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Vă puteţi abona la ziarul nostru Vă puteţi abona la ziarul nostru 
la toate ofi ciile poştale din ţarăla toate ofi ciile poştale din ţară 1616

AGRICULTORII CALCULEAZĂ PIERDERILE
Îngheţurile de la sfârșitul lunii aprilie au 
afectat mii de hectare de plantaţii multi-
anuale și culturi de câmp în raioanele de 
nord ale ţării. Fermierii spun că vor avea de 
suportat pierderi de milioane de lei. La acest 
moment se cunosc doar datele preliminare 
despre pierderi, iar acestea nu sunt deloc op-
timiste. Reprezentanţii Federaţiei Naţionale 
a Agricultorilor AGROinform au participat la 
întrevederea pe care au avut-o producătorii 
agricoli cu consilierul  în domeniul agricultu-
rii al premierului, Eugen Gudumac, unde au  
prezentat cifrele estimative.  

       UN MATERIAL MAI AMPLU 
LA  ACEST SUBIECT, CITIŢI ÎN PAG. 2 

PR
OG

NO
ZE

CÂT GRÂU VOM RECOLTA CÂT GRÂU VOM RECOLTA 
ÎN ACEST AN DE PE UN HECTAR ÎN ACEST AN DE PE UN HECTAR 

Prognoze optimiste pentru producătorii de grâu. În  rezultatul investigaţiilor agrometeorologice 
efectuate privind situaţia curentă și evoluţia  condiţiilor  meteorologice  pentru fenofazele ulteri-
oare ale grâului de toamnă, Serviciul Hidrometeorologic de Stat prognozează pentru anul 2016 în 
medie pe ţară o roadă de  circa 28-31 сh/ha (roada medie pentru ultimii 10 ani a constituit 27 ch/
ha). În acest an, fermierii au semănat 180.000 de hectare cu grâu de toamnă. 
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ACTUAL ÎN DOMENIU

AGRICULTORII CALCULEAZĂ PIERDERILE

AGRICULTORII UCRAINENI 
AU ESTIMAT PIERDERILE ÎN URMA INTRODUCERII 
COTELOR PE PIAŢA MOLDOVENEASCĂ

Nici în această 
primăvară natura nu a 
cruţat munca agricul-
torilor.  În urma înghe-
ţurilor noctu rne din 
26-27 aprilie au avut de 
suferit, mai cu seamă 
livezile și plantaţiile din 
gospodăriile din nordul 
Moldovei – din raioa-
nele Briceni, Ocniţa, 
Dondușeni, Edineţ și 
Rîșcani, unde au fost 
afectate nu doar livezile 
de fructe, dar și planta-
ţiile de sfeclă de zahăr, 
soia, fl oarea soarelui, 
porumb și cartof.  

Cifra totală pe ţară a 
pierderilor suportate de 
agricultori încă se actuali-
zează, însă potrivit prime-
lor estimări, acestea sunt 
semnifi cative! Informaţia 
care parvine de la mem-
brii Federaţiei Naţionale a 
Agricultorilor din Moldova 
AGROinform, vorbește de 
la sine. 

Contactat de redacţia 
AgroMediaInform, Dl. 
Anatol Jumiga, producător 
agricol din satul Colicăuţi, 
raionul Briceni ne-a co-
municat următoarele:  ”În 
gospodăria mea au înghe-
ţat șase hectare de mere de 
vară și un hectar de soia. 
Pe aceste suprafeţe roada a 

fost distrusă la 100%!”
Pierderi serioase are 

și Dl. Mihail Lupu, de 
asemenea, din Colică-
uţi, Briceni. ”Dacă e să 
vorbim despre gospodăria 
noastră, pot să vă spun 
că între 55% și 95% din 
livezile de mere au fost 
afectate de îngheţ!” – ne-a 
relatat fermierul. 
Și Dl. Valerian Sitari, 

agricultor din satul Hlina, 
raionul Briceni ne-a vorbit 
cu durere despre roada 
care a fost periclitată. ”Din 
50 de hectare de soia pe 
care le-am semănat în gos-
podărie, 22 de hectare au 
fost nimicite de îngheţ. Am 
ceva pierderi și la cartof – 
din 25 de hectare, au fost 
afectate 20%.”

Menţionăm că acestea 
sunt doar câteva exemple, 
iar datele preliminare nu 

lasă loc de prea multă 
încredere. Astfel, potrivit 
unor calcule estimative, de 
care dispune AGROinform, 
în raionul Briceni în total 
3.393 ha de plantaţii mul-
tianuale au fost afectate 
de îngheţurile din luna 
aprilie. Între acestea:

 3.038 ha de mere 
(între 70%-100%)

 5 ha de pere ( 100%)
 100 ha de prune 

(până la 99%)
 18 ha de caise  (cu 

45%)
 46 ha de cireșe (cu 

98%)                        
 158 ha de nuc (100%)
 28 ha de căpșune ( cu 

80%)
Tot în raionul Briceni 

au fost afectate și 761 ha 
de culturi de câmp. Potrivit 
datelor preventive, este 
vorba despre:

 142 ha de porumb (cu 
5%)                 

 43 ha de fl oarea soa-
relui (cu 100%)

 114 ha de cartof (cu 
98%)                

 462 ha de soia (între 
70%-100%)

Mai dispunem de date 
despre pierderile agriculto-
rilor din raionul Edineţ: 

 827 ha de plantaţii 
multianuale 

 60  ha de plantaţii de 
câmp și de porumb

”Într-adevăr, pe 
neașteptate, partea de 
nord a ţării a fost afectată 
de calamităţi naturale sub 
formă de îngheţuri, așa 
cum au relatat și colegii 

noștri. Prin intermediul 
organizaţiei noastre de 
la Edineţ noi am solicitat 
o investigaţie estimati-
vă privind consecinţele 
îngheţurilor și pierderile 
gospodăriilor agricole în 
urma acestora, iar cifrele 
sunt expuse mai sus. Mai 
mult decât atât, cifrele 
date au fost necesare 
pentru a fi  prezentate în 
cadrul unei întrevederi cu 
consilierul prim-minis-

trului  pentru agricultură, 
care a avut loc pe data de 
5 mai și la care au parti-
cipat organizaţiile repre-
zentative de producători 
agricoli. Noi ne-am expus 
asupra acestei probleme și 
am adus și cifrele preli-
minare privind pierderile 
în urma îngheţurilor. De 
comun acord s-a stabilit 
că până pe data de 5 iunie 
va fi  efectuată o investiga-
ţie amplă la acest subiect, 
or până la acea dată va fi  

clar care dintre culturile 
afectate – semănături 
sau plantaţii multianuale 
și-au revenit și care sunt 
de fapt pierderile reale. 
Mai apoi urmează deja să 
identifi căm soluţiile de 
susţinere a producătorilor 
agricoli care au avut de 
suferit. În acest context, 
va trebui să discutăm cu 
donatorii internaţionali 
care au mai avut astfel de  
experienţă de acordare a 

compensaţiilor - mă refer 
aici la Banca Mondială, la 
Uniunea Europeană, FAO, 
USAID, etc. Cert este că 
trebuie să luăm în calcul 
oricare donatori posibili 
pentru a discuta aceste 
probleme. Atunci va fi  mai 
clar în ce mod vom putea 
să ajutăm agricultorii care 
au fost afectaţi – fi e prin 
achitarea compensaţiilor, 
fi e pe calea micșorării 
sau anulării anumitor 
impozite sau prin extin-
derea termenului de plată 
a creditelor oferite de 
către băncile comerciale. 
Trebuie să pornim de la 
tabloul real, pe care eu 
sper să-l avem pe data de 
5 iunie.” a declarat pentru 
AgroMediaInform Iurie 
Hurmuzachi, vice-directo-
rul Federaţiei Naţionale a 
Agricultorilor din Moldova 
AGROinform.

Precizăm că în prezent 
toate datele despre pierde-
rile pe care le-au avut de 
suferit producătorii agricoli 
din ţară se precizează, 
iar Direcţiile raionale de 
Agricultură le colectează 
centralizat cu specifi carea 
fi ecărei gospodării. 

În context, mai men-
ţionăm faptul că în acest 
an agricultorii nu au avut 
posibilitatea să-și asigure 
culturile agricole cu folo-
sirea subvenţiilor, întrucât 
până în prezent nu a fost 
aprobată Legea bugetului 
și Regulamentul de Sub-
venţionare.

În urma introducerii de 
către Republica Moldova a 
cotelor la importul de produse 
lactate şi de carne de origine 
ucraineană, agricultorii din 
ţara vecină vor pierde circa 
1,5 milioane de dolari, ceea ce 
reprezintă aproximativ 11,3% 
din veniturile obţinute din 
exportul acestor produse. La 
această concluzie au ajuns 
experţii Confederaţiei Agrare 
din Ucraina.

Potrivit estimărilor efectu-
ate de Confederaţia Agrară din 
Ucraina, cele mai mari pierderi 
le vor avea producătorii de unt, 
cașcaval și îngheţată - 1,2 mili-
oane de dolari. Acest lucru se da-
torează cotelor mici, de 750 tone 
și taxelor vamale ridicate.

Măsurile restrictive introduse 
de partea moldovenească îi vor 
afecta într-o măsură mai mică pe 
producătorii de carne (din grupele 

1601, 1602) și produse lactate 
(grupa 0403). Pierderile acestora 
sunt estimate la 55,8 mii de dolari 
și 111,9 mii de dolari respectiv.

Cel mai puţin vor avea de 
suferit producătorii de lapte și 
frișcă. Acest lucru se datorea-
ză, în primul rând, cotei relativ 
ridicate (o mie de tone),transmite 
interfax.ua.

Asta în contextul în care 
Guvernul Republicii Moldova a 
impus, până la sfârşitul anului 
curent, cote la importul de produ-
sele lactate şi de carne de origine 
ucraineană şi a stabilit taxe la 
importurile care depăşesc aceste 
cote, pentru a proteja producăto-
rii interni. 
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Pe data de 12 mai a 
fost inaugurat postul de 
control sanitar-veteri-
nar și fi tosanitar de la 
Vama Tudora. Noul post 
este deja 100% funcţio-
nal, dotat cu laboratoare 
moderne și echipament 
de ultimă generaţie.

Edifi carea postului de 
control de la Tudora  a 
fost posibilă graţie asis-
tenţei Proiectului „Agri-
cultura Competitivă în 
Moldova (MAC-P), realizat 
de Unitatea Consolidată 
pentru Implementarea şi 
Monitorizarea proiectelor 
în domeniul Agricultu-
rii, fi nanţată de Banca 
Mondială (UCIMPA BM). 
Costul proiectării obiectu-
lui este de 284 de mii de 

lei, iar construcţia – 
12 800 000 de lei.  

Acesta este primul din 
cele patru care urmează 
să fi e puse în curând în 
funcţiune. Mai rămân 
să fi e date în exploatare 

posturile de control sani-
tar-veterinar şi fi tosanitar 
la punctele de frontieră 
Criva, Leuşeni şi Giurgi-
uleşti.

Acestea sunt construi-
te și echipate cu sprijinul 

fi nanciar al Băncii Mondia-
le, cu consultanţa experţi-
lor din Uniunea Europeană 
şi  corespund  cerinţelor 
UE de control al fl uxului de 
mărfuri agro-alimentare la 
frontiera ţării.

Recent, noul guver-
nator al Băncii Naţi-
onale, Sergiu Cioclea, 
a prezentat cel de-al 
doilea raport BNM din 
acest an asupra infl aţiei. 
Potrivit documentului, 
în trimestrul I, 2016, 
rata anuală a infl aţiei 

a constituit 11%, fi ind 
cu 2.4 puncte procentu-
ale inferioară celei din 
trimestrul precedent. 
Totuși, aceasta s-a pla-
sat în continuare peste 
termen mediu. Preţu-
rile medii au scăzut 
în special, din contul 
cererii interne modeste, 
a  revizuirii tarifului la 
gazul natural, pentru că 
anume în  lunile februa-
rie și martie moneda 
naţională s-a apreciat 
ușor faţă de dolarul 
SUA, precum și graţie  
condiţiilor meteorologi-
ce favorabile în perioada 
de referinţă.  Totodată, 
tendinţa descendentă 
a fost susţinută și de 
traiectoria preţurilor la 
produsele alimentare și 
la resursele energetice 
în regiune. 

PROGNOZA 
INFLAŢIEI 
PE TERMEN 
MEDIU

Conform rundei 
curente de prognoză , 
deviaţia PIB va înre-

gistra în continuare, 
în mare parte, valori 
negative. Rata medie 
anuală a infl aţiei IPC, 
conform rundei curente 
de prognoză, va avea o 
tendinţă de diminuare 
până la sfârșitul anului 
2016, după care va 
urma o stabilizare în 
jurul ţintei. În medie, 
în anul curent, infl aţia 
va atinge nivelul de 7% 
și de 4.8% în medie în 
anul viitor. Conform 
proiecţiei, rata anuală 
a infl aţiei va reveni 
în intervalul de vari-
aţie a ţintei infl aţiei 
în trimestrul III 2016. 
Valoarea maximă va fi  
înregistrată în trimes-
trul II 2016, de 8.1%, 
iar valoarea minimă - 
în trimestrul IV 2016, 
de 3.6%.

RAPORTUL II ASUPRA INFLAŢIEI
PRIMA DARE DE SEAMĂ 
A NOULUI GUVERNATOR BNM 
SAU CE SITUAŢIE A GĂSIT CIOCLEA 
LA BANCA NAŢIONALĂ...

ANSA INVITĂ SAVANŢII LA COLABORARE
La iniţiativa Direc-

torului General ANSA, 
Gheorghe Gaberi, la 
Academia de Ştiinţe 
a Moldovei a avut loc 
o şedinţă de lucru cu 
participarea academi-
cienilor şi a factorilor 
de decizie de la institu-
ţiile ştiinţifi ce cu profi l 
agricol.  Participanţii 
întrunirii au supus 
dezbaterilor problema 
antrenării laboratoare-
lor acreditate din sub-
ordinea instituţiilor în 
procesele de certifi care 
şi prestarea serviciilor 
de testare şi investi-
gaţie pentru agenţii 
economici din domeniul 
agricol.

În deschiderea şedinţei, 
Preşedintele Academiei, 
Gheorghe Duca, a specifi -
cat, că instituţiile ştiinţifi ce 

dispun de un potenţial 
important de investigaţii, 
având laboratoare dotate 
cu utilaj modern şi speci-

alişti de înaltă califi care, 
în special la instituţiile de 
chimie, zoologie şi fi ziolo-
gia plantelor. Acest poten-

ţial, în opinia Preşedintelui 
Academiei ar putea şi 
trebuie valorifi cat raţio-
nal în asistenţa agenţilor 
economici, care au nevoie 
de aceste servicii.

Directorul General 
ANSA s-a referit la oportu-
nităţile de colaborare dintre 
savanţi şi producători care, 
în opinia D-lui Gaberi ar 
aduce doar benefi cii, atât 
oamenilor de ştiinţă cât şi 
agricultorilor. Directorul 
General ANSA a prezentat 
asistenţei lista indicatorilor 
de prestare a serviciilor, 
menţionând în special că 
agenţii economici au nevoie 
în primul rând de implica-
rea savanţilor în procesul 
de protecţie biologică a 

plantelor, de asistenţă în 
domeniul de utilizare a 
apelor, în investigaţii pri-
vind calitatea materialului 
săditor şi a seminţelor.

Propunerile Directorului 
General ANSA urmează a fi  
studiate de către savanţii 
Academiei de Ştiinţe, pen-
tru ca într-un viitor apro-
piat ei să vină cu propuneri 
concrete de conlucrare cu 
ANSA şi la direct cu agenţii 
economici din agricultură.

În scopul coordonării 
activităţilor, care urmează 
a fi  derulate, s-a convenit 
la elaborarea şi semnarea 
unui Acord între Academia 
de Ştiinţe a Moldovei şi 
Agenţia Naţională pentru 
Siguranţa Alimentelor.  

MIZĂM PE SUSŢINEREA 
FINANŢATORILOR EXTERNI

Banca Europeană pentru Re-
construcţie și Dezvoltare (BERD) 
este interesată în dezvoltarea 
relaţiilor de cooperare cu Republi-
ca Moldova pe toate dimensiunile, 
inclusiv prin susţinerea unor pro-
iecte investiţionale. Declaraţia a 
fost făcută la Londra de Sir Suma 
Chakrabarti, președintele BERD, 
în cadrul unei întrevederi de lucru 
cu viceprim-ministrul Octavian 
Calmîc, ministru al Economi-
ei, care în perioada 10 – 12 mai 
curent, a participat la Reuniunea 
anuală a Consiliului Guvernatori-
lor BERD.

 
În cadrul dialogului cu delegaţia 

Republicii Moldova, președintele BERD 
a menţionat că instituţia urmărește 

evoluţia evenimentelor din ţara noas-
tră după investirea noului Guvern și a 
salutat eforturile autorităţilor centrale 
îndreptate spre implementarea unor 
reforme efi ciente în toate domeniile 
social-economice.  

Președintele BERD a specifi-
cat că acţiunile autorităţilor de 
la Chișinău dau primele semnale 
pozitive de stabilizare și în aceste 
condiţii Banca Europeană pentru 

Reconstrucţie și Dezvoltare este 
cointeresat într-un dialog construc-
tiv de lungă durată cu Republica 
Moldova pe toate dimensiunile, in-
clusiv sectoarele bancar, energetic, 
drumuri, infrastructură, etc. Ultima 
iniţiativa fiind gestionarea fonduri-
lor europene pentru implementarea 
DCFTA și susţinerea financiară a 
sectorul privat.  

De la începutul activităţii sale în 
Republica Moldova, din 2005, BERD a 
fi nanţat 110 proiecte, fi ind investite 
în economia moldovenească peste un 
miliard de euro. Portofoliul actual al 
BERD constituie 447 de milioane euro, 
alocate pentru infrastructură (74%), 
instituţiile fi nanciare (11%), industrie, 
comerţ și agrobusiness (10%), sectorul 
energetic (5%).

A FOST INAUGURAT POSTUL DE CONTROL SANITARVETERINAR 
ȘI FITOSANITAR DE LA VAMA TUDORA 
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LEGISLAȚIE

Potrivit responsabi-
lilor de implementarea 
proiectului Livada Mol-
dovei, acesta urmează a 
fi  lansat în aproximativ 
o lună. Pentru primul an 
se preconizează valo-
rifi carea a cel puţin 10 
milioane de euro pentru 
componenta de creditare.

Proiectul Livada Moldo-
vei urmează a fi  lansat în 
aproximativ o lună, potrivit 
responsabililor de imple-
mentarea acestuia. „Repre-
zentanţii BEI ne-au asigu-
rat că până la fi nele lunii 
mai, conform acordului de 
fi nanţare semnat dintre 
Guvern și Banca Europeană 
de Investiţii, va fi  expediată 
confi rmarea datei efective 
de lansare a proiectului 
Livada Moldovei. Ceea ce se 
va întâmpla la fi nele lunii 
mai. Această informaţie va 
fi  expediată la ministerul 
Finanţelor care va avea 
undă verde pentru semna-
rea acordurilor de recredi-
tare cu băncile partenere 

și companiile de leasing. 
Acest exerciţiu va mai dura 
încă o maxim 10 zile. Noi 
ne așteptăm împreună cu 
Ministerul Agriculturii să 
avem un eveniment ofi cial 
de lansare a proiectului la 
15 iunie”, afi rmă directorul 
executiv al Programului de 
Restructurare a Sectorului 
Vitivinicol Filiera Vinului, 
Iurie Brumărel în cadrul 
ședinţei Comisiei agricultu-

ră și industrie alimentară 
din 11 mai 2016, informea-
ză agora.md.

El afi rmă că „pentru 
acest am planifi căm ca 
cel puţin 10 milioane de 
euro să fi e oferite pentru 
creditare și component de 
leasing, iar 1,5 milioane de 
euro sunt planifi caţi pentru 
colegiul Agricol de la Ţaul 
și Universitatea Agrară. În 
acest proiect se negociază 

să fi e incluse și alte bănci 
partenere. Băncile prin-
cipale unde se deservesc 
agricultorii (Victoriabank, 
Moldova Agroindbank și 
Moldinconbank)nu sunt 
incluse la moment. Sunt 
eligibile Procreditbank, 
Mobiasbank, Energbank, 
Comerţbank și Raiff aisen 
Leasing”, remarcă direc-
torul executiv al Filierei 
Vinului.

Finanţarea din partea 
BEI este oferită la o rată 
0,68% + EURIBOR pe 6 
luni. La moment indicato-
rul ERURIBOR este nega-
tiv. Totodată, fi nanţatorul 
insistă ca rata de fi nanţare 
din partea băncilor comer-
ciale să nu fi e mai mare de 
5,5% anual.

Suma fi nanţării va fi  
de 5 mii de euro, până la 5 
milioane de euro, unde va 
fi  aplicată regula „primul 
venit-primul servit”.

„Noi am început lucrul 
cu potenţialii benefi ciari, 
iar vreo 10 au depus deja 
cerere de participare. Astfel, 
noi vom putea purcede 
la fi nanţarea propriu-zi-
să îndată după lansarea 
proiectului”, remarcă Iurie 
Brumărel.

Proiectul Livada Mol-
dovei prevede creditarea 
agricultorilor pentru teh-
nologizarea şi mecanizarea 
proceselor de producere 
primară în horticultură, do-
tarea cu sisteme de irigare 
şi antigrindină, moderniza-

rea proceselor de procesare 
dar şi diversifi carea pieţelor 
de desfacere pentru fructe-
le moldoveneşti. Vor putea 
accesa credite preferenţiale 
și agenţii economici ce ac-
tivează în industria conexă 
horticulturii.

Benefi ciarii potenţiali 
ai proiectului sunt agenţii 
economici care activează în 
domeniul horticol, gospodă-
riile ţărăneşti și întreprin-
derile din industria conexă. 
Instituţiile de învăţământ 
şi de cercetare în domeniul 
horticol vor fi  moderniza-
te în vederea ajustării la 
standardele internaţionale 
de calitate.

Proiectul este finanţat 
de Banca Europeană de 
Investiţii şi este prevă-
zut pentru implementa-
re în anii 2016 - 2020. 
Valoarea investiţiilor va 
constitui 120 milioane 
de euro. La finanţare vor 
avea acces 500 de benefi-
ciari mari și aproximativ 
30 de mii de gospodării 
ţărănești.

MAIA ȘI AGRICULTORII AU AJUNS LA UN CONSENS ÎN PRIVINŢA 
REGULAMENTULUI DE SUBVENŢIONARE PENTRU 2016

Ultima ședinţă a Gru-
pul de lucru responsabil de 
elaborarea Regulamentului 
cu privire la repartizarea 
mijloacelor fondului de sub-
venţionare a producătorilor 
agricoli pentru anul 2016 
a avut loc joi, 28 aprilie, la 
Ministerul Agriculturii și In-
dustriei Alimentare (MAIA). 
La ședinţă au participat 
membrii grupului de lucru, 
reprezentanţi ai MAIA, ai 
Agenţiei de Intervenţie și 
Plăţi pentru Agricultură 
(AIPA), reprezentanţi ai 
organizaţiilor non-guver-
namentale și asociaţiilor 
de producători agricoli și 
procesatori. 

Totodată, în vederea 
asigurării respectării cerin-
ţelor ENPARD (Programului 

European pentru Agricultură 
și Dezvoltare Rurală pentru 
ţările din vecinătatea Uniu-
nii Europene), a fost invitată 
Iva Stamenova, managerul 
de proiect pentru Agricul-

tură, Dezvoltare Rurală și 
Siguranţa Alimentelor al 
Delegaţiei Uniunii Europene 
în Republica Moldova. Par-
ticipanţii la ședinţă au pus 
în discuţie propunerile de 

modifi care a unor prevederi 
din Regulament, parvenite 
în perioada de consultare 
a documentului. Astfel, au 
fost analizate propunerile 
asupra noţiunilor de bază, a 

măsurilor de sprijin, a crite-
riilor de eligibilitate, etc. Au 
fost dezbătute posibilităţile 
de formulare a conţinutului 
Regulamentului astfel încât 
să fi e asigurată reducerea 
numărului cazurilor de 
fraudă din partea producăto-
rilor precum și să fi e evitată 
multipla subvenţionare.

Menţionăm că la ședinţă 
au fost prezenţi și reprezen-
tanţii Federaţiei Naţionale 
a Agricultorilor din Moldova 
AGROinform, membri ai  
Grupului de lucru respon-
sabil de elaborarea Regula-
mentului pentru subvenţi-
onare. 

Amintim că AGROinform 
a participat activ la toate 
ședinţele grupului de lucru, 
membrii Federaţiei Naţio-

nale a Agricultorilor venind 
cu propuneri la elaborarea 
Regulamentului pentru 
Subvenţionare, mai mult de 
jumătate dintre care s-au 
regăsit în varianta fi nală 
a documentului. La fel, 
precizăm că AGROinforn a 
insistat în repetate rânduri 
asupra necesităţii consolidă-
rii acţiunilor întru accesarea 
Fondului ENPARD.

Potrivit comunicatului 
de presă al MAIA, după ce 
vor fi  operate modifi cările 
aprobate în cadrul ultimei 
ședinţe de lucru, Regula-
mentul cu privire la repar-
tizarea mijloacelor fondului 
de subvenţionare a producă-
torilor agricoli pentru anul 
2016 urmează a fi  promovat 
conform procedurilor legale. 

 SUPORT TEHNIC PENTRU FACILITAREA COMERŢULUI INTERNAŢIONAL

Cabinetul de miniștri a aprobat în 
ședinţa de miercuri proiectul de Lege 
pentru acceptarea Protocolului de amen-
dare a Acordului de la Marrakech privind 
constituirea Organizaţiei Mondiale a 
Comerţului. Documentul conţine un set 

de măsuri pentru facilitarea comerţului 
regional şi internaţional prin reducerea 
barierelor administrative, tarifare şi neta-
rifare. Conform prevederilor Protocolului, 
pentru implementarea acestora, statele 
membre OMC în curs de dezvoltare vor 
putea benefi cia de suport tehnic.

 La nivel naţional, de implementarea 
şi coordonarea aplicării prevederilor Acor-
dului, va fi  responsabil Comitetul naţional 
de facilitare a comerţului, din care vor 
face parte reprezentanţi ai Ministerului 
Economiei, Ministerului Agriculturii și 
Industriei Alimentare, ai Agenţiei Naţi-

onale pentru Siguranţa Alimentelor, ai 
mediului de afaceri. Acesta urmează a fi  
instituit până la fi nalizarea procedurilor 
de adoptare a actului legislativ.

 Menţionăm că 162 de ţări membre 
ale OMC au încheiat negocierile privind 
Acordul de Facilitare a Comerţului în 
cadrul celei de a 9-a Conferinţe Ministeri-
ale a OMC, care a avut loc în anul 2013, la 
Bali. Tot atunci, miniștrii au solicitat Con-
siliului General să adopte un Protocol prin 
care se inserează Acordul cu anexa 1A la 
Acordul de la Marrakech privind consti-
tuirea OMC. Tratatul conţine trei secţiuni, 
ce includ dispoziţii pentru accelerarea 
circulaţiei mărfurilor, precum și prevederi 
de susţinere a ţărilor în curs de dezvoltare 
pentru aplicarea dispoziţiilor Acordului. 

PROIECTUL ”LIVADA MOLDOVEI” AR PUTEA FI LANSAT 
                    PE 15 IUNIE

4  nr. 9 (205) 

13 mai 2016



PAGINA MINISTERULUI AGRICULTURII

OFICIALI MOLDOVENI, 
LA CONFERINŢA REGIONALĂ FAO 
PENTRU EUROPA

Ministrul Agriculturii 
și Industriei Alimentare 
Eduard Grama a efectu-
at în perioada 3-7 mai, o 
vizită de lucru în Antalya, 
Turcia, unde participă la 
cea de-a  30-a Conferinţă 
Regională pentru Euro-
pa (ERC) a Organizaţiei 
Naţiunilor Unite pentru 
Alimentaţie și Agricultură 
(FAO). 

În cadrul întrevederii cu 
Excelenţa Sa Jose Graziano da 
Silva, Directorul General al 
Organizaţiei pentru Alimen-

taţie și Agricultură a Naţiuni-
lor Unite (FAO) a menţionat 
importanţa asigurării con-
tinuităţii programelor prin 
actualizarea lor dar nu prin 
renunţarea la vechile docu-
mente de politici. La rândul 
său, Ministrul Eduard Grama 
și-a exprimat gratitudinea 
pentru asistenţa continuă 
a FAO care a fost acordată 
prin intermediul unui șir de 
proiecte implementate cu 
succes în domeniul agricol. 
Ministrul a solicitat ajutorul 
FAO pentru desfășurarea 
unei cercetări ample privind 

resursele de apă din Republi-
ca Moldova, de menţionat că 
ultimul studiu în acest sens 
datează din anii ‚70. De ase-
menea, conducerea MAIA a 
solicitat sprijin în ce privește 
dezvoltarea și modernizarea 
sistemului de protejare anti-
grindină.

Ministrul a participat la 
ceremonia ofi cială de deschi-
dere a Conferinţei Regionale 
FAO pentru Europa. În cadrul 
sesiunii plenare a Conferinţei 
au fost examinate obiecti-
vele de dezvoltare durabilă 
și impactul acestora asupra 

agriculturii și dezvoltării 
rurale în Europa și Asia 
Centrală. Un subiect aparte îl 
constituie rolul leguminoa-
selor în asigurarea nutriţiei 
echilibrate și crearea în 
regiune a sistemelor de pro-
ducere a alimentelor benefi ce 
sănătăţii.

Conferinţa regională FAO 
este principalul forum și 
organism de conducere care 
convine asupra priorităţilor 
comune în regiune în dome-
niul agriculturii, silviculturii, 
pescuitului și dezvoltării 
rurale.

În timpul vizitei sale 
în Turcia, Ministrul Agri-
culturii și Industriei Ali-
mentare, Eduard Grama, 
a avut și o întrevedere 
cu omologul din Turcia, 
Farul Celik, Ministru al 
Alimentaţiei, Agriculturii 
și Zootehniei. 

În cadrul întrevederii, 
au fost discutate subiec-
te cu privire la atragerea 

investiţiilor turcești în 
sectorul agriculturii și 
dezvoltării rurale, iniţierea 
contactelor cu importa-
torii turci de carne, dar 
și s-a decis convocarea la 
Chișinău a celei de-a II-a 
Ședinţe a Comitetului de 
Supraveghere în Agricultură 
dintre Republica Moldova 
și Republica Turcia. De la 
declararea independenţei, 
Republica Moldova s-a bu-
curat de sprijin constant din 
partea Turciei în domeniul 
agriculturii, a menţionat 
Eduard Grama. Ministrul a  
manifestat interes pen-
tru preluarea experienţei 
de succes a Turciei  în ce 
privește tehnologiile de pro-
ducere a legumelor în sere, 
și colaborarea în vederea 
extinderii suprafeţelor de 

teren protejat în RM, în sco-
pul asigurării pieţei interne 
cu legume în perioada rece 
a anului, precum și pentru 
creșterea potenţialului 
de export în ţările CSI. De 
asemenea, Ministrul Eduard 
Grama a vorbit despre 
intensifi carea relaţiilor de 
colaborare în sectorul zoo-
tehnic și iniţierea procedu-
rii de parafare și aprobare a 
unui acord privind exportul 

animalelor în Turcia. Un 
subiect aparte al dialogu-
lui a constituit extinderea 
programelor de asistenţă 
în domeniul agriculturii, 
oferite de Guvernul Turciei 
prin intermediul Agenţiei 
Turcești de Cooperare și 
Dezvoltare (TIKA). 

În același timp, minis-
trul din Turcia, Farul Celik a 
precizat că investitorii turci 
nu cunosc climatul  investiţi-
onal din Republica Moldova, 
iar ultima ședinţă a Comi-
tetului de Supraveghere în 
Agricultură dintre Republica 
Turcia și Republica Moldo-
va a avut loc încă în 2013. 
Ministrul Eduard Grama a 
invitat omologul său turc să 
întreprindă o vizită în Repu-
blica Moldova, însoţit de un 
grup de investitori. 

MOLDOVA ȘI TURCIA VOR INTENSIFICA 
COLABORAREA ÎN DOMENIUL 
AGRICULTURII

Autorităţile moldo-
venești încearcă să găsească un 
cumpărător pentru pavilionul Mol-
dovei de la expoziţia internaţională 
Milano Expo 2015. Dacă acest lucru 
nu va reuși el se va utiliza în sco-
puri social-culturale.

În 2015, Republica Moldova a par-
ticipat la expoziţia internaţională Expo 
Milano. Pentru prima dată ţara noastră a 
avut propriul pavilion. În perioada 1 mai 
- 31 noiembrie expoziţia internaţională 
a fost vizitată de circa 20 de milioane de 
vizitatori, iar pavilionul ţării noastre a 
avut 10 mii de vizitatori.

În total pentru această expoziţie s-au 
cheltuit 47 milioane de lei din bugetul 

statului, dintre care circa 30 de milioa-
ne au fost cheltuiţi pentru construcţia 
pavilionului.

În prezent pavilionul Republicii Mol-
dova a fost demontat și se decide care 
va fi  soarta acestuia. Valoarea bunului 
respectiv constituie circa 22 milioane de 
lei (aproape 100 mii de euro), iar conform  
unor estimări ale Organizaţia de Atragere 
a Investiţiilor și Promovare a Exportului 
din Moldova (MIEPO) transportarea aces-
tuia va costa circa 731mii de lei.

SE CAUTĂ CUMPĂRĂTOR 
PENTRU PAVILIONUL 
REPUBLICII MOLDOVA

MIEPO a înaintat un proiect de lege 
care prevede scutirea de plata dreptu-

rilor de import pentru aceste bunuri și 
lansează un concurs de idei și proiecte 
pentru utilizarea proprietăţii rămase 
după Expo Milano 2015, relatează agora.
md. „Pavilionul Republicii Moldova  a 
fost deja demontat și este depozitat. 
A fost constituită o comisie pentru 
inventarierea acestor bunuri, care sunt 
pregătite pentru aducerea în Republica 
Moldova. Până acum noi am încercat să 
găsim un cumpărător în Europa, dar din 
toate anunţurile expediate am primit 
doar o ofertă din partea germanilor care 
au oferit doar 30 mii de euro pentru 
acest pavilion. O sumă destul de mică 
dacă luăm în consideraţie investiţia 
de 30 de milioane de lei (8 milioane 
de lei au fost investiţi în fundaţie care 
nu poate fi  recuperată). Astfel, noi am 
dat startul unui concurs pentru a găsi 
o utilitate pentru acest pavilion. Există 
parteneri externi care ar putea să ne 
ofere o susţinere pentru a găsi o utilita-
te acestui pavilion. Sperăm ca în decurs 
de o lună să avem mai mulţi doritori de 
a utiliza acest pavilion”, a declarat direc-
torul MIEPO, Vitalie Zaharia în cadrul 
ședinţei Comisiei agricultură și industrie 
alimentară din 11 mai 2016. 
Reprezentanţii MIEPO menţionează 
că dacă pentru pavilion va fi  oferit un 
preţ bun el va fi  vândut, iar dacă acest 
lucru nu va reuși va fi  utilizat în scopuri 
social-culturale.

MOLDOVA ÎNCEARCĂ SĂ VÂNDĂ 
PAVILIONUL DE LA EXPO MILANO, DAR A PRIMIT DOAR O OFERTĂ DERIZORIE

Ministerul Finanţelor a 
elaborat proiectul de lege 
a bugetului de stat pe anul 
2016. Pe data de 27 aprilie 
documentul a și fost publi-
cat pe pagina electronică a 
ministerului. 

Astfel, Bugetul de stat pe 
anul 2016 s-ar putea aproba 
la venituri în sumă de 
31,378 miliarde de lei și la 
cheltuieli în sumă de 35,561 
miliarde de lei, cu un defi cit 

de 4,182 miliarde de lei.
Cât ţine de instituţiile de 

stat, cele mai mari cheltuieli 
sun programate pentru Mi-
nisterul Afacerilor Interne, 
Ministerul Transporturilor și 
Infrastructurii Drumurilor și 
Ministerul Educaţiei, urmat 
de Ministerul Agriculturii, 
căruia, potrivit proiectului 
de lege, i-ar putea reveni 
un buget total de 1.589.892 
mii lei.  

 PROIECTUL LEGII BUGETULUI 
PENTRU 2016. 
CÂŢI BANI SUNT PRECONIZAŢI 
PENTRU AGRICULTURĂ
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GRIJILE FERMIRILOR

MOLDOVA SE CONFRUNTĂ CU SECETA HIDROLOGICĂ 

Seceta produce difi cul-
tăţi majore pentru o bună 
parte din fermierii care nu 
au la dispoziţie un sistem 
de irigaţie. Deși în lipsa 
apei, nicio plană nu se 
dezvoltă în mod normal, 
este important de știut că 
există o serie de măsuri 
agrotehnice simple pe care 
agricultorii le pot folosi, 
cu scopul de a menţine cât 
mai mult timp apă în sol.

La acest subiect am găsit 
o serie de sfaturi, oferite de 
profesorul universitar dr. Du-
mitru Ilie Sandoiu, din cadrul 
Departamentului Stiintele 
solului al Facultatii de Agri-
cultura, USAMV Bucuresti.

Primul aspect pe care 
trebuie sa-l luam in calcul, 
atunci cand vrem sa ne 
creștem  șansele de a avea 
o productie satisfacatoare 
chiar si pe timp de seceta, 
este sa ne stabilim in mod 
clar o rotatie a culturilor, cu 

soiuri si hibrizi cu adaptare 
la conditiile locale, o corecta 
fertilizare, un sistem corect 
de lucrari ale solului dupa 
planta premergatoare evitand 
uscarea solului in caldura 
verii, o corecta intretinere a 
culturilor inclusiv cu aplica-
rea unor produse care maresc 
rezistenta la seceta. Preci-
zam ca aceasta succesiune 
se realizeaza obligatoriu in 
timp, dar ea trebuie realizata 
corect.

Fertilizarile corecte, echi-
librate in raport cu rezerva 

de elemente nutritive din 
sol, cu consumul specifi c al 
plantelor, cu extractia plantei 
premergatoare, cu conditiile 
de clima ale anului anterior, 
reduc consumul de apa al 
plantelor. Un rol exceptional 
il pot avea composturile care 
restituie pe linga elemente 
nutritive si materie organica 
solului cu rol important in 
structurarea solului. Apa se 
pastreaza in capilarele solului 
iar materia organica retine o 
cantitate de apa de circa 6 ori 
greutatea ei. Pe lângă hrăni-

rea plantelor, ingrasamintele 
ajuta culturile si sa consume 
apa cu un randament mult 
mai bun.

Araturile adanci, folosite 
preponderent de fermieri, 
trebuie evitate in perioadele 
secetoase, deoarece au ca 
efect o evaporare accentuata 
a apei din sol. O alta varian-
ta pe care agricultorii o pot 
folosi este lucrarea cu cizelul, 
care nu mai intoarce brazda 
si evaporatia apei este mai 
redusa.

Un alt principiu de lucru 

este ca dupa lucrarile de baza 
(arat, lucrat cu cizelul, cu plu-
gul fara rasturnarea brazdei) 
sa se lucreze cu grapa cu 
discuri sau cu combinatorul 
cat mai repede, a doua zi 
daca se poate pentru a nivela 
suprafata solului si a micsora 
evaporarea in timp a apei.

O alta masura prin care 
fermierii pot conserva apa 
in sol este si adoptarea unui 
sistem minim de lucrari ale 
solului (minimum tillage). 
Acest lucru inseamna ca dupa 
desfi intarea unei culturi, 
resturile vegetale sunt tocate 
marunt, odata cu recoltarea 
plantei premergatoare, fi ind 
imprastiate pe sol. Biomara 
tocata „mulciul” rezultat, are 
un rol important in franarea 
evaporarii apei de la suprafata 
solului. In locul araturii, fermi-
erii pot lucra terenul cu cizelul 
sau grapa cu discuri, moment 
in care sunt incorporate la bru-
nifi care si resturile vegetale. 
Un numar mai mic de treceri 

pe sol ne va ajuta sa evitam 
distrugerea structurii solului, 
reusind astfel sa mentinem 
materia organica din sol, pre-
cum si apa.

De asemenea, pentru a ne 
asigura ca apa înmagazinata 
in sol va fi  folosita exclu-
siv de plantele din cultura, 
trebuie sa luam masuri de 
combatere a buruienilor.

Mai mult decat atat, 
pentru a-si asigura productii 
bune si pe timp de seceta, 
fermierii pot utiliza si soiuri 
si hibrizi, special adaptate 
conditiilor de seceta, avand 
perioade mai scurte de vege-
tatie.

Sunt de asemenea sub-
stante bioactive care maresc 
rezistenta plantelor la seceta 
care se pot aplica fi e la sol fi e 
pe plante dupa cum exista 
plante transgenice cu rezis-
tenta la seceta cu consumuri 
specifi ce de apa mai scăzute.

Sursa: stiriagricole.ro 

Deja de mai mult timp în 
Moldova este anunţat Cod 
Galben (în unele perioade 
am avut și Cod Portocaliu) 
de Secetă  Hidrologică. Noi 
ne-am propus să afl ăm mai 
multe despre acest fenomen 
– din ce cauză are loc, ce 
pericole aduce cu sine pentru 
agricultură, dar mai cu sea-
mă, ce putem face în aceste 
condiţii pentru a minimaliza 
consecinţele. Detalii la acest 
subiect ne-a oferit pentru 
cititorii noștri Șeful Direc-
ţiei Hidrologie a Serviciul 
Hidrometeorologic de Stat, dl. 
Valeriu Cazac.

- D-le Cazac, Vă rog să 
ne explicaţi ce este, de fapt o 
Secetă Hidrologică. Și ce în-
seamnă Cod Galben de Secetă 
Hidrologică?

- Putem vorbi despre Secetă 
Hidrologică atunci când, debitul 
apei  în râuri  și lacuri  scade sub 
norma multianuală. Când indica-
torul atinge  cote  de 50% și  mai  
joase pe o durată de 5-7 zile, 
se emite cod galben de secetă 
hidrologică. Atunci când seceta 
hidrologică se manifestă pe 80% 
din suprafaţa ţării, se anunţă 
seceta hidrologică pe întreg 
teritoriu ţării, analogic și pentru 
bazine hidrografi ce. Trebuie să vă 
spun că este un fenomen cu care 
ne confruntăm mai de curând. 
Mai mult decât atât, termenul 
este specifi cat și în Legea Apelor, 
care a intrat în vigoare în anul 
2013 și care reglementează 
planurile de gestionare a secetei 
și declararea stării de secetă. 

- Care  este geneza  aces-
tui  fenomen? Cum, când  se 
menţine această stare de 
lucruri?

- Geneza  Secetei Hidrologi-
ce care se atesta din vara anului  
2015  și  care continuă  până în 
present  în râurile  de pe terito-
riul  ţării este caderea modestă  
ori  lipsa  pe perioade  lungi  a 
precipitaţiilor  atmosferice  pe 
teritoriul  Republiciii  Moldo-
va, darmai  cu seamă,  pe  aria 
munţilor  Carpati  din Ucraina. 
Lipsa precipitaţiilor (în cazul 
nostru – în munţii Carpaţi, unde  
riul  Prut  si  riul  Nistru  își  
formeaza debitul de scurgere a  
apei  până la  80 %  din volum). 
Astfel, încă în vara trecută, în 
regiunile munţilor Carpaţi din  
Ucraina  au căzut  precipitaţii  
modeste  - cam  la  30%  din 
norma  anuală. Toamna, la fel, 
nu au fost ploi abundente, iar 
iarna a căzut foarte puţină ză-
padă. Și dacă  în aniii anteriori,  
ultima zăpadă în munţi  Carpati  
(Ucraina) se topea pe la 1 iunie, 
în acest an, zăpada s-a topit la 

mijlocul lunii februarie. Această 
situaţie a generat Seceta Hidro-
logică cu care se confruntă Mol-
dova.  Situaţia este nu tocmai 
optimistă de vreun an. Evolutia  
acestui  fenomen  este de durată 
în timp,  prin faptul că  premise-
le apariţiei  lui  sunt  de durată  
iar  aducerea  la  normă  nece-

sita  completarea  defi citului  
de umeditate  în sol și  în apele 
freatice, pe înţelesul cititorului,  
sunt  necesare  precipitaţii egale 
cu norma  multianuală  și  chiar 

peste  normă,  mai ales  în aria  
munţilor  Carpati. 

- Care vor fi  consecinţele 
Secetei Hidrologice? 

- Consecinţele  deja sunt vi-
zibile, lipsa  volumului  de  apă 
necesar  pentru  orce  ecosiste-
mă  acvatică  este un stes  în 
primul rând  atât pentru fl ora  și 
fauna ecosistemei  cât  pentru și 
derivatele acestei  ecosisteme .  
Acum este  perioada de  înmul-
ţire  a  peștelui  și altor  specii  
acvatice  care  sunt dependente  
direct de  volumul  apei  în râu.  
Apele  Mari  de Primăvară, pe-
rioada  în  care  râurile inundau  
zonele  joase  sunt  preferate 
de pești  pentru  înmulţire, or  
lipsa fenomenului  de Ape Mari  
de Primăvară  nu a făcut ca sa 
se producă inundaţia  albiilor  
minore  și a zonelor  joase  ale 
râurilor.  Reieșind din această 

situaţie  creata , ihtiologii deja  
au constatat  că  numai  10%  
din  numarul de  pești vor fi  
reproduși în anul 2016. 

Drept  consecinţă  este  și 

volumul scăzut  de  apă atât 
în  lacurile  de  acumulare 
Novodnestrovsc si Dubasari de 
pe  râul  Nistru, cât și în lacul de  
acumulare  Costesti-Stinca de 
pe râul  Prut.  Aceste  rezer-
voare serveau  si servesc  drept 
rezervă  strategică  a resureselor  
de apă atât  pentru  producerea 
energiei  electrice,  cât și  pentru 
a asigura  un debit  sanitar  în 
râu  și totodată  pentru a  men-
ţine  volumul  scurgerii,  astfel 
ca prizele de apa care  asigură 
cu apă potabilă orașele  și satele 
să nu scadă sub  nivelul  critic  
și a nu se declansa  o criză  sani-
taro –epidimiologică.  

- Ce recomandări au 
hidrologii pentru agricultori 
în special? 

- Din păcate, seceta  mete-
orologică , pedologica , inclusiv 
cea hidrologică este un fenomen 

pe care factorul uman nu-l 
poate infl uenţa. Totuși, putem 
gestiona situaţia, adaptându-
ne la condiţiile climaterice, 
plantând soiuri omologate, 

adaptate și rezistente la secetă, 
utilizând tehnologii speciale de 
prelucrare a solului. O soluţie 
ar mai fi  recurgerea la diverse 
metode de captare, acumulare și 
păstrare a apelor de ploaie. Aici 
vorbesc despre crearea rezervoa-
relor subterane de apă pluvială  
din perioada rece  a anului, 
pentru a evita evaporarea, care 
cauzează concentraţia de săruri 
în apă.  La nivel de ţară, posibil 
că ar trebui adaptate și politicile 
fi nanciare pentru implemen-
tarea tehnologiilor moderne 
de captare a apei pluviale și 
de suprafaţă în bazine închise.  
Cert este că Incălzirea Globală, 
condiţiile climaterice, care s-au 
modifi cat în ultimii ani, necesită 
adaptare la Schimbările Climei 
la nivel de politici pe ramuri 
economice, dar și la nivelul 
fi ecărei gospodării. Trebuie cu 
toţii să conștientizăm că se 
schimbă clima, iar activităţile 
noastre economice, agricole, 
trebuie ajustate la noii indici 
climaterici. Multe ţări deja au 
întreprins măsuri concrete în 
acest sens - au  fost elaborate 
Planuri  Nationale  de  Adaptare  
la  Schimbarile Climei  cu  me-
canisme de implementare.

- Pe ce perioadă va fi  va-
labil Codul Galben de Secetă 
Hidrologică?

- Actualul Cod Galben este 
declarat până pe data 13 mai. 
Potrivit prognozelor meteorologi-
ce, în perioada următoare se pre-
văd precipitaţii și, în dependenţă  
de  situaţia care va fi ,  vom  
reactualiza prognoza hidrologica  
pentru urmatoarea  perioada.

MĂSURILE AGROTEHNICE CARE VĂ AJUTĂ SĂ MENŢINEŢI APA ÎN SOL 
ÎN PERIOADELE SECETOASE
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SCHIMB DE EXPERIENȚĂ

EXPERIENŢA FEDERAŢIEI NAŢIONALE A AGRICULTORILOR ”AGROINFORM”, 

UTILĂ COLEGILOR DIN TADJIKISTAN 
Vasta experienţă acu-

mulată pe parcursul celor 
peste 15 ani de activitate de 
experţii Federaţiei Naţionale 
a Agricultorilor din Moldova, 
AGROinform, va fi  de real 
folos pentru reprezentanţii 
proiectului  ”AGRICULTURE 
ENTRENEURSHIP DEVE-
LOPMENT”, implementat de 
Banca Mondială în Republica 
Tadjikistan. Despre aceas-
ta au relatat oaspeţii din 
Dușanbe, la fi nele întrevede-
rii pe care au avut-o  zilele 
acestea cu reprezentanţii 
”AGROinform”. 

Specialiștii din cadrul 
proiectului ”Agriculture Entre-
neurship Development”  s-au 
afl at la Chișinău într-o vizită 
de informare și documentare în 
domeniul optimizării activităţii 
de antreprenoriat în agricultură 
prin intermediul dezvoltării 
lanţului valoric. 

”Scopul vizitei noastre în 
la Chișinău este de a studia ex-
perienţa Moldovei în domeniul 
creării sistemelor informa-
ţionale de marketing pentru 
a putea  oferi atât  producă-
torilor, cât și consumatorilor 
informaţie veridică despre 
piaţă, despre posibilităţile de 
livrare și vânzare a producţiei 
pe piaţa locală, și pe cele ex-
terne. Ne propunem să studiem 
experienţa pe care o are în 
acest sens Republica Moldova, 
pentru ca ulterior, cu asistenţa 
fi nanciară a Băncii Mondiale 
să implementăm un astfel de 
sistem în Republica Tadjikis-
tan.” – a precizat Davlatzoda 
Kiiomiddin, Director adjunct 
al Agenţiei de Statistică de pe 
lângă Președintele Republicii 
Tadjikistan. 

”Întrucât în cadrul lanţului 
valoric, un instrument impor-
tant îl reprezintă informaţia și, 
mai ales, schimbul de informa-
ţie între verigile lanţului, iar 
scopul proiectului implementat 
în Tadjikistan este de a crea un 
sistem funcţional de informare 

în domeniu, am apelat la expe-
rienţa organizaţiilor de profi l 
din Moldova. Sunt convins 
că informaţia pe care ne-au 
oferit-o experţii AGROinform în 
ce privește tehnicile moderne 
de colectare, sistematizare 
și analiză a datelor, dar și 
schimbul de informaţie între 
membrii unui lanţ valoric va 

fi  utilă pentru grupul nostru 
de lucru.” – a explicat  Nosirjon 
Sattorov,  consultantul proiectu-
lui ”Agriculture Entreneurship 
Development”  în domeniul 
dezvoltării lanţului valoric.

Un sistem informaţional de 
marketing efi cient și funcţio-
nal reprezintă cheia succesului 
interconectării între verigile unui 
lanţ valoric în agricultură, iar 
crearea și implementarea unui 
astfel de sistem  necesită din 
partea specialiștilor experienţă 
și cunoștinţe profunde. În acest 
sens, experţii Federaţiei Naţiona-
le a Agricultorilor din Moldova 
AGROinform, au ce împărtăși 
colegilor din Tadjikistan.

”Într-adevăr, avem creat un 

sistem informaţional de mar-
keting modern și, ce-i foarte 
important – funcţional și ope-
rativ. Pe parcursul mai multor  
ani de activitate a Federaţiei 
Naţionale a Agricultorilor din 
Moldova acesta a fost ajustat 
la necesităţile activităţii antre-
prenoriale în agricultură, așa 
încât acum dispunem de o bază 

de date consistentă, care, pe 
lângă schimbul de informaţie,  
ne permite să efectuăm analize 
de marketing și economice 
pe domeniu.” – explică Vasile 
Pojoga, specialist principal în 
sisteme informaţionale de mar-
keting la AGROinform. 

Menţionăm că în cadrul 
întrevederii, experţii din 
Dușambe s-au arătat interesaţi 
de realizările Federaţiei Naţio-
nale a Fermierilor în special – în 
dezvoltarea Agrobusinessului. 
Specialiștii AGROinform au 
relatat despre suportul infor-
maţional specializat și asistenta 
pe care o oferă antreprenorilor 
la dezvoltarea propriilor afaceri 
prin elaborarea studiilor de feza-

bilitate investiţionale pentru 
afaceri noi și dezvoltarea celor 
existente, elaborarea logisticii 
și implementarea proiecte-
lor investiţionale, elaborarea 
planurilor de afaceri pentru 
accesarea împrumuturilor 
conform cerinţelor instituţiilor 
fi nanciare, asistenţa la elabora-
rea aplicaţiilor pentru accesarea 
subvenţiilor, etc. 

De asemenea, s-a dovedit a 
fi  interesantă și utilă experienţa 
unică acumulată de AGROin-
form în domeniul promovării 
cooperării în sectorul agricol, 
domeniu de activitate strategic 
pentru Federaţia Naţională a 
Agricultorilor. Totodată, oas-
peţii din Tadjikistan au rămas 
impresionaţi de iniţiativele de 
creare și dezvoltare a grupurilor 
de producători, a cercurilor de 
studiu pentru tinerii agricultori 
și femeile antreprenoare, a gru-
purilor de vânzări.  Un interes 
aparte l-a constituit funcţiona-
rea portalului on-line agravista.
md, un produs AGROinform 
care completează și asigură 
informaţional conexiunea dintre 
mediul de afaceri și producătorii 
agricoli. Pagina web livrează 
informaţie analitică specializată 

pe produse de valoare înaltă ce 
dirijează producătorii agricoli 
spre pieţe atractive și competi-
tive. În aceeași ordine de idei, în 
cadrul discuţiilor s-a menţio-
nat despre un alt instrument 
efi cient de comunicare, utilizat 
cu succes de Federaţia Naţio-
nală a Agricultorilor – ziarul 
AgroMediaInform, publicaţia 
periodică de profi l, ce inserează 
în paginile sale în afară de in-
formaţiile despre preţuri, cereri 
și oferte pe piaţă și articole de 
analiză economică, interviuri, 
reportaje, etc. 

Schimbul de experienţă 
între ţările ex-sovietice este 
important, întrucât realitatea 
în care s-au dezvoltat econo-
miile acestora este similară, 
iar în acest sens, Republica 
Moldova, care implementează 
bunele practici europene și 
internaţionale este un partener 
important. Federaţia Naţională 
a Agricultorilor din Moldova, 
a înregistrat succese, inclusiv 
graţie programelor susţinute de 
partenerii externi de dezvoltare, 
iar acum experţii ”AGROinform” 
sunt deschiși să-i împărtășească 
experienţa acumulată, obstaco-
lele întâlnite, modul de depășire 

a acestora și toate reușitele. 
”Avem o experienţă de 

activitate de peste 15 ani, timp 
în care ne-am confruntat cu 
multe obstacole, pe care le-am 
depășit prin muncă și profe-
sionalism. La nivel de ţară nu 
o singură dată s-au schimbat 
politicile în domeniu, iar scopul 
Federaţiei Naţionale a Agri-
cultorilor din Moldova, a fost 

și este de a ajuta producătorul 
agricol să-și facă munca și să 
obţină profi t din ea. Dacă e să 
vorbim anume despre sistemele 
informaţionale de marketing, 
segmentul de care s-au inte-
resat în cazul dat colegii din 
Tadjikistan, vreau să Vă spun 
că experţii AGROinform cunosc 
și utilizează cele mai avansate 
metodologii în domeniu, iar 
efi cienţa sistemului creat și 
implementat de noi a fost de-
monstrată în practică.  Astfel, 
la etapa dată, putem împărtăși 
experienţa acumulată. Federa-
ţia Naţională a Agricultorilor 
din Moldova a mai colaborat 
anterior în alte proiecte cu 
experţii din Tadjikistan, dar și 
din alte ţări, așa încât acum 
am devenit un nume de referin-
ţă în activitatea de consulting 
și schimb de experienţă” – no-
tează vice-directorul AGROin-
form Iurie Hurmuzachi. 

În fi nalul întrevederii repre-
zentanţii proiectului ”Agricultu-
re Entreneurship Development”  
au mulţumit pentru informaţia 
oferită de către experţii ”AGRO-
inform”, care, la rândul lor și-au 
confi rmat disponibilitatea de a 
colabora și pe viitor.  

Organizaţia pentru 
Dezvoltarea Sectorului 
Întreprinderilor Mici și 
Mijlocii (ODIMM) va lan-
sa anul curent programul 
pilot „Femei în afaceri”. 
Programul este destinat 
femeilor din zonele rurale 
și celor care deţin afaceri.

Potrivit Ministerului 
Economiei, directorul gene-
ral al ODIMM, Iulia Iabanji, 
în cadrul ședinţei Consiliului 
de coordonare al instituţiei, 
a menţionat că de oportu-
nităţile programului, care 

completează activitatea 
„PARE 1+1”, Fondului de 
Garantare a Creditelor și 
Programului Naţional de 
Abilitare Economică a Tine-

rilor vor benefi cia peste 400 
de femei. Programul oferă 
o abordare integrată în trei 
etape pentru a susţine feme-
ile în afaceri, care vizează 

necesităţile de dezvoltare a 
afacerilor la fi ecare etapă de 
dezvoltare: suport în iniţi-
erea afacerii, suport pentru 
afacerile nou-create și afa-
ceri în creștere. Președintele 
Consiliului de coordonare, 
viceprim-ministrul, minis-
trul Economiei, Octavian 
Calmîc, a menţionat că în 
procesul de implementare a 
programelor de modernizare 
a economiei naţionale, adop-
tate de Guvernul Republicii 
Moldova, instituţia are o 
misiune foarte importantă, 
deoarece, prin proiectele 

gestionate, vor contribui la 
creșterea performanţei și 
nivelului de competitivitate 
a sectorului întreprinderilor 
mici și mijlocii, contribuind 
la dezvoltarea economică 
durabilă a ţării și la crearea 
de noi locuri de muncă.

Octavian Calmîc a subli-
niat că în prezent întreprin-
derile mici și mijlocii din Re-
publica Moldova constituie 
peste 97% din numărul total 
de întreprinderi, dar efi cien-
ţa economică, comparativ 
cu alte state, este relativ 
redusă, generînd venit din 

vînzări de aproape 32% din 
totalul venituri pe economie. 
„Pornind de la situaţia dată, 
concludem că acest sector 
rămîne a fi  unul vulnerabil 
la incertitudinile mediului 
economic și politic”, a spus 
ministrul Economiei.

Potrivit lui Octavian 
Calmîc, una dintre priori-
tăţile ODIMM trebuie să 
fi e acordarea suportului 
multidimensional pentru 
aceste întreprinderi pentru 
creșterea performanţelor și 
a nivelului de competitivita-
te a lor.

 ÎN MOLDOVA VA FI LANSAT PROGRAMUL PILOT „FEMEI ÎN AFACERI”
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OPORTUNITATE

În acest an, în 
cadrul expoziţiei 
FOOD&DRINKS 2016, 
în premieră va fi  orga-
nizat un proiect nou 
pentru Republica Moldo-
va, numit  ”Retail Zone”.  
Evenimentul va prezen-
ta un interes deosebit 
pentru producătorii 
autohtoni, de aceea am 
ţinut să afl ăm mai multe 
detalii de la conducăto-
rul proiectului, Svetlana 
Ghelan.

- Luând în consideraţie 
faptul că producătorii au-
tohtoni întâmpină greutăţi 
la realizarea produselor,  
ne-am gândit ca în acest an 
să le oferim o șansă în plus 
ca să poată interacţiona cu 
managerii reţelelor mari 
de magazine.  Într-adevăr, 
este vorba despre un proiect 
nou, unic pentru ţara noas-
tră – Retail Zone în cadrul 
expoziţiei FOOD&DRINKS. 
Acesta prevede amenajarea 
unei zone de lucru unde 
vor fi  create condiţii optime 

CUM POŢI OBŢINE UN CREDIT DE 500 DE MII DE LEI FĂRĂ DOBÂNDĂ
Agenţia pentru 

Efi cienţă Energetică a 
convocat benefi ciarii 
Programul de susţinere 
și dezvoltare a sectoru-
lui producerii combus-
tibilului din biomasă 
solidă în Republica 
Moldova, într-o ședinţă 
de informare pentru a 
prezenta condiţiile noii 
componente de sprijin, 
implicit fi nanţare a Pro-
gramului.

Întrunirea a avut 
loc ca urmare a decizi-
ilor aprobate la ultima 
ședinţă a Consiliului Pro-
iectului Energie și Bioma-
să din 21 aprilie curent. 
În cadrul întâlnirii cu 
benefi ciarii Programului, 
reprezentanţii Agenţiei 
pentru Efi cienţă Ener-
getică au prezentat un 
nou instrument fi nanciar 
pentru consolidarea pieţei 
locale de biocombustibili 
solizi și a benefi ciarilor 
Programului, care va 
presupune:

- oferirea mijloacelor 
circulante pe termen scurt 
în sumă de până la 500 
000 MDL cu o dobândă de 

0 (zero) % (fi ecare bene-
fi ciar va putea benefi cia 
o singură dată) pentru 
procurarea materiei pri-
me  necesare în procesul 
de producere

- întoarcerea integra-
lă a suportului fi nanciar 
oferit la expirarea a 6 luni 
de la obţinerea mijloacelor 
fi nanciare

- benefi ciarul va fi  obli-
gat contractual să plăteas-
că o penalitate în mărime 
de 0,2 % din valoarea 
suportului oferit pentru 
fi ecare zi de întârziere

- condiţionarea oferirii 

suportului în cauză cu 0 
(zero) MDL datorii la zi

- asigurarea unui 
element de siguranţă în 
raporturile a fi  stabilite cu 
potenţialii benefi ciari, prin 
introducerea contractelor 
de fi dejusiune

- prezentarea unui plan 
de afaceri și a Raportului 
fi nanciar în vederea esti-
mării viabilităţii potenţia-
lului benefi ciar și evalua-
rea acestora.

În cadrul ședinţei, 
reprezentanţii AEE au pre-
zentat și câteva probleme 
cu care se ciocnesc benefi -

ciarii Programului, și care 
au stat la baza iniţiativei 
Agenţiei pentru Efi cienţă 
Energetică de a le oferi 
suport, precum:

- managementul în 
afaceri;

- lipsa personalului 
califi cat;

- lipsa mijloacelor 
circulante.

Totodată, Agenţia 
pentru Efi cienţă Energe-
tică a venit și cu prezen-
tarea a câteva acţiuni de 
pe Agenda autorităţii a 
fi  întreprinse în scopul 
soluţionării problemelor 

apărute pe piaţa locală de 
producere a biocombusti-
bilului solid. Printre cele 
mai importante acţiuni, 
întreprinse în comun cu 
Proiectul ”Energie și Bio-
masă”, au fost enumerate 
următoarele:

• școlarizarea Benefi cia-
rilor pentru identifi carea și 
aplicarea soluţiilor de ges-
tionare efi cientă a resurse-
lor și proceselor de activi-
tate ale întreprinderii;

• dezvoltarea meseriilor 
„Operator în sala cu caza-
ne” și „Silvicultor”

• înaintarea de către 
AEE a iniţiativei privind 
reducerea cotei TVA la 0% 
pentru întreg lanţul afe-
rent proceselor de produ-
cere a biocombustibilului 
solid – de la materia primă 
la energia termică produsă 
din acest combustibil

• dezvoltarea instru-
mentelor de piaţă de tip 
Parteneriat Public-Privat 
și Contracte de furnizare a 
energiei (ESCo)

• introducerea obliga-
tivităţii pentru instituţiile 
publice de a procura și uti-
liza în sezonul de încălzire 
combustibilii care asigură 

cel mai optim raport preţ-
calitate, în conformitate 
cu unităţile de generare a 
energiei deţinute

• elaborarea și imple-
mentarea unui Program 
naţional de dezvoltare a 
biomasei

• implementarea unei 
Platforme online de pro-
curare/ comercializare a 
biocombustibilului solid

• analiza oportunităţii 
elaborării unei „liste negre” 
a APL-urilor care nu res-
pectă angajamentele luate 
în calitate de benefi ciari ai 
proiectelor implementate 
în cadrul localităţii.

Amintim că  Programul 
de susţinere și dezvoltare 
a sectorului producerii 
combustibilului din bio-
masă solidă în Republica 
Moldova a fost lansat în 
anul 2012. În total, 16 
companii  au benefi ciat de 
un suport fi nanciar ce nu 
a depășit valoare maximă 
de 750 000 lei, pentru 
procurarea echipamentului 
de producere a biocombus-
tibilului solid. În cadrul 
Programului a fost oferită 
fi nanţare în valoare totală 
de 9 801 096 de lei. 

RETAIL ZONE  OPORTUNITATE 
PENTRU PRODUCĂTORII AUTOHTONI

de stabilire a contactelor 
dintre reţelele de magazine 
și producătorii, atât autoh-
toni, cât și cei străini. De 
facto, aceasta va fi  o zonă, 
în care vor fi  reprezentanţii 
reţelelor mari de magazi-
ne – este vorba despre șase 
reţele comerciale din ţară 
(”Fidesco”, ”Green Hils”, ”Fo-
urshette”, ”Metro”, ”Linela”, 
”№1 – paralela 47 ”), care 
vor prezenta ofertele lor 
speciale pentru producători. 

Astfel, orice producător 
din Republica Moldova, 
care vrea să intre cu 
marfă în aceste reţele 
comerciale va avea po-
sibilitatea să negocieze 
cu managerii acesto-
ra. Pe parcursul celor 
cinci zile, în care se 
va desfășura eveni-
mentul vor fi  create 
toate oportunităţile 
pentru încheierea no-
ilor contracte. Trebuie 

să menţionez aici faptul 
că magazinele despre care 
v-am vorbit s-au dovedit 
a fi  interesate și deschise 
pentru o astfel de colabo-
rare.  

- Care sunt condiţiile 
de participare pentru 
producătorii autohtoni?

- Producătorii autohtoni 
pot participa atât în zona 
de retail, cât și în mod 
obișnuit, cu stand aparte 
la expoziţie. Vreau, totuși 
să menţionez faptul că noi 
avem un pachet promoţi-
onal. Pentru producătorii 
care vor participa și la 

Retail Zone, și în cadrul ex-
poziţiei, cu un stand utilat 
de 4 m², vor achita 300 €. 
Desigur, există posibilita-
tea de a participa doar în 
cadrul Zonei de Retail, iar 
pentru aceasta se va achita 
doar 100€.

- Ce oportunităţi mai 
oferă evenimentul?

- Participanţii vor avea 
posibilitatea să asiste la 
un business networking, 
desfășurat în prima zi a 
expoziţiei – o întâlnire la 
care fi ecare dintre ei va pu-
tea să se prezinte și să-și 
prezinte producţia. Desi-
gur, participanţii vor mai 
putea să-și comercializeze 
producţia la târgul ”Daruri-
le Moldovei”. 

Cea de-a 23 ediţie a 
expoziţiei FOOD&DRINKS 
2016 se va desfășura în pe-
rioada 25-29 mai la Centrul 
Internaţional de Expoziţii 
”Moldexpo”. Menţionăm că 
membrii Federaţiei Naţi-
onale a Agricultorilor din 
Moldova AGROinform vor 
benefi cia de condiţii speci-
ale de participare. Detalii, 
afl aţi la tel: (+373) 22 810 
403; 810 410; 810 412 sau 
la sediul ”AGROinform”.

8  nr. 9 (205) 

13 mai 2016



TEHNOLOGII

ORGANISMELE MODIFICATE GENETIC 
VOR PUTEA FI DEPISTATE ȘI ÎN REPUBLICA MOLDOVA 

La ceremonia de deschi-
dere au participat ofi ciali din 
partea Israelului, dar și repre-
zentanţii MAIA. În discursul 
său, Vasile Luca, viceministru 
al Agriculturii și Industriei 
Alimentare a menţionat că 
„Odată cu semnarea Acordu-
lui de asociere cu Uniunea 

Europeană, standardele de 
calitate pentru produsele 
alimentare din Republica 
Moldova trebuie să crească 
exponenţial până la nivelul 
celor europene, iar acest pro-
iect reprezintă un exemplu 
pentru controlul implemen-
tării standardelor internaţio-

nale de calitate”. „Partenerii 
comerciali solicită să confi r-
măm că produsele care sunt 
exportate pe pieţele externe 
nu conţin organisme genetic 
modifi cate. Funcţionarea 
acestui laborator va permite 
să consolidăm capacităţile 
de siguranţă a alimentelor 

și să confi rmăm partenerilor 
externi că produsele din Re-
publica Moldova sunt pure”, 
a precizat Gheorghe Gaberi, 
directorul general ANSA. 

Laboratorul de biologie 
moleculară pentru determi-
narea organismelor mo-
difi cate genetic este dotat 
cu echipament de ultimă 
generaţie care permite utili-
zarea tehnicilor de lucru PCR. 
Crearea acestui laborator va 
spori capacitatea autorităţii 
naţionale pentru siguranţa 
alimentelor de a supraveghea 
asupra siguranţei alimentelor 
atât plasate pe piaţa internă 
cât și pentru produsele ali-
mentare destinate exportului. 
Acum laboratorul urmează a 
fi  acreditat.

La Chișinău a fost inaugurat ofi cial Laboratorul de 
biologie moleculară pentru determinarea organismelor mo-
difi cate genetic. Acesta se afl ă în Î.S. „Centrul de Carantină 
Identifi care, Expertize de Arbitraj și Dezinfectare a Produc-
ţiei”, din subordinea Ministerului Agriculturii și Industriei 
Alimentare. Crearea și dotarea laboratorului a fost posibilă 
în cadrul unui proiect bilateral moldo-israelian cu sprijinul 
fi nanciar oferit de Statul Israel în sumă de 300 de mii de 
euro. În laborator vor fi  testate produsele vegetale.

Autoritatea Euro-
peană pentru Siguran-
ţa Alimentaăa (EFSA) 
a publicat de curând 
primul studiu dedicat 
mortalităţii albinelor 
în Europa, în contex-
tul în care apicultorii 
din numeroase regiuni 
au acuzat în ultima 
perioadă o amploare 
tot mai mare a acestui 
fenomen.

Finanţat de Comisia 
Europeană și realizat 
de către laboratorul de 
referinţă al UE privind 
sănătatea albinelor din 
Franţa, studiul a exami-
nat ratele de mortalitate 
pentru 5.798 de familii 
de albine, din 17 ţări 
europene, în intervalul 

toamna 2012 – vara 
2014, informează Eurac-
tiv.

Primele rezultate, pu-
blicate în aprilie 2014, au 
arătat o creștere abruptă 
a mortalităţii albinelor 
de la sud la nord. Doi ani 
mai târziu, acest fenomen 
a fost confi rmat, însa cu 
o rată mai mică a morta-
lităţii, în perioada iernii, 
mai exact în intervalul 
2013-2014. Doar în cinci 

ţări, cercetatorii au desco-
perit că rata mortalităţii 
albinelor a depășit va-
loarea „acceptabila”, mai 
exact procentul de 10%.

Belgia este una dintre 
ţările care a înregistrat 
cele mai mari mortalităţi 
de iarna ale albinelor 
(31,73%, in 2012-2013) 
și o rată de 13,85%, în 
intervalul 2013-2014.

În ceea ce privește 
mortalităţile de primă-
vară-vară, cele mai mari 
rate ale acestui fenomen 
s-au întâlnit în Franţa 
(9,63% în primul an și 
8,06% în al doilea an).

Studiul precizează că 
aceste rate ale mortali-
tăţilor de albine repre-
zintă niște „valori mari”. 
Cercetătorii însa nu ofera 

răspunsuri cu privire la 
cauzele din spatele aces-
tui fenomen, precizând 
că studiul și-a propus să 
fi e o cartografi ere cât se 
poate de exacta a acestor 
mortalitţi. Apicultorii 
consideră totuși că una 
dintre cele mai frecvente 
cauze ale acestor morta-
lităţi este utilizarea tot 
mai frecventă a pestici-
delor din clasa neonicoti-
noidelor. 

Zincul este un microe-
lement, ceea ce inseamna 
ca este utilizat de culturile 
agricole in cantitati mici. 
Cu toate acestea, zincul, 
este un element esential 
cresterii si dezvoltarii nor-
male a culturilor, impactul 
carentei acestui element 
asupra cresterii plantelor 
si ulterior a productivita-
tii culturii de porumb este 
foarte mare. Dintre toate 
microelementele, caren-
ta de zinc este cea mai 
adesea intalnita in cultura 
porumbului. Zincul de cele 
mai multe ori asigura spo-
ruri de productie atunci 
cand este aplicat. Aceste 
sporuri de productie se 
inregistreaza pe soluri-
le pe care se manifesta 
carenta vizibila sau/si 
latenta de zinc.

  
Zincul are un rol impor-

tant în cultura de porumb:
 Stimuleaza sinteza 

hormonilor de crestere si a 
proteinelor

 Intervine in procesul de 
producerea al clorofi lei si in 
metabolismul carbohidratilor

 Sprijina transportul cal-
ciului in interiorul plantelor

 Este necesar in proce-
sele de alungire al celulelor, 
cresterea frunzelor si a inter-
nodurilor precum si in proce-
sul de formare a boabelor.

DISPONIBILITATEA 
ZINCULUI ÎN CULTURA 
PORUMBULUI

Gradul de disponibilitate 
a zincului este afectat de mai 
multi factori printre care: 

 Continutul de materie 
organica a solului. In mod 
normal, solurile bogate in 
materie organica sunt bine 
aprovizionate cu zinc in for-
ma usor asimilabila plantelor 

de porumb. Solurile cu un 
continut scazut de materie 
organica au mai putin zinc 
disponibil si pe aceste soluri 
carentele apar mai frecvent. 
In mod normal solurile nisi-
poase sau cele erodate sunt 
cele care au continut scazut 
de materie organica si conti-
nut scazut de zinc disponibil 
plantelor. 

 pH-ul solului: gradul 
de disponibilitate al zincului 
scade pe masura ce creste 
pH-ul solului, pH-ul optim 
fi ind situate intre 5-7. Un pH 
mai ridicat face ca zincul sa 
formeze compusi care nu pot 
fi  utilizati de plante.

 Conditiile de crestere: 
absorbtia si gradul de dispo-
nibilitate al zincului pot fi  
infl uentate negativ de condi-
tiile reci si umede sau de un 
semanat prea timpuriu. Anul 
acesta se intalnesc aces-
te conditii de temperaturi 
scazute si umiditate in multe 
zone ale tarii. Carenta tem-
porara de zinc este provocata 
de ritmul redus de crestere 
al radacinilor. In acest fel, 
sistemul radicular nu poate 
asigura necesarul de zinc din 
aceasta faza de vegetatie. 
Pe masura ce temperaturile 
cresc, simptomele de carenta 
ar trebui sa dispara.

 Compactarea solului: 
Solurile compacte reduc in 

mod semnifi cativ posibili-
tatile de dezvoltare ale unui 
sistem radicular normal. 
Avand un sistem radicular 
slab dezvoltat, scade gradul 
de absorbtie al zincului iar 
plantele manifesta semnele 
carentei.

 Nivelul de fosfor din 
sol: Gradul de absorbtie al 
zincului creste pe masura 
ce nivelul solului de mi-
corize creste. Cand creste 
concentratia de fosfor din sol, 
populatia de micorize scade, 
in acest fel reducandu-se 
capacitatea plantelor de a 
absorbi zincul. Culturile de 
pe solurile bine aprovizionate 
cu fosfor necesita aplicarea 
zincului.

SIMPTOMELE CARENŢEI 
DE ZINC LA PORUMB

Cel mai frecvent 
semn al carentei de 
zinc este prezenta unei 
bande de culoare alba 
sau galbuie prezenta pe 
zona centrala a limbului 
frunzelor. Alte simpto-
me ale carentei de zinc 
sunt:

 Dezvoltarea slaba 
a sistemului radicular

 Crestere incetinita
 Frunze de dimensi-

uni reduse
 Internoduri scurte
 Matasit intarziat

 

CARENŢA LATENTĂ 

Un caz mai deosebit il 
poate reprezenta carenta 
latenta. Carenta nu se mani-
festa cu simptome vizibile, 
dar poate provoca reduceri de 
productie de pana la 40%. Ca 
urmare cea mai buna metoda 
de deteminare a continutului 
de zinc il reprezinta analizele 
de sol sau de tesut.

 STUDIU EUROPEAN ASUPRA 
MORTALITĂŢII ALBINELOR: 
CE AU DESCOPERIT 
CERCETATORII DESPRE 
ACEST FENOMEN

ROLUL ZINCULUI 
ÎN CULTURA PORUMBULUI
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EXTERNE

A INTRAT  ÎN VIGOARE 
CODUL VAMAL AL UNIUNII EUROPENE

MAREA NEAGRA FACE JOCURILE

Situaţia exporturilor de grâu prognozate pentru sezonul 
2016/2017 în Rusia, Ucraina, UE28, România și Bulgaria în 

evoluţie faţă de sezonul precedent (valori în mil. tone)

Tara/
Regiunea

Sezonul 
2016/2017

Sezonul 
2015/2016

Rusia 24 23.8
Ucraina 9.6 15
UE-Total 31.2 28.4
Romania 3.8 3.5
Bulgaria 3 2.8
Sursa datelor brute: UkrAgroConsult, IKAR, BayWA, alte surse

Principalele formali-
tăţi vamale vor fi  simpli-
fi cate, începând cu data 
de 1 mai 2016, ca urmare 
a intrării în vigoare a 
«Codului vamal al Uniu-
nii» și a reglementărilor 
complementare, se arată 
într-un comunicat al 
Ministerului român al 
Economiei, Comerţului și 
Relaţiilor cu Mediul de 
Afaceri (MECRMA).

«Pentru mediul de 
afaceri și cetăţeni, Codul 
Vamal Unional înseam-
nă aplicarea de proceduri 
comune și armonizate la 
nivelul Uniunii Europene. 
Indiferent de statul mem-
bru în care sunt declarate 
mărfurile, se aplică reguli 
similare și, odată ce au fost 
îndeplinite formalităţile 
vamale, acestea pot circula 
liber sau pot fi  comerciali-

zate pe întreg teritoriul UE», 
spun reprezentanţii minis-
terului Economiei.

Pe lângă faptul că noua 
legislaţie întărește controa-
lele de securitate corespun-
zătoare, menite să asigure 
protecţia pieţei interne, 
aceasta permite o cooperare 
mai strânsă cu partene-
rii comerciali din lumea 
întreagă, pentru a securiza 
lanţurile internaţionale de 
aprovizionare.

Codul vamal al Uni-

unii Europene stabilește 
și defi nește legislaţia 
aplicabilă importurilor și 
exporturilor de mărfuri 
între Comunitate și ţările 
terţe. Obiectivul acestuia 
este de a facilita comerţul, 
garantând totodată un 
înalt nivel de siguranţă la 
frontiere. Acesta integrea-
ză procedurile vamale 
comune statelor membre, 
consolidând totodată con-
vergenţa între sistemele 
informatice ale celor 28 de 

administraţii vamale.
Ca urmare a reglemen-

tărilor ce vor devin opera-
ţionale de la 1 mai 2016, 
intitulate «un mediu simplu 
și informatizat pentru vamă 
și comerţ», utilizarea teh-
nologiilor informaţiei și 
comunicaţiilor va deveni 
regulă. Sistemele informati-
ce comune permit schimbul 
de date între autorităţile 
vamale, respectând dispo-
ziţiile care reglementează 
protecţia datelor.

COMISIA EUROPEANĂ A AUTORIZAT 39 DE NOI SUBSTANŢE 
CARE POT FI FOLOSITE ÎN AGRICULTURA ECOLOGICĂ

Comisia Europeană a decis de 
curand să actualizeze lista produ-
selor care pot fi  folosite în agri-
cultura ecologică, adăugând 39 
de noi substanţe, se arata intr-un 
comunicat al CE.

De asemenea, noul act normativ 
simplifi că și procedurile prin care se 
decide ce substanţe și ce produse pot fi  
utilizate în agricultura ecologică. Noile 
produse sunt autorizate pentru a fi  fo-
losite în scopuri precise. De exemplu, o 

substanţă nou autorizată este „Lemnul 
amar extras din Quassia amara” care va 
putea fi  folosită numai ca insecticid, re-

pelent. O altă substanţă autorizată re-
cent este și hidroxidul de calciu, care se 
va putea folosi doar ca fungicid, numai 
pentru pomii fructiferi. Alte substanţe 
autorizate sunt: ceara de albine, pro-
teine hidrolizate, cu exceptia gelatinei, 
laminarin, feromoni (pentru capcane), 
uleiuri vegetale, ulei de parafi nă.

La nivel european, circa 6 % din 
suprafaţa agricolă este certifi cată 
ecologic. Piaţa acestui sector a valorat 
în 2014 peste 24 de miliarde de euro, 
potrivit datelor Comisiei Europene.

ROMÂNIA:  STRĂINII NU MAI POT 
CUMPĂRA PĂMÂNT LA LIBER

Fermierii români se 
pare că au reuşit să-i 
convingă pe guver-
nanţii de la Bucureşti 
să schimbe legea care 
permite vânzarea te-
renurilor către străini. 
Ministrul Agriculturii 
şi Dezvoltării Rurale, 
Achim Irimescu, anun-
ţă că Legea 17/2014 
privind vânzarea tere-
nurilor agricole urmea-
ză a fi  modifi cată astfel 
încât cetăţenii străini 
să poată achiziţiona 
mai greu suprafeţe 
agricole în România.

“Vom introduce fi ltre 
care să asigure că nu 
ajunge oricum şi la orici-
ne. E clar că sunt vizate 
persoanele care nu au 
cetăţenie română. Este 
o presiune foarte mare 

din partea producătorilor 
români, care consideră 
că vânzarea a condus la 
înstrăinarea terenurilor 
şi producătorii români nu 
mai au ce să lucreze”, a 
afi rmat Irimescu.

Fermierii francezi, 
olandezi, belgieni şi nu 
doar ei vânează cele mai 
fertile terenuri din Româ-
nia! O spune răspicat un 
parlamentar român! Po-
liticianul dezvăluie cum 
sunt ajutaţi străi-
nii să ne cumpere 
pământul şi cum 
fermierul român 
este clar dezavan-
tajat, informează 
Agro TV.

Un fermier care 
lucrează un teren 
în Franţa şi are 
o profi tabilitate 
datorită subvenţiei 

de acolo, îşi permite să-şi 
dezvolte o nouă afacere 
cu acea subvenţie mare 
de acolo. El poate investi 
într-o altă ţară. Cum se 
şi întâmplă de foarte 
multe ori. Sunt mulţi 
fermieri veniţi la noi din 
Olanda, Franţa, Belgia 
care-şi menţin sau nu-şi 
mai menţin operaţiunile 
în ţările lor, dar mută în 
altă parte profi tabilitatea 
obţinută.

VLADIMIR PUTIN LE 
DĂ PĂMÂNT GRA
TUIT RUȘILOR

Președintele rus, Vladimir 
Putin, a promulgat o lege prin 
care rușii care vor să se stabileas-
că în Orientul Îndepărtat primesc 
gratuit teren.

Potrivit legii publicate pe 2 
mai, cei care primesc un hectar 
de teren în Orientului Înde-
părtat  au o singură obligaţie: 
să-l lucreze, informează pagina 
electronică a postului Radio 
Europa Liberă. După cinci ani de 
folosinţă, ei devin proprietari. 

Prin această iniţi-
ativă, autorităţile 
de la Moscova 
se așteaptă ca 
populaţia Orien-
tului Îndepărtat 
să ajungă de la 
6,4 milioane de 
persoane, cât este 
în prezent, la 36 
de milioane. 

Astfel, producatorii de 
lapte din România vor fi  
obligaţi să menţioneze pe 
eticheta produselor aver-
tizarea „Conţine lapte 
praf în proporţie de _%”.

Laptele proaspăt care nu 
conţine lapte praf trebuie 
să prevadă obligatoriu pe 
etichetă menţiunea: „Nu 
conţine lapte praf”.

Cei care nu respectă 
prevederile legale riscă 

amenzi usturătoare. Mai 
mult, pentru laptele și 
produsele lactate care 
provin de la alte specii 
decaât de la vaci de lapte, 
se va specifi ca specia de la 
care provine. Modifi carile 
de compoziţie vor fi  clare 
pe eticheta: îmbogăţirea 
laptelui în proteine lactice, 
săruri minerale sau vitami-
ne, reducerea conţinutului 
de lactoză prin conversia în 
glucoză si galactoză.

LEGEA PRIVIND ETICHETAREA LAPTELUI 
A INTRAT ÎN VIGOARE ÎN ROMÂNIA

 UCRAINENII ȘI RUȘII VOR 
EXPORTA 33 MILIOANE 
DE TONE DE GRÂU 
ÎN SEZONUL 2016/2017  

Ucraina și Rusia, cele 
mai puternice economii 
agricole de la Marea 
Neagră, vor exporta 33,6 
milioane de tone de grâu 
în sezonul 2016/2017, 
în scădere cu 13,3% faţă 
de sezonul curent dar vor 
dicta direcţia preţurilor 
pentru că devalorizarea 
grivnei ucrainene și a 
rublei rusești în faţa dola-
rului a „umfl at” marjele de 
profi t ale fermierilor. 

Ucrainenii și rușii au obţinut 
marje de profi t în jurul pragului de 
50% din producţia de grâu în acest 
sezon și se așteaptă ca afacerile 
din sezonul viitor să menţină sau 
să majoreze aceste rezultate. 
Aceste niveluri sunt duble fată de 
media ultimelor cinci sezoane an-
terioare din spaţiul ex-sovietic. „În 
regiunea Mării Negre trecem prin-
tr-un așa-numit paradox marginal. 
Avem o criză economică adâncă, 
dar vedem creșterea profi tabili-
tăţii din ferme. Vedem creșterea 
profi tabilităţii culturilor din Ucraina 
și Rusia la niveluri impresionante”, 
a spus Sergey Feofi lov, șeful casei 
de consultanţă UkrAgroConsult, la 
conferinţa Black Sea Grain 2016 
organizată la Kiev.

Devalorizarea monedelor 
locale în faţa dolarului, una din 
principalele valute de denominare 
a grâului pe piaţa internaţională, 
este o adevărată gură de oxigen 
pentru fermierii din această 
regiune, iar prognozele arată că 

nivelurile de profi tabilitate ridicate 
vor rămâne în fermele ex-sovieti-
ce și în sezonul ce începe în luna 
iulie.

„Vom vedea o creștere în con-
tinuare a profi tabilităţii sau în cel 
mai rău caz o stabilizare în acest 
an”, a spus Feofi lov, referindu-se 
la piaţa ucraineană.

Situaţia nu este radical diferită 
pe piaţă rusească. Aici fermierii 
au operat cu o marjă medie de 
profi t de aproape 50% în sezonul 
curent și așteaptă un randament 
fi nanciar brut de până la 40% și în 
sezonul 2016/2017. „La fel ca și 
Ucraina, lucrăm în contextul unei 
deprecieri valutare, sunt valuri de 
depreciere și de apreciere ce au 
efect asupra fermierilor noștri. 
Din cauza deprecierii, piaţa de 
export defi nește situaţia de pe 
piaţa internă din Rusia. (...) Sunt 
recorduri de profi tabilitate și ne 
așteptăm la profi tabilitate ridicată 
și în 2016/2017”, a spus Dmitry 
Rylko, șeful casei de consultanţă 
agricolă IKAR.
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SOCIAL

UN NOU SONDAJ  POPULAŢIA ESTE NEMULŢUMITĂ. 
CE ARATĂ BAROMETRUL OPINIEI PUBLICE?

Populaţia rămâne 
preponderent nesatisfăcută 
de ceea ce face conducerea 
ţării în mai multe domenii. 
Aspectele care trezesc cea 
mai mare insatisfacţie din 
partea populaţiei sunt: sa-
lariile (73,4% nu sunt deloc 
mulţumiţi), pensiile, starea 
locurilor de muncă, comba-

Cea mai mare parte a populaţiei – 86% este 
de părerea că direcţia în care merg lucrurile în 
Republica Moldova este una greșită, arată noul 
sondaj realizat în luna aprilie de  către Institutul 
de Politici Publice. Ponderea persoanelor care 
au o asemenea părere a crescut cu faţă 
de cercetarea efectuată 
în primăvara anului.  

terea corupţiei și nivelul de 
trai. O părere  mai bună s-a 
înregistrat în cazul domenii-
lor, precum cultura, asisten-
ţa medicală, învăţământul, 

cu toate că, totuși, majorita-
tea respondenţilor au avut 
o părere negativă despre 
starea de lucruri în aceste 
domenii). În comparaţie cu 

studiul precedent, nemul-
ţumirea respondenţilor a 
devenit mai pronunţată faţă 
de toate domeniile cercetate.

Peste jumătate dintre 
respondenţi nu sunt mulţu-
miţi de situaţia economică 
actuală din Republica Mol-
dova – 83% au menţionat 
că nu sunt mulţumiţi de 
aceasta. Îngrijorarea de bază 
a populaţiei este viitorul 
copiilor, preţurile, șomajul,  
sărăcia este un motiv de 
îngrijorare pentru 41,5% 
dintre respondenţi, iar co-
rupţia  – pentru 38,8%. 

În general, populaţia 
nu este mulţumită de felul 

în care trăiește – 50,9% nu 
sunt mulţumiţi!  

În cazul aprecierii 
propriei vieţi, se observă o 
tendinţă similară cazu-
lui când respondenţii au 
fost rugaţi să aprecieze 
așteptările faţă de viaţa 
economică a ţării. Ast-
fel, doar 20% dintre cei 
intervievaţi au încredere 
că viaţa lor se va schimba 
spre bine peste un an. 37% 
au indicat că banii nu le 
ajung nici pentru strictul 
necesar, încă 41% au men-
ţionat că le ajunge doar 
pentru strictul necesar. 
18% au afi rmat că le ajun-

ge pentru un trai decent, 
dar nu își pot permite pro-
curarea unor bunuri mai 
scumpe și doar 2,1% din 
respondenţi au menţionat 
că reuşesc să cumpere şi 
unele bunuri mai scumpe, 
dar cu restrângeri în alte 
domenii.

Potrivit aceluiași sondaj, 
64,2% dintre respondenţi se 
simt liberi de a spune ceea 
ce cred despre conducerea 
ţării,  în timp ce ponderea 
celor care se simt liberi de a 
ieși în stradă și de a protes-
ta faţă de deciziile luate de 
către conducerea ţării este 
mai mică și constituie 58%. 

Biroul Naţional de 
Statistică relevă că în 
ultimii doi ani a scăzut 
considerabil numărul 
spaţiilor verzi în toa-
tă ţara. În localităţile 
urbane spaţiile verzi în 
anul 2015 au alcătu-
it 6,5 mii ha sau 7,3% 
din suprafaţa totală a 
intravilanului. Începînd 
cu anul 2014 se atestă 
o diminuare a acestora. 
Vadul lui Vodă deţine 
întâietatea în suprafaţa 
acoperită de copaci șu 
arbuști, iar în orașul 
Otaci nu mai sunt spaţii 
verzi. 

Actualmente în Republi-
ca Moldova suprafaţa medie 
a spaţiilor verzi ce revine în 
medie pe un locuitor este de 
42,5 m.p. Cele mai mari va-
lori a acestui indicator sunt 
înregistrate în or. Vadul lui 
Vodă - 1007,5 m.p./locuitor, 

or. Tvardiţa (r-ul Taraclia) 
- 324,1 m.p./locuitor şi or. 
Frunză (r-ul Ocniţa) - 177,1 
m.p./locuitor.

Totodată, în 16 locali-
tăţi urbane ale ţării supra-
faţa medie a spaţiilor verzi 
ce revine unui locuitor 

este de pînă la 26 m.p., în 
oraşul Cahul în medie pe 
un locuitor revin doar 4,8 
m.p, iar or. Otaci este lipsit 
de spaţii verzi.  

Cea mai mare pondere 
a lucrărilor de plantare a 
arborilor, arbuştilor, fl orilor 
și gazoanelor revine mun. 
Chişinău. De asemenea, 
putem menţiona lucrări 
de plantare a arborilor în 
mun. Bălţi, în or. Floreşti şi 
or.Cahul. 

Între timp, în 24 oraşe 
ale ţării întreprinderile de 
salubrizare şi amenajare, 
pe parcursul anului 2015 
nu au plantat niciun arbo-
re sau arbuşti.

ÎN MOLDOVA SCADE SUPRAFAŢA SPAŢIILOR VERZI

PRIMA REZERVAŢIE A BIOSFEREI 
ÎN REPUBLICA MOLOVA

Zece localităţi din raionul 
Cahul (localităţi de pe malul 
Prutului) au fost incluse 
într-un proiect de creare a 
primei Rezervaţii a biosferei 
în lunca Prutului Inferior. 

Aceasta se va extinde pe 
o suprafaţă de circa 15 mii de 
hectare, cu scopul de a asigura 
protecţia şi conservarea unor 
zone de habitat natural. 

Crearea Rezervaţiei se în-
scrie în proiectul transfrontalier 
trilateral România-Ucraina-R. 

Moldova “Consolidarea reţelei 
de arii naturale pentru proteja-
rea biodiversităţii şi dezvoltării 
durabile în regiunea Deltei 
Dunării şi Prutului Inferior – Pan 
Nature”. Partenerul proiectului 
din partea ţării noastre este 
Agenţia “Moldsilva”.

Solicitat de moldpres.md, 
managerul proiectului, Anatolie 
Rîşina, a informat că crearea 
primei Rezervaţii a biosferei 
în lunca Prutului Inferior  este 
susţinută de Uniunea Europeană 
prin intermediul Instrumentu-

lui European de Vecinătate şi 
Parteneriat. “Implementarea 
proiectului urmăreşte reducerea 
pierderilor de biodiversitate şi 
îmbunătăţirea nivelului de trai 
al populaţiei din zona respecti-
vă. Totodată, ne-am propus să 
introducem o abordare integrată 
a managementului resurselor 
naturale în zona transfrontalieră 
a Deltei Dunării şi cea a Prutului 
de Jos, consolidînd implicarea 
comunitară în regiune”, a men-
ţionat Anatolie Rîşina.

Specialistul de la “Moldsil-
va” a subliniat că managemen-
tul rezervaţiei se realizează 
conform unor regulamente şi 
planuri de protecţie-conserva-
re recomandate de Programul 
“Om-Biosferă” derulat sub 
egida Organizaţiei Naţiunilor 
Unite pentru Educaţie, Ştiinţă 
şi Cultură (UNESCO). “Astfel, 
ne dorim ca această zonă să 
devină atractivă pentru turişti, 
destinaţia fi ind inclusă în 
agenda turistică naţională, iar 

autorităţile locale se aşteaptă 
la realizarea mai multor pro-
iecte de dezvoltare regională 
cu atragerea investiţiilor”, a 
specifi cat responsabilul. Ana-
tolie Rîşina a precizat că la ora 
actuală în satul Slobozia Mare 
din raionul Cahul se apropie de 
sfîrşit lucrările de construcţie 
a blocului administrativ al 
Rezervaţiei. “A mai rămas ca 
Consiliul local din satul Crihana 
Veche să voteze decizia cu 
privire la constituirea Rezer-
vaţiei, după care preconizăm 
în iunie-iulie să fi nalizăm toată 
documentaţia necesară pentru 
crearea primei Rezervaţii a bio-
sferei în R. Moldova”, a punctat 
managerul proiectului.

Proiectul “Consolidarea 
reţelei de arii naturale pentru 
protejarea biodiversităţii şi 
dezvoltării durabile în regiunea 
Deltei Dunării şi Prutului Inferior 
– Pan Nature” a fost lansat în 
anul 2013 şi are un buget de 
peste 2,2 milioane de euro. 

AMENZI PENTRU ÎNTREŢINEREA 
ANIMALELOR SĂLBATICE 
ÎN CONDIŢII CASNICE

Inspectoratul Ecologic va 
amenda doi locuitori ai raionului 
Hîncești pentru întreţinerea 
ilegală în condiţii casnice și 
tentativa de vînzare a animalelor 
sălbatice. Un locuitor al satului 
Cărpineni creștea acasă doi porci 
sălbatici, iar altul din Boghiceni 
– patru porci sălbatici și doi 
iepuri de cîmp, pe care ulterior 
intenţiona să-i vîndă. 

„Este interzisă întreţi-
nerea animalelor sălbatice. 
O asemenea încălcare este 
calificată drept braconaj, de 
aceea persoanele respective 
au fost amendate. Oamenii 
încercau să vîndă animalele 
pe un site de anunţuri”, a 
menţionat șeful adjunct al 
Inspectoratului Ecologic de 
Stat, Valeriu Nani.

Pașaportul românesc 
poate fi  cerut și obţinut 
de la orice serviciu co-
munitar din ţara vecină. 
Noutatea apare alături 
de alte decizii pe care 
le-a anunţat Ministerul 
de Interne din România.

De acum înainte nu va 
mai trebui să mergeţi în 
localitatea de reședinţă 
pentru a obţine documetul 
solicitat, dar puteţi ape-
la la reprezentanţii celui 
mai apropiat serviciu de 
pașapoarte. 

O altă prevedere care 
face acest proces mai 
simplu este că nu va mai 
trebui să aduceţi fotocopii 
ale documentelor, poliţia 

fi ind obligată să le sca-
neze. În cazul celor care 
muncesc în străinătate, de 
exeplu, și nu mai au timp 
să își ridice pașaportul, 
acesta poate fi  transmis 
prin poștă contra unei 
taxe suplimentare. 

Ministerul Afacerilor 
Interne din România anun-
ţă că și pentru cazier regu-
lile se simplifi că: solicitan-
ţii pot merge la orice sediu 
de poliţie și să îl obţină pe 
loc. Românii din străintate 
îl pot cere la consulate.

 VESTE BUNĂ! REGULILE DE OBŢINERE 
A PAȘAPORTULUI ROMÂNESC AU FOST 
SIMPLIFICATE. SCHIMBAREA ELIMINĂ 
O PARTE DIN BIROCRAŢIE
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SĂNĂTATE / STIL DE VIAȚĂ

SCREENING PENTRU PREVENIREA CANCERULUI DE COL UTERIN

BOLI DE CARE SĂ TE FEREȘTI PRIMĂVARA
Și-a făcut mai greu simţită 

prezenţa în acest an. Totuși, 
primăvara, cu toată frumu-
seţea ei, poate fi  neiertătoare, 
când vine vorba de sănătate. 
Iată cum te fereşti de bolile de 
primăvară! Odată cu sosirea 
mult-așteptatei primăveri, 
soarele timid poate face mult 
rău. Căci alergenii, virusurile 
și bacteriile revin la viaţă. Or-
ganismul e vlăguit și predis-
pus la boli de primăvară, mai 
ales când sistemul imunitar 
nu e în formă.

MERGI LA MEDIC!
Indiferent dacă suferi de o 

boală sau nu, tot e bine să-ţi faci 
un control la început de primăva-
ră. Un set de analize complet nu 
strică. Măcar să iasă bune, că nu 
ai nimic de pierdut. Iată care sunt 
posibilele boli cu care te-ai putea 
confrunta în acest sezon, indife-
rent de vârstă:

ASTENIE DE PRIMĂVARĂ 
SAU ANEMIE?

Specialiștii spun că 90% din-
tre pacienţii care acuză simptome 
pe care le cred specifi ce anemiei 
suferă, de fapt, de astenie. Mai 
precis, dacă te simţi obosită, 

ameţită, nu înseamnă neapă-
rat că ești anemi-că. Analizele 
de sânge înlătură suspiciunea 
anemiei, dacă e cazul. Iar astenia 
e cauzată de efortul organismului 
de a se adapta la schimbarea de 
anotimp și se manifestă prin lipsa 
energiei, nervozitate, melancolie, 
insomnie și apatie.

ALERGIILE SUNT 
“VEDETE” PRIMĂVARA

Dacă-ţi curge nasul, strănuţi, 
te mănâncă pielea, îţi lăcrimează 
sau te “înţeapă” ochii, ia legătu-
ra cu un alergolog. Umiditatea 
caracteristică aerului primăverii 
aduce și probleme pentru cei 
predispuși. Persoanele cu astm au 
mult de suferit. În plus, mucoasa 

oculară e afectată în acest sezon, 
iar conjunctivita alergică creează 
probleme mari.

PROBLEMELE 
DIGESTIVE, 
BOLI DE PRIMĂVARĂ

Gastrita, ulcerul și viroze-
le digestive debutează sau se 
agravează în această perioadă. În 
ce privește afecţiunile gastrice, 
se produce infl amaţia mucoasei, 
numită medical gastroduodeni-
tă, care, în stadii avansate, duce 
la apariţia așa-numitelor nișe. 
Crizele sunt insuportabile și se 
fi nalizează, de obicei, la spital. 
Virusurile care dau naștere 
afecţiunilor respiratorii pot avea 
și manifestări digestive agresive. 

Diareea și enterocolita se numără 
printre ele. Și nu se tratează cu 
antibiotice!

DEPRESIA NU IARTĂ 
NICI PRIMĂVARA

Deși ar trebui să fi e prilej de 
bucurie, primăvara face ca unele 
persoane să sufere. Tulburarea 
afectivă e cunoscută ca depresie 
de primăvară. Cel afectat se sim-
te copleșit, deși toţi sunt veseli 
în jur. Dacă persistă, poate fi  un 
episod depresiv major. Acesta 
“implică dispoziţia depresivă și 
anhedonia. Tulburarea som-
nului, schimbarea obiceiurilor 
alimentare sau chiar refuzul 
mâncării îl completează. Depre-
sia și nefericirea nu sunt același 
lucru. Dispoziţia depresivă are 
loc în ciuda realităţii. Gândurile 
«negre» se adună și persoana 
poate ajunge să intre în pani-
că în prezenţa unui pesimism 
rezistent. Anhedonia e pierde-
rea abilităţii de a experimenta 
plăcere în lucruri care, anterior, 
o generau. Nu e vorba de sim-ple 
activităţi. Individul se plânge 
că nu-și mai poate iubi părinţii, 
copiii, prietenii…”

Sursa: unica.ro

Fiecare femeie din 
grupul ţintă (25 - 61 de 
ani) trebuie să se prezinte 
la cabinetul de examen 
ginecologic profi lactic, unde 
va benefi cia de testul de 
prelevare a citologiei în 
mediu lichid. Dacă pacientei 
i se depistează o patalogie, 
va fi  examinată suplimentar 
prin colposcopie. Totodată, 
personalul medical respon-
sabil de examinarea femei-
lor va fi  instruit în legătură 
cu tehnicile de recrutare a 
pacientelor şi noua metodo-
logie de prelevare a citologi-
ei în mediu lichid.

Screeningul colului 

uterin se realizează o dată 
la trei ani şi este acoperit 
integral din fondurile asigu-
rării obligatorii de asistenţă 
medicală. Prin intermediul 
acestuia pot fi  prevenite pînă 
la 80% din cazurile de cancer 
de col uterin. Programele de 
screening se vor desfăşura în 
conformitate cu prevederile 
Standardului Naţional al 
Procedurilor Operaţionale 
privind Screeningul Cervical. 
Prin aceste acţiuni Minis-
terul Sănătăţii îşi propune 
să contribuie la micşorarea 
morbidităţii şi mortalităţii 
prin cancer la femeile din 
Republica Moldova.

!!! Anual, în ţară, 
sunt înregistrate 
între 300-350 

cazuri noi de cancer de col 
uterin. În fi ecare an, circa 
180 de femei decedează 
de cancer de col uterin 
din motiv că se adresează 
tardiv la medic. Această 
maladie se plasează pe 
locul şapte în structura 
bolilor oncologice. Cancerul 
cervical afectează prepon-
derent femeile tinere. Cele 
mai multe cazuri survin 
în perioada de vârstă 
cuprinsă între 35 şi 60 de 
ani. Îngrijorează şi faptul că 
mortalitatea provocată de 

cancerul cervical rămâne a 
fi  foarte înaltă, cauza fi ind 
depistarea cancerului în 
stadii tardive. Circa 56,6% 
din cazuri sunt descoperite 
în stadiile III şi IV.

Datele statistice din 
Europa arată că, anual, 
aproape 60 000 de femei 
dezvoltă cancer de col 
uterin şi 30 000 decedează 
din cauza acestuia. La nivel 
global, cancerul de col ute-
rin se situează pe locul trei 
ca frecvenţă între formele 
decancer în rândul femeilor, 
cu o incidenţă anuală de 
peste 530.000 de cazuri noi 
şi 275.000 de decese.

ATENŢIE! Toate femeile, cu vârsta cuprinsă între 25 
şi 61 de ani, sunt îndemnate să efectueze screeningul 
colului uterin pentru a preveni îmbolnăvirea și a depis-
tă la timp cancerul cervical. Potrivit unui ordin, emis de 
Ministeru Sănătăţii, începînd cu data de 10 mai şi până 
pe 25 august, instituţiile medicale primare din ţară vor 
organiza examenul ginecologic profi lactic printr-o mo-
dalitate nouă - prelevarea citologiei în mediu lichid. 

IMPORTATORI 
DE MEDICAMENTE,
SANCŢIONAŢI 
DE CONSILIUL 
CONCURENŢEI

Pentru refuzul de a livra in-
tegral şi la termen medicamente 
către instituţiile medicale din ţară, 
mai mulţi agenţi economici au pri-
mit amenzi usturătoare din partea 
Consiliului Concurenţei.

Plenul Consiliului Concurenţei a 
sancţionat 6 agenţi economici, după ce 
aceştia au refuzat să îşi îndeplinească 
obligaţiile contractuale şi să livreze 
integral şi la termen medicamente că-
tre instituţiile medicale din ţară. Este 
vorba despre „DitaEst Farm” S.R.L., „Es-
culap-Farm” S.R.L., „Medeferent Grup” 
S.R.L., „SanFarm Prim” S.A., „Metatron” 
S.A. și „R&P Bolgar Farm” S.R.L. care au 
primit amenzi în valoare totală de 17,4 
milioane lei.

„Întreprinderile depun efort 
considerabil pentru a-și dezvolta 
activitatea. Dar nu este corect de 
a pune pe același cântar obţinerea 
unor profi turi materiale și sănătatea 
oamenilor. Refuzul unor companii 
farmaceutice contractate, de a livra 
medicamente disponibile în spitale, 
pentru că va fi  afectată profi tabi-
litatea activităţii acestora, fără a 
ţine cont că se pune în pericol viaţa 
oamenilor, este abuziv și nu va fi  
niciodată tolerat de Consiliul Concu-
renţei, se menţionează în comunica-
tul regulatorului.

 5 PLANTE DE PRIMĂVARĂ 
PE CARE TREBUIE SĂ LE CONSUMI ZILNIC 

Urzici, leurdă, spanac, stevie 
și ceapa verde - acestea sunt 
verdeţurile pe care trebuie sa le 
consumăm în aceasta perioada. 
Consumate împreună, obţinem 
o super-salată detoxifi antă de 
primăvară!

Plantele de primăvară fl uidifi că 
sângele și protejeaza împotriva bolilor 
cardiovasculare. În plus, acestea au 
un conţinut mare de vitamine, de 
germeni, de enzime și ne ajută să ne 
detoxifi em organismul. Dar nu gatite, 
sfătuiesc nutriţioniţtii, ci în salate! 

Leurda, sau usturoiul sălba-
tic, este un ingredient care dă o aromă 
intensă mâncărurilor de primăvară. 

Dar dincolo de asta, este excelent pen-
tru sănătate. Are niște efecte detoxifi -
ante incredibile - de fapt este unul din 
cei mai puternici detoxifi anţi pe care 
ni-i oferă natura.Purifi că sângele și are 
efecte puternice asupra colesterolului, 
răcelilor, stărilor depresive, tensiunii 
arteriale, infecţiilor și a asteniei  de 
primăvarî. 

Spanacul este o altă plantă pe 
care ai face bine să nu o ocolești pri-
măvara. Nutrienţii pe care îi contine nu 
pot fi  adunaţi ușor din alte legume sau 
fructe. De la calciu până la vitaminele 
A și C, acid folic și luteină, spanacul 
are o gamă largă de substanţe bune de 
care ar fi  păcat să nu profi ţi acum cât îl 
găsești proaspăt în piaţă.Pentru că are 

atât de mulţi nutrienţi, spanacul este 
un ajutor important pentru păstrarea 
imunităţii organismului, pentru lupta 
cu diverse tipuri de cancer și pentru 
îmbunătatirea sistemului cardio-vas-
cular. Spanacul conţine falvonoizi care 
neutralizează radicalii liberi și previn 
apariţia cancerului de colon sau ovari-
an. Urzica este considerată o farmacie 
într-o plantă, datorită proprietăţilor 
incredibile pe care le deţine pentru 
organismul uman. Este foarte bună 
pentru detoxifi ere, întărirea sistemului 
imunitar, îmbunătăţirea sistemului 
urinar, dar și a articulaţiilor. 

Stevia este una din cele mai 
importante plante pentru tratarea ane-
miei. În plus, contribuie la detoxifi erea 

fi catului și la curăţarea sângelui.  
Ceapa verde poate fi  inclusă în 

aproape orice reţetă de primăvară. 
Nu numai că are un gust deosebit, 
dar conţine și foarte mulţi nutrienţi: 
fi er, glucide, minerale, niacine, fosfor, 
magneziu, mangan, vitaminele A, B, 
K, . Întărește imunitatea și te ajută la 
detoxifi erea de primăvară.

Sursa: stirileprotv.ro
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AGREMENT

DISTINCŢII EUROPENE 
PENTRU TURISMUL MOLDOVENESC

La nivel mondial au 
fost generaţi aproape 
1400 de miliarde de 
dolari din turism. Este 
concluzia Organizaţiei 
Mondiale a Turismului. 
Potrivit acestora, lider 
este SUA, urmată de 
China, Spania și Franţa. 
Totodată, organizaţia mai 
menţionează că turismul 
internaţional a crescut 
mai rapid decât comerţul 
modnial cu bunuri, în așa 
fel că ponderea turismu-
lui în exporturile mondia-
le a ajuns la 7%.  

Potrivit datelor preli-
minare privind veniturile 
din turism realizate în 
2015, SUA (178 miliarde 

de dolari), China (114 mi-
liarde de dolari), Spania 
(57 miliarde de dolari) şi 
Franţa (46 miliarde de 
dolari) sunt principalele 
destinaţii turistice ale 
lumii, atât în ceea ce 
priveşte veniturile din 
turismul internaţional.

Ponderea turismu-
lui în exporturile totale 
de bunuri şi servicii a 
crescut de la 6% la 7%. În 
topul categoriilor mondi-
ale de exporturi, turismul 
se situează pe poziţia a 
treia, după combustibili şi 
produse chimice, devan-
sând produsele alimenta-
re şi automobilele.

Sursa: agerpres.ro

În perioada 27-30 apri-
lie, Republica Moldova, 
reprezentată de Asociaţia 
Naţională pentru Turis-
mul Receptor din Moldova 
(ANTRIM) și de partenerul 
său strategic, Proiectul de 
Competitivitate al USAID 
Moldova, au participat 
la cea de-a doua ediţie 
a Festivalului European 
„Turism și Strategie”, 
desfășurat în orașul 
Dubrovnik, Croaţia. În ca-
drul evenimentului, ţara 
noastră a fost apreciată 
cu două premii - „stele ale 
turismului european” pen-
tru acţiunile desfășurate 
în ce privește promovarea 
industriei turismului. 

În cadrul evenimen-
tului au fost prezentate 
strategiile adoptate de 
orașele europene pentru 
promovarea turismului, cu 
scopul de a intensifi ca co-
municarea și schimbul de 
experienţă dintre acestea, 
dar și de a descoperi noi 
orașe turistice. Ediţia din 
acest an a reunit aproa-
pe 20 orașe europene, 
printre care s-au numărat 
Chișinău și Orhei. Fiecare 
oraș intrat în competiţie 
și-a prezentat strategia de 
promovare a turismului, 
în funcţie de cele cinci 
categorii pentru care a 
optat. Asociaţia Naţională 
pentru Turismul Receptor 

din Moldova (ANTRIM) a 
prezentat orașul Chișinău 
şi strategia de promovare 
a Republicii Moldova ca 
destinaţie turistică, pu-
nând în valoare identita-
tea vizuală a industriei tu-
rismului - „Pomul Vieţii”. 
Datorită acesteia, ANTRIM 
a obţinut premiul „Print 
Media Award”, în timp ce 
Svetlana Matvievici, cu-
noscut blogger de călătorii 
din RM (orheaianca.eu), a 
reprezentat oraşul Orhei şi 
a primit premiul special al 
juriului.

Pe parcursul celor 3 
zile, pe lângă Competiţia 
propriu-zisă, ANTRIM a 
participat şi la Forumul 
European cu tematica 
„Creating Future Heri-
tage”, unde experţi din 
Olanda, Italia şi Spania 
au prezentat experien-
ţele lor de valorifi care a 
patrimoniului cultural şi 
implicarea activă a comu-
nităţii în această direcţie. 
În cadrul unei întrevederi 
ofi ciale, la care au parti-
cipat Directorul executiv 

TURISMUL A GENERAT ANUL TRECUT 
LA NIVEL MONDIAL 
VENITURI DE 1400 
DE MILIARDE DE DOLARI

Pentru că nu mai 
pot miza pe turiştii 
ruşi, hotelierii din 
Antalya îşi aşteaptă 
clienţii din alte ţări cu 
tarife cu până la 30% 
mai mici faţă de anul 
trecut.

Faptul ca ruşiilor 
le-a fost interzis acce-
sul pe teritoriul Turciei 
după evenimentele de 
la fi nele anului trecut, 
când un avion rusesc a 
doborat unul turcesc, 
i-a lăsat pe hotelierii 
din Antalya cu 3 milioa-

ne de turişti mai puţin, 
ceea ce i-a determinat 
să vina cu pachete mult 
mai atractive.

„Antalya nu a avut 
asemenea preţuri în ulti-
mii 15 ani. Faptul că nu 
le mai vin turiştii ruşi i-a 
determinat să se reorien-
teze. Tarifele au scăzut 
cu 30%.  Mai mult, anul 
acesta turiştii au tot 
felul de opţiuni, de genul 
ruletă, adică – cazarea 
în 3-4 hoteluri timp de o 
săptămână. 

Sursa: economica .net

al ANTRIM, cu primarii 
din orașele Rueil-Malmai-
son şi Dubrovnik, Patrick 
Ollier şi, respectiv, Andro 
Vlahušić, a fost menţio-
nat faptul că oraşul Chişi-
nău ar putea fi  selectat să 
găzduiască acest Festival 
în anul 2017. Decizia 
fi nală însă va fi  anunţată 
în luna iunie a anului 
curent.

Precizăm că Brandul 
Naţional Turistic simbolul 
„Pomul Vieţii”, apreciat 
în întreaga lume pentru 
îmbinarea perfectă a tra-
diţionalismului și moder-
nismului, a fost elaborat 
și lansat în anul 2014 de 
către Agenţia Turismu-
lui a Republicii Moldova, 
cu suportul Proiectului 
USAID Creșterea Compe-
titivităţii și Dezvoltarea 
Întreprinderilor II ( CEED 
II). Imaginea întruchi-
pează valorile culturale 
tradiţionale și prezintă 
oferta turistică a Republici 
Moldova, care constă în 
turismul cultural, rural, 
vinicol și gastronomic.

VACANŢELE ÎN TURCIA SAU IEFTINIT: 
ÎN ANTALYA SUNT CELE 
MAI MICI PREŢURI 
DIN ULTIMII 15 ANI

PATRU DINTRO LOVITURĂ: BRONZ 
PENTRU ASCONI LA IWSC LONDRA

Recent, vinăria ”Asconi” a 
obţinut patru medalii de 
bronz la prestigioasa compe-
tiţie din Londra – Internati-
onal Wine & Spirit Competi-
tion (IWSC). Cu o experienţă 
de 47 de ani, IWSC este recu-
noscută ca una dintre cele 
mai renumite competiţii de 
vinuri şi băuturi spirtoa-
se din lume. Concursul îşi 
are originea în 1969, când 
chimistul Anton Massel a 
fondat ‘Club Oenologique’. 
Massel a avut ideea unei 
competiţii care se bazează 

nu doar pe jurizare orga-
noleptică, dar şi pe analiza 
chimică detaliată a tuturor 
mostrelor. Şi astăzi, concur-
sul este renumit pentru două 
etape stricte de jurizare. 
Englezii sunt pedanţi şi nu 
dau medalii uşor.

Vinăria Asconi a luat 
bronz în linie cu: Sol Negru 
Cabernet Sauvignon 2012; 
Sol Negru Merlot 2012; Sol 
Negru Chardonnay 2012; și 
Sol Negru Feteasca Neagra 
2014

Trebuie de menţionat 

că Sol Negru Chardonnay 
2012 a mai fost medaliat an-
terior cu bronz la o altă com-
petiţie prestigioasă: ”Berliner 
Wine Trophy”. Este vorba de 
un ”Chardonnay barrique 
excepţional”, 13% alcool.

Cât ţine de un alt vin pre-
miat – Feteasca Neagră 2014 
– a fost prima roadă din por-
tofoliul companiei, îmbuteli-
ată şi deja vândută la export! 
Compania are acum o dilemă: 
cum să păstreze câteva mii 
de sticle pentru acasă.

Vinăria Asconi este 

situată la circa 25 de km de 
capitală, în satul Puhoi din 
raionul Ialoveni. Compania a 
inaugurat anul trecut un im-
presionant complex turistic, 
care îmbină vinăria modernă 
şi un popas rustic, cu bucătă-
rie tradiţională.

Tot anul trecut, Asconi 
a fost recompensată cu 
Premiul naţional pentru 
merite deosebite în domeniul 
viti-vinicol. Iar în acest an, 
vinurile Asconi s-au făcut re-
marcate tocmai în Melbourn, 
Australia.

VERNISAJUL VINULUI, EDIŢIA A XA CUVÉE JUBILIARĂ 
CELEBREAZĂ VINURILE DE PRIMĂVARĂ

Pe data de 26 mai 2016 pasi-
onaţii de vinuri de calitate sunt 
invitaţi la un eveniment tradiţio-
nal într-o interpretare deosebită 
– Vernisajul Vinului, ediţia a X-a 
Cuvée Jubiliară. Vernisajul este 
organizat de Ofi ciului Naţional al 
Viei și Vinului și Asoci aţia Producă-
torilor și Exportatorilor de Vinuri, 
cu susţinerea partenerului strate-
gic, Proiectul de Competitivitate al 
USAID Moldova.

Ediţia aniversară se va desfășura 
pentru prima dată în aer liber, într-o 
atmosferă plăcută de primăvară, la 
„Capitoles Park”, situat pe adresa: str. 
Melestiu 13A, parcul Valea Trandafi ri-
lor, mun. Chișinău.

Evenimentul devenit un brand no-
toriu va propune publicului un program 
cultural divers și degustări cu sute de 
vinuri selecte caracteristice sezonului 
– albe și rosé, expuse de peste 25 de com-
panii vinicole producătoare de vinuri de 
calitate premium, reunite sub brandul de 
ţară Vinul Moldovei. Unele dintre vinurile 
noi, circa 30 de tipuri, vor fi  lansate ofi ci-
al chiar în timpul Vernisajului.

În cadrul Vernisajului fi ecare vizitator 
va putea vota pentru vinurile prefera-
te dintre cele oferite spre degustare. 
Produsele afl ate în topul preferinţelor 
vor fi  premiate cu trofeele tradiţionale 
ale ediţiei de primăvară: „Vernisajul în 
Alb” și „Vernisajul în Rosé”. De asemenea, 
premiul „Cavalerul Vernisajului Vinului” 
va fi  oferit unui profesionist din domeniu, 

pentru o contribuţie semnifi cativă la 
dezvoltarea și promovarea sectorului.

Toţi participanţii la eveniment vor 
primi în dar câte un pahar cu logo-ul 
„Wine of Moldova”, perfect pentru a 
descoperi și a savura corect nuanţele 
de gust și aromă ale vinurilor bune, 
precum și o broșură de degustare cu 
vinurile vernisate. În plus, vizitatorii 
vor putea procura direct de la producă-
tori vinuri la preţuri speciale, dar și să 
participe la tombolă ediţiei aniversare. 
Câștigătorii vor primi sticle de vin de 
cea mai înaltă calitate.

Fiind o manifestare cultural-cogni-
tivă foarte solicitată de publicul larg, 
biletele pentru Vernisajul Vinului se 
epuizează în scurt timp de la punerea 
în vânzare. 
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TE INFORMEAZĂ LA TIMP, 
OFERINDUŢI CELE MAI BUNE 
ARGUMENTE ÎN ORICE NEGOCIERE!

MULŢI PRODUCĂTORI SAU CONVINS 
CĂ ESTE MULT MAI GREU 
SĂ VINZI PRODUSUL 
LA UN PREŢ CONVENABIL, 
DECÂT SĂ PRODUCI 

MARKETING

Federaţia Agricultorilor AGROinform prezintă preţurile săptămânale angro la fructe şi legume pe 5 pieţe din Moldova
Informaţia despre preţurile săptămânale o puteţi accesa pe www.agravista.md     12.05.2016

Denumirea produsului
Piaţa agricolă Edineţ Piaţa angro Bălţi

Piaţa angro Chişinău 

(Albişoara)
Piaţa agricolă Ungheni Piaţa agricolă Cahul

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

LEGUME

Ardei dulce  -  -   - - - - - - - 50.00 60.00 50.00  -  -  - 
Cartofi 4.00 6.00 5.00 2.20 6.00 4.50 4.00 8.00 4.00 5.00 8.00 7.00 4.20 4.80 4.50
Cartofi  timpurii 20.00 25.00 23.00 16.00 17.00 16.00 15.00 18.00 15.00 20.00 25.00 25.00 15.00 15.00 15.00
Castraveţi 12.00 14.00 13.00 12.00 15.00 12.00 18.00 22.00 18.00 28.00 35.00 25.00 10.00 12.00 10.00
Ceapă albă  -  -  - - - - 12.00 12.00 12.00 - - -  -  -  - 
Ceapă galbenă 7.00 8.50 7.50 6.00 7.00 6.50 6.00 8.00 6.00 7.00 9.00 8.00 8.00 8.00 8.00
Ceapă roşie  -  -   - - - - 15.00 15.00 15.00 - - -  -  -  - 
Ceapă verde (cozi)  -  -   - - - - 20.00 20.00 20.00 - - -  -  -  - 
Ciuperci Păstrăv/Veşenca  -  -  - - - - - - - 35.00 40.00 40.00  -  -  - 
Ciuperci Shampinion  -  -   - - - - 29.00 30.00 29.00 30.00 35.00 35.00 30.00 35.00 30.00
Dovlecei  -  -  - 15.00 16.00 15.00 - - - 14.00 25.00 20.00 20.00 20.00 20.00
Morcov 8.50 8.50 8.50 5.00 7.00 5.50 6.00 7.00 6.00 7.00 10.00 9.00 9.00 9.00 9.00
Morcov timpuriu  -  -   - - - - 12.00 12.00 12.00 - - - 9.00 9.00 9.00
Ridiche neagră  -  -  - - - - 6.00 7.00 6.00 - - -  -  -  - 
Ridiche de lună 6.00 8.00 6.00 4.00 6.00 5.00 9.00 10.00 9.00 8.00 10.00 10.00 7.00 8.00 7.00
Roşii de seră 22.50 30.00 25.00 19.00 21.00 20.00 18.00 25.00 18.00 25.00 30.00 30.00 28.00 28.00 28.00
Sfeclă de masă 10.00 12.00 11.00 6.00 8.00 8.00 5.00 7.00 5.00 7.00 10.00 8.00 9.00 9.00 9.00
Sfecla de masa timpurie  -  - - - - - - - 25.00 25.00 25.00  -  -  - 
Usturoi  -  -  - 50.00 50.00 50.00 50.00 60.00 50.00 50.00 55.00 55.00  -  -  - 
Varză  -  -   - - - - 5.00 6.00 5.00 6.00 8.00 8.00  -  -  - 
Varză timpurie 6.50 8.00 7.00 4.50 6.00 5.00 3.00 5.00 3.00 8.00 10.00 8.00 2.00 3.00 3.00
Varză broccoli  -  -  - - - - 45.00 48.00 45.00 - - -  -  -  - 
Varză conopidă  -  -   - - - - 40.00 45.00 40.00 25.00 25.00 25.00  -  -  - 
Varză de pechin  -  -  - - - - 12.00 15.00 12.00 20.00 20.00 20.00  -  -  - 
Vinete  -  -   - - - - 25.00 30.00 25.00 - - -  -  -  - 

FRUCTE

Banane  -  -   - - - - 25.00 26.00 25.00 - - - 25.00 25.00 25.00
Căpşune  -  -  - - - - - - - 45.00 55.00 45.00 35.00 35.00 35.00
Cirese  -  -   - - - - - - - 15.00 25.00 20.00 20.00 20.00 20.00
Grepfrut  -  -   - - - - 18.00 19.00 18.00 - - - 23.00 23.00 23.00
Lămâi  -  -   - - - - 40.00 50.00 40.00 - - - 30.00 30.00 30.00
Mandarine  -  -  - - - - 10.00 15.00 10.00 - - - 23.00 23.00 23.00
Mere 7.00 11.00 8.00 6.00 7.00 7.00 4.00 9.00 8.00 6.00 7.00 6.00 8.00 9.00 8.00
Mere Golden 8.00 10.00 9.00 6.00 11.00 10.00 8.00 13.00 8.00 8.00 15.00 10.00 10.00 12.00 10.00
Mere Idared  -  -  - 6.00 8.00 8.00 8.00 10.00 8.00 6.00 10.00 8.00  -  -  - 
Mere Richard  -  -   - 9.00 12.00 10.00 15.00 22.00 15.00 8.00 10.00 10.00  -  -  - 
Miez de nucă  -  -  - - - - - - - 50.00 75.00 75.00  -  -  - 
Pere  -  -   - - - - 28.00 28.00 28.00 - - -  -  -  - 
Piersici  -  -  - - - - - - - - - -  -  -  - 
Portocale  -  -   - - - - 15.00 18.00 15.00 - - - 23.00 23.00 23.00
Prune uscate  -  -  - - - - - - - 30.00 40.00 35.00  -  -  - 
Struguri de masă Moldova  -  -  - 35.00 35.00 35.00 - - - - - -  -  -  - 
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CERERI ȘI OFERTE

Responsabilitatea pentru veridicitatea ofertelor plasate aparține 
www.agravista.md

OFERTE COMERCIALE
Perioada 1 - 12 mai 2016

Mai multe informații găsiți pe www.agravista.md

SE VINDE

AUTOMOBIL 
Marca HONDA CRV 4X4, anul 2003
Volumul motorului 2 000 cm³, benzină
PREȚ INIȚIAL – 6 500 € (negociabil)
Tel: (+373) 68882214

AUTOMOBIL
Marca CHEVROLET CRUZE, anul 2011
Volumul motorului 1 600 cm³, benzină
Parcurs – 128 000 km
PREȚ INIȚIAL – 5 700 € (negociabil)
Tel: (+373) 68882214

AUTOMOBIL
Marca FORD EXPLORER, anul 2011
Volumul motorului 4 000 cm³, benzină
Parcurs – 195 000 km
PREȚ INIȚIAL – 2 800 € (negociabil)
Tel: (+373) 68882214

OFERTE 
Produs / 
Serviciu Preţ Cantitate Contacte 

Răsad de 
tomate 
Novinca 
Prednestrovia

25 000 
unităţi 

Chetrosu, Drochia, Republica Moldova; 
Telefon: +373 251 27032 ; Email: 
drtudor@yahoo.com 

Răsad de roșii 
Laguna

25 000 
unităţi 

Chetrosu, Drochia, Republica Moldova; 
Telefon: +373 251 27032; Email: 
drtudor@yahoo.com 

Răsad de 
tomate Leana.

25 000 
unităţi 

Chetrosu, Drochia, Republica Moldova; 
Telefon: +373 251 27032; Email: 
drtudor@yahoo.com 

Răsad de 
tomate 
Zagadca.

20 000 
unităţi 

Chetrosu, Drochia, Republica Moldova; 
Telefon: +373 251 27032 ; Email: 
drtudor@yahoo.com 

Răsad ardei 
Podaroc-
Moldovî.

150 000 
unităţi 

Chetrosu, Drochia, Republica Moldova; 
Telefon: +373 251 27032; Email: 
drtudor@yahoo.com 

Răsad de 
vânătă Almaz

40 000 
unităţi 

Chetrosu, Drochia, Republica Moldova; 
Telefon: +373 251 27032 ; Email: 
drtudor@yahoo.com 

Ulei rafi nat în 
sticle a câte 5 
litri

90 MDL 600 unităţi 
Chetrosu, Drochia, Republica Moldova; 
Telefon: +373 251 27032; Email: 
drtudor@yahoo.com 

Fasole albe, 
saharnîe. 500 kg 

s. Chetrosu, r. Drochia; Telefon: 
025255275; Mobil: 060573200; Email: 
iondoni@mail.ru 

Porumb boabe 2 t 
s. Chetrosu, r. Drochia; Telefon: 
025255275; Mobil: 060573200; Email: 
iondoni@mail.ru 

Seminţe de 
fl oarea soarelui 
NK Armoni, 
semitardiv

190 $ 3 t 

„ICS Helian Agro Cereale” SRL ; Telefon: 
+37360006888; '+37378012222; '; Mobil: 
+37325227032 ; Email: Turcanu.vasile@
ymail.com 

Seminţe de 
fl oarea soarelui 
NK Adagio

210 $ 25 unităţi 

„ICS Helian Agro Cereale” SRL ; Telefon: 
+37360006888; '+37378012222; '; Mobil: 
+37325227032 ; Email: Turcanu.vasile@
ymail.com 

Seminţe de 
fl oarea soarelui 
NK Neoma 
ambalat in saci.

210 $ 35 unităţi 

„ICS Helian Agro Cereale” SRL ; Telefon: 
+37360006888; '+37378012222; '; Mobil: 
+37325227032 ; Email: Turcanu.vasile@
ymail.com 

seminţe de 
fl oarea soarelui 
Brio 

190 $ 22 unităţi 

„ICS Helian Agro Cereale” SRL ; Telefon: 
+37360006888; '+37378012222; '; Mobil: 
+37325227032 ; Email: Turcanu.vasile@
ymail.com 

Seminţe 
de porumb 
KANSAS 

115 $ 15 unităţi 

„ICS Helian Agro Cereale” SRL ; Telefon: 
+37360006888; '+37378012222; '; Mobil: 
+37325227032 ; Email: Turcanu.vasile@
ymail.com 

Seminţe de 
porumb Lucius 115 $ 15 unităţi 

„ICS Helian Agro Cereale” SRL ; Telefon: 
+37360006888; '+37378012222; '; Mobil: 
+37325227032 ; Email: Turcanu.vasile@
ymail.com 

Seminţe de 
porumb Odina 115 $ 18 unităţi 

„ICS Helian Agro Cereale” SRL ; Telefon: 
+37360006888; '+37378012222; '; Mobil: 
+37325227032 ; Email: Turcanu.vasile@
ymail.com 

Erbicide 
Fusilade Forte, 
Gardo Gold, 
Trophy 90 EC, 
Lintur 70 WG.

0 unităţi 

„ICS Helian Agro Cereale” SRL ; Telefon: 
+37360006888; '+37378012222; '; Mobil: 
+37325227032 ; Email: Turcanu.vasile@
ymail.com 

Fungicide 
Amistar Extra 
280 SC, Alto 
Super 330 EC

0 unităţi 

„ICS Helian Agro Cereale” SRL ; Telefon: 
+37360006888; '+37378012222; '; Mobil: 
+37325227032 ; Email: Turcanu.vasile@
ymail.com 

Insecticid 
Karate Zeon 
5CS

0 unităţi 

„ICS Helian Agro Cereale” SRL ; Telefon: 
+37360006888; '+37378012222; '; Mobil: 
+37325227032 ; Email: Turcanu.vasile@
ymail.com 

Miez de nuca 200 kg 
MD-5219, s. Lazo, r-l Drochia ; Telefon: 
00373 252 43343 ; Mobil: 00373 
69267509 ; Email: nadejdabs@mail.md 

Aluni 3 000 kg 
MD-5219, s. Lazo, r-l Drochia ; Telefon: 
00373 252 43343 ; Mobil: 00373 
69267509 ; Email: nadejdabs@mail.md 

Seminţe de 
bostan 200 kg 

s. Antoneuca, r. Drochia; Telefon: 
+37327032; Mobil: +37360006888; 
Email: vasturcanu@mail.md 

Răsad de 
tomate Leana 5 MDL 2 000 

unităţi 

s. Chetrosu, r. Drochia; Telefon: 
025254193; Mobil: 068131804; Email: 
vdarii@mail.ru 

Răsad de 
tomate 
Podarok-
Moldovi

5 MDL 15 000 
unităţi 

s. Chetrosu, r. Drochia; Telefon: 
025254193; Mobil: 068131804; Email: 
vdarii@mail.ru 

Răsad de 
vânătă 

12 000 
unităţi 

s. Chetrosu, r. Drochia; Telefon: 
025254193; Mobil: 068131804; Email: 
vdarii@mail.ru 

Cucoși 15 unităţi 
s. Chetrosu, r. Drochia; Telefon: 
025255489; Mobil: 069792045; Email: 
fortuna@rambler.ru 

Curcani 20 unităţi 
s. Chetrosu, r. Drochia; Telefon: 
025255489; Mobil: 069792045; Email: 
fortuna@rambler.ru 

Hulubi  50 unităţi 
s. Chetrosu, r. Drochia; Telefon: 
025255489; Mobil: 069792045; Email: 
fortuna@rambler.ru 

Căţei de rasă 4 unităţi 
s. Chetrosu, r. Drochia; Telefon: 
025255489; Mobil: 069792045; Email: 
fortuna@rambler.ru 

Miere de albini 500 kg Telefon: 025241251; Mobil: ; Email: 
tvasilita@mail.md 

Răsad de roșii 
Leana. 5 MDL 15 000 

unităţi 
s. Antoneuca, r. Drochia; Mobil: 
069194978; Email: ionjitari@mail.md 

Răsad de 
roșii, Podarok-
Moldovi.

5 MDL 15 000 
unităţi 

s. Antoneuca, r. Drochia; Telefon: 
069194978; Email: ionjitari@mail.md 

Răsad de ardei 10 000 
unităţi 

s. Antoneuca, r. Drochia; Telefon: 
069194978; Email: ionjitari@mail.md 

Miere de albini 80 MDL 300 kg Telefon: 025254838; Mobil: ; Email: 
angel@mail.ru 

Carne de porc 0 kg s. Gribova, r. Drochia; Telefon: 
068119714; Email: sergio@mail.md 

Răsad de roșii 5 MDL 12 000 
unităţi Email: gdascal@mail.md 

Răsad de ardei 8 000 
unităţi Email: gdascal@mail.md 

Răsad de varza 15 000 
unităţi Email: gdascal@mail.md 

Varza timpurie 12 000 
MDL 3 t Email: istrungaru@mail.ru 

Varza timpurie 13 000 
MDL 4 t 

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

CERERI
Produs / 
Serviciu Preţ Cantitate Contacte 

Cartofi , Ceapă 
și Morcov 

Telefon: +37369105368; 
Mobil: +37369105368; Email: 
malcoceanleonid@gmail.com 

Răsad de roșii 500 unităţi Telefon: 026923408; Mobil: 068083841; 
s.Bozieni r. Hînceș ti
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ABONAREA 2016

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

PENTRU INFORMAŢII SUPLIMENTARE 
NU EZITAŢI SĂ NE CONTACTAŢI:

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

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

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

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

Grapă cu discuri
Cultivatoare
Cositoare cu rotor
Cositoare plată
Burghiu de săpat gropi
Remorcă simplă sau 
basculabilă
 Tocător de crengi

TOATE PIESELE DE SCHIMB 
LA TRACTOARELE IMPORTATE

PREŢURI ACCESIBILE - 
suntem importatori direcţi din Japonia

AVANTAJE:
CALITATE SUPERIOARĂ 

CONSUM REDUS

TRACŢIUNE 4x4

LONGEVITATE 

STARE TEHNICĂ EXCELENTĂ 

PUTERNICĂ ŞI COMPACTĂ

PREŢ MIC

OR. STRĂŞENI
www.tractoare.md

 informaţii despre preţuri pe diferite pieţe agricole din ţară;
 cereri şi oferte de producţie agroalimentară;
 recomandări ale specialiştilor în agricultură despre:
      creşterea legumelor în seră şi cîmp deschis,
      îngrijirea livezilor şi viilor,
      creşterea animalelor,
      idei de afaceri profi tabile argumentate  economic. 

ABONAMENTE LA ZIARUL AGROMEDIAINFORM 
POT FI PERFECTATE ÎN TOATE OFICIILE POŞTALE

1 lună 3 luni 6 luni 9 luni 12 luni*

14 42 84 126 154
* august vacanţă

Index de abonare: 

PM 21948

ŞI VEŢI PRIMI:
Abonaţi-Vă la ziarul

PREŢURI DE ABONARE (lei)

DORIŢI SĂ ÎNCEPEŢI O AFACERE 

AGROinformmediamedia©

DORIŢI SĂ LUAŢI PREŢ BUN
PE PRODUCŢIA CRESCUTĂ CU MULTĂ MUNCĂ?

ŞI NU ŞTIŢI ÎN CE DOMENIU SĂ INVESTIŢI?

ABONAREA

2016

TOATE ACESTEA TOATE ACESTEA 
LA UN PREŢ LA UN PREŢ 
REZONABIL REZONABIL 
DE NUMAIDE NUMAI

154154 de lei de lei  
PENTRU PENTRU 

UN ABONAMENT UN ABONAMENT 
ANUALANUAL

16  nr. 9 (205) 

13 mai 2016


