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agricoli din ţară au semnat o scrisoare adresată prim-ministrului în care vin cu o serie de propuneri pentru soluţionarea
problemei. Totodată, Ministerul Agriculturii și Industriei
Alimentare dă asigurări că măsurile care vor fi întreprinse în
acest sens urmează a fi stabilite după ce va fi estimat gradul
de afectare și pierderile înregistrate de fermieri.
Continuare în pag. 2

De parcă grijile fermierilor nu ar fi suficient de mari,
se pare că natura îi mai pune odată la încercare.
Ploaia torenţială cu grindină din noaptea de 25
mai, pe lângă faptul că a lăsat mai multe localităţi
din ţară fără energie electrică, potrivit informaţiilor
operative ale Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor
Excepţionale, câteva localităţi din nordul ţării au fost
afectate de grindină. Este vorba despre localitatea
Danu, raionul Glodeni, dar şi localităţile Gălăşeni,
Petruşeni şi orașul Costeşti din raionul Răşcani.
Comisiile pentru situaţii excepţionale urmează se
estimeze suma prejudiciilor înregistarte.
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202 milioane lei – aceasta este suma datoriilor pe
care o au autorităţile faţă de agricultori la plata
subvenţiilor pentru anul 2015. La acestea se mai
adaugă 44 milioane lei - datorii la achitarea compensaţiilor pentru anul 2014. De asemenea alte 1.225
de solicitări din 2015, în valoare de 105 milioane lei,
nu pot fi achitate pentru că depășesc limita fondului de subvenţionare. Cifrele se regăsesc în raportul
asupra rezultatelor subvenţionării pentru anul 2015,
prezentat recent de către Directorul interimar al AIPA,
Nicolae Ciubuc.
Detalii în pag. 2
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SUTE DE AGRICULTORI CARE AU AVUT DE SUFERIT ÎN URMA
ÎNGHEŢURILOR SUNT ÎN PRAG DE FALIMENT

Continuare din pag. 1
În cadrul unei conferinţe
de presă, organizate joi, 19
mai, 2016, reprezentanţii ai
patru asociaţii reprezentative de producători agricoli
(Asociaţia Producătorilor
și Exportatorilor de Fructe
Moldova Fruct, Federaţia
Naţională a Agricultorilor
din Moldova ”AGROinform”,
Uniunea Republicana a
Asociaţiilor Producătorilor
Agricoli ”UniAgroProtect” și
Federaţia Naţională a Fermierilor din Moldova) au făcut publice cifrele alarmante
ale pierderilor, suportate de
către agricultori în urma
îngheţurilor din data de
26-27 aprilie, exprimându-și
totodată, îngrijorarea faţă de
lipsa de reacţie din partea
autorităţilor statului faţă de
calamităţile naturale care
au periclitat o bună parte
din roada din acest an.
”Cel mai mult au avut de
suferit agricultorii din raioanele de nord ale ţării, mai
cu seamă – cei din raionul
Briceni, urmat de raioanele Edineţ, Rîșcani, Ocniţa,
Dondușeni, dar și unele
gospodării din raioanele

Soroca, Glodeni, Sângerei,
ș.a. În urma îngheţurilor în
raionul Briceni, de exemplu, roada de mere a fost
compromisă în proporţie
de 90%. Nu vedem încă
poziţia autorităţilor faţă de
acești cetăţeni ai Republicii
Moldova. Este un pericol să
fie faliment în masă, pentru
că acești agenţi economici
sunt principalii angajatori
din raioane. Este un lanţ
întreg care va fi afectat.
Lucrul acesta o să se răsfrângă pe muţi ani înainte
dacă nu sunt luate măsurile
necesare”, a declarat Iurie
Fala, directorul executiv al
Asociaţiei „Moldova Fruct”.
Cifrele pierderilor suportate de către agricultori sunt
cu adevărat catastrofale.
”După calculele noastre,
putem spune cu certitudine
că peste 7000 de hectare
de culturi agricole au fost
afectate. Dintre acestea, 2/3
le constituie livezile. Este o
catastrofă pentru pomicultori. Mai ales în contextul
în care, din 2014 și până în
prezent acești producători
agricoli se confruntă cu
situaţii de șoc. Începând cu
embargoul, restanţe mari
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la plata compensaţiilor și a
subvenţiilor, îngheţurile de
toamnă în 2014, etc. Mai
mult, avem o scrisoare din
partea autorităţilor locale – primarii din 23 de sate
s-au adresat către Guvern
și Parlament atenţionând
că în lipsa susţinerii din
partea statului, acești agenţi
economici vor falimenta.
Valoric am auzit de pierderi
de 30-40 de milioane de lei,
urmează să fie precizate, dar
cred că putem vorbi de sute
de milioane de lei pierderi
pentru agenţii economici”, a
spus președintele UniAgroProtect, Alexandru Slusari.
În situaţia care s-a creat,
este necesar ca autorităţile
să fie mai receptive faţă de
nevoile fermierilor. „Sunt
sigur că sunt deputaţi care
nici nu știu că au îngheţat
livezile, nu au fost organizate
deplasări în raioane, ca să fie
apreciată starea de lucruri la
faţa locului. Nu sunt deloc
optimist și nu cred că vor fi
contabilizate aceste pierderi,
care nu vor fi acoperite anul
acesta”, a menţionat Vasile
Mârzenco, directorul executiv
al Federaţiei Naţionale a
Fermierilor.

”Am primit o avalanșă
de sunete, interpelări din
partea agricultorilor, care își
spuneau păsul și întrebau
care ar fi soluţia în situaţia
în care s-au pomenit. Noi
am luat act de toate pierderile pe care le-au suportat
agricultorii, implicit membrii AGROinform și pe data
de 5 mai am venit cu o analiză preliminară a consecinţelor pierderilor. Pe atunci
cifrele deja arătau că avem

consumatori. Dacă e să ne
punem în situaţia acelor
agricultori care au pierdut
sută la sută din recolta pe
care contau, iar acum acele
livezi care au fost afectate
oricum necesită îngrijire,
pentru ca să rodească în
2017, atunci apare întrebarea: din ce surse? În acest
context, noi, reprezentanţii a
patru organizaţii de producători agricoli, bazându-ne
pe acele scrisori venite din

3393 hectare de plantaţii
multianuale afectate de îngheţuri în raionul Briceni. În
raionul Edineţ – peste 1000
ha. Adevărul este că au fost
afectate nu doar plantaţiile
multianuale, dar și culturile
de câmp – floarea soarelui,
cartof, soia. Iniţial, la începutul anului perspectivele
erau destul de optimiste și
părea că vom avea o roadă
bună. Însă am avut îngheţuri, am avut secetă, recent,
am avut grindină. Nu știm
ce va mai urma, important
este ca acum să ne gândim cum putem înlătura
consecinţele care, de fapt,
vor fi resimţite în toată
amploarea la toamnă – atât
de către producătorii care au
fost afectaţi, cât și de către

partea agricultorilor, dar și
a primarilor din satele din
nordul ţării, bazându-ne
de analizele și estimările
pe care le-am efectuat, pe
discuţiile pe care le-am avut
în teritoriu, am elaborat o
scrisoare adresată prim-ministrului, în care descriem
problema și toată gravitatea
ei. Mai mult, venim și cu
propuneri de soluţionare
a acesteia. Noi sperăm că
aceste măsuri vor fi aprobate și aplicate”, a subliniat
vice-directorul AGROinform,
Iurie Hurmuzachi.
Astfel, din numele tuturor membrilor Asociaţiilor de producători agricoli,
reprezentanţii acestora au
anunţat că cer implicarea
urgentă a autorităţilor

responsabile ale statului
în identificarea și implementarea următoarelor
măsuri:
1. Achitarea prioritară
a restanţelor la subvenţiile
pentru anul 2015 producătorilor din raionale afectate;
2. Achitarea datoriilor
formate în anul 2014 la
sprijinul financiar pentru
producătorii de fructe cauzat
de pierderile de pe urma
embargoului rusesc;
3. Simplificarea în comun cu Camera de Comerţ
și Industrie a procesului de
eliberare pentru producătorii afectaţi de calamităţi
naturale a certificatelor care
atestă evenimentul de forţă
majoră în conformitate cu
regulamentul acesteia din
21 decembrie 2004;
4. Identificarea surselor
financiare pentru compensarea parţială a pierderilor,
inclusiv prin apelarea la
donatori pentru acordarea
ajutorului financiar întreprinderilor agricole afectate;
5. Elaborarea și aprobarea cadrului legal pentru
a facilita asigurările în
agricultură și a legii privind
acordarea despăgubirilor în
caz de calamităţi naturale în
agricultură.
”Riscul falimentării în
masă a producătorilor de
fructe din raioanele afectate și în deosebi din raionul
Briceni, fără intervenţia
imediată a autorităţilor
statului este unul iminent”
– se mai arată în scrisoarea
adresată de reprezentanţii
producătorilor agricoli către
autorităţi.

ASIGURĂRILE ÎN AGRICULTURĂ 
O ÎNTREBARE DESCHISĂ
Ministerul Agriculturii
și Industriei Alimentare
a iniţiat un proces amplu
de consultări în vederea
soluţionării problemelor
din domeniul asigurării în
agricultură, în contextul
riscurilor tot mai frecvente care afectează culturile
agricole (secetă, grindină,
îngheţ). Ministrul Eduard
Grama a precizat că se
examinează două metode de asigurare, fie prin
asigurarea obligatorie
sau prin crearea Casei
naţionale de asigurări în
agricultură, după principiul asigurării în medicină. O primă ședinţă

în acest sens, a avut loc
luni, 16 mai, la Ministerul
Agriculturii și Industriei
Alimentare cu participarea ministrului Eduard
Grama, directorului
interimar al Agenţiei de
Intervenţie și Plăţi pentru
Agricultură Nicolae Ciubuc și a reprezentanţilor

companiilor de asigurări.
Ulterior, au urmat alte
două discuţii cu participarea conducerii MAIA, a
responsabililor de la AIPA
și cu reprezentanţii asociaţiilor cu profil agricol.
Cert este că în prezent
se caută soluţii, deoarece,
după cum recunosc toţi

participanţii le consultări,
actualul mecanism de
asigurări în agricultură
nu este perfect și necesită ajustare. (AgroMediaInform va continua
să informeze cititorii pe
marginea acestui subiect.
Totodată, Vă expuneţi în
paginile ziarului.)
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REACŢIA MINISTERULUI AGRICULTURII
În zilele imediat
următoare Ministerul
Agriculturii și Industriei
Alimentare a convocat
reprezentanţii Asociaţiilor de Producători Agricoli la o masă rotundă
cu participarea factorilor de decizie. MAIA dă
asigurări că întreprinde
acţiunile necesare pentru a estima cifra reală
a suprafeţelor afectate de îngheţurile de la
sfârșitul lunii aprilie, și
va sprijini agricultorilor
care au avut de suferit.
Măsurile care vor fi
întreprinse în acest sens
urmează a fi stabilite după
ce va fi estimat gradul
de afectare și pierderile
înregistrate de fermieri, a
anunţat ministrul Eduard
Grama.
Conducerea MAIA a
menţionat că este în con-

tact permanent cu agenţii
economici din zonă, la fel
și angajaţii ministerului, ai
Agenţiei de Intervenţie și
Plăţi pentru Agricultură, și
ai Centrului Informaţional
Agricol.
„Vreau să vă sigur că
statul nu este indiferent
faţă de problema care a

apărut. Eu cred că noi vom
veni în luna iulie cu informaţiile verificate în privinţa daunelor provocate de
îngheţuri. Chiar în primele
zile am iniţiat consultări
cu societăţile de asigurare
în vederea unui mecanism
viabil de soluţionare a problemei create. La moment

avem un procent foarte mic
de asigurări în agricultură.
Noi trebuie să venim cu o
altă abordare”, a declarat
Eduard Grama.
Ministrul a menţionat
că la moment sunt verificate datele privind suprafeţele afectate, întrucât cifrele
prezentate de Direcţiile

Raionale Agricole diferă de
informaţiile pe care le deţin
Comisiile raionale pentru
situaţii excepţionale.
Mihai Suvac, şeful Direcţiei politici de producţie
și reglementări de calitate
a produselor vegetale, a
comunicat că estimarea
prealabilă a gradului de
afectare va fi posibilă
după căderea fructelor din
iunie. „Gradul real poate fi
estimat doar la recoltare.
Putem spune că gradul de
afectare este semnificativ.
Cele mai afectate au fost
merele de toamnă şi cele de
iarnă. Merele precoce, cele
de vară, au fost mai puţin
afectate, căci fructul era
format mai bine. Cireşul
practic şi-a revenit, prunul
la fel este normal. În linii
generale aş menţiona că
impactul a avut loc, gradul
de afectare poate fi estimat
concret după recoltare. Aşa

situaţie practic nu am avut,
nu am atestat în ultimii
ani”, a specificat Mihai
Suvac.
Agricultorii afectaţi
vor beneficia prioritar de
achitarea datoriilor la plata
subvenţiilor, a menţionat directorul interimar
AIPA Nicolae Ciubuc. „Am
recepţionat în cadrul AIPA
lista producătorilor agricoli
din nordul ţării care au
fost afectaţi de îngheţuri.
Suntem în ultima fază de
procesare a acestor liste,
identificarea producătorilor
agricoli în raport cu lista
de producători agricoli faţă
de care AIPA are datorii
la subvenţii, vorbim de
aproximativ 250 de producători agricoli. Referitor la
datoriile faţă de producătorii de fructe acestea vor fi
achitate imediat cum va fi
aprobat bugetul”, a punctat
Nicolae Ciubuc.

AIPA LA RAPORT: CE DATORII LA SUBVENŢII MAI SUNT
PENTRU 2015 ȘI LA CE SĂ NE AȘTEPTĂM ÎN 2016
Agenţia de Intervenţie
și Plăţi pentru Agricultură (AIPA) a prezentat rezultatele subvenţionării
pentru anul 2015, și noile
prevederi din cadrul „Regulamentului pentru
2016 privind modul de
repartizare a mijloacelor
fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli. Evenimentul a avut
loc pe data de 19 mai, la
sediul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare cu participarea
ministrului agriculturii
și Industriei Alimentare, Eduard GRAMA, a
directorului interimar
al AIPA Nicolae CIUBUC,
precum și a reprezentanţilor Asociaţiilor cu profil
agricol.
Astfel, în anul 2015,
agricultorii au depus 4051
de cereri pentru accesarea
finanţelor din Fondul de
Subvenţionare (cu aproape
1000 mai puţine decât în
2014 ) în valoare totală
de circa 500 milioane lei.
Totodată, domeniile cele
mai solicitate au fost Stimularea investiţiilor pentru
dezvoltarea infrastructurii
postrecoltare și procesare; Stimularea creditării
producătorilor agricoli de
către băncile comerciale
și instituţiile financiare
nebancare; subvenţionarea
plantaţiilor multianuale.
Potrivit raportului, 181 de

și le-a propus întru redresarea activităţii Agenţiei
și optimizării relaţiilor de
colaborare dintre AIPA și
Asociaţiile de profil.

cereri au fost respinse din
motiv că nu conţineau date
veridice sau pentru fals în
documente.
Referitor la repartizarea
Fondului de Subvenţionare
conform Asociaţiilor profesionale, raportul arată că întâietatea aparţine Federaţiei Naţionale a Agricultorilor
din Moldova. În 2015, 983
de membri ai AGROinform
au beneficiat de subvenţii în
valoare totală de 121 milioane 543 mii lei (urmată de
Federaţia Naţională a Fermierilor din Moldova cu 783
și UniAgroProtect, respectiv,
cu 488 de membri subvenţionaţi în 2015).
Un subiect aparte în

subvenţionare. Directorul
interimar al AIPA, Nicolae
CIUBUC, a reiterat încă o
dată importanţa conlucrării
Agenţiei cu Asociaţiile de
profil întru stabilirea unor
parteneriate stabile, bazate
pe încredere, colaborare și
respect. De asemenea, dl.
Ciubuc a punctat importanţa transparenţei în activitatea Agenţiei fiind propuse
o serie de acţiuni în acest
sens, care, potrivit lui, au
menirea de a eficientiza sistemul de subvenţionare și
de a alinia AIPA la cerinţele
și standardele unei Agenţii
de Plăţi UE.
Urmând agenda
ședinţei, directorul inte-

formare”. Totodată, domeniile de intervenţie au fost
racordate la cerinţele programului ENPARD, care la
rândul său impune introducerea obligatorie, începând
cu acest an, a certificării
standardelor de calitate.

cadrul evenimentului de
prezentare a datelor privind
rezultatele subvenţionării
pentru anul 2015 a fost
discutarea metodelor de
eficientizare a colaborării
dintre AIPA și asociaţiile
de profil în vederea optimizării sistemului de

rimar al AIPA s-a referit
și la prevederile Regulamentului de subvenţionare
pentru anul 2016. În acest
an Regulamentul vine cu
două măsuri noi ”Susţinerea
promovării și dezvoltării
agriculturii ecologice” și
”Servicii de consultanţă și

Astfel, producătorii agricoli
care deja deţin astfel de certificate vor putea beneficia
de subvenţie majorată, în
valoare de 10 mii lei la
prezentarea unuia din certificatele HACCP, GlobalGap,
GMP sau ISO. În premieră,
în acest an, femeile-agricul-

tori ar putea beneficia de un
adaos de 15 la sută la subvenţia acordată de stat. Un
bonus similar este prevăzut
și pentru tinerii fermieri,
ceea ce constituie o majorare cu cinci la sută faţă de
anul 2015.Totodată, fermierii care vor procura utilaj
nou, fabricat în Moldova, ar
putea beneficia de sprijin
financiar în proporţie de 35
la sută din costul acestuia. În cazul echipamentului
achiziţionat din străinătate,
majorarea subvenţiilor va fi
de doar 25 la sută.
Menţionăm aici că varianta finală a „Regulamentului pentru 2016 privind
modul de repartizare a
mijloacelor fondului de subvenţionare a producătorilor
agricoli” a fost definitivată ,
urmând să fie propusă spre
aprobare Guvernului, nu
înainte, însă, de a fi votată
Legea Bugetului de către
Parlament.
La finele reuniunii dl
Ciubuc s-a expus pe marginea priorităţilor pe care

În același timp, la
momentul raportării,
autorităţile mai au
datorii de 202 milioane
lei la plata subvenţiilor
pentru anul 2015 și de
44 milioane lei la achitarea compensaţiilor
pentru anul 2014.
Astfel conform,
datelor prezentate de
Nicolae Ciubuc, director
interimar al AIPA, în
prezent la Trezoreria de
Stat sunt în așteptare
ordine de plata a unor
subvenţii de circa 97
milioane de lei pentru
140 de beneficiari.
De asemenea alte
1.225 de solicitări din
2015, în valoare de 105
milioane lei, nu pot
fi achitate pentru că
depășesc limita fondului
de subvenţionare.
Alţi 111 producători
de fructe așteaptă plata
a 44 de milioane de lei,
promiși de autorităţi
drept compensaţie pentru pierderile provocate
de embargoul impus de
Rusia.
Raportul integral poate
fi consultat pe pagina electronică: aipa.gov.md
S.V.
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FAO LANSEAZĂ UN PROIECT ÎN MOLDOVA CU PRIVIRE LA
RESURSELE GENETICE VEGETALE
Organizaţia Naţiunilor
Unite pentru Alimentaţie și
Agricultură (FAO) a lansat
proiectul „Suport pentru
dezvoltarea Programului
Naţional pentru Resursele
Genetice Vegetale pentru
Alimentaţie și Agricultură
în Moldova (PGRFA)”.

Proiectul presupune evaluarea nevoilor și oportunităţilor
pentru conservarea și utilizarea
resurselor vegetale genetice,
elaborarea unui program naţional privind resursele vegetale
genetice și întărirea capacităţilor
instituţionale ale Ministerului Agriculturii și Industri ei
Alimentare privind conservarea
și utilizarea durabilă a resurselor vegetale genetice în ţară.
“Protejarea resurselor vegetale genetice este o prioritate
regională”, a menţionat Avetik

Nersisyan, Ofiţerul Agricol FAO
pentru Europa și Asia Centrală.
“Aceasta contribuie la
securitatea alimentară mondială, precum şi la dezvoltarea unei agriculturi durabile
pentru generaţiile prezente şi
cele viitoare”. Iurie Ușurelu,
viceministrul Agriculturii și
Industriei Alimentare a mulţumit
FAO pentru suportul constant
acordat dezvoltării agriculturii în
Moldova și a subliniat deschiderea și cooperarea ministerului în
implementarea proiectului. La

evenimentul de lansare a fost
prezentă și Eva Thörn, expertă
în domeniu din partea FAO, care
a prezentat practicile privind
conservarea și utilizarea sustenabilă a resurselor genetice
pentru alimentaţie și agricultură
în ţările europene. Proiectul va
contribui la racordarea cadrului
legal al Moldovei, în conformitate cu cele mai bune practici și
recomandări europene, a spus
ea, menţionând că în acest fel
Republica Moldova se alătură
efortului internaţional în conser-

varea și utilizarea sustenabilă
a resurselor vegetale. Actorii
principali implicaţi în planificarea, implementarea și evaluarea
activităţilor proiectului sunt Ministerul Agriculturii și Industriei
Alimentare al Republicii Moldova
cât și departamentele regionale,
organizaţiile de cercetare și de
extensiune, asociaţiile de fermieri, ONG-urile, Universitatea
Agrară, colegiile. De asemenea,
în cadrul aceluiași proiect, FAO
va oferi suport direct experţilor
naţionali responsabili de imple-

mentarea angajamentelor internaţionale, cum ar fi Convenţia
Diversităţii Biologice, Protocolul
Nagoya, Tratatul Internaţional
privind Resursele Genetice la
Plante pentru Alimentaţie și
Agricultură.
Programul naţional privind
Resursele Genetice Vegetale
pentru Alimentaţie și Agricultură
va fi elaborat de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare
cu suportul FAO și va fi implementat de către actorii naţionali
responsabili în domeniu.

MOLDOVA ȘI UCRAINA AU DISCUTAT PROBLEMA TAXELOR
LA IMPORTUL DE PRODUSE UCRAINENE
Experţii Moldovei și Ucrainei au
susţinut la Chișinău consultări pe marginea problemei introducerii taxelor la
importul de produse din carne și lactate,
precum și de ciment din Ucraina. Experţii au analizat relaţiile comercial-economice între cele două ţări după adoptarea
de către Guvernul Moldovei a hotărârii
privind introducerea până la 31 decembrie 2016 a taxelor vamale la importul
de produse din carne și lactate, precum
și de ciment din Ucraina.

Potrivit comunicatului Ministerului Economiei,
experţii din Moldova au menţionat că hotărârea în
cauză are un caracter temporar și este orientată
spre protecţia pieţei externe de importul masiv din
Ucraina înregistrat în ultima perioadă, în special,
după introducerea de către Rusia a embargoului
asupra produselor ucrainene.
Partea ucraineană și-a exprimat îngrijorarea
în legătură cu măsurile adoptate de Moldova,
solicitând informaţii suplimentare privind importul
mărfurilor din Ucraina în ultima perioadă. Grupurile
de experţi au convenit să acorde în termen restrâns

informaţii adiţionale cu privire la evoluţia importului
între cele două ţări și impactul acestei decizii asupra
producătorilor și economiei Moldovei și Ucrainei.
Viceprim-ministrul, ministrul Economiei, Octavian Calmîc, va întreprinde în perioada 6-7 iunie
curent o vizita de lucru la Kiev, în vederea menţinerii
unor relaţii tradiţional stabile de cooperare comercial-economice cu Ucraina, unde va susţine negocieri cu prim-vicepremierul, ministrul Dezvoltării
Economice și Comerţului al Ucrainei, Stepan Kubiv,
și va discuta cu el relaţiile comercial-economice
între cele două ţări.

ȘEDINŢA CONSILIULUI PE FILIERA DE PRODUS
„SFECLĂ DE ZAHĂR, ZAHĂR ȘI PRODUSE PROCESATE”
La iniţiativa Asociaţiei ,,Uniunea Producătorilor de Zahăr din Moldova”, Consiliul pe filiera
de produs „Sfeclă de
zahăr, zahăr și produse
procesate” s-a întrunit în
ședinţă pentru a analiza situaţia din ramură
pentru anul trecut și
rezultatele semănatului
în anul 2016. La ședinţă
au participat producătorii de sfeclă de zahăr,
producătorii de zahăr,
consumatorii industriali.
Membrii Consiliului au
examinat situaţia pe piaţa
autohtonă şi cea regională
a zahărului în anul 2015 și
gradul de executare a exportului de zahăr în limitele
prevederilor Acordului de
Liber Schimb Aprofundat
şi Cuprinzător (DCFTA).
Participanţii la ședinţă au
constatat că mari suprafeţe
de sfeclă de zahăr au fost
supuse unor cataclisme
precum seceta din anul
2015, vânturi puternice,
îngheţuri în nordul republicii, ploi cu grindină. Astfel,
seceta din vara anului 2015
a dus la scăderea recoltei în
comparaţie cu anul 2014.
Dacă în anul favorabil 2014
au fost recoltate 1290,5
mii tone de sfeclă de zahăr,
în anul 2015 s-au recoltat

circa 551,6 mii tone sfeclă.
Totodată, în urma îngheţurilor din aceasta primăvară
unele gospodării au fost
nevoite să însămânţeze
repetat terenurile. În pofida
dificultăţilor înregistrate,
producătorii de zahăr spun
că situaţia este satisfăcătoare. De asemenea, producătorii au menţionat problema
irigării, invocată anterior și
de fermierii din alte ramuri.
În acest sens, ministrul
Eduard Grama a informat
că a solicitat sprijinul FAO
pentru efectuarea unui studiu privind rezervele de apă
de pe teritoriul Republicii
Moldova. Totodată, conducerea ministerului a îndemnat
producătorii să întreprindă
toate măsurile pentru a
nu majora preţul la zahăr,
care este un produs social.
La iniţiativa lui Alexandru

Slusari, membrii Consiliului
au votat pentru expedierea
unei adresări către Guvern
cu solicitarea de a sprijini producătorii de sfeclă
de zahăr care au avut de
suferit în urma îngheţurilor
și furtunilor de praf, precum
și pentru soluţionarea în
termeni proximi a problemei irigării. Menţionăm că,
datorită aplicării tehnologiilor avansate, folosirii
seminţelor sfeclei de zahăr
cu productivitate înaltă,
folosirii tehnicii performante, mijloacelor de siguranţă
a plantelor etc., recolta de
sfeclă de zahăr permanent
crește. Productivitatea
sfeclei de zahăr a crescut de
la 13,0 t/ha până la 33,0 t/
ha (medie pe ultimii 3 ani),
iar în anul favorabil 2014
– 42,8 t/ha. Notă: Consiliul
pe filiera de produs „Sfeclă

de zahăr, zahăr şi produse
procesate” a fost constituit
prin Ordinul Ministerului
Agriculturii şi Industriei
Alimentare în anul 2010, în
baza Legii privind organizarea şi funcţionarea
pieţelor produselor agricole
şi agroalimentare(nr. 257
din 27.07.2006). Unul din
scopurile principale ale Consiliului constă în stimularea,
promovarea şi dezvoltarea
activităţii pe filieră în beneficiul partenerilor filierei.
Crearea Consiliului pe filiera
de produs, a contribuit esenţial la dezvoltarea creşterii
sfeclei de zahăr şi pieţei
zahărului autohton, devenind o platformă productivă de comunicare dintre
producătorii de sfeclă de
zahăr, producătorii de zahăr,
consumatorii industriali şi
organele publice.

MĂSURI DE PREVENIRE
A INTRODUCERII ÎN ŢARĂ
A ORGANISMELOR
DĂUNĂTOARE
Guvernul a aprobat în cadrul
ședinţei de miercuri, 25 mai, modificări și completări la Hotărîrea
Guvernului privind măsurile de
urgenţă din domeniul fitosanitar
pentru a preveni introducerea şi
răspândirea în Republica Moldova
a unor organisme de carantină.
Potrivit modificărilor, legislaţia
naţională în domeniu a fost completată cu măsuri de prevenire
a introducerii și răspândirii în
Republica Moldova a organismelor
dăunătoare: Epitrix cucumeris
(Harris), Epitrix similaris (Gentner),
Epitrix subcrinita (Lec.) şi Epitrix
tuberis (Gentner) şi a Xylella
fastidiosa (Well şi Raju). Potrivit
specialiștilor, aceste organisme
pot cauza efecte dăunătoare
pentru plantele sensibile precum
cultura cartofului şi respectiv viţa
de vie.
Proiectul aprobat conţine
reglementări privind: a) condiţiile
pentru importul în ţară a plantelor
specificate provenind din alte ţări,
în care organismele specificate
sunt prezente; b) efectuarea investigaţiilor în zonele infectate şi
zonele din raza acestora cu privire
la prezenţa şi natura organismului
specificat; c) cerinţele faţă de
înregistrarea, supravegherea şi
statutul unităţilor de producţie
precum şi inspecţiile, prelevarea
probelor, testarea şi transportarea
plantelor specificate pentru asigu-

rarea că plantele importate sunt
indemne de prezenţa organismului
specificat; d) cerinţele specifice pentru circulaţia plantelor
crescute cel puţin o perioadă
într-o zonă demarcată sau care
au circulat printr-o astfel de zonă;
e) efectuarea controlului anual în
scopul depistării prezenţei organismului specificat pe teritoriul
ţării întru prevenirea introducerii
şi răspândirii acestui organism;
f) stabilirea zonelor demarcate
pentru eradicarea organismului
specificat şi prevenirea răspândirii acestuia. Totodată, proiectul
conţine cerinţe specifice care
trebuie implementate de către
Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor în ceea ce privește
controlul, prelevarea probelor,
testarea și transportarea plantelor
specificate, pentru a asigura că
plantele importate sunt indemne
de prezenţa organismelor specificate astfel cum prevăd cerinţele
UE. Documentul este elaborat de
Ministerul Agriculturii și Industriei
Alimentare în conformitate cu
Planul naţional de armonizare
a legislaţiei și transpune două
directive UE.
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IMPLEMENTAREA CREDITULUI DE 100 DE MILIOANE DE EURO,
STOPATĂ DE GUVERNUL POLONIEI,
VA FI EXAMINATĂ DE DEPUTAŢI ÎN PARLAMENT
Comisia parlamentară pentru agricultură și
industrie alimentară va
trimite o sesizare Parlamentului Republicii Moldova pentru a examina, în
cadrul plenului, situaţia
stopării procedurii de
implementare a Creditului Polonez. Decizia a fost
luată de către membrii
Comisiei. În ședinţa de
miercuri, 25 mai.
Membrii Comisiei parlamentare au relatat că în
prezent au fost acceptate
șase dosare ale agricultorilor
moldoveni de către Polonia,
însă două au fost întoarse și
au rămas să fie examinate 4
documente.
„Suma totală a creditului
pentru aceste 6 dosare este
de 14,5 milioane euro. Am
fost rugaţi de partea polonă
ca timp de 45 de zile să nu

mai trimitem dosare. Astfel,
procedura de implementare a
creditului a fost stopată până
examinează aceste dosare”, a
declarat ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare,
Eduard Grama, citat de Realitatea.md.
Președintele Comisiei
parlamentare pentru agricultură și industrie alimentară,
Radu Mudreac, a subliniat că

în prezent, din 100 mln. euro
promise de Polonia, agricultorii din Republica Moldova
încă nu au putut beneficia de
bani, deși o parte au fost primiţi de ministerul Finanţelor
încă în iunie 2015.
„Vom face o sesizare
către Parlament privitor la
evaluarea situaţiei create
cu Creditul Polonez, ca să
nu ajungem apoi să vină

ministrul Finanţelor cu un
raport. Dacă mergem în acest
tempou, ne vor trebui zeci
de ani pentru a implementa
acest proiect. Trebuie să vedem care-i motivul frânării,
să fie claritate cine stopează
această procedură. Trebuie
urgent să găsim soluţia,
poate chiar să schimbăm
hotărârea de Guvern. Este
necesară și o ședinţă urgentă
cu ministrul Finanţelor”, a
precizat Mudreac.
Creditul de 100 milioane
de euro este acordat Republicii Moldova pentru o perioadă
de 25 de ani, cu rata anuală
de 0,15% și o perioadă de graţie de cinci ani. Banii urmează
a fi folosiţi pentru restructurarea sectorului agricol, în
special a fermelor specializate
în producţia de produse agricole tradiţionale (lapte, carne),
precum și a altor produse
agricole competitive.
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GUVERNUL A APROBAT RAPORTUL
PRIVIND EXECUTAREA BUGETULUI
DE STAT PE ANUL 2015
Guvernul a
aprobat Raportul
privind executarea
bugetului de stat pe
anul 2015.
Potrivit proiectului, statul a avut
venituri de 28054,6
milioane de lei și
cheltuieli 30101,1
milioane de lei.
Astfel deficitul înregistrat înregistrat pentru
anul trecut este de 2046,5
milioane de lei.
În Raportul respectiv
sunt expuse datele privind executarea bugetului
de stat pentru anul 2015,
inclusiv intrări de împrumuturi și granturi interne
și externe, utilizarea
fondurilor și mijloacelor
speciale.
Ponderea veniturilor bugetului de stat în

bugetul public naţional a
constituit 64,2 %, iar ca
pondere în PIB - 23,1 %,
iar cea a cheltuielilor a
constituit 64,9 %, iar ca
PIB - 24,7 la sută.
La situaţia de la 31
decembrie 2015, soldul
datoriei de stat a însumat 1337,0 milioane de
dolari SUA - datorie de
stat externă și 7225,4
milioane de lei - datorie
de stat internă. Ponderea
datoriei de stat în PIB
pentru aceeași perioadă
este de 27,5 %.

ȘAPTE SATE DIN REPUBLICA MOLDOVA VOR OBŢINE FINANŢARE EXTERNĂ
PENTRU DEZVOLTARE SOCIOECONOMICĂ
Șapte sate din Republica
Moldova vor obţine pentru
prima oară finanţare externă pentru dezvoltarea unei
Strategii de dezvoltare socioeconomică a localităţii, în
perioada 2016-2020. Despre
aceasta anunţă serviciul
de presă al Ministerului
Construcţiilor și Dezvoltării
Regionale.
Agenţia de Dezvoltare
Regională Centru (ADR Centru)
în parteneriat cu Centrului de
informare pentru autorităţile
locale(Solidarity Fund PL in
Moldova) au selectat, în urma

unui concurs, șapte localităţi din
Regiunea de Dezvoltare Centru
ce vor beneficia de susţinere
pentru elaborarea Strategiilor de
dezvoltare socio-economică în
perioada 2016-2020. Proiectul
va fi realizat cu suportul Agenţiei
SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID), Ministerului
Afacerilor Externe al Poloniei,
notează oficial.md.
În acest context, primarii
din localităţile cîștigătoare s-au
întrunit în ședinţă la ADR Centru
pentru a cunoaște etapele elaborării Strategiilor de dezvoltare
socio-economică a localităţii
pentru perioada de programare

2016-2020, inclusiv metodologia utilizată, aspectele tehnice
ale procesului și modalităţii de
colaborare a autorităţilor publice
locale cu experţii implicaţi în
proces.
„În prima etapă a proiectului-pilot a fost organizat
concursul și selectate localităţile. Astfel, autorităţile locale
din Cobusca Nouă, Anenii Noi;
Oxentea, Dubăsari; Cotul
Morii, Hîncești; Ţareuca, Rezina;
Zubrești, Strășeni; Verejeni,
Telenești; Floriţoaia Veche, Ungheni vor beneficia de asistenţă
în procesul de elaborare a documentelor de planificare. Scopul

este de a încuraja administraţiile
publice locale să elaboreze
strategii de dezvoltare pentru a
identifica resurse şi soluţii pentru
problemele comunităţilor”, a
precizat Eduard Ungureanu,
director interimar al Agenţiei de
Dezvoltare Regională Centru.
Totodată, Eduard Ungureanu
a subliniat că au fost selectate
localităţi rurale cu populaţia pînă
la cinci mii de locuitori şi care
anterior nu au beneficiat de o investiţie în acest context, precum
și au avut prioritate localităţile
de dispun de un Plan urbanistic
general.
Menţionăm că acest concurs

s-a desfășurat în perioada
26.04.2016 – 11.05.2016 și
a vizat localităţile rurale din
Regiunea Centru. De asemenea,
proiectul pilot este realizat
cu suportul generos al poporului american și polon oferit
prin intermediul Agenţiei SUA

pentru Dezvoltare Internaţională
(USAID) şi de către Ministerul
Afacerilor Externe al Republicii
Polone, implementat de Centrul
de Informare pentru Autorităţile
Locale/Solidarity Fun PL în Moldova în colaborare cu Agenţia de
Dezvoltare Regională Centru.

4 MILIOANE DE EURO PENTRU MODERNIZAREA ALIMENTĂRII CU APĂ
Agenţia Elveţiană pentru Cooperare și Dezvoltare și Agenţia Austriacă
pentru Cooperare au semnat cu Ministerul Mediului al Republicii Moldova
acordul privind implementarea proiectului „Consolidarea cadrului instituţional în sectorul alimentării
cu apă și sanitaţie din
Republica Moldova”.
Proiectul vizează dezvoltarea sectorului de alimentare cu apă și sanitaţie, costă
4 400 000 de euro, este pe
deplin finanţat de Elveţia și
Austria și se va desfășura
pentru o perioadă de 3 ani și
jumătate, din anul 2016 până

în 2019. Scopul general al
acestui proiect ţine de îmbunătăţirea sănătăţii populaţiei
Moldovei privind maladiile
legate de apă.
„Pregătirile pentru
semnarea acordului au durat
2 ani, noi susţinem financi-

ar acest proiect, în timp ce
Republica Moldova este cea
care trebuie să-l implementeze. Trebuie să fie clar că tot
suportul vine direct către Ministerul Mediului și toate instituţiile Apă-Canal din toate
raioanele. Elveţia și Austria

vor urmări foarte minuţios
și atent procesul de implementare pentru a se sigură
că acesta va fi unul transparent în beneficiul populaţiei
din raioane”, a declarat șeful
Biroului de Coordonare al
Cooperării Tehnice, Gerhard

Schaumberger, semnatarul
din partea Austriei.
Ministrul Mediului, Valeriu Munteanu, a specificat
că „Republica Moldova are o
necesitate undeva de aproximativ 2 miliarde de euro
pentru a asigura toţi cetăţenii
cu apă și sanitaţie. Din păcate,
în ultimii 25 de ani de independenţă am aprovizionat
oamenii cu apă și cu sanitaţie
cum am putut, mai mult cu
apă mai puţin cu sanitaţie, iar
procesul de administrare este
destul de defectuos”.
Astfel, implementarea
proiectului, drept rezultat, va
moderniza reţeaua de monitorizare a apelor, actualizarea
normelor și standardelor

tehnice. Vor fi create un Sistem Informaţional Resurselor Apei - SIRA și Cadastrul
Apelor. Iar de săptămâna
viitoare, va fi întocmit Comitetul pentru Coordonare care
va monitoriza implementarea
proiectului „Consolidarea
cadrului instituţional în
sectorul alimentării cu apă
și sanitaţie din Republica
Moldova”.
Partenerii proiectului din
partea Republicii Moldova
sunt Cancelaria de Stat,
Ministerul Sănătăţii, Ministerul Dezvoltării Regionale și
Construcţiilor, Agenţia Apele
Moldovei, Asociaţia Moldova
Apă-Canal, CALM, APL și
Societatea Civilă.
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METODE MAI BUNE DE PREDARE

ÎN 6 UNIVERSITĂŢI DIN MOLDOVA

În șase universităţi din Moldova metoda de predare
pentru unele programe de la licenţă va fi centrată pe
student și pe studiile active, orientate spre soluţionarea
problemelor. Acest lucru va fi posibil graţie implementării proiectului Erasmus+ „Metoda de învăţare bazată
pe problemă” (PBLMD). Mai mulţi profesori din universităţile din Moldova care participă la acest proiect au
efectuat vizite de lucru în câteva centre universitare de
peste hotare, pentru a afla mai multe despre învăţarea
centrată pe student, transmite IPN.

Coordonatorul proiectului, profesor în cadrul
universităţii din Aalborg,
Danemarca, Romeo Ţurcan, a spus că începând cu
vara anului 2017, potenţialii studenţi vor avea
posibilitate să aplice la
concursul de admitere la
programele de studiu licenţă dezvoltate în cadrul
proiectului PBLMD.
Este vorba despre
licenţă în administrarea
afacerilor de la Academia de Studii Economice
din Moldova, licenţă în
administraţia publică din

cadrul Universităţii de
Stat din Bălţi, licenţă în
administrarea afacerilor
și antreprenoriat de la
Universitatea de Stat din
Cahul.
De asemenea, în proiectul PBLMD vor fi inluse
și licenţele în drept de la
Universitatea de Stat din
Moldova, studiile în medicină de la Universitatea
de Medicină și Farmacie
„ Nicolae Testemiţanu” și
licenţele în design industrial și IT de la Universitatea Tehnică.
Astfel, reprezentanţii

celor șase instituţii de
învăţământ în colaborare cu profesorii din UE,
revizuiesc și îmbunătăţesc
programele de studii pentru ca viitorii specialiști
să fie mai bine pregătiţi
profesional. De asemenea,
la aceste specialităţii,
studiile vor fi centrate pe
probleme concrete, pentru
care studenţii vor trebui
să găsească soluţii reale.
Mihail Gavriliuc,
prorector relaţii internaţionale USMF, a spus că
proiectul este o „metodă
relativ nouă de învăţare a

vechilor probleme”, în care
se pune accent pe munca
în echipă, unde toţi studenţii au aceeași nivel de
pregătire. „Noi pregătim
curricula în baza căreia
va fi creată o nouă modalitate de studiere, vrem
să-i trimitem pe cei mai
buni studenţi la facultăţile
unde se practică această
metodă, pentru ca să se
întoarcă acasă să o relateze. Aceasta metodă nu
poate fi copiată de undeva,
ea trebuie implementată”, a menţionat Mihail
Gavriliuc.

CUM VA FI ORGANIZATĂ ÎN ACEST AN

UN PERICOL ASCUNS 
ODIHNA DE VARĂ A ELEVILOR PLUMBUL DIN VOPSEA
Guvernul a aprobat Hotărârea cu
privire la organizarea odihnei de vară
a copiilor şi adolescenţilor în sezonul
estival 2016. Potrivit documentului,
Executivul recomandă autorităţilor publice locale
să acorde gratuit
25% din totalul de
bilete elevilor care
au obţinut performanţe la studii sau
sunt învingători la
olimpiadele şcolare
şi extraşcolare, precum şi copiilor din
familiile defavorizate şi beneficiare
de prestaţii sociale.
Restul biletelor urmează să fie
comercializate la un
preţ de 20 la sută
din costul total. În
acelaşi timp, Casa
Naţională de Asigurări Sociale urmează
să achiziţioneze şi să

distribuie, în limita
bugetului disponibil,
foi de odihnă pentru
copii şi adolescenţi.
Conform estimărilor,
costul unei zile de
odihnă pentru un copil va varia între 120
şi 183 de lei. Actul
aprobat mai prevede că Ministerul
Educaţiei va suporta
cheltuielile pentru
participarea a 100 de
elevi din România la
taberele de vară din
Republica Moldova
şi pentru 45 de copii
care vor merge la tabăra de vară a Francofoniei. De asemenea, vor fi organizate
rute turistice pentru
vizitarea de către
aceștea a obiectivelor şi localităţilor
turistice. În acelaşi
timp, vor fi achiziţionate bilete pentru
elevii din instituţiile
de învăţământ din
partea de est a Republicii Moldova şi

oraşul Bender. Monitorizarea aprovizionării taberelor de
odihnă cu echipamentele medicale
şi medicamentele
necesare, precum şi
supravegherea sanitaro-epidemiologică,
va fi asigurată de
Ministerul Sănătăţii,
iar ordinea şi securitatea publică - de
Ministerul Afacerilor
Interne.
Conform documentului, lucrările de
pregătire şi dotare cu
utilaj al taberelor de
odihnă şi întremare
a sănătăţii copiilor
şi adolescenţilor,
inclusiv a celor cu
sejur de zi, urmează să fie finalizate
până pe 23 mai a.c.,
iar conformitatea
acestora cu condiţiile
minime admisibile va
fi verificată de reprezentanţii administraţiei publice locale de
circumscripţie.

La Chișinău și-a desfășurat
lucrările un seminar în cadrul
căruia au fost prezentate
exponenţilor din 17 ţări un set
de instrumente regulatorii
pentru elaborarea legislaţiei
privind plumbul din vopsea.
Din cele 17 ţări care participă la eveniment, doar cinci au
raportat că au introdus controale
obligatorii din punct de vedere
juridic pentru plumbul din vopsea. La nivel mondial, 65 de ţări
au raportat că nu au prevederi
legale obligatorii în acest sens,
în timp ce pentru alte 71 de ţări
nu există informaţii. Între timp,
studii efectuate în 37 de ţări au
arătat că noi vopsele cu conţinut
ridicat de plumb sunt disponibile
pe scară largă consumatorilor din
multe părţi ale lumii[i]. Chiar și
în statele unde această chestiune este reglementată prin lege,
vopseaua cu conţinut de plumb a
fost utilizată în locuinţe și clădiri
mai vechi, înainte de instituirea
controalelor.
“Copiii din Europa și din întreaga lume au dreptul să se joace
și să picteze fără riscul unui pericol grav pentru sănătate. Soluţiile
alternative la plumbul din vopsea
sunt foarte răspândite și ieﬅine.
UNEP are plăcerea să ajute statele
care iau măsuri pentru eliminarea
definitivă a acestui pericol, după
alte succese pe plan mondial”, a
subliniat Jan Dusik, Directorul
Oficiului Regional UNEP pentru
Europa.
Cadrul legal al Republicii
Moldova cu privire la deşeuri și
substanţe chimice se concretizează deja, se arată într-un comunicat al ministerului mediului.
Un proiect de lege cu privire la
deşeuri a trecut de prima lectură
în Parlament, iar unul cu privire
la substanţe chimice va trimis în
curând Guvernului spre aprobare.
Guvernul Republicii Moldova ”își

exprimă angajamentul de a
promova cadrul de politică și
reglementare privind substanţele
chimice, în contextul tratatelor
internaţionale privind mediul,
la care Republica Moldova este
parte. Referitor la reglementarea
plumbului în produse, inclusiv
în vopsele, Guvernul Republicii
Moldova a înaintat Parlamentului
o iniţiativă legislativă, elaborată
de către Ministerul Mediului şi
aprobată de Guvern, privind modificarea şi completarea legislaţiei
de mediu prin care se stabileşte
interdicţii şi restricţii pentru
producerea, importul, plasarea pe
piaţă şi utilizarea unor substanţe chimice periculoase, inclusiv
plumbului în vopsea, carburanţi,
şi alte produse”, a subliniat ministrul Munteanu.
Notă: Interzicerea plumbului
în vopsea a fost discutată pentru
prima dată la nivel internaţional
de către Liga Naţiunilor, în anii
`20 ai secolului trecut. OMS consideră expunerea la plumb drept
unul din primele zece pericole
mondiale pentru mediu și sănătate. Otrăvirea cu metale poate
afecta pe viaţă sănătatea copiilor,
inclusiv prin IQ scăzut, dificultăţi de învăţare, hipertensiune și
convulsii.
Setul de instrumente regula-

torii este elaborat de Alianţa Globală pentru Eliminarea Vopselei
cu Plumb, care este condusă în
comun de UNEP și OMS și are ca
obiectiv eliminarea plumbului din
vopsea pe plan mondial până în
anul 2020.
Ţările în curs de dezvoltare înregistrează cea mai mare creștere
a consumului de vopsea, dar în
general nu au reglementări care
împiedică utilizarea plumbului
în vopsea. La seminar participă
oficiali și experţi în politici din următoarele ţări: Albania, Armenia,
Azerbaidjan, Belarus, Bosnia şi
Herţegovina, Georgia, Kazahstan,
Republica Kârgâzstan, Muntenegru, Republica Moldova, Republica
Serbia, Republica Uzbekistan,
Federaţia Rusă, Tadjikistan, Fosta
Republică Iugoslavă a Macedoniei,
Turkmenistan și Ucraina.
Obiectivul de Dezvoltare
Durabilă 12 (modele durabile de
consum și producţie) are ca scop
”gospodărirea ecologică raţională
a substanţelor chimice și a tuturor deșeurilor pe tot ciclul de viaţă
al acestora, în conformitate cu
cadrele internaţionale convenite,
și reducerea semnificativă a eliminării acestora în aer, apă și sol,
pentru a minimiza impacturile lor
negative asupra sănătăţii umane
și mediului” până în 2020.
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CALITATEA PRODUSELOR LACTATE,
ÎN VIZORUL ANSA

Despre calitatea produselor lactate
autohtone se vorbește mult în ultima
perioadă. Conţinutul acestora este
subiect de discuţie în contradictoriu.
Pentru a pune punctele pe i, Directorul
General adjunct al Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor, Ion
Toma, venit în faţa reprezentanţilor
mass media. Responsabilul din cadrul
ANSA a explicat că, odată ajuns pe piaţă, un produs lactat poate fi deja considerat inofensiv, având în vedere că trec
prin o serie de controale și procese de
autorizare.
Totodată, controalele efectuate periodic
pe piaţa produselor lactate din Republica
Moldova scot în lumină o serie de încălcări.
Cele mai frecvente dintre ele se referă la
nerespectarea condiţiilor de igienă. Lista este
completată de nereguli de ordin documentar. De asemenea, se întâmplă foarte des ca
procentul de grăsimi indicat pe ambalajul
produselor lactate comercializate pe piaţa
autohtonă să nu corespundă cu cel conţinut,
în realitate în produs. În cazul depistării
unor încălcări de igienă, produsul devine
neconform și respectiv, periculos pentru

sănătatea consumatorului. În astfel de
situaţii, agentului economic îi este eliberată
o prescripţie, căreia trebuie să i se conformeze. Astfel, ANSA asigură în totalitate
supravegherea domeniului de fabricare a
produselor lactate, afirmă Ion Toma.
Reprezentantul ANSA s-a referit și la
laptele praf, folosit de către procesatori la
producerea lactatelor. „Laptele praf este
utilizabil, dar cu condiţia ca consumatorul
să fie bine informat. Aplicarea informaţiei
pe ambalaj trebuie să fie vizibilă, scrisă citeţ.
Toată informaţia este pentru consumator
care este obligat să citească tot, inclusiv ceea
ce este scris mărunt”, a spus Ion Toma.
În Republica Moldova sunt în jur de 100
de gospodării de creștere și întreţinere a vacilor mulgătoare. În Republica Moldova avem
un șeptel de vaci mulgătoare de aproximativ
150 de mii de capete. De asemenea, în ţara
noastră sunt aproximativ 23 de întreprinderi
de procesare a laptelui și fabricării produselor din lapte. Plasarea pe piaţă a produselor
lactate e divizată în 2 segmente: sănătatea
animalelor și colectarea și procesarea produselor lactate. Inofensivitatea materiei prime
depinde primordial de sănătatea animalelor
și respectarea regulilor sanitar-veterinare în
procesul de colectare și procesare a laptelui.
În acest sens, sunt efectuate teste de laborator în conformitate cu Programul National
privind sănătatea animalelor. Conformitatea
produselor lactate se efectuează atât de către
producător prin sistemul intern de control
al calităţii, precum și în cadrul controlului
oficial de stat, pentru a determina respectarea normelor privind etichetarea produselor
și corespunderea acestora cu componenţa
produsului.

Ion Toma a ţinut să menţioneze că
responsabil de calitatea produselor lactate
este în primul rând producătorul, acesta
fiind obligat să se conformeze cerinţelor
normative privind procesarea materiei prime
și plasarea pe piaţă a produselor finite,
stipulate în Hotărârea de Guvern nr. 611 din
05.07.2010 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Lapte și produse lactate”.
R. Moldova exportă produse lactate cum
ar fi brânzeturi, unt și îngheţată în ţări precum Rusia, Ucraina, Kazahstan și, respectiv,
în unele ţări arabe. Dat fiind faptul că importul depășește exportul, a fost emisă Hotărâ-

rea Guvernului din 06.05.2016 privind introducerea măsurilor comerciale de protejare a
pieţei interne a Moldovei. Astfel, importul de
lapte condensat și frișcă cu adaos de zahăr
a fost limitat la 1 mie de tone; chefir, iaurt
și smântână – 1 mie de tone; unt, îngheţată,
cașcaval și brânză – 750 de tone. Depășirea
acestor cote se va impozita cu 10-20%, iar
cotele nu vizează importul de lapte în vrac și
lapte praf.
În încheiere, Ion Toma a precizat că
ANSA colaborează cu experţii internaţionali
în domeniul siguranţei alimentelor pentru
a racordarea produselor lactate la cerinţele
UE pentru a fi exportate și în tarile europene, iar în acest sens R. Moldova trebuie
să întreprindă o monitorizare complexă a
întregului circuit, pornind de la sănătatea
animalelor și până la plasarea produsului
finit pe piaţă.

EVALUAREA REVIZIEI DE PRIMĂVARĂ ÎN SECTORUL APICOL
În conformitate cu recomandările Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor din 16.03.2016
nr. 01-6/481, pentru reglementarea activităţii în
apicultură de către subdiviziunile teritoriale, au
fost instituite comisii raionale de evaluare a reviziei de primăvară în ramura apiculturii la prisăcile
din teritoriul republicii dispuse sezonului apicol
2016. Grupurile de lucru instituite au evaluat situaţia în ramura apiculturii dispuse sezonului apicol
2016, concomitent acordând consultaţii respective
deţinătorilor apicoli pe problemele zooveterinare de
creștere, ameliorare, exploatare raţională a albinei
melifere, profilaxiei bolilor, administrarea medicamentelor permise și obţinerii produselor apicole
calitative ş.a. în perioada respectivă. Totodată, au
fost cercetate respectarea cerinţelor sanitar-veterinare la prisăcile deţinătorilor de albini cât și
evidenţa zootehnică în ramură.
În total pe republică au
fost supuse examinării 3486
de stupine cu un număr de
124.026 familii de albine. Pe
parcursul perioadei respective a procesului de evaluare
în ramură au fost documentate și înregistrate examinarea situaţiei în teritoriu
în acest domeniu. De către
majoritatea deţinătorilor
de stupine au fost aplicate
măsuri concrete de protecţie împotriva maladiilor

infecţioase și parazitare ale
albinelor.
În rezultatul efectuării
evaluării situaţiei în ramură
sa constatat că majoritatea
relativă a stupinelor de
albine au fost îndestulate
cu o cantitate suficientă de
hrană pentru perioada rece
a anului și create condiţii
necesare către perioada de
iarnă. Starea albinelor ieșite
din iernat este satisfăcătoare. În raioanele republicii a

fost înregistrată o mortalitate de 3077 familii s-au
2,48% din tot lotul examinat
cu 1590 (2,38%) familii
mai puţin comparativ cu
perioada respectivă a anului
precedent.
Mortalităţi în masă,
provocate de boli infecţioase
nu s-au depistat. Au fost înregistrate cazuri de otrăvire

utilizarea preparatelor la
profilaxia şi tratarea bolilor
fără consultarea şi asistenţa
veterinară, iresponsabilitatea unor apicultori în acest
domeniu. Astfel de cazuri au
fost fregvente în raioanele
Edineţ - 294 familii, Soroca
- 219 familii, Făleşti-282
familii, Călăraşi-271familii, Anenii Noi-191 familii,

intenţionată în raionul Glodeni, s. Duşmani 105 familii
de albine, probele de material patologic expediate în laborator au depistat pesticid
organo-fosforic. Alte cazuri
de mortalităţi a albinelor au
avut loc din motive de lipsă
de experienţă şi cunoştinţe
în ramură a deţinătorilor,

Comrat-148 familii şi altele.
Un număr mărit de mortalităţi s-au determinat în
raioanele Anenii Noi-8,3%,
Călăraşi-7,1%, Edineţ-6,2%,
Soroca-6,1%, Glodeni-5%,
ş.a.
De la 0,1 pînă la 0,5
%, s-au înregistrat relativ
mortalităţi în raioanele Don-

duşeni, Căuşeni, Dubăsari şi
mun.Chişinău.
În raioanele Cantemir,
Ialoveni, Sîngerei, ŞtefanVodă,Ungheni nu au fost
stabilite mortalităţi în masă.
Conform planului de
acţiuni pentru remedierea
situaţiei în domeniul apicol
au fost în total prelevate
4174 probe fiind cercetate
în laboratoarele teritoriale
şi CRDV, majoritatea lor
având rezultate negative.
Totodată au fost depistate
pozitive 179 probe şi anume:
Făleşti-30 probe - varooză,
Călăraşi-55 probe - varooză,
Criuleni-88 probe - varooză,
Cantemir-2 probe-nozematoz, 1 probă-Acarapidoz,
Cahul-2 probe-nozematoz,
mun.Chişinău-1 probăvarooză.
Pentru prelucrarea
familiilor de albine cu scop
de profilaxie şi combatere
a maladiilor permanent
sunt folosite numai produse
farmaceutice de uz veterinar
permise în RM.
În perioada respectivă
de catre membrii comisi-

ilor de lucru în teritoriu
au fost expuse propuneri
şi recomandări în vederea
lichidării neajunsurilor,
înbunătăţirii expluatării
raţionale a albinelor melifere, profilaxiei bolilor şi
administrării medicamentelor permise în RM.
Totodată au fost stabilite
un şir de solicitări şi propuneri din partea apicultorilor
şi anume:
Modificarea şi comletarea Legii apiculturii nr.70
din 30.03.2006;
Implicarea statului la
comercializarea produselor
apicole;
Respectarea utilizării în
conformitate cu normele
în vigoare a chimicalelor la
protecţia culturilor agricole
şi celor silvice fără avertizarea deţinătorilor de albine.
Materialele parvenite
din teritoriu a grupurilor
de lucru au fost acumulate, sistematizate și stocate
la Serviciul supraveghere
zootehnică ANSA
Sursa: ansa.gov.md
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JURNALIȘTI ȘI BLOGGERI LA BENEFICIARII DE GRANTURI POSTINVESTIŢIONALE
„MANAGEMENTUL DURABIL AL TERENURILOR”
Pe data de 24 mai
2016 a fost organizată o
vizită de studiu pentru
reprezentanţi ai massmedia și bloggeri la
beneficiarii programului
de granturi post-investiţionale „Managementul
Durabil al Terenurilor”
din cadrul proiectului
Agricultura Competitivă
în Moldova (MAC-P).
Activitatea a fost organizată de către Mișcarea
Ecologistă din Moldova,
Unitatea Consolidată
pentru Implementarea şi
Monitorizarea Proiectelor
în Agricultură (UCIMPA), cu
sprijinul informaţional al
Asociaţiei Jurnaliștilor de
Mediu și Turism Ecologic
din R. Moldova (AJMTEM).
O echipă formată din
12 jurnaliști și un consultant din cadrul UCIMPA, în

persoana dlui Igor Bujor,
au vizitat 2 fermieri din
regiunea de Nord a ţării
și au documentat istoriile de succes ale acestora.
Primul agricultor vizitat,
Igor Tcaci, din localitatea
Hiliuţi (raionul Rîșcani), a

LA COSTEȘTI AU ÎNCEPUT
LUCRĂRILE DE RECONSTRUCŢIE
ȘI MODERNIZARE A STAŢIEI
DE EPURARE A APELOR UZATE
Lucrările de reconstrucţie și modernizare a staţiei
de epurare a apelor uzate
din orașul Costești, raionul
Râșcani, au fost lansate
marţi, 24 mai. La faţa locului
s-au întrunit reprezentanţi
ai Agenţiei de Dezvoltare
Regională Nord, ai Agenţiei
de Cooperare Internaţională a Germaniei (GIZ), ai
Primăriei comunei Costești
și antreprenorul responsabil
de efectuarea lucrărilor. De
asemenea, la eveniment
au participat responsabilul
tehnic, care va supraveghea
executarea lucrărilor de construcţie, precum și autorul
de proiect.
Lucrările se vor desfășura
în cadrul proiectului-pilot „Îmbunătăţirea serviciilor
de apă și canalizare în raionul
Râșcani”, implementat de ADR

Nord din sursele financiare
oferite de Guvernul Germaniei
prin intermediul GIZ.
Valoarea estimativă a
lucrărilor de reconstrucţie
și modernizare a staţiei
de epurare din Costești se
cifrează la 6.016.162 de lei,
suma totală a investiţiilor din
cadrul proiectului, până în
prezent, fiind de circa 20,84 de
milioane de lei.
Staţia de epurare a apelor
uzate reabilitată va îmbunătăţi calitatea serviciilor de
canalizare-epurare prestate
celor peste 2200 locuitori
ai orașului Costești și ai
satului Duruitoarea Veche. În
același timp, staţia de epurare
reconstruită și modernizată în
baza tehnologiei nepoluante
va asigura epurarea eficientă
a apelor reziduale și va preveni poluarea solului și a apei
râului Prut.

investit în procurarea de
utilaj agricol (semănătoare
pentru grâu cu tehnologia
No-till) pentru un management durabil al terenurilor,
iar cel de-al doilea, Nikolai
Kiktenko, din localitatea
Rediul de Sus, raionul

Fălești, a înfiinţat iazuri
anti-erozionale pentru
acumularea apei pluviale.
Ambii și-au rambursat o
parte a investiţiei efectuate
– de până la 20 mii dolari
-, prin intermediul proiectului MAC-P, componenta

„Managementul Durabil al
Terenurilor”.
Participanţii la vizita
de studiu au văzut și aflat
cum funcţionează și ce
randament dau utilajele
agricole destinate prelucrării solului cu ajutorul
tehnologiei No-till, au
vizitat câmpurile agricole
și loturile demonstrative
cultivate cu utilaje No-till,
au văzut cum arată iazurile
anti-erozionale destinate
acumulării apei pluviale
folosită, ulterior, la irigarea culturilor agricole și
a plantaţiilor de material
săditor. Ambii beneficiari
ai liniei de granturi postinvestiţionale, fermieri
cu multă experienţă, au
evidenţiat importanţa și
beneficiile implementării
practicilor și tehnologiilor
care îmbină agricultura cu
ecologia.

De menţionat că granturile post-investiţionale „Managementul durabil al terenurilor”, oferite în cadrul
proiectului MAC-P, sunt
destinate producătorilor
care aplică practici agricole
prietenoase mediului. Linia
de granturi este deschisă în
cadrul proiectului MAC-P
(Agricultura Competitivă în
Moldova), finanţat din fondurile Băncii Mondiale, Guvernului Suediei, Facilităţii
Globale de Mediu și Guvernului Republicii Moldova. În
prezent este în desfășurare
cel de-al patrulea apelul
de granturi MDT, doritorii fiind invitaţi să aplice
dosarele până la 30 iunie
2016, la oficiile teritoriale
ale Agenţiei de Intervenţie
și Plăţi pentru Agricultură
(AIPA). Mai multe detalii pe
paginile www.aipa.gov.md,
www.capmu.md

ANTREPRENORII DIN REPUBLICA MOLDOVA
AU POSIBILITATEA SĂ BENEFICIEZE DE SUPORT
FINANCIAR ÎN CADRUL PROGRAMULUI COSME
Circa 40 de antreprenori
din Republica Moldova, au participat marţi, 24 mai, la primul
eveniment de informare despre
Programul European pentru
Competitivitatea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (COSME).
Evenimentul a fost organizat
de către Organizaţia pentru
Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM),
care este Punctul Naţional de
contact al Programului COSME
în Republica Moldova, în parteneriat cu Consiliul Naţional
al Tineretului din Moldova
(CNTM) şi Reţeaua de Transfer
Tehnologic a Moldovei (RTTM).
Participanţii au fost informaţi
că Republica Moldova este prima
ţară-membru al Parteneriatul
Estic, care a aderat la COSME.
Prin intermediul acestui Program,
antreprenorii, inclusiv tinerii, din
Moldova pot beneficia de suport în
următoarele domenii: facilitarea
accesului la noi pieţe, în special
pe teritoriul Uniunii Europene,
promovarea antreprenorialului şi
culturii antreprenoriale, crearea
unor condiţii favorabile pentru înfiinţarea și dezvoltarea afacerilor.
Pentru Republica Moldova costul
anual de participare la acest bloc
de priorităţi este în valoare de
aproximativ 52 mii euro.
La Program pot aplica
organizaţiile de suport a afacerilor
din RM, IMM-uri, antreprenori,
administraţii naţionale și regionale. O precondiţie a punerii
în practică cu succes a acestor

instrumente financiare este
crearea unui parteneriat eficient
între instituţiile UE și organizaţiile
de suport în afaceri din Republica
Moldova destinate să furnizeze un
acces sporit la finanţările pentru
antreprenori.
Potrivit moderatorilor, bugetul
total al Programului COSME
pentru perioada 2014-2020 este

de 2,3 miliarde €, cu o alocare
de 275 de milioane € în 2014,
în creștere treptată până la 430
de milioane € în 2020. Acest
lucru înseamnă că oportunităţile
pentru participarea cu succes la
COSME vor crește pe parcursul
desfășurării programului.
După ce Guvernul Republicii Moldova a semnat Acordul
de participare în acest Program, responsabilitatea pentru
implementarea lui și utilizarea
beneficiilor acestuia rămâne pe
seama organizaţiilor de suport al
IMM-urilor.
Programul COSME reprezintă o oportunitate inedită pentru
promovarea competitivităţii

întreprinderilor din Republica Moldova, oferind acces la finanţare și
condiţii cadru pentru lansarea și
dezvoltarea afacerilor. Programul
COSME este destinat cooperării
industriale internaţionale, educării
în vederea dezvoltării spiritului
antreprenorial și internaţionalizării
intreprinderilor prin intermediul
reţelei Enterprise Europe Network
(EEN). ODIMM, alături de partenerii
săi din consorţium – Camera de
Comerţ și Industrie, Agenţia pentru
Inovare și Transfer Tehnologic și
Reţeaua de Transfer Tehnologic
din Moldova asistă IMM-urile din
Republica Moldova să acceseze
fondurile EEN, în scopul identificării partenerului de afaceri interesat.

NOTĂ: Programul European pentru Competitivitatea
Întreprinderilor Mici şi Mijlocii
(COSME) este un instrument
de sprijin financiar al Comisiei
Europene pentru susţinerea
competitivităţii IMM-urilor. Bugetul Programului constituie 2,5
miliarde euro și urmează să fie
implementat pe o perioadă de 6
ani. Programul prevede acordarea suportului pentru 39 000 de
întreprinderi din ţările Europei,
care vor putea crea sau păstra
29 500 de locuri de munca și va
lansa anual 900 de noi produse,
servicii sau procese. Acordul
privind participarea Republicii
Moldova la Programul pentru
Competitivitatea Întreprinderilor şi a Întreprinderilor Mici şi
Mijlocii 2014 – 2020 (COSME)
a fost semnat la 29 septembrie
2014. Republica Moldova a
achitat contribuţia de participare
în Programul COSME pentru
anii 2014-2015. În prezent se
identifică resursele financiare
pentru onorarea contribuţiei
pentru anul 2016.
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MOLDOVA VA INTENSIFICA COOPERAREA
CU ŢĂRILE CSI ÎN DOMENIUL SANITARVETERINAR
Moldova va semna noul acord privind
cooperarea în domeniul sanitar-veterinar
cu ţările CSI. Potrivit unui comunicat al
Comitetului Executiv al CSI, noua redacţie a
acestui document a fost aprobată de reprezentanţii ţărilor Comunităţii la reuniunea
Consiliului interguvernamental privind cooperarea în domeniul sanitar-veterinar a CSI,
susţinută în Belarus.
Moldova a fost reprezentată la forum
de către vicedirectorul general al Agenţiei Naţionale pentru
Siguranţa Alimentelor Vsevolod
Stamati. Membrii
Consiliului, care sînt

conducătorii serviciilor veterinare ale
statelor membre ale
CSI, au aprobat proiectele noii redacţii
a Acordului privind
cooperarea în domeniul sanitar-veterinar din 12 martie

IMPORTANT PENTRU TRANSPORTATORI:

TARIFUL ROVINIETEI
SE VA MAJORA
Tariful rovinietei
(impozitul auto în
România) pentru o zi
perceput mașinilor de
transport marfă cu
grautatea mai mare de
3,5 tone și mai mică
sau egală cu 7,5 tone
va fi majorat cu 4 euro,
până la 11 euro, cel
pentru o săptămână va
fi ridicat cu 7 euro, iar
tariful pentru 30 de zile
va fi urcat cu 3 euro, și
va costa 55 de euro. În
ce privește tariful perceput pentru o rovinietă
valabilă un an, acesta
va fi de 550 de euro,
faţă de 320 de euro în
prezent, scrie profit.ro.
Majorările sunt pregătite doar pentru mașinile
de transport marfă, nu și
pentru cele de transport
persoane, și trebuie avizate și de către Parlament,
fiind deocamdată aprobate
de Guvern prin proiect de
lege.
Pentru vehiculele de
transport de marfă cu
greutate între 7,5 și 12
tone, exceptând rovinieta
pentru o zi - care va fi de
11 euro în loc de 7 - și cea
pentru 12 luni - care va fi
de 635 de euro în loc de
560 -, tarifele vor scădea, după cum urmează:
pentru șapte zile: 31 de
euro (faţă de 35, cât este
în prezent); pentru 30
de zile: 63 de euro (faţă
de 91); pentru 90 de zile:
180 de euro (faţă de 210),
notează profit.ro.
Referitor la vehiculele
de transport de marfă cu

greutate mai mare sau
egală cu 12 tone (cu maximum trei axe), rovinieta
pentru o zi va fi de 11 euro
în loc de 9 euro, pentru
șapte zile va fi de 36 de
euro (faţă de 45 euro, cât
este acum); pentru 30 de
zile va fi de 72 de euro
(faţă de 117 euro); pentru
90 de zile va fi de 205
euro (faţă de 270 euro), iar

pentru un an tariful va fi
în continuare de 720 de
euro.
În schimb, pentru vehiculele de transport marfă
cu greutatea mai mare
sau egală cu 12 tone, cu
minimum 4 axe (inclusiv),
încadrate în categoria F,
preţul rovinietei este menţinut atât la valabilitatea
pentru o zi (11 euro), cât
și la valabilitatea pentru
un an (1.210 euro). În privinţa celorlalte tipuri de
perioade, tarifele scad faţă
de cât sunt în prezent, iar
cea pentru 30 sau 90 de
zile va costa mai puţin
(121 de euro, faţă de 143,
respectiv 350 de euro, faţă
de 374).
Tarifele pentru celelalte categorii de vehicule
(pentru transport persoane
și pentru transport marfă

cu masa totală maximă
autorizată de până la 3,5
tone) rămân la nivelul
aplicat în prezent, relevă profit.ro.
Având în vedere că
modificarea tarifelor nu
este aplicată și la vehiculele de transport persoane,
vor apărea în această
situaţie două noi categorii
de vehicule, H și G, care

reprezintă vehiculele de
transport persoane cu mai
mult de 9 locuri pe scaune
(inclusiv conducătorul
auto) și maximum 23 de
locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto)
și, respectiv, vehicule de
transport persoane cu mai
mult de 23 de locuri pe
scaune (inclusiv conducătorul auto). Aceste tipuri
de vehicule sunt cuprinse,
în prezent, în categoriile
C și, respectiv D. Pentru
prima categorie vor fi
percepute tarife cuprinse
între 4 euro (rovinietă valabilă o zi) și 320 de euro
(valabilitate un an), în
timp ce pentru vehiculele
cuprinse în categoria H
preţurile rovinietei variază
între 7 euro (valabilitate o
zi) și 560 de euro (pentru
12 luni).

1993 și Regulamentului Consiliului
interguvernamental
pentru cooperarea
în domeniul sanitar-veterinar din
26 decembrie 1995,
definitivate, luînd în
considerare sugestiile expuse în cadrul
discuţiei. Secretariatul Consiliului i s-a
solicitat să introducă
proiectele definitivate ale redacţiei noi a
Acordului și Regulamentului în Comitetul Executiv al CSI
pentru examinarea

ulterioară în ordinea
stabilită.
Agenţia Naţională pentru Siguranţa
Alimentelor menţionează că noul acord
privind cooperarea
în domeniul sanitarveterinar cu ţările
CSI este orientat spre
facilitarea conlucrării statelor-membre
CSI în domeniul
sanitar-veterinar.
Acesta prezintă un
set de reguli unificate ale supravegherii
sanitar-veterinare
de stat la transpor-

tarea internaţională
şi interstatală a
încărcăturilor animaliere şi a produselor
acestora. În plus,
Moldova va avea
acces la sistemul
electronic Argus,
care va oferi posibilitatea de a comunica
direct cu serviciile
sanitar-veterinare
din statele-membre
ale CSI, pentru a
sigura monitorizarea
comună a exportului şi importului de
produse alimentare
şi nonalimentare.

PIAŢA INTERNĂ A SUA „SE SUFOCĂ”
DIN CAUZA SUPRAOFERTEI
DE CEREALE, CARNE ȘI LAPTE
Piaţa din SUA este
suprasolicitată din
cauza ofertei de cereale, carne, lapte și mai
ales brânză. „Excesul
de brânză estecatât de
mare încât pentru a
rezolva această problemă, fiecare american
în acest an ar trebui să
mănânce cel puţin 1,5
kg de brânză” – scrie
publicaţia ”The Wall
Street Journal”.
La sfârșitul lunii martie a acestui an, rezervele
de brânzeturi au înregistrat în SUA un record de
540 de milioane de tone,
in crestere cu 11% comparativ cu anul trecut. Preţurile au scăzut dramatic!
Surplusul nu poate fi
exportat nicăieri: în alte
ţări, potrivit autorului
acestei publicaţii, există o
supraofertă, mai mult, ele
nu mai sunt interesate de
importuri din cauza întăririi continue a dolarului.
Producătorii sunt
obligaţi să scadă preţurile
pentru produsele agricole,

dar situaţia nu s-a schimbat, deoarece puterea
de cumpărare oricumnu
crește.
Între timp, supraoferta
de brânzeturi reprezintă
doar vârful iceberg-ului
care caracterizează criza
în domeniu. Dacă ritmul
creșterii producţiei de lapte se va menţine, sectorul
ar putea ajunge să bată
toate recordurile anterioare în ceea ce privește
producţia. În prezent, rezervele de lapte sunt atât
de împovărătoare pentru
agricultori și procesatori,
încât industria a început
să caute noi modalităţi de
a le stoca.
Cu toate acestea, suferă
doar agricultori și producători. Pentru americanii
de rând supraproducţia
înseamnă mai curând ieftinirea produselor alimentare. În luna aprilie, preţurile de consum au scăzut
cu 4,3%, comparativ cu
aceeași lună a anului trecut. Potrivit prognozelor,
carnea de vită în acest an
se va ieﬅini cu 2%, iar cea

de carne de porc - cu 0,5%.
Experţii nu văd o ieșire din
această criză – doar dacă
americanii vor mânca mai
mult.
Situaţia actuală s-a
creat în condiţiile în care
în urmă cu doi ani, exporturile aduceau venituri
mari, iar fermierii au
început să-și extindă producţia, inclusiv efectivele
de animale și păsări. Cu
toate acestea, din cauza
creșterii dolarului faţă de
alte valute, în ultimii ani,
puterea de cumpărare a
pieţelor externe a scăzut
brusc, partenerii străini au
început să renunţe la contractele încheiate abandoneze acordurile anterioare,
drept rezultat, producţia a
inundat piaţa internă.
Conform prognozelor
Ministerului Agriculturii
al SUA, o situaţie mai
benefică ar fi în cazul exportului de soia, deoarece
cererea de export pentru
acest produs este în continuă creștere.
Sursa: Newsru.com
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„FOOD & DRINKS  2016” 
EVENIMENT IMPORTANT AL INDUSTRIEI
ALIMENTARE DIN REPUBLICA MOLDOVA
Miercuri, 25 mai, la Chișinău a avut loc deschiderea oficială a expoziţiilor
internaţionale „Food & Drinks”, „Food Technology”, aflate la cea de-a XXIII-a
ediţie şi „Packaging. Depot” – ediţia a XXI-a. Evenimentul reuneşte reprezentanţi
ai pieţei de produse alimentare, cei mai mari furnizori de echipamente, retaileri şi facilitează intrarea pe piaţa din Moldova de noi
produse şi mărci, îmbunătăţeşte calitatea vieţii populaţiei prin promovarea pe piaţă a produselor alimentare
şi băuturilor organice de înaltă calitate. La expoziţiile
specializate participă reprezentanţi atât din ţară cât și
de peste hotare (România, Ucraina, Belarus, Spania).

Prezent la eveniment,
Ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare Eduard
Grama a a apreciat efortul
depus pentru organizarea
acestor expoziţii specia-

lizate. „Aceste expoziţii
oferă spaţii propice pentru
comunicarea profesională
între specialişti şi consumatori, fiind astfel un model
eficient de promovare a

produselor pe piaţa naţională, precum şi o modalitate eficace de studiere a
cererii şi de testare a noilor
produse, un teren prielnic
pentru trasarea noilor proiecte investiţionale. Scopul
primordial al evenimentelor
este menţinerea relaţiilor
unui parteneriat prosper şi
viabil cu agenţii economici
străini, precum şi conformarea la standardele pieţei
europene”, a precizat ministrul Eduard Grama.
Expoziţiile internaţionale specializate de produse

alimentare şi materii prime
pentru producerea acestora
se vor desfășura în perioada 25-29 mai 2016, la CIE
Moldexpo. În cadrul ediţiei
din acest an pentru prima
oară producătorii vor avea
posibilitatea nu doar să-şi
prezinte produsele, dar şi să
încheie contracte de livrare
a mărfii direct pe raﬅurile
celor mai mari reţele de
magazine. Evenimentul se
desfășoară cu suportul oficial al Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare
al Republicii Moldova.

ODIMM VA OFERI CONSULTANŢĂ TINERILOR
ÎN INIŢIEREA PROPRIILOR AFACERI

AGEPI VĂ INVITĂ LA UN SEMINAR ÎN DOMENIUL
PROPRIETĂŢII INTELECTUALE
ȘI PROMOVAREA AFACERILOR

Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii
(ODIMM) a semnat un acord de parteneriat cu Consiliul Naţional al Tineretului din Republica Moldova (CNTM),
structură care întrunește 46 de organizaţii de tineret din raioanele ţării.

În perioada 6-7 iunie, Agenţia de Stat
pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI)
în colaborare cu Organizaţia Mondială a
Proprietăţii Intelectuale (OMPI), va organiza la Chișinău seminarul naţional
„Rolul semnelor distinctive în dezvoltarea afacerilor”.

Potrivit Iuliei Iabanji, director general
ODIMM, semnarea acordului va facilita
accesul tinerilor la instruirile, seminarele și
workshop-urile organizate de instituţie în
cadrul programelor sale, în special, Programul Naţional de Abilitare Economică a
Tinerilor (PNAET), Gestionarea Eficientă a
Afacerilor (GEA) etc. În acest sens, tinerii
vor putea beneficia și de facilităţile oferite
de cele 9 incubatoare de afaceri în care
activează 150 de rezidenţi, deschise de
ODIMM în raioanele ţării. La rândul său,
Terentie Carp, președintele CNTM, a salutat
iniţiativa Organizaţiei pentru Dezvoltarea
Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii

Evenimentul este destinat agenţilor economici, asociaţiilor de producători și fermieri
din Republica Moldova și are drept scop
promovarea utilizării obiectelor de proprietate intelectuală (mărci comerciale, design
industrial, indicaţii geografice, alte semne
distinctive) în calitate de instrumente pentru
dezvoltarea afacerilor și creșterea competitivităţii la export a produselor și serviciilor autohtone, precum și întru realizarea Planului
de acţiuni AGEPI-OMPI pentru anul 2016.
În cadrul seminarului vor fi puse în
discuţie subiecte ce ţin de semnele distinctive, cum ar fi marca de produs, designul

de iniţiere a parteneriatului și a menţionat
că activităţile și programele ODIMM le vor
permite tinerilor din cadrul organizaţiilor să se orienteze mai ușor în domeniul
afacerilor și să creeze noi locuri de muncă.
Reprezentanţii celor două organizaţii au
convenit să elaboreze un program educaţional în acest sens și să desfășoare în
parteneriat evenimente dedicate abilitării
economice a tinerilor.

industrial etc. și rolul acestora în promovarea
imaginii întreprinderii, inclusiv recomandări
practice privind elaborarea și utilizarea mărcii și a designului industrial pentru promovarea unei afaceri de succes și rolul protecţiei
acestora la nivel naţional și internaţional.
La seminar sunt invitaţi să participe atât
reprezentanţi ai întreprinderilor, inclusiv din
sectorul întreprinderilor mici și mijlocii, cât
și orice alte persoane interesate de domeniul
promovării afacerilor.
Evenimentul se va desfășura în perioada
6-7 iunie, în incinta Hotelului Radisson Blu,
Sala de Conferinţe “Răut”, str. Mitropolit
Varlaam, 77.
Participarea la seminar este gratuită, în
limita locurilor disponibile. Formularul de
înregistrare poate fi expediat pe adresa de email:seminare@agepi.gov.md sau la numărul
de fax: (022) 440094, până la data de 27 mai
2016. Înregistrarea este valabilă numai după
confirmarea din partea organizatorilor.

GRANT DE 3 MILIOANE EURO PENTRU MODERNIZAREA CETNORD
Guvernul a aprobat proiectul de
lege privind ratificarea Acordului de
grant dintre Republica Moldova, SA
CET-Nord și BERD pentru finanţarea
proiectului de reabilitare a sistemului termoenergetic din municipiul Bălţi. Documentul, semnat la 1
aprilie curent, stipulează că suma
de 3 milioane de euro va fi alocată
de Fondul Parteneriatului Europei de
Est pentru Eficienţă Energetică și de
Mediu (E5P).
Proiectul prevede retehnologizarea
centralei termice care funcţionează pe
bază de cărbune în centrală termică
pe bază de biocombustibil, instalarea

a trei motoare pe gaz cu capacitatea
de 4,4 MW, fiecare pentru generarea
simultană de energie termică și electrică. De asemenea, se are în vedere
substituirea pompelor de reţea şi
montarea convertizoarelor de frecvenţă la instalaţiile de pompare, instalarea în blocurile locative a 169 puncte
termice individuale etc. În rezultatul
implementării proiectului de modernizare a sistemului termoenergetic din
Bălţi vor beneficia de energie termică
la tarife accesibile circa 100 000 de
consumatori. De asemenea, locuitorii
municipiului vor beneficia de un mediu
mai curat, cu emisii minime de CO2 şi
alte gaze cu efect de seră. Proiectul de

modernizare a sistemului termoenergetic din municipiul Bălţi are un buget
total de 10 milioane de euro, dintre
care 3 milioane de euro constituie
grant acordat din mijloacele E5P, iar 7
milioane de euro credit acordat în 2015
de BERD întreprinderii SA “CET-Nord”.
Acesta este primul proiect din Moldova care beneficiază de finanţare din
fondul E5P. Partenerii care au contribuit
la acest fond pentru Republica Moldova
sunt Uniunea Europeană, Suedia, Cehia,
Danemarca, Estonia, Germania, Lituania,
Moldova, Norvegia, Polonia, România și
Republica Slovacă. Fondul are un capital
de 180 milioane de euro și este administrat de BERD.
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“AGROBION”
S P O R E Ș T E R O A DA

ȘI AJUTĂ PLANTELE PE TIMP DE SECETĂ
Despre îngrășământul AGROBION
agricultorii din Republica Moldova au auzit încă anul trecut.
Acest îngrășământ,
produs în Romania
i-a uimit cu rezultatele și eficienţa
sa pe mulţi dintre
cei care l-au folosit.
Produsul concentrat
lichid AGROBION
este relativ ieﬅin,
un litru costă 7euro.
Acest litru se dizolvă
la 200 litri de apă și
cu soluţia obţinută
se prelucrează foliar
prin stropire un hectar de plantaţii. Orice
cultură se poate prelucra cu AGROBION.
Cu AGROBION culturile se prelucrează cel
puţin odată – de două
ori, dar se recomanda
până la trei prelucrări, în dependenţă
de cultură.
AGROBION este
un concentrat lichid
de microelemente și
substanţe hrănitoare de
plante, toate extrase din
substanţe natural organice. Cu acest produs
se pot cultiva produse
agricole fără substanţe
chimice nocive solului și
omului. Se poate spune,
că AGROBION este un
produs ECO. Producătorii garantează și un spor
la roadă de cel puţin
20% - 45%. Aceasta au
demonstrat și testele
oficiale efectuate de
instituţiile speciale
care au certificat acest

produs în Uniune Europeană.
În ziarul nostru
am mai scris anterior
despre acest produs.
Unii agricultori -sau
interesat și l-au găsit în
România și la reprezentanţii AGROBION din
Chișinău și au procurat
ca să-l încerce. Iată ce
am aflat despre rezultatele obţinute de acești
agricultori.
Fermierul Gheorghii Airini din satul
Petrunea, raionul
Glodeni, a fost primul
care în anul 2015 a
procurat din Romania
o cantitate nu prea
mare de AGROBION și
a prelucrat porumbul,
floarea soarelui și soia.
Rezultatele au fost plăcute în acest an secetos.
Plantele ușor au rezistat
secetei și încă au dat un
spor la roadă de 20%
...30%. L-a încercat la
grădină și este foarte
mulţumit de rezultate.
Anul acesta producătorul, încă din toamnă
și-a făcut rezerve mai
mari de AGROBION.
Vasile Popa din
satul Negureni, raionul
Telenești deja a făcut
din AGROBION un
secret tehnologic. El,
într-un fel, a riscat și a
folosit îngrășământul.
Dar, riscul s-a meritat,
deoarece cu acest produs el a devenit un agricultor de succes. Este
un prim distribuitor de
legume la supermarketurile din Chișinău
și Bălţi. A livrat ceapă,
roșii, ardei, harbuji și

alte legume de pe câmpurile și solariile sale.
A salvat plantaţiile sale
de grâu de la secetă cu
o singură prelucrare cu
AGROBION și a obţinut
un spor considerabil la
roadă faţă de vecini.
În raionul Briceni,
Daniel Cucereavâi a hotărât să încerce AGROBIONUL la toate câte
le are în grădină și în
câmp și a rămas uimit
de rezultate. Fasolea a
crescut ca la nimeni. A
rezistat la secetă și i-a
adăugat bani în buzunar. Grădina lui este
o parcelă de succes la
toate legumele. Uimitoare au fost rezultatele
la roșii. Daniel a cules
două, trei roade.
Și Vladimir Cucerenco din Bulboaca, Aneni
Noi, a observat aceleași
rezultate și un spor de
45% la roada sa. Greu
de crezut, dar faptul
poate fi confirmat de
aceștia.
La Valea Perjii, raionul Taraclia, alt agricultor experimentator
Ion Bodarei a obţinut
rezultate bune la floarea soarelui, porumb
și grâu, de care este
mulţumit. Vasile Ţânţari
din satul Trinca raionul
Edineţ s-a bucurat de
rezultate bune la soia.
El a colectat 1 tonă de
soia la hectar, pe când
vecinii săi - numai
300 kg/Ha. Iar Viorica
Moroz din Cernoleuca
raionul Dondușeni a
obţinut la soia 1100 kg/
Ha, pe când vecinii numai 400 kg/Ha.

Exemple mai sunt.
AGROBIONUL a trecut
testările în Romania. Și
acolo mulţi agricultori
se bucură de rezultate.
AGROBIONUL are o
formulă unică în lume.
El se deosebește de alte
îngrășăminte și microelemente. Funcţionează
altfel. În formula sa nu
veţi observa procente
mari de azot, fosfor,
metale și altele. Proporţia
de microelemente este
foarte raţională. Însă
microelementele sunt
de dimensiuni foarte
mici, nano tehnologice și
pătrund rapid în frunzele și fructele plantelor.
Chiar atunci când planta
este bolnavă, când este
secetă, este ofilită și gălbuie, când porii celulelor

sunt închiși, planta ușor
primește AGROBIONUL
ca a doua hrană, ca un
medicament, care o ajută
să reziste și o stimulează
să producă mai multă
roadă. AGROBIONUL se
combină la stropire cu
oricare alte chimicale,
microelemente, pesticide,
sau îngrășăminte fără
probleme.

AGROBION este un
produs de o nouă
generaţie. Un produs
ECO care protejează solul, reduce din
îngrășămintele dăunătoare animalelor și
omului și încă adaugă bani în buzunar
agricultorului.

Datele de contact ale producătorului
în Romania sunt: +40 747534661; +40
799582180; +40 755939877. La aceste
telefoane se dă un bip, și agenţii producătorului vă sună din România. Nu
se cheltuie nici un bănuţ pentru aceste
sunete.
În Republica Moldova se pot procura
tranșe experimentale știinţifice de la
standul expoziţional – experimental.
Desigur, încă nu s-au importat cantităţi foarte mari, deoarece mai e nevoie
de unele proceduri, însă fiecare poate
încerca și experimenta pe anumite
eșantioane - în câmpurile și gradinele sale. Consultaţii și informaţii pot fi
obţinute la Chișinău, la tel: 069720984;
068191788.
Poșta electronică agrobion@yahoo.com.
Mai multă informaţie despre AGROBION
se poate găsi în numerele precedente ale
ziarului nostru și în internet.

LA CHIȘINĂU VOR FI PRODUSE DRONE
În Zona Antreprenorială Liberă „Expo-BusinessChișinău” va fi lansată producţia de drone. Compania moldovenească SRL „Icevo Consulting” a
devenit rezident al ZAL „Expo-Business-Chișinău”
în baza unui concurs, desfășurat la 31 martie.Timp
de 12 luni aceasta planifică să demareze producerea
dronelor, se arată într-un comunicat al agentului
economic, citat de publicaţia ”Logos Press”.
Investiţiile iniţiale
în acest proiect se estimează la 100 – 160 mii
de dolari. Totodată, vor fi
create 8 locuri de mun-

că – un număr relativ
mic, însă aceștia vor fi
specialiști de o calificare
înaltă, cu un salariu care
depășește media pe ţară.

La etapa iniţială volumul
de producere anual va
constitui circa 1 milion
de dolari. Însă ulterior
întreprinderea își va mări
volumul de producţie și
numărul de angajaţi. Dronele vor fi destinate, în
principal, pentru export.
Părţile componente ale
dronelor vor fi procurate
din străinătate, în special
din China, iar asamblarea
lor va fi realizată în ţara

noastră.
Potrivit noului rezident
al ZAL Expo-BusinessChișinău, în prezent,
în lume există circa 10

milioane de utilizatori
de drone. Aparatele de
zbor nepilotate de dimensiuni mici sunt folosite
atât de amatori, cât și de

companiile specializate,
iar domeniul de aplicare
a acestora se extinde pe
zi ce trece, dronele fiind
utilizate la supravegherea traficului rutier, în
scopuri de securitate, în
meteorologie, geologie,
agricultură.
Zona Antreprenorialului Liber este amplasată în capitală și ocupă
suprafaţa de 23,61 ha.
Aceasta a fost creată cu
scopul atragerii investiţiilor străine și a tehnologiilor.
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NOUA LEGE ANTITUTUN. EU MĂ LAS, DAR TU?

Fumătorii se vor simţi persoane non grata în spaţiile publice!
Din data de 31 mai intrăîn vigoare Legea antifumat. Asta înseamnă că din 31 mai, intră în vigoare una dintre cele mai dure
restricţii ale noii legi „antitutun” - limitarea locurilor în care
se va putea fuma. Nerespectarea noilor reguli prevede sancţiuni
dure, atât pentru proprietarii localurilor, cât și pentru fumători.

CUM RECUNOAȘTEM LEGUMELE
TRATATE CU CHIMICALE SAU CARE
AU STAT MULT PE TARABĂ
1. Cel mai bine este să cumpărăm
fructele și legumele în vrac, deoarece, dacă le luăm ambalate, riscăm să
nu apreciem prospeţimea și gradul
de maturizare al mărfii.
2. Tomatele se cumpără întotdeauna când au culoarea roșie și
sunt tari. Evident, la temperatura
ambientală, continuă procesul de
maturizare. Petele maro sau negre
sunt semne că produsul a început să
se strice.
3. Vânzătorii de legume au obiceiul de a stropi pe parcursul zilei marfa pentru menţinerea consistenţei,
însă trebuie avut în vedere că salata,
spanacul, legumele în foi, în general,
nu sunt mari iubitoare de umezeală.

cu picior. Pălăria ciupercii trebuie să
fie lipită de piciorul său. Petele maro
sau negre sunt semne că produsul a
început să se strice.
7. Caisele ţinute la temperatura
camerei continuă să se matureze,
însă, introduse în frigider, acest
proces încetează și, odată cu aceasta,
se pierde și aroma fructului proaspăt. Un fruct proaspăt și de calitate
trebuie să emane un parfum permanent.
8. Tecile de fasole verde care
nu sunt ferme (tari), castravetele și
dovlecelul moale, frunzele exterioare
ale verzei înmuiate arată că aceste
legume sunt pe tarabă de mai multe
zile.

Fumatul va fi interzis în
pieţe, în transportul public,
inclusiv în taxiuri, în staţiile
de așteptare, în parcurile de
distracţie, pe terenurile de
joacă, pe stadioane și chiar în
Piaţa Marii Adunări Naţionale,
în timpul desfășurării evenimentelor. Până și intrarea în
scara blocului va deveni spaţiu
închis pentru fumători, deoarece nu se va mai putea fuma în
încăperi cu acoperiș și cel puţin
trei pereţi!
Potrivit statisticilor oficiale,
fiecare al patrulea moldovean
este fumător. Majoritatea
dintre cei care fumează au între
20 şi 35 de ani. Prin adoptarea
Legii antitutun, autorităţile îşi
propun să implementeze un

program de reducere a riscurilor cauzate de inhalarea activă
sau pasivă a fumului de ţigară.
Manageri de restaurante,
totuși, sunt nemulţumiţi de
prevederile noii legi. Ei cer o
reglementare mai clară, dar şi
crearea unor fumuare în incinta
spaţiilor închise, aşa cum se
practică în multe ţări europene.
În plus, a fost creat chiar
și un grup de iniţiativă, numit
„Fumătorii Responsabili”.
Aceștia deja au întrezărit fisuri în lege. „Cerem revizuirea
acestei legi pentru că, unu la
mână, nu este prevăzută necesitatea expresă de a amenaja
locuri speciale pentru fumat
de către autorităţile publice,
de către localuri, nu este spe-

RIȘTI AMENDĂ DACĂ NU AI
POLIŢĂ MEDICALĂ
Pe parcursul anului trecut, 1324 de
persoane s-au ales cu amenzi pentru că
au încălcat termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă
medicală stabilite de legislaţie. Informaţia
a fost confirmată pentru e-medicina.md de
către Silvia Munteanu, șefa Serviciului de
informare și comunicare cu mass-media
al Companiei Naţionale de Asigurări în
Medicină.
Printre cei sancţionaţi se numără persoanele
care au achitat prima de asigurare după termenul stabilit de lege. Este vorba despre deţinători
de patentă, fondatori de întreprinderi individuale, persoane care au fost spitalizate de urgenţă,
dar nu aveau poliţă etc.
Conform modificărilor Codului Contravenţional efectuate în 2013, neplata primelor de

9. Morcovii care sunt strâmbi,
care nu sunt „perfecţi” și sunt mai
mici ne indică faptul că asupra lor
nu s-a intervenit cu produse chimice
în cantitate mare.
10. Și, deși nu suntem cultivatori,
ci consumatori, iată câteva informaţii și despre banane. O banană
coaptă nu trebuie să aibă puncte
maro. Aceste pete maro indică faptul
că maturitatea a fost depășită. Păstrarea în frigider face ca procesul de
maturare să fie întrerupt.
sursa: agrointel.ro

asigurare obligatorie de asistenţă medicală în
termenul stabilit de legislaţie se sancţionează
cu o amendă cuprinsă între 500 și 1100 de lei.
Pentru fiecare zi de întârziere, este achitată o
penalitate de 0,1% din suma datoriei.

PUFUL DE PLOP, OARE E ATÂT DE INOFENSIV???
Puful de plop ne dă
bătăi de cap în ultima lună
a primăverii. Deranjant şi
irritant, el provoacă strănut,
mâncărime, secreţie nazală
apoasă sau lăcrimare. Toate
acestea reprezintă simptome
unei alergii la particulele din
aer, de aceea este necesar să
apelaţi la un specialist!

Ca atare, când ajungeţi acasă, este
bine să uscaţi aceste legume sau să
le scoateţi din punga de plastic. În
caz contrar, riscaţi să se strice rapid.
4. În cazul prunelor sau strugurilor, ceara de deasupra fructelor are
tocmai menirea de a îndepărta apa.
Ca atare, umectarea acestora nu este
recomandată.
5. Piersicile coapte trebuie să fie
parfumate. Indiferent de culoarea
lor, piersicile coapte degajă un miros
persistent.
6. Ciupercile trebuie cumpărate

cificat parametrii şi condiţiile
acestor locuri pentru fumat.
În al doilea rând sunt interzise inclusiv şi ţigările electronice care nu reprezintă un
risc, inclusiv şi pentru nefumători. Fumătorii practic sunt
scoşi în afara legii şi nu li se
oferă o alternativă pentru a o
respecta”, afirmă Constantin
Dascăl, președinte „Fumătorii
Responsabili”.
Odată cu intrarea în vigoare
a Legii, localurile vor fi verificate, iar în cazul depistării neregulilor, vor fi aplicate amenzi.
În perspectivă, fumătorii decişi
să abandoneze viciul ar putea
beneficia de tratament gratuit
în cadrul programului unic de
asigurări naţionale.

Specialiștii afirmă că alergeni pot fi puful de la plopi,
polenul, frunzele, mucegaiul,
care se formează în frunzele din
copaci toamna, unele alimente
sau medicamente, praful, părul
de la animale, florile şi seminţele care înfloresc tîrziu.
Reacţia la alergeni o au persoanele ce suferă de rinită alergică. Această reacţie exagerată
cauzează inflamaţie şi simptome care afectează în principal
nasul, dar şi ochii, urechile, gîtul
şi gura. Este posibil ca organismul să nu aibă o reacţie alergică
din primul moment în care este
inhalată o substanţă alergenă,
precum polenul de iarbă. Cu

toate acestea, o dată următoare
va provoca o senzaţie de nas
înfundat sau de respiraţie anevoioasă. Acestea apar ca răspuns
al sistemului imunitar.
Este posibil ca rinita să se
fi instalat de mulţi ani (rinita
cronică). În acest timp, este
posibilă diminuarea sensibilităţii la aceşti alergeni, iar reacţia
corpului să nu mai fie la fel de
severă. De asemenea, este posibilă dezvoltarea unor complicaţii precum sinuzita şi infecţiile

otice. Rinita alergică este foarte
asemănatoare cu un tip de astm
cauzat de alergii (astm alergic).
Tratamentul rinitei alergice
Tratamentul pentru rinita
alergica presupune o medicamentaţie orală, una pe bază de
substanţe inhalate, imunoterapie şi injecţii pentru controlarea alergiei. Rinita alergică
este tratată cu spray nazal cu
soluţie salină sau care conţine
corticosteroizi, antihistamină şi
decongestive orale sau nazale.
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VINURI NONALCOOLICE PENTRU EXPORT... SĂ VEZI ȘI SĂ NU CREZI!
VINUL MOLDOVENESC, UTILIZAT
ȘI NU DOAR. CUM VĂ PATE IDEEA?
O fabrică de vinuri
din nordul ţării, singura
care produce în prezent
vinuri din struguri, fără
alcool, și care își comercializează produsele
doar pe piaţa de afară,
este interesată să livreze
acest produs și pe piaţa
internă. Este vorba despre Societatea pe Acţiuni „MOLD-NORD” din
Fălești. Potrivit portalului bani.md, reprezentanţii fabricii deja ar
fi expediat ministrului
Agriculturii, Eduard
Grama, un document
prin care solicită permisiunea de a certifica și
a comercializa pe piaţa
internă vinuri speciale
din struguri, fără alcool,
albe, roz și roșii.

Ludmila Netreba,
consultant „MOLD-NORD”,
susţine că fabrica își
dorește să intre și piaţa autohtonă cu aceste

produse, deoarece există solicitare din partea
consumatorilor. „Oamenii
le-au gustat pe la expoziţii
sau alte evenimente, le-au

plăcut și își doresc să le
găsească și în vânzare”, a
specificat Netreba.
„MOLD-NORD” produce vinuri fără alcool din
anul 2010, prin metoda
dealcoolizării sub vid la
temperaturi scăzute. Până
în anul 2015, compania
doar a prestat servicii, iar
din anul 2015, exportă
vinuri fără alcool pe piaţa
din Kazahstan, China și
SUA. Prima companie din
Republica Moldova care a
produs vinuri fără alcool a
fost Acorex Wine. Compania a lansat pe piaţă
primele vinuri non-alcoolice în urmă cu aproximativ
10 ani. Ceva mai târziu,
a renunţat însă la acest
produs, din cauza lipsei
cererii.

PENTRU CONTRAFACEREA
BRANDURILOR ITALIENE
Garda Financiară
din Italia a sechestrat 70 mii de litri de
vin care provenea din
Republica Moldova și
care era îmbuteliat sub
branduri celebre din
Italia, potrivit, citat
de agora.md.
Garda Financiară din
regiunea italiană Nizza
Monferrato, împreună
cu departamentul de
prevenire a fraudelor în

sub denumiri de origine protejata și cele de
origine controlată (DOP,
DOC și DOCG) din Italia,
care au fost obţinute din
material importat din
Republica Moldova. De
asemenea, organele de
anchetă au descoperit
iregularităţi în ceea ce
privește calitatea vinului
depozitat.
În mare parte au fost
falsificate brandurile italiene Barbera și Nebbiolo.

domeniul agroalimentar
au efectuat două inspecţii
în districtul industrial
Canelli-Santo Stefano
Belbo, unde „exista pericol de comitere a unor
infracţiuni care puteau
compromite dezvoltarea
sectorului industrial din
zonă”. Controalele au dus
la sechestrul a 70 de mii
de litri de vin îmbuteliat

Responsabilii acestor
întreprinderi au fost deferiţi organelor de drept din
Italia pentru fraudă în
comerţ și contrafacerea
mărfurilor cu indicaţie
geografică și denumire de
origine protejată. În plus,
a fost constatată evaziune fiscală pentru mărfuri
în valoare de peste 1,5
milioane de euro.

ORĂȘELUL EUROPEAN, ÎN INIMA MOLDOVEI
Ziua Europei a fost marcată la Chișinău pe 14 mai 2016. Delegaţia UE în Republica Moldova
a organizat „Orăşelul European”, care în acest an a fost amenajat în Grădina Publică „Ștefan
cel Mare şi Sfînt” din capitală.
Scopul acestui eveniment, devenit deja o
tradiţie în capitală, este
promovarea valorilor și
culturii europene. Vizitatorii „Orăşelului European”
au avut posibilitatea de a
comunica, de a participa
la activităţi interactive și
de afla mai multe despre
oportunităţile de studii,
cercetare şi alte domenii

de dezvoltare în cadrul
programelor Uniunii
Europene, dar și despre
obiectivele turistice și rutele turistice naţionale. Ei
au manifestat un interes
deosebit faţă de turismul
vitivinicol, gastronomic,
cultural, rural, solicitînd
materiale promoţionale,
pliante, harta Republicii
Moldova.

DEZVOLTAREA TURISMULUI RURAL STIMULEAZĂ DEZVOLTAREA
AFACERILOR LOCALE
Turismul în Republica Moldova are sorţi
de izbândă - în ţară se
lansează noi trasee turistice care au ca scop atât
promovarea locurilor frumoase, cât și stimularea
localnicilor de a iniţia
afaceri.
Un exemplu în acest
sens, sunt cele două trasee
turistice culinare care au
fost lansate în septembrie
2015 în satul Palanca,
Călărași. Traseele pentru
bicicliști, care au în medie
câte 35 de kilometri, cuprind toată comuna Hîrjăuca din care fac parte câteva
sate. Trei din patru sate –
Palanca, Mândra și Hîrjăuca
sunt locuite de o comunitate de ucraineni, iar în satul
Leordoaia locuiesc moldoveni. Populaţia ucraineană
a ajuns în aceste locuri în

anul 1818, când împăratul
Alexandru I al Rusiei a adus
în zonă peste 70 de familii
de ucraineni pentru zidirea
mănăstirii Hîrjauca.
Scopul acestor trasee
este de a dezvolta turismul
rural din zona Codrilor și a
descoperi atât peisaje unice
din ţară, cât și a tradiţiile
din zonă.
Punctul de pornire a
celor două trasee unde se
pot închiria bicicletele, este
muzeul Casa Părintească.
Datorită unui proiect implementat de Ministerul Afacerilor Externe a Guvernului
Polonez, care au donat aceste biciclete și echipamentul
necesar de întreţinere, acum
turiștii pot descoperi Codrii
Moldovei. Muzeul reprezintă
un loc plin de amintiri și
emoţii păstrate de Tatiana
Popa, cea care s-a născut în
această casă și acum are ca

scop renașterea tradiţiei și a
obiceiurilor locale.
De la Casa Părintească,
turiștii pot vizita câteva
destinaţii turistice din

zonă. Pe lângă mănăstirea
Hîrjauca, sanatoriul Codru
și păduri, vizitatorii pot descoperi meșteșuguri locale,
gospodari care cultivă fructe
și legume eco, și bucate culinare reprezentative pentru
această zonă.
Traseele au fost marcate astfel ca turiștii să facă
popasuri la anumite destinaţii. Una dintre acestea
este Casa Mierii din satul

Răciula. Constantin Stegărescu ne-a povestit despre
afacere sa cu mierea, care
a început-o în anii 2000.
Datorită acesteia, gospodarul și-a dezvoltat o afacere
în localitate. Bărbatul
spune că anual primește
în jur de șapte mii de
turiști atât din ţară cât și
de peste hotare. În curtea
sa, vizitatorii pot vedea
mai îndeaproape stupurile

de albine, pot participa la
extragerea mierii.
Un alt gospodar care a
aderat la proiect este și Efim
Stratan. După mai mulţi ani
petrecuţi la muncă peste
hotarele ţării, bărbatul a
hotărât să se întoarcă acasă
și să investească în agricultură. În sera de lângă
satul Frumoasa, acesta are
plantate legume care vor fi
crescute eco. „Noi ne dorim
ca oamenii să se alimenteze
sănătos. Iar cei care ne vor
vizita sera se vor convinge
de asta”, spune Dl. Stratan.
O altă destinaţie din
cadrul unui traseu turistic
din Călărași, este și Casa
Olarului din satul Hoginești.
Meșterul popular organizează anual deja de câţiva
ani un festival al olarilor
din ţară, unde sunt invitaţi
toţi doritorii de a încerca să
meșterească ceva din lut.
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TE INFORMEAZĂ LA TIMP,
OFERINDUŢI CELE MAI BUNE
ARGUMENTE ÎN ORICE NEGOCIERE!

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

Piaţa agricolă Edineţ
minim

maxim

mediu

Piaţa angro Bălţi
minim

maxim

mediu

Piaţa angro Chişinău
(Albişoara)
minim maxim mediu

26.05.2016

Piaţa agricolă Ungheni
minim

maxim

mediu

Piaţa agricolă Cahul
minim

maxim

mediu

LEGUME
Ardei dulce
Cartofi
Cartofi timpurii
Castraveţi
Ceapă galbenă
Ceapă verde (cozi)
Ciuperci Păstrăv/Veşenca
Ciuperci Shampinion
Dovlecei
Morcov
Morcov timpuriu
Ridiche neagră
Ridiche de lună
Roşii de seră
Sfeclă de masă
Sfecla de masa timpurie
Usturoi
Varză
Varză timpurie
Varză broccoli
Varză conopidă
Varză de pechin
Vinete

3.50
9.00
7.00
7.50
9.00
4.00
19.00
9.00
3.00
-

6.00
13.00
9.00
9.00
10.00
4.00
30.00
10.00
4.00
-

4.50
13.00
8.00
8.00
9.00
4.00
21.00
9.00
3.50
-

32.00
3.50
7.50
9.50
7.00
7.00
7.00
17.00
6.00
2.30
25.00
15.00
-

33.00
6.00
10.00
10.00
8.00
8.00
8.00
19.00
8.00
2.50
30.00
15.00
-

Banane
Căpşune
Cirese
Grepfrut
Lămâi
Mandarine
Mere
Mere Golden
Mere Idared
Mere Richard
Miez de nucă
Pepene verde (harbuz)
Pere
Portocale
Prune uscate

30.00
18.00
8.00
8.00
-

33.00
22.00
9.00
9.00
-

31.00
22.00
9.00
9.00
-

18.00
16.00
5.00
5.00
7.00
9.00
-

25.00
20.00
9.00
12.00
9.00
14.00
-

33.00
30.00
4.00
4.00
8.00
7.00
10.00
9.00
7.50
8.00
15.00
8.00
12.00
7.50
10.00
10.00
6.00
19.00
18.00
7.00
5.00
17.00
2.50
2.00
45.00
25.00
25.00
15.00
12.00
25.00
FRUCTE
26.00
20.00
20.00
18.00
18.00
18.00
38.00
12.00
7.00
8.00
9.00
8.00
8.00
12.00
12.00
15.00
5.00
28.00
15.00
-

30.00
8.00
11.00
12.00
10.00
18.00
15.00
12.00
12.00
7.00
25.00
7.00
17.00
5.00
48.00
28.00
15.00
30.00

30.00
4.00
7.00
9.00
8.00
15.00
12.00
10.00
10.00
6.00
18.00
5.00
17.00
2.00
45.00
25.00
12.00
25.00

25.00
5.00
10.00
13.00
8.00
35.00
30.00
12.00
7.00
10.00
4.00
20.00
8.00
12.00
50.00
6.00
3.00
20.00
18.00
-

45.00
8.00
15.00
20.00
10.00
35.00
30.00
16.00
10.00
12.00
5.00
28.00
10.00
15.00
55.00
8.00
5.00
25.00
20.00
-

40.00
7.00
12.00
18.00
9.00
35.00
30.00
15.00
9.00
10.00
4.00
25.00
10.00
15.00
55.00
8.00
4.00
25.00
20.00
-

35.00
4.50
6.00
9.00
8.00
25.00
6.00
8.00
8.00
25.00
8.00
1.50
28.00

35.00
4.80
7.00
10.00
8.00
25.00
7.00
9.00
9.00
25.00
8.00
2.00
28.00

35.00
4.50
6.00
10.00
8.00
25.00
7.00
9.00
9.00
25.00
8.00
1.50
28.00

27.00
30.00
20.00
19.00
40.00
15.00
16.00
12.00
14.00
22.00
5.00
30.00
18.00
-

26.00
20.00
18.00
18.00
38.00
12.00
8.00
8.00
12.00
15.00
5.00
28.00
15.00
-

20.00
15.00
6.00
8.00
6.00
8.00
40.00
30.00

30.00
20.00
7.00
15.00
10.00
15.00
75.00
40.00

25.00
20.00
6.00
10.00
8.00
10.00
75.00
35.00

25.00
20.00
20.00
23.00
35.00
23.00
8.00
10.00
23.00
-

25.00
22.00
20.00
23.00
35.00
23.00
9.00
12.00
23.00
-

25.00
20.00
20.00
23.00
35.00
23.00
8.00
10.00
23.00
-
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OFERTE COMERCIALE

PROBLEMA ACTIVITĂŢII
ÎN BAZĂ DE PATENTĂ
Viceprim-ministrul, Octavian
Calmîc, ministru al Economiei, a
convocat o ședinţă cu factori de
decizie de la ministerele Finanţelor,
Afacerilor Interne, Serviciul Vamal,
Inspecţia Financiară, Inspectoratul
Fiscal principal de Stat, Primăria
municipiului Chișinău și alte instituţii, în cadrul căreia s-a discutat
problema activităţii de întreprinzător în bază de patentă.

Perioada 13 - 26 mai 2016
OFERTE
Produs / Serviciu

Preţ

Cantitate

Varză timpurie

8 000
MDL

5t

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

Conopidă

18 000
MDL

2t

Mobil: +37369357289; Email: strungarubs@
mail.md

Porumb

3 000
MDL

100 t

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

10 t

Telefon: 022-58-31-15; Mobil: 069519501;
Email:

10 000 kg

Telefon: 022-58-31-15; Mobil: 069519501;
Email:

TORF

Până la finele lunii mai toate instituţiile de resort să analizeze pe dimensiunile sale rolul patentei din punct de
vedere economic, fiscal și social.
Octavian Calmîc a specificat că
ministerul Economiei pledează pentru
revizuirea sistemului de impozitare a
întreprinzătorilor individuali cu examinarea oportunităţii introducerii impozitului specific din activitate, simplificării
contabilităţii (partidă simplă) și introducerii unui raport unic pentru activitatea
micului business.
Până la finele lunii curente, Institutul Naţional de Cercetări Economice
al Academiei de Știinţe a Moldovei,
la comanda ministerului Economiei,
urmează să efectueze un studiu analitic privind avantajele și dezavantajele patentei de întreprinzător pentru
economia ţării, analizeze experienţa
ţărilor din regiune, etc. În baza studiului elaborat de Institutul Naţional

TORF Romanesc

de Cercetări Economice, analizelor și
propunerilor elaborate de grupul de
lucru interministerial, ministerul Economiei va organiza o masă rotundă cu
participarea societăţii civile, a tuturor
părţilor interesate privind eficienţa
sau ineficienţa utilizării în continuare
a patentei ca formă de activitate de
întreprinzător.
În cadrul ședinţei a fost examinată
și analizată situaţia la zi, fiind specificat
că la data de 18 mai curent, conform datelor Inspectoratului Fiscal principal de
Stat, în Republica Moldova activează în
bază de patent 18.295 de întreprinzători,
dintre care peste 12 mii în domeniul
comerţului. Conform datelor de la fisc, în
2015, în bugetul de stat, de la eliberarea
sau prelungirea patentei au fost acumulate circa 39 milioane de lei.

CARE SUNT CEI MAI SOLICITAŢI
SPECIALIȘTI PE PIAŢA MUNCII
Persoanele aflate
în căutarea unui job
au de ales în prezent dintr-un număr
de 8499 de locuri
de muncă vacante,
propuse de Agenţia
Naţională pentru
Ocuparea Forţei de
Muncă. Ca de obicei,
cele mai multe oferte,
6159, sunt destinate
persoanelor cu nivel
de instruire secundar
profesional, mediu
general și muncitorilor necalificaţi.

Astfel, pe piaţa muncii
sunt necesari 1843 lucrători în industria textilă
și confecţii, 505 lucrători
în domeniul vânzărilor și
487 lucrători calificaţi în
întreprinderi industriale. La mare căutare sunt
muncitorii auxiliari (782),
cei necalificaţi în agricultură (270) și îngrijitorii în
încăperi de producţie și
serviciu (98).
De cealaltă parte, pentru persoanele cu nivel de
instruire superior și mediu
de specialitate sunt dispo-

nibile cele mai puţine locuri de muncă, mai exact
2340 de oferte. Cei mai
solicitaţi sunt specialiștii
în sănătate (675), inspectorii (480) și specialiștii în
învăţământ (247).
Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă,
se pot adresa agenţiilor
teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă sau
pot accesa Portalul pieţei
muncii: www.angajat.
md, unde sunt postate
locurile vacante oferite în
fiecare raion, pe profesii.

15

Soie

3t

Contacte

satul Glinjeni, raionul Fălești; Telefon:
+37325971319; Mobil: +37379591851;
Email: bbujag@rambler.ru

Porumb

100 t

s. Scumpia, raionul Fălești; Telefon: ; Mobil:
069711106; Email: Fălești

Floarea soarelui

15 t

Fălești; Telefon: +373 69194851; Mobil:
+373 69194851; Email: amontibs@mail.md

Cireșe

10 t

Cireşe

15 t

Porumb

25 t

Răsad

60 000 unităţi

Cartofi

500 kg

Cumpar,
capusune, cireșe

1 000 €

s. Năvârneţi, raionul Fălești; Telefon: ; Mobil: +37378236034; Email: anton_seremet@
mail.ru
s. Năvârneţi, raionul Fălești; Telefon:
+373259 70375; Mobil: +373 68170357;
Email: victor_margina@rabler.ru
s. Albineţul Vechi, raionul Fălești; Telefon:
025970 411; Mobil: 068339923; Email: alina1985@mail.ru
s. Antoneuca, r. Drochia; Telefon: ; Mobil:
069194978; Email: ionjitari@mail.md
s. Mihăileni, r-l Râșcani; Telefon:
+37325677145; Mobil: +37369420296;
Email: iaztudor

10 t

Chișinău; Telefon: 068901339; Mobil:
068901339; Email: lazari.valera@mail.ru
str. Stefan cel Mare 195; Telefon:
023123233; Mobil: 078785878; Email: oﬃce.ecatalex@gmail.com
s. Valea Mare, r. Ungheni; Telefon: +373
23643230; Mobil: +373 68840400; Email:
apascaru@mail.md
s. Chirileni, r-ul Ungheni; Telefon: +373 236
75209; Mobil: +373 69325939; Email: dcalmaui@mail.ru

Soie, preţ mare.
Cumpăr
Cartofi timpurii

12 000
MDL

3t

Căpșune

20 000
MDL

2t

CERERI
Produs /
Serviciu

Preţ

Procurăm vite de
rasă
Cumpăr fructe de
tot felul și cereale la
preţ avantajos

Cantitate
10 unităţi

100 €

Cumpăr porumb

1 000 t

Contacte
s. Mihăileni, r-l Râșcani; Telefon:
+37325676222; Mobil: +37367252833;
Email: cepoiva@mail.ru
Chișinău; Telefon: 068901339; Mobil:
068901339; Email: lazari.valera@mail.ru
str. Stefan cel Mare 195; Telefon:
023123233; Mobil: 078785878; Email: oﬃce.ecatalex@gmail.com

Mai multe informații găsiți pe www.agravista.md
Responsabilitatea pentru veridicitatea ofertelor plasate aparține
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 FORD EXPLORER, anul 2011
Volumul motorului 4 000 cm³, benzină
Parcurs – 195 000 km
PREȚ INIȚIAL – 2 800 € (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
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REA

ABONA

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

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

DORIŢI SĂ LUAŢI PREŢ BUN

PM 21948

PE PRODUCŢIA CRESCUTĂ CU MULTĂ MUNCĂ?

©

ABONAMENTE LA ZIARUL AGROMEDIAINFORM
POT FI PERFECTATE ÎN TOATE OFICIILE POŞTALE

ŞI VEŢI PRIMI:

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

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

154 de lei
PENTRU
UN ABONAMENT
ANUAL

PREŢURI DE ABONARE (lei)
1 lună

3 luni

6 luni

9 luni

12 luni*

14

42

84

126

154

* august vacanţă

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

mici

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

 Grapă cu discuri
 Cultivatoare

CALITATE SUPERIOARĂ

 Cositoare cu rotor

CONSUM REDUS

 Cositoare plată

TRACŢIUNE 4x4

 Burghiu de săpat gropi

LONGEVITATE

 Remorcă simplă sau
basculabilă

STARE TEHNICĂ EXCELENTĂ

 Tocător de crengi
TOATE PIESELE DE SCHIMB
LA TRACTOARELE IMPORTATE

PREŢURI ACCESIBILE suntem importatori direcţi din Japonia

AVANTAJE:

PUTERNICĂ ŞI COMPACTĂ
PREŢ MIC

OR. STRĂŞENI
www.tractoare.md

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

PENTRU INFORMAŢII SUPLIMENTARE
NU EZITAŢI SĂ NE CONTACTAŢI:

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

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

