
40.00
30.00
-

7.00
10.00
10.00
12.00
80.00
40.00
-

6.00
10.00
8.00
12.00
80.00
35.00
-

25.00
35.00
8.00
8.00
8.00
10.00
80.00
23.00
40.00
-

25.00
35.00
8.00
9.00
9.00
12.00
90.00
23.00
40.00
-

25.00
35.00
8.00
9.00
9.00
10.00
90.00
23.00
40.00
-

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
-

11.00
7.00
-

8.00
7.00
-

19.00
30.00
24.00
6.00
6.00
6.00
12.00
18.00
35.00
15.00
25.00
30.00

20.00
30.00
26.00
11.00
13.00
8.00
20.00
18.00
35.00
17.00
25.00
30.00

20.00
30.00
24.00
8.00
11.00
8.00
20.00
18.00
35.00
17.00
25.00
30.00
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OFERTE COMERCIALE
Perioada 14 - 28 aprilie 2016

Pătrunjel, mărar
verde

100 MDL

500 kg

OFERTE
Produs / Serviciu

Preţ

Cantitate

Răsad de tomate

7 MDL

3 000 unităţi

Răsad de tomate

7 MDL

Contacte
Mobil: +373 69357289; Email:
strungarubs@mail.md

Ungheni, Manoilesti; Telefon:
+373 236 73253; Mobil: +373
2 000 unităţi
795 50647; Email: glodeanu@
mail.md

Vindem macuc de
floarea soarelui

5l

Soia

40 t

Grâu

s.Mihaileni, r-l Riscani; Telefon: +37325676222; Mobil:
+37369217326

40 t

s.Mihaileni, r-l Riscani; Telefon: +37325676222; Mobil:
+37369217326

3t

s.Mihaileni, r-l Riscani; Telefon: +37325676222; Mobil:
+37369217326

Nisporeni; Telefon: 026422144;
Mobil: 069083695; Email:
robu@mail.ru

Îngrășăminte organice Biostim

str. Cantemir, 8, or. Ungheni;
Telefon: +373 23622248; Mobil:
+373 69171859; Email: galcaz@
mail.md

27 000 MDL

7 MDL

Soia

5t

Grăunţe de porumb

22 000 kg

Stropitoare OPV
2000

Vinde combina
NIVA

s.Racaria, r-l Riscani; Telefon: +37325621670; Mobil:
+37360118828
s.Badragii Noi, rl Edineţ; Telefon: 0690-53318; Mobil: 067143220

1 unitate

s.Arioneşti, rl Donduşeni; Telefon: 0251-46265; Mobil: 076709070

1 unitate

s.Arioneşti, rl Donduşeni; Telefon: 0251-46265; Mobil: 076709070

Vând sere metalică acoperiș sticlă
10x20 m

Nisporeni; Telefon: 026422144;
Mobil: 069083695; Email:
robu@mail.ru

Vând terenuri
agricole 6 ha

Nisporeni; Telefon: 026422144;
Mobil: 069083695; Email:
robu@mail.ru

Grâu alimentar

200 t

MD-5917, s.Chetriş, raionul Făleşti ; Telefon: 00373 259 51513
; Mobil: 00373 69353653; Email:
jornyayion@mail.md

500 t

MD-5917, s.Chetriş, raionul Făleşti ; Telefon: 00373 259 51513
; Mobil: 00373 69353653; Email:
jornyayion@mail.md

Porumb

MD-5917, s.Chetriş, raionul Făleşti ; Telefon: 00373 259 51513
3 000 unităţi
; Mobil: 00373 69353653; Email:
jornyayion@mail.md

Baloate de paie

Sistem de irigare
prin picurare

Soia

Ridiche de luna

1 unitate

6 500 MDL

14 000 MDL

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

30 t

Falesti, s.Navirnet; Telefon: +373 25973431; Mobil:
+37369213297; Email: agrogirla@mail.md

4t

MD-3618, s. Chirileni, raionul
Ungheni ; Telefon: +373 236
75341; '; Mobil: +373 79207222 ;
Email: vladei@mail.md

10 t

Ungheni, Manoilesti; Telefon:
+373 236 73253; Mobil: +373
3 000 unităţi
795 50647; Email: glodeanu@
mail.md
s.Cucuieti, r-l Riscani; Tele40 000 unităţi fon: +37368600162; Mobil:
+37379013579

Stoloni de căpșun
remontant
Vin rosu din struguri Izabella

5 000 l

s. Loganesti, r. Hincesti,
Telefon: 026923408
Mobil: 068083841

CERERI
Produs / Serviciu

Floarea soarelui

MD-3618, s. Chirileni, raionul
Ungheni ; Telefon: +373 236
75341; '; Mobil: +373 79207222 ;
Email: vladei@mail.md

Chimicale,
ingrășăminte

Răsad de tomate
str. Stefan cel Mare 195; Telefon:
023123233; Mobil: 078785878;
Email: oﬃce.ecatalex@gmail.
com

15

Preţ

Butasi de zmeura

Cantitate

Contacte

1 000 un

s. Loganesti, r. Hincesti,
Telefon: 026923408
Mobil: 068083841

Făină de grîu de
calitate superioară

5 500 MDL

500 t

s. Valea Mare, r-ul Ungheni;
Telefon: +373 236 43006; Mobil:
+373 697 09509; Email: vpelipetchi@gmail.com

Porci

0 MDL

4 unitati

Mobil: 068056213
s. Pereni

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

A N U N Ţ!
Producerea și comercializarea seminţelor și a răsadurilor de LEGUME, TUTUN și BOSTĂNOASE.
PRODUCEREA RĂSADURILOR LA COMANDĂ.
Creșterea răsadurilor de: TOMATE, CASTRAVEŢI, ARDEI
DULCE, GOGOȘARI, VINETE, VARZĂ, PEPENI VERZI, PEPENI
GALBENI și altele pentru plantarea în sol protejat și deschis.
s. Ratuș, r. Criuleni, tel. de contact :
0248 35 342, 0692 41 737
INSTITUTUL DE FITOTEHNIE “PORUMBENI”
propune seminţe:
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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REA

ABONA

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

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

DORIŢI SĂ LUAŢI PREŢ BUN

PM 21948

PE PRODUCŢIA CRESCUTĂ CU MULTĂ MUNCĂ?

©

ABONAMENTE LA ZIARUL AGROMEDIAINFORM
POT FI PERFECTATE ÎN TOATE OFICIILE POŞTALE

ŞI VEŢI PRIMI:

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

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

154 de lei
PENTRU
UN ABONAMENT
ANUAL

PREŢURI DE ABONARE (lei)
1 lună

3 luni

6 luni

9 luni

12 luni*

14

42

84

126

154

* august vacanţă

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

mici

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

 Grapă cu discuri

AVANTAJE:

 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

PUTERNICĂ ŞI COMPACTĂ
PREŢ MIC

TOATE PIESELE DE SCHIMB
LA TRACTOARELE IMPORTATE

PREŢURI ACCESIBILE -

suntem importatori direcţi din Japonia

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

