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ARENDA PĂDURILOR A FOST INTERZISĂ!
Se interzice expres și trans-

miterea dreptului de arendă 
în scop de recreere către alte 
persoane fi zice sau juridice, 
indiferent de forma organiza-
torico-juridică. Prin această 
prevedere Ministerul Mediului, 
care este și autorul proiectului, 
susţine că va fi  evitată „vân-
zarea” pădurilor prin concesiu-
nea drepturilor de folosinţă. 

Printre modifi cările apro-
bate se numără și majorarea 
de circa 5 ori a preţului aren-
dei forestiere. Plata pe termen 
de un an pentru un hectar de 
terenuri forestiere va constitui 
19.092,37 lei.

Actualmente, între Agen-

ţia „Moldsilva” și beneficiari 
rămân în vigoare peste 650 
de contracte de arendă pe o 
suprafaţă totală de aproape 
7000 de hectare, însă proce-
sul de reziliere prin acţiuni 
în justiţie și de comun acord 
al părţilor continuă — din 
cele 842 de contracte înche-
iate în perioada 2008-2015, 
aproape 200 au fost deja 
reziliate.

Împreună cu interzicerea 
categorică a încheierii noilor 
contracte, aceste acţiuni vor 
duce la revenirea pădurilor în 
gestiunea exclusivă a statului 
și în benefi ciul tuturor cetăţe-
nilor, consideră instituţia.

Potrivit ultimelor informaţii opera-
tive, ale Serviciului Protecţiei Civile și 
Situaţiilor Excepţionale în urma ploilor 
torenţiale produse în zilele de 13 și 14 
iunie curent, în orașul Ceadâr-Lunga au 
fost inundate 107 gospodării particula-
re, dintre care 59 subsoluri, 32 locuinţe 
(inclusiv 9 case parţial avariate). În plus, 
au fost afectate în total 223,5 ha culturi 
agricole dintre care, fl oarea soarelui 22,5 
ha, porumb 25 ha, tutun 15 ha, grâu 98 
ha, orz 43 ha și altele 20 ha și au fost 

deteriorate drumuri locale, pe o distanţă 
totală de circa 22 km. Salvatorii au ajutat 
localnicii și au efectuat lucrări de pom-
pare a apei din gospodăriile particulare. 
Lucrările de lichidare a consecinţelor 
urmează a fi  efectuate și pe parcursul 
următoarelor zile. 

În aceste condiţii, în ședinţa de mier-
curi, Cabinetul de Miniștri a aprobat aju-
torul pentru sinistraţii din Ceadâr-Lunga 
și nu numai, în valoare de 2,1 mln. lei. 

Procuratura a iniţiat mai multe cauze 

penale, inclusiv pe aspectele ce ţin de 
neglijenţa manifestată din partea autori-
tăţilor, lipsirea de viaţă din imprudenţă, 
precum și vătămarea gravă a integrităţii 
corporale sau a sănătăţii, în condiţiile 
în care o femeie  și-a pierdut viaţa în 
Chișinău și alta se afl ă în stare gravă la 
spital. 

Vestea bună vine din partea servi-
ciului Hidrometeorologic, care anunţă 
despre încetarea ploilor. În următoarele 
zile vremea va fi  frumoasă. 

CE AU LĂSAT ÎN URMA LOR CE AU LĂSAT ÎN URMA LOR 
PLOILE ȘI FURTUNILE RECENTEPLOILE ȘI FURTUNILE RECENTE

Arenda fondului forestier a fost interzisă printr-o Hotărâre 
de  Guvern. Documentul  interzice pe viitor arenda pădurilor, în 
scopul de a evita însușirea de hectare întregi din patrimoniul 
forestier al Republicii Moldova. 
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ACTUAL ÎN DOMENIU

PROIECTUL CE PREVEDE ELIMINAREA OBLIGATIVITĂŢII UTILIZĂRII ȘTAMPILEI 
A FOST VOTAT ÎN PRIMA LECTURĂ

MAI PUŢINE INSTITUŢII 
CU FUNCŢII DE CONTROL!

Proiectul Legii care preve-
de eliminarea obligativităţii 
utilizării ștampilei de către 
agentul economic în activita-
tea sa a fost votat în prima 
lectură. Potrivit viceministru-
lui Justiţiei, Eduard Serbenco, 
documentul are drept scop eli-
minarea constrângerilor 
mediului de afaceri și facili-
tarea dezvoltării întreprinde-
rilor. Iniţiativa este propusă 
în contextul implementării 
Acordului de Liber Schimb 
Aprofundat și Comprehensiv și 
a Strategiei reformei cadrului 
de reglementare a activităţii 
de întreprinzător.

Totodată, ştampila va rămâ-
ne obligatorie pentru autorităţile 
publice. „Dreptul opţional al agen-
ţilor economici de a deţine sau nu 

ștampila în activitatea lor va servi 
ca un instrument în dezvoltarea 
antreprenoriatului, contribuind 
la evoluarea comerţului local și a 
celui transfrontalier. Instrumentul 
legislativ va avea un impact semnifi -
cativ pentru ameliorarea climatului 
antreprenorial și asigurarea dezvol-
tării efi ciente, durabile a acestuia”, 
a declarat viceministrului Justiţi-
ei, Eduard Serbenco.

Unii deputaţii au criticat docu-
mentul. Potrivit lor, mediul de afaceri 
nu va avea niciun benefi ciu de pe 
urma acestui proiect. „Eu din câte 
înţeleg că să ai sau nu ștampilă, este 
un drept opţional. Înseamnă că nu se 
va schimba nimic. Dacă purtaţi mare 

grijă faţă de agenţii economici mici, ar 
trebui să o excludeţi defi nitiv. Eu nu 
știu dacă acest proiect de lege va sim-
plifi ca relaţiile de business. Cum se 
va scimba viaţa agenţilor economici. 
Măcar aţi consultat opinia agenţilor 
economici?”, a întrebat liberal-de-
mocratul Chiril Lucinschi.  „Proiectul 
dat va da și mai mari bătăi de cap 
agenţilor economici. Spuneţi că este 
o ușurare pentru agentul economic 
și micșorarea costurilor. O ștampilă 
costă 100 de lei, dar să mergi să 
faci autentifi cări a unor documente 
costă mult mai mult. Din momentul 
publicării legii, ea intră în vigoare și 
agenţii economici vor merge la bancă 
fără ștampilă? La asta vă referiţă, 

da?”, a intervenit socialistul Corneliu 
Furculiţă. „Da, asta am vrut să zic”, a 
răspuns viceministrul Justiţiei Eduard 
Serbenco. „În fond, idea este bună, 
dar sunt anumite semne de întrebare. 
Ștampila este un semn de credibiliza-
re. Sunt situaţii când semnătura poate 
fi  modifi cată și interpretabilă. Care 
este experienţa altor state în acest 
domeniu”, a întrebat liberalul Ion 
Apostol, citează unimedia.md.

Precizăm că un document ase-
mănător a fost respins de deputaţi 
în noiembrie 2015. Pe 6 aprilie 2016, 
premierul a solicitat Ministerului 
Justiţiei să întocmească un nou 
proiect de lege pentru a-l prezenta 
Parlamentului.

Din 33 de instituţii de 
control existente în prezent, 
vor rămâne doar 11, precum 
şi 5 regulatori independenţi. 
Cabinetul de miniştri a apro-
bat unele ajustări şi modifi cări 
la cadrul normativ, în special 
la Legea nr. 131 privind con-
trolul de stat asupra activităţii 
de întreprinzător. 

Reforma sistemului 
controalelor de stat a fost 
pornită acum câteva luni prin 
instituirea moratoriului asupra 
controlului de stat şi aprobarea 
amendamentelor la procedurile 
de control. Acum este iniţiată și 
reforma instituţională care vi-
zează toate organele cu funcţii 

de control în domeniul activi-
tăţii de întreprinzător. Decizia 
respectivă a fost precedată de 
întâlniri cu mediul de afaceri pe 
platforma Consiliului Economic. 
Comunitatea de afaceri a sus-
ţinut și a dat o apreciere înaltă 
proiectului, care are potenţial 
considerabil de îmbunătăţire a 
mediului de afaceri.  

O inovaţie a reformei sunt 
reguli mai dure pentru cei care 
iniţiază și efectuează controlul, 
dar și sancţionarea dură a 
acestora, inclusiv cu amen-
dă, în caz de abuzuri. O altă 
novaţie ar fi  crearea Consiliilor 
de soluţionare a disputelor 
în cadrul tuturor organelor 
de control, cu implicarea 

reprezentanţilor comunităţii de 
afaceri.

Totodată, reforma presu-
pune comasarea organelor 
de control după domeniile 
specifi ce și tipurile de riscuri, 
cu o transparenţă a planurilor 
anuale de controale, criteriilor 
de risc stabilite, cu un proces 

continuu de analiză și evaluare 
a riscurilor, fi ind excluse chiar 
cele mai mici dublări a ariilor 
de competenţă.  

Proiectul de lege privind 
controlul de stat asupra activi-
tăţii de întreprinzător urmează 
a fi  transmis Parlamentului 
spre examinare şi adoptare.

Conform proiectului 
de lege, produsele social 
importante se comerciali-
zează la preţuri de achizi-
ţie sau la preţuri de livrare 
cu aplicarea adaosului 
comercial ce nu depăşeşte 
20%, cu excepţia pâinii 
şi a colacilor, pentru care 
adaosul comercial aplicat 
nu va depăşi 10%. 

Pentru produsele social 
importante, atât din import, 
cât şi autohtone, care au fost 
supuse procesării în unităţile 
comerciale, se comerciali-
zează cu aplicarea adaosului 
comercial ce nu depăşeşte 
40% cumulativ de la preţul 
de achiziţie sau cel de livrare.

Din motivul „imposibi-
lităţii verifi cării a corecti-
tudinii aplicării adaosului 
comercial la vânzarea unor 
produse”, Hotărârea Exe-
cutivului a exclus din lista 
produselor social importante 

carnea și produsele din car-
ne. La propunerea Minis-
terului Sănătăţii au fost 
excluse conservele pentru 
copii, care sunt considerate 
nesănătoase. 

De asemenea, a fost ex-
clus și zahărul de pe această 
listă, la cererea Confederaţiei 
Naţionale a Patronatului. 
Totodată, pe noua listă lip-
sesc și produsele nealimen-
tare, cum ar fi  caietele sau 
cimentul, potrivit Hotărârii 
de Guvern concurenţa pe pia-
ţă pentru asemenea produse 

este una sănătoasă. 
Guvernul a decis că este 

„inoportună menţinerea în 
proiectul respectiv anexa 
nr.2 din actuala Hotărâre a 
Guvernului nr. 547 din 04 
august 1995, din consideren-
tele, că politicile de regle-
mentare a preţurilor pentru 
așa produse ca medicamen-
te, carburanţi sau tarifele 
pentru prestarea servicii-
lor medicale, de transport 
public, etc. ţin de domeniul 
de reglementare al altor acte 
guvernamentale”. 

LISTA PRODUSELOR SOCIAL 
IMPORTANTE A FOST REDUSĂ  

NOI SCUMPIRI LA CARBURANŢI
Agenţia Naţională pen-

tru Energetică a majorat 
preţurile la carburanţi, 
asta deși la 1 iunie anunţa 
că acestea se vor micșora. 
Astfel, operatorii de pe 
piaţa petrolieră vor trebui 
să ajusteze preţurile după 
noul plafon.

Potrivit acestuia, cea 
mai mare majorare este 
pentru motorină, care s-a 
scumpit cu 52 de bani. Ben-
zina Premium 95 va costa 
aproximativ 16,25 lei, iar 
gazul lichefi at - 7,29 lei.

Preţurile respective au 
fost stabilite de ANRE în 
conformitate prevederile 
noii Metodologii de forma-
re și aplicare a preţurilor 
la produsele petroliere, în 
vigoare din 13 mai 2016, 
iar companiile petroliere 
sunt obligate să îşi ajusteze 
preţurile de la pompă ca să 
nu depăşească cele plafon, 
stabilute de ANRE.

Potrivit noii Metodolo-
gii, ANRE, la fi ecare 14 zile 
calendaristice, în ziua de 
marţi, stabilește preţurile 
plafon de comercializare cu 
amănuntul a benzinei, mo-
torinei și a gazului lichefi at 
și le publică pe pagina sa 
web până la ora 13.00.

Preţurile plafon au la 
bază patru componente 
principale: cotaţiile medii 
Platts pentru benzină 
și cotaţiile medii Argus 

pentru gazul lichefi at; 
costurile de tranzacţiona-
re aferente operaţiunii de 
import, inclusiv costurile 
de transport și de asigu-
rare; cota accizelor și cota 
taxei pe valoarea adăugată, 
aplicate în conformitate 
cu Codul Fiscal al Repu-
blicii Moldova, și marja 
comercială specifi că care 
cuprinde valoarea cheltuie-
lilor și profi tul companiilor 
petroliere.
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ÎN CURÂND VOM PRIMI PRIMA TRANȘĂ DIN ÎMPRUMUTUL 
DE 150 MLN. EURO DIN PARTEA ROMÂNIEI

Guvernul României 
a declanșat procedura 
tehnică pentru acordarea 
primei tranșe - în valoare 
de 60 de milioane de euro, 
din împrumutul de 150 de 
mln. de euro pentru Repu-
blica Moldova. 

„Ne dorim ca spriji-
nul României să fi e unul 
nu doar fi nanciar, ci să 
fi e utilizat de Republica 
Moldova inclusiv pentru 
a-și recâștiga încrederea 
în relaţiile cu partenerii 
occidentali. Important este 
să obţineţi rezultate și să 
mergeţi etapă cu etapă în 
implementarea reformelor, 
astfel încât banii acordaţi 
de Guvernul României să 

sprijine schimbările iniţi-
ate”, a menţionat Dacian 
Cioloș.

Acordul privind acor-
darea unei asistenţe 
fi nanciare rambursabile în 
valoare de 150 de milioane 

de euro, din partea Ro-
mâniei pentru Republica 
Moldova, a fost semnat pe 
7 octombrie la Chișinău. 
Plenul Senatului român 
a adoptat legea privind 
împrumutul de 150 de 

milioane de euro acordat 
de România Republicii 
Moldova pe 26 aprilie. Pe 
6 mai, președintele român 
Klaus Iohannis a semnat 
decretul de promulgare 
a Legii pentru ratifi carea 
Acordului. Banii sunt ofe-
riţi sub formă de împru-
mut pentru o perioadă de 
5 ani, cu o dobândă de 1,5 
la sută.

Prim-ministrul Româ-
niei a salutat rezultatele 
pozitive obţinute de autori-
tăţile de la Chișinău privind 
realizarea Foii de parcurs, 
subliniind faptul că imple-
mentarea acesteia va gene-
ra schimbări importante în 
domeniile justiţiei și luptei 
anticorupţie, precum și în 

sectorul fi nanciar-bancar. 
De asemenea, Dacian Cioloș 
s-a interesat despre acţiu-
nile întreprinse de autori-
tăţi în sensul simplifi cării 
administrative și de control 
asupra mediului de afaceri 
din ţara noastră. Totodată, 
ofi cialul român a încurajat 
autorităţile să implice mai 
activ sectorul nonguverna-
mental în procesul de luare 
a deciziilor.

Andrian Candu s-a ară-
tat convins că autorităţile 
vor reuși să îndeplinească 
acţiunile prevăzute până 
la fi nele sesiunii curente a 
Parlamentului, chiar dacă 
lunile iunie și iulie se arată 
a fi  aglomerate în plan 
legislativ. Șeful Legisla-

tivului de la Chișinău a 
exprimat gratitudine 
Guvernului României pen-
tru sprijinul acordat ţării 
noastre și a apreciat înalt 
continuarea proiectelor de 
cooperare bilaterală anun-
ţate pentru următoarea 
perioadă de prim-ministrul 
României, Dacian Cioloș. 
Acestea prevăd acordarea a 
100 de microbuze școlare 
unităţilor de învăţământ 
din Republica Moldova, 
iniţierea unui program de 
fi nanţare a comunităţilor 
locale, precum și conti-
nuarea programului de 
reparaţie a grădiniţelor 
din ţara noastră – în acest 
sens fi ind alocaţi cca 3 
mln. de euro.

Termenul limită de întârzieri 
la rambursarea împrumuturilor 
acordate în cadrul Programului 
naţional de abilitare economică a ti-
nerilor (PNAET) va fi  extins, potrivit 
unei hotărâri a Guvernului. Astfel, 
s-a aprobat substituirea termenului 
de 5 zile de întârziere cu un termen 
de 30 zile, după care benefi ciarii 
Programului își pierd dreptul la 
valorifi carea porţiunii de grant.

Prin intermediul Programului 
naţional de abilitare economică a tineri-
lor, antreprenorii pot accesa fi nanţare de 
până la 300 mii lei, pentru o perioadă de 
maxim 5 ani, pentru a dezvolta afaceri 
în mediul rural. La rambursarea fără în-
târzieri sau în limita întârzierilor admise 
a împrumutului, 40% din valoarea aces-
tuia devine grant nerambursabil. Dacă 
au fost admise întârzieri, benefi ciarul 

pierde dreptul la valorifi carea porţiunii 
de grant, care respectiv se transformă în 
împrumut rambursabil cu dobândă. PN-
AET a fost lansat în 2008, iar valoarea 
totală a fi nanţărilor acordate depășește 
suma de 473 milioane lei. Pentru anul 
2016, în proiectul Legii bugetului de 
stat, au fost prevăzuţi 20,5 milioane 
lei pentru PNAET în vederea susţinerii 
iniţiativelor tinerilor antreprenori.

34 de agenţi economici, benefi ciari ai Pro-
gramului de Atragere a Remitenţelor în Econo-
mie ,PARE 1+1” vor primi, în scurt timp, peste 
6,6 milioane de lei în valoare de grant pentru 
dezvoltarea afacerilor. Banii vor fi  transferaţi în 
baza contractelor de fi nanţare nerambursabilă, 
semnate astăzi, cu Organizaţia pentru Dezvolta-
rea Întrprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM), care 
gestionează programul.

Contractele au fost semnate după ce Comitetul 
de Supraveghere a Programului a acceptat spre 
fi nanţare companiile vizate. Potrivit estimărilor 
experţilor ODIMM, investiţiile făcute de cei 34 de 
antreprenori vor atrage în economia naţională cca 
22,7 mil. lei, iar afacerile iniţiate vor crea peste 200 
locuri de muncă. 

Tudor Lupascu, directorul Centrului de 
consultanţă şi asistenţă în afaceri ODIMM, a 
menţionat că semnarea contractelor de finanţare 
reprezintă, pentru unii beneficiari, un prim pas 
în procesul de iniţiere a afacerilor, iar pentru 

antreprenorii deja existenţi o posibilitate de a-și 
extinde afacerile și de a se orienta spre export. 
Potrivit expertului, consultanţii ODIMM sunt gata 
să-i susţină pe noii antreprenori, ajutându-i 
să beneficieze și de alte Programe, gestionate 
de organizaţie, cum ar fi Programul GEA, un 
program care oferă școlarizare în domeniile 
antreprenoriatului pentru oamenii de afaceri, 
sau Fondul de garantare a creditelor, care oferă 
suport antreprenorilor care doresc sa acceseze 
credite, dar nu au gaj, etc.

Programul de Atragere a Remitenţelor în 
Economie ,,PARE 1+1”, gestionat de ODIMM, 
prevede mobilizarea resurselor umane şi fi nanciare 
ale lucrătorilor migranţi moldoveni în dezvoltarea 
economică durabilă a Republicii Moldova prin 
stimularea înfi inţării şi dezvoltării întreprinderilor 
mici şi mijlocii. În cadrul Programului, antreprenorii 
au posibilitatea să benefi cieze de un grant în sumă 
de până la 200 mii lei, în baza regulii „1+1”, care 
prevede că fi ecare leu investit din remitenţe va fi  
suplinit cu un leu din cadrul PARE.

Contra-
reforma 
adminis-
trativ-terito-
rială din anul 
2003 a provocat 
o creștere exce-
sivă a aparatului 
birocratic la nivel 
local, constată exper-
ţii de la institutul IDIS 
”Viitorul, în noua ediţie a 
revistei ”Economic Outlook” 
(Previziuni Economice), 
care face un bilanţ sis-
tematic al principalelor 
evenimente și tendinţe 
socio-economice ale anilor 
2015-2016, scrie mold-
street.com.

„Astfel, s-au fărâmiţat și 
înmulţit numărul de primării, 

majoritatea dintre care nu au 
nici o posibilitate de a se 

fi nanţa. Numărul de 
birocraţi la nivel local a 
crescut cu peste 8.000 
de persoane. Trebuie de 

menţionat că după 
reforma fi nanţelor 
publice locale, pes-

te 170 de pri-
mării sunt în 
incapacitate 

de fi nanţare. 
Până în anul 

2017, aces-
tea vor primi un suport 
fi nanciar suplimentar din 

partea Guvernului”, constată 
experţii. Potrivit lor odată cu 

fi nalizarea acestei perioade de 
tranziţie, urmează a se decide ce 
se va întâmpla cu aceste primării. 

Experţii recomandă şi 

optimizarea tuturor serviciilor 
desconcentrate din teritoriu ale 
Guvernului. Optimizarea struc-
turii administrative ar putea 
determina efi cientizarea cheltu-
ielilor bugetare, prin reducerea 
acestora cu cel puţin 700 milioa-
ne de lei” se arată în studiu.

 „Stabilitatea politică devine 
un surogat dacă nu există vizi-
une și pârghii adecvate pentru 
a spori creșterea economiei și 
competitivitatea industriilor 
de bază, dacă nu avem politici 
credibile și voinţă politică prin 
care urmează să deblocăm mari-
le probleme acumulate în acest 
stat: criza bancară, productivita-
tea redusă, declinul demografi c 
tot mai acut, extinderea gradului 
de corupţie și inerţia manage-
rială în foarte multe sfere în 
care statul încă mai dispune de 

proprietăţi semnifi cative”, a afi r-
mat Igor Munteanu, Directorul 
executiv al IDIS Viitorul.

Potrivit lui Munteanu, repe-
tabilitatea acelorași simptome 
din anul trecut în economie 
vorbește despre faptul că deci-
denţii politici nu au fost capabili, 
sau nu au depus efortul necesar, 
pentru a găsi soluţii faţă de 
criza curentă. „Aceasta se referă 
la criza din sectorul bancar, la 
vulnerabilităţile agriculturii, 
la lipsa de locuri de muncă, și 
la fuga investitorilor”, a mai 
spus directorul executiv al IDIS 
Viitorul.

Potrivit autorilor, anul eco-
nomic 2015 a furnizat numeroa-
se provocări pentru economia 
naţională. Cele mai mari s-au 
răsfrânt direct asupra situaţiei 
sectorului privat și populaţiei, 

printre care: deprecierea mone-
dei naţionale, creșterea galo-
pantă a preţurilor de consum, 
deteriorarea balanţei comerciale, 
îngheţarea asistenţei fi nancia-
re externe, ca efect generat de 
frauda de proporţii din sectorul 
fi nanciar-bugetar. Marile provo-
cări au rămas intacte și pentru 
Guvernul investit la 20 ianuarie, 
2016, care s-a pomenit asediat 
de neîncredere publică, suspi-
ciuni și condiţionalităţi dintre 
cele mai dure din partea societă-
ţii și partenerilor externi. Scoate-
rea acestui ”cerc de foc” critic în 
adresa Guvernului Filip depinde 
însă integral de reușitele sale, 
de percepţia și susţinerea publi-
că a sa, o misiune grea în con-
diţii de instabilitate și probleme 
grave pe agenda economică și 
socială a ţării.

CONDIŢII MAI AVANTAJOASE 
PENTRU RAMBURSAREA ÎMPRUMUTULUI 
ACCESAT PRIN INTERMEDIUL PNAET

34 DE ANTREPRENORI DIN MOLDOVA 
AU SEMNAT CONTRACTE DE FINANŢARE 
NERAMBURSABILĂ ÎN CADRUL 
PROGRAMULUI PARE 1+1

 170 DE PRIMĂRII DIN MOLDOVA SUNT ÎN INCAPACITATE DE PLATĂ
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AGROinform DĂ STARTUL IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI
”PROMOVAREA LANŢULUI VALORIC HORTICOL  
ŞI INCLUZIV ÎN  MOLDOVA, ARMENIA, GEORGIA 
ŞI KAZAHSTAN”

Deja de mai mulţi ani 
Federaţia Naţională a 
Agricultorilor din Moldova 
AGROinform implementea-
ză în ţara noastră proiecte 
de susţinere și promovare 
a sectorului agricol.  Graţie 
acestora, mai mulţi pro-
ducători agricoli au ajuns 
acum să practice o agricul-
tură mai efi cientă și mai 
modernă. 

De curând, Federaţia 
Naţională a Agricultorilor 
a dat startul implementării 
unui nou proiect, fi nanţat 
de către Fondul Interna-
ţional pentru Dezvoltarea 
Agriculturii (IFAD). De 
această dată este vorba 
despre un proiect vast ca 
arie de acoperire, dar și 
ca volum de studiu, iar 
obiectivele și rezultatele la 
care se va ajunge în urma 
implementării proiectului 
rezultă din însăși denumi-
rea acestuia:  ”Promovarea 
lanţului valoric horticol  și 
incluziv în  Moldova, Arme-
nia, Georgia și Kazahstan”.

”Proiectul respectiv, în 
direcţiile sale de activitate, 
în ambiţiile de implemen-
tare are două scopuri care 
sunt foarte importante. 
Unul dintre acestea este 
de a facilita cooperarea 
fermierilor, în special – a 
celor mici, de a le ajuta să 
se integreze în lanţul valoric 
și a le asigura acces la 
piaţa de desfacere. Cel de-al 
doilea obiectiv se axează 
pe abilitarea benefi ciarilor 
şi echipei de implementare 
a proiectului în domeniul 
cooperării şi marketing 
prin lansarea unui proces 
amplu de învăţare. Experţii 
din cele patru ţări implicate 

în proiect vor face o cerce-
tare complexă vis-a-vis de 
experienţa precedentă de 
cooperare a fermierilor, vor 
estima succesele, eșecurile și 
vor trasa anumite concluzii 
pentru a vedea ce putem 
îmbunătăţi și ce putem 
învăţa unii de la alţii. 
Cercetările vor fi  compilate 
într-o sinteză prin integra-
rea lecţiilor învăţate din 
toate ţările participante, 
care va contribui la îmbu-
nătăţirea metodologiei de 
lucru în cadrul proiectului ”, 
a explicat pentru AgroMedi-
aInform Directorul Executiv 
al Federaţiei Naţionale a 
Agricultorilor din Moldova 
”AGROinform”, Dna Aurelia 
Bondari.

Totodată, rolul care îi re-
vine Federaţiei Naţionale a 
Agricultorilor în implemen-

tarea proiectului este unul 
foarte responsabil, deoa-
rece anume ”AGROinform” 
va asigura coordonarea, 
implementarea și monito-
rizarea acestuia. Mai multe 
detalii despre implicarea 
și responsabilităţile care îi 

revin Federaţiei Naţionale 
a Agricultorilor în cadrul 
proiectului ”Promovarea 
lanţului valoric horticol  și 
incluziv în  Moldova, Arme-
nia, Georgia și Kazahstan”, 
ne oferă vice-directorul 
”AGROinform”, Dl  Iurie 
Hurmuzachi.

”Proiectul fi nanţat de 
către Fondul Internaţional 
pentru Dezvoltarea Agricul-
turii se bazează pe dezvol-

tarea lanţului valoric în 
horticultură, accentul fi ind 
pus pe crearea și dezvol-
tarea formelor asociative, 
a cooperativelor de fermi-
eri pe un șir de produse 
specifi ce. De menţionat că 
”AGROinform” a început să 
se focuseze tot mai mult pe 
dezvoltarea lanţului valoric 
încă în anii 2002-2003, 
atunci când a fost lansat 
primul sistem informaţional 
de marketing agravista.md, 
unde accentul a fost și este 

pus pe analiza produselor 
de valoare înaltă pentru 
dezvoltarea lanţului valoric. 
Alt moment important 
constă în faptul că ”AGRO-
inform”, la fel, din 2003 se 
ocupă intens de crearea și 
dezvoltarea cooperativelor 

de fermieri. La acest capitol, 
de asemenea, am înregistrat 
un șir de rezultate concrete. 
Noi vorbim astăzi de peste 
20 de cooperative funcţio-
nale, care au fost create și 
s-au dezvoltat cu suportul 
”AGROinform”. Aici mă refer 
la cooperativele de market-
ing, care au scopul atât de 
a aproviziona membrii cu 
mijloace de producţie, cât și 
de a contribui la comerciali-

zarea producţiei membrilor 
sub o marcă comercială 
unică, elaborată în cadrul 
cooperativei cu suportul 
”AGROinform”.  Avem coo-
perative care se ocupă de 
comercializarea fructelor, 

în special – mere, prune; 
cooperative care se ocupă 
de comercializarea strugu-
rilor, a cerealelor și, la fel, 
o pondere semnifi cativă o 
au  și cele patru cooperative 
care se ocupă de colectarea 
și comercializarea laptelui. 

În cadrul proiectului 
respectiv, atunci când 
elaboram aplicaţia, conform 
condiţiilor expuse în ter-
menii de referinţă de către 
IFAD, accentul fi ind pus pe 
dezvoltarea lanţului valoric 
și pe crearea și dezvoltarea 
cooperativelor, am realizat 

că acestea sunt punctele 
forte ale Federaţiei Naţio-
nale a Agricultorilor și am 
decis că, în baza experienţei 
acumulate până în prezent, 
ne vom poziţiona în cali-
tate de aplicant în cadrul 
proiectului dat, antrenând  
partenerii, din Armenia, 
Georgia, și Kazahstan. 
Astfel, Federaţiei Naţionale 
a Agricultorilor din Moldova 
”AGROinform”, îi revine o 

responsabilitate dublă în 
acest proiect, deoarece noi 
trebuie să implementăm 
prevederile proiectului în 
agricultura Republicii Mol-
dova, dar și să monitorizăm, 
să coordonăm implementa-

rea prevederilor proiectului 
în celelalte trei ţări parte-
nere, care sunt Armenia, 
Georgia și Kazahstan.”

La o primă etapă de 
derulare a proiectului vor fi  
efectuate patru lucrări de 
cercetare distincte pentru 
Moldova, Georgia, Armenia 
și Kazahstan, ca rezultat al 
exerciţiului de evaluare a 
experienţei de cooperare a 
fermierilor, după care vor 
fi  elaborate  documentele 
de învăţare și de evaluare 
comparativă a succeselor și 
provocărilor pentru gru-

purile de acţiune colectivă 
în ţările partenere. Ca 
rezultat, vor fi  prezentate 
patru  documente de politici 
elaborate și promovate cu 
recomandări pentru factorii 
de decizie și partenerii de 
dezvoltare ale ţărilor vizate. 
Ulterior, va fi  elaborat și un 
ghid metodologic pentru 
promovarea activităţilor 
pilot bazate pe experienţa 
acumulată, care va cu-

prinde abordarea specifi că 
din diferite ţări, precum și 
transferul de cunoștinţe 
între ţări. 

În acest sens, un rol 
important în realizarea 
proiectului îi revine Institu-

tului Naţional de Cercetări 
Economice din Moldova 
(INCE). Iată cum a comen-
tat implicarea instituţiei în 
proiect, Dl Anatolie Ignat, 
cercetător știinţifi c în ca-
drul INCE.

”În cadrul proiectului 
dat, institutul nostru este 
responsabil pentru crearea  
metodologiei de elaborare 
a studiului care va ana-
liza nivelul de dezvoltare 
a formelor asociative de 
cooperare în prelucrarea 
exploataţiilor agricole din 
patru ţări participante la 

Datorită acestui proiect, producătorii agricoli mici,  vor avea posibilitatea să-și 

sporească veniturile prin cooperare şi integrare în lanţul valoric în horticultură.
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proiect. Institutul Naţional 
de Cercetări Economice 
are o experienţă destul de 
mare în domeniul dat. Chiar 
câteva luni în urmă am 
organizat  o conferinţă în 
cadrul unui proiect fi nanţat 
de fundaţia Visegrád pe 
tema experienţei de asocie-
re a producătorilor agricoli 
în patru ţări membre ale 
grupului Visegrád și în Re-
publica Moldova. De aseme-
nea, la nivel personal am o 
experienţă vastă în analiza 
și studierea diferitor modele 
de asocierea a producători-
lor agricoli, experienţă care, 
sper va fi  utilă în cadrul 
acestui proiect.”

La fi nele lunii mai, 
reprezentanţii asociaţii-
lor din Armenia, Georgia 
și Kazahstan au venit la 
Chișinău pentru o pri-
mă întâlnire de lucru cu 
specialiștii ”AGROinform” 
și experţii INCE, în cadrul 
Comitetului Coordonator 

al Proiectului ”Promovarea 
lanţului valoric horticol  și 
incluziv în  Moldova, Arme-
nia, Georgia și Kazahstan”. 

Din partea Republicii 
Armenia în cadrul proiectu-
lui vor activa experţii Orga-
nizaţiei Neguvernamentale 
”SHEN”. Coordonatoarea 
programelor de dezvoltare, 
din cadrul organizaţiei, Dna 
Anahit Navasardyan a 
relatat următoarele: 

"În Armenia mișcarea de 
înfi inţare a cooperativelor 
în agricultură este abia la 
început, sunt foarte puţine 
cooperative funcţionale, așa 
că este prematur să vorbim 
despre careva realizări. Cu 
toate acestea, observăm 
că există potenţial în acest 
domeniu, iar datorită creării 
și dezvoltării cooperativelor, 
fermieri, oameni nevoiași, 
care locuiesc în zonele rura-

le vor avea parte de bene-
fi cii și experienţa pozitivă. 
Prin urmare, noi credem că 
participarea la acest proiect 
este importantă atât pentru 
organizaţia noastră, cât și 
în general, pentru mișcarea 
cooperativelor în Armenia".

Experienţa care urmează 
a fi  acumulată pe parcursul 
implementării proiectului 
va fi  de un real folos pentru 
ramura agricolă a Armeniei, 
confi rmă și Coordonatoarea 
Proiectelor Agricole din 
cadrul ”SHEN”, Dna Nvard 
Shahmuradyan

"Avem mulţi parteneri 
în ţările europene și în 
Transcaucazia, dar până 
în prezent nu am avut 
experienţa unei colaborări 
cu organizaţiile din Mol-
dova. Participarea noastră 
în cadrul acestui proiect 
va fi  prima experienţă de 
acest gen, iată de ce este 
una interesantă și utilă. 
Cultura tuturor celor patru 

ţări, inclusiv - în domeniul 
dezvoltării agricole este 
diferită. Cu toate acestea, 
unele soiuri de plante agri-
cole sunt cultivate în toate 
ţările participante la proiect 
și avem ceva de învăţat 
unii de la alţii - putem face 
schimb de experienţă și 
realizări. Din moment ce 
Armenia și Moldova sunt 
similare ca mărime (și ca 
mărime a gospodăriilor 
agricole), experienţa ţării 
dumneavoastră în domeniul 
dezvoltării cooperativelor 
ne va fi  de un mare folos.”

În Georgia proiectul va fi  
implementat prin interme-
diul Asociaţiei Agriculturii 
Biologice ”ELKANA”. Despre 
rolul acestui proiect pentru 
agricultura Republicii Geor-
gia ne-a vorbit Directorul 
Asociaţiei, Dna Mariam 
Jorjadze.

"Proiectul este foarte 
interesant, mai ales pentru 
că implică probleme, care 
sunt foarte actuale pentru 
agricultori. Deosebit de 
important pentru organi-
zaţia noastră este faptul că 
vom avea posibilitatea de a 
comunica cu organizaţii din 
alte ţări care au o dinamică 
de dezvoltare similară. Cred 
că acest lucru ne va ajuta 
să găsim soluţii comune 
pentru multe probleme."

Detalii despre experien-
ţa Asociaţiei ”ELKANA” din 
Georgia și despre perspec-
tivele de colaborare cu 
”AGROinform” ne-a relatat 
specialistul asociaţiei în 
domeniul advocacy, Dna 
Manana Tsulaia.

"În Georgia, sunt în 
derulare  mai multe pro-

grame care promovează 
înfi inţarea cooperativelor în 
agricultură. Unele dintre ele 
conlucrează cu organizaţia 
noastră. Am înfi inţat deja  
59 de cooperative și  conti-
nuăm   să lucrăm în această 
direcţie. In prezent, pentru 
noi este foarte important 
să studiem experienţa altor 
ţări care au o dezvoltare 
similară. De asemenea, 
suntem foarte interesaţi să 
conlucrăm cu  Federaţia 
Naţională a Agricultorilor 
din Moldova «AGROinform», 
cu reprezentanţii căreia, în 
afară de o bună experienţă 
de cooperare am stabilit și 
relaţii personale minunate. 
Știm că ne așteaptă o  mun-
că intensă și fructuoasă în 
cadrul acestui proiect."

Aspectele care ţin de 
implicarea Republicii Ka-
zahstan în cadrul proiec-
tului ni le-a dezvăluit Dl 
Vladimir Grigoruk, șef 
de departament în cadrul 
Institutului de Cercetări 
Economie în Domeniul 
Agriculturii și Dezvoltării 
rurale din Almatî.

"Ascultând relatările 
colegilor din Armenia, 
Georgia, Moldova cu privire 
la situaţia din sectorul 
agricol din aceste ţări,  am 
conștientizat că ne confrun-
tăm cu aceleași probleme. 
În procesul implementării 
reformelor, când propri-
etatea colhozurilor și a 
sovhozurilor a fost supusă 
privatizării,  ne-am pomenit 
cu un număr impunător de 
producători agricoli mici, 
care nu pot să-și asigure 

de sine stătător existen-
ţa. Viitorul lor constă în 
asociere și cooperare. Acest 
proiect are scopul nu doar 
de a efi cientiza procesul de  
producţie, dar și de a crește 
veniturile, respectiv,  nive-
lul de trai al  producătorilor 
mici și al familiilor lor. 
Acesta este cel mai impor-
tant rol al proiectului. Cred 
că în procesul de instruire, 
consultări, pe cale le vom 
avea pe durata proiectu-
lui, în procesul elaborării 
recomandărilor, vom reuși 
să infl uenţăm dezvolta-
rea cooperării, integrarea, 
asocierea micilor fermieri în 
unităţi mai mari, lucru care 
le va fi  de folos lor, dar și 
ţării în ansamblu.” 

Impactul proiectului 
dat asupra promovării 

mișcării de cooperare a 
agricultorilor este apreciat 
și de Dl Evghenii Klimov, 
Președintele Federaţiei 
Mișcărilor pentru Agricultu-
ra Ecologică din Kazahstan.

"În prezent, problema  
cooperării este unul dintre 
subiectele cele mai actuale 
în Kazahstan, unde anul 
trecut a fost adoptată legea 

cu privire la cooperare, 
iar în acest an a început 
implementarea nemijlocită 
a acestei legi.  Producătorii 
agricoli au mai multe între-
bări în ceea ce privește pu-
nerea în aplicare a  noii legi: 
cum și în ce mod vor activa 
în continuare.  Făcând 
cunoștinţă cu  experienţa 
Moldovei, Armeniei, Georgi-
ei, în domeniul cooperării, 
înţelegem că, deși multe 

probleme sunt similare, 
fi ecare ţară are specifi cul 
său și abordare diferită 
în soluţionarea acestora. 
Experienţa celorlalte ţări va 
fi  foarte  interesantă pentru 
Kazahstan și, posibil, vom 

putea  ajusta unele dintre 
aceste abordări în ţară 
noastră."

Membrii echipei pro-
iectului au avut parte și de 
o vizită de studiu la una 
dintre cooperativele, fon-
date cu suportul Federaţiei 
Naţionale a Agricultori-
lor din Moldova, „Basan 
Agro” din raionul Cimișlia. 
Administratorul coopera-
tivei, Ion Baban, a povestit 
oaspeţilor de peste hotare 
despre benefi ciile cooperă-
rii, datorită căreia cei șase 
fondatori ai cooperativei 
”Basan Agro” au reușit 
performanţe în cultivarea 
plantelor multianuale și 
a strugurilor de masă,  a 
livezilor de nuc, dar și a 
altor culturi. De asemenea, 
au fost instalate sisteme 
moderne de irigare prin 
picurare, alimentate din 
două bazine de colectare a 

apei construite pe teritoriul 
plantaţiei, datorită cărora 
în anii secetoși fermie-
rii reușesc să diminueze 
impactul secetei asupra 
roadei. Oaspeţilor le-a fost 
demonstrat și frigiderul cu 
o capacitate de păstrarede 
600 t. Procurarea acestuia 
a fost posibilă graţie Pro-
gramului de granturi inves-
tiţionale „Acces la pieţele 
de desfacere” realizat de 

Proiectul Băncii Mondi-
ale Agricultura Compe-
titivă (MAC-P) în par-
teneriat cu Ministerul 
Agriculturii și Industriei 
Alimentare. Grantul acor-
dat de MAC-P a fost de 4,9 

mln. Lei. La acest capitol 
cooperativa a fost asistată 
de către echipa Federaţiei 
Naţionale a Agricultorilor 
din Moldova ”AGROinform” 
în elaborarea planului de 
afacere pentru alocarea 
contribuţiei necesare con-
form condiţiilor proiectului 
MAC-P.  

De menţionat că în 
cadrul proiectului ”Pro-
movarea lanţului valoric 
horticol  și incluziv în  Mol-
dova, Armenia, Georgia și 
Kazahstan” vor fi  identifi ca-
te și selectate grupe  pilot 
pentru acţiuni colective în 
sectorul horticol, pentru  
care vor fi  elaborate planuri 
individuale de asistenţă. 
Un obiectiv major îl consti-
tuie și crearea unui centru 
de expertiză  în domeniul 
horticol pentru asistenţa 
grupurilor pilot, iar pentru 
grupurile selectate vor fi  

oferite granturi  în calitate 
de capital pentru iniţie-
rea afacerilor. Totodată, 
la nivel naţional, vor fi  
organizate ateliere pentru 
împărtășirea experienţei 
acumulate, iar în fi ecare 
dintre ţările participante 
la proiect vor fi  organizate 
forumuri internaţionale cu 
implicarea benefi ciarilor, 
dar și a  factorilor de deci-
zie locali.
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AGRICULTORII VOR CHELTUI MAI PUŢIN PENTRU AMPLASAREA 
STAŢIILOR DE POMPARE PENTRU IRIGARE 

Serviciul Special pentru 
Infl uenţe Active asupra Pro-
ceselor Hidrometeorologice a 
prezentat un proiect de dez-
voltare a lucrărilor antigrindi-
nă, în care propune majora-
rea suprafeţelor de protecţie, 
preponderent în zona de sud 
a Republicii Moldovei.

Astfel, este necesară 
organizarea activităţii a 80 de 
puncte rachetare automatizate 

și amenajarea punctului de 
comandă în incinta clădirii 
administrative a Serviciu-
lui Special. Un alt moment 
important constituie îmbu-
nătăţirea sursei de informaţii 
radiolocaţionale, prin achiziţia 
a 2 radare meteorologice, care 

se preconizează a fi  instalate în 
Cimișlia și Ceadâr-Lunga.

Pentru realizarea proiectu-
lui urmează a fi  format un grup 
de lucru precum și elaborarea 
unui studiu de fezabilitate în 
care vor fi  identifi cate costu-
rile estimative ale investiţiei, 
soluţia tehnică și sursa de 
fi nanţare.   

Efi cacitatea lucrărilor 
antigrindină este demonstrată 
anual prin scăderea constantă 

a gradului de afectare a supra-
feţelor protejate, în comparaţie 
cu suprafeţele neprotejate.  De 
menţionat că, printre cauzele 
afectării de grindină a terenu-
rilor protejate sunt numărul 
insufi cient de rachete, restricţie 
de lansare în direcţia localităţii; 

restricţii de lansare în direcţia 
frontierei; restricţii de aviaţie.

NOTĂ: Lucrările antigrin-
dină au fost iniţiate în anul 
1964, în raionul Ungheni, prin 
crearea primei unităţi-pilot în 
orăşelul Cornești. La începutul 
anilor ‚90 lucrările de protecţie 
se îndeplineau pe o suprafaţă 
de 2,5 mln hectare, activau 226 
puncte rachetare în cadrul a 14 
unităţi paramilitare. Efi caci-
tatea lucrărilor a constituit 
circa 85-90% la sută. După o 
perioadă de stagnare, în anul 
2002 au fost reluate lucrărilor 
de protecţie antigrindină pe o 
suprafaţă protejată - 480 mii 
ha cu  39 de puncte rachetare, 
indicatori care au fost în conti-
nuă creștere.

Actualmente, din cele peste 
două milioane de terenuri 
agricole din ţară, doar jumătate 
sunt protejate de fenomenele 
meteo extreme. Lucrările de 
protecţie  se efectuează pe o 
suprafaţă de 1486 mii. ha. (teri-
toriul protejat) prin intermediul 
a 12 unităţi speciale cu 115 
puncte rachetare. În zona de 
protecţie sunt incluse 25 de 
raioane cu diferită suprafaţă de 
protecţie.

Producătorii agricoli care 
intenţionează să amplaseze 
staţii de pompare și conduc-
te de presiune pe terenurile 
proprietate publică a statului 
din categoria fondului apelor 
în scopul irigării terenurile 
agricole din bazinele acvati-
ce de suprafaţă vor suporta 
cheltuieli mai mici pentru 
perfectarea documentaţiei 
cadastrale.  

Ministerul Agriculturii 
și Industriei Alimentare a 
solicitat modifi carea Ordinu-

lui despre unele măsuri ce ţin 
de standardizarea perfectării 
documentaţiei cadastrale la 
elaborarea planurilor cadas-
trale și actualizarea planurilor 
geometrice.

Astfel, conform modifi că-
rilor efectuate recent, pentru 
amplasarea instalaţiilor de 
irigare va fi  elaborat planul 
geometric numai pentru 
porţiunea de teren necesară 
amplasării acestor instalaţii. 

De menţionat că, până la 
efectuarea acestor modifi cări 
era necesar de elaborat planul 

geometric pe întreg terenul 
integru, în cadrul căruia era 
amplasată porţiunea necesa-
ră amplasării instalaţiilor de 
irigare, implicând cheltuieli 
costisitoare pentru producăto-
rii agricoli.

Odată cu efectuarea aces-
tor modifi cări se va îmbu-
nătăţi  situaţia  producătorii 
agricoli, care spun că au înre-
gistrat scăderi de recoltă din 
cauza secetelor și difi cultăţi-
lor întâmpinate în utilizarea 
apelor pentru irigare, susţine 
conducerea MAIA. 

CONCEPTUL SISTEMULUI NAŢIONAL 
ANTIGRINDINĂ VA FI MODERNIZAT

VOM COLABOIRA CU CEHIA 
ÎN DOMENIUL AGRICULTURII ECOLOGICE

Memorandum de în-
ţelegere între Ministerul 
Agriculturii și Industriei 
Alimentare al Republicii 
Moldova și Agenţia Cehă 
pentru Dezvoltare, privind 
dezvoltarea agriculturii 
ecologice, a fost semnat vi-
neri, 10 iunie la Chișinău, 
în cadrul vizitei ofi ciale în 
ţara noastră a Premierului 
Republicii Cehe, Bohuslav 
Sobotka. Memorandumul 
a fost semnat de Iurie 
Ușurelu, Viceministru al 
Agriculturii și Industriei 
Alimentare și de Michal 
Kaplan, Directorul Agenţiei 
Cehă pentru Dezvoltare.

Documentul prevede 
facilitarea implementă-
rii normelor europene 
în domeniul agriculturii 
ecologice prin consolidarea 
cooperării. Astfel, părţile 
și-au exprimat angajamen-
tul de a susţine promovarea 
valorilor și a principiilor de 
cooperare efi cientă.

Cooperarea urmează a fi  
dezvoltată prin:  proiectarea 

unor noi intervenţii comune 
bazate pe rezultatele și 
sugestiile studiilor de feza-
bilitate și sondaje;  alocarea 
de experţi, consilieri și alţi 
specialiști în Moldova pen-
tru furnizarea de expertiză 
în domeniile de interes 
reciproc;  planifi carea unor 
evenimente comune, cum 
ar fi  reuniuni ale experţilor, 
ateliere, conferinţe, mese 
rotunde, etc. cu participarea 
funcţionarilor și a experţilor 
în Moldova;  furnizarea de 
echipamente, materiale, 
bunuri și servicii necesare 

pentru implementarea cu 
succes a intervenţiilor de 
cooperare pentru dezvolta-
re în Moldova;  elaborarea 
unor iniţiative comune, 
proiecte și realizarea unor 
studii menite să contribuie 
la realizarea obiectivelor 
prezentului Memorandum 
de înţelegere.

De menţionat că, orice 
fi nanţare care urmează să 
fi e furnizată în legătură cu 
iniţiativele descrise mai sus 
vor avea loc prin interme-
diul unor acorduri separate.

CUM VA FI ORGANIZATĂ ÎN ACEST AN ZIUA NAŢIONALĂ A VINULUI
Dezvoltarea şi promovarea agro-

turismului în Republica Moldova a 
fost subiectul unei mese rotunde care 
a avut loc marţi, 14 iunie, la sediul 
Ministerului Agriculturii și Industriei 
Alimentare. La eveniment a participat 
ministrul Eduard Grama, viceminis-
trul Vasile Luca, directorul adjunct 
al Ofi ciul Naţional al Viei și Vinului 
Vladimir Grosu, directorul general al 
Agenţiei Turismului Stanislav Rusu, 
directorul general al C.I.E. “Moldexpo” 
Arcadie Andronic și reprezentanţi ai 
agenţiilor de turism.

În cadrul întrunirii a fost discutată 
situaţia actuală privind dezvoltarea şi 
promovarea agroturismului în Republica 
Moldova și a fost prezentată activitatea 

Agenţiei Turismului privind dezvoltarea 
turismului rural.

„Trebuie să constatăm cu regret că 
o bună parte din populaţia Republicii 
Moldova nu cunoaște atracţiile turistice 
ale ţării și nu a vizitat alte regiuni decât 
cea de baștină. Sunt de părerea că noi nu 

valorifi căm pe deplin potenţialul 
ţării în domeniul turismului, mă 
refer aici în special la turismul 
rural. Împreună cu Agenţia 
Turismului ne propunem să dez-
voltăm acest sector iar un prim 
pas ar fi  elaborarea unui plan de 
acţiuni”, a menţionat ministrul 
Eduard Grama.

„În calitate de autoritate în 
domeniu ne propunem să avem 
o lege a turismului rural care ar 

putea să ofere unele facilităţi subiecţi-
lor din mediul rural în oferta serviciilor 
non-agricole pentru a cointeresa agenţii 
economici de a investi în agroturism. 
Practica din alte state ne demonstrează 
că există o multitudine de  benefi cii”, a 
precizat directorul general al Agenţiei 

Turismului Stanislav Rusu.
 Un subiect aparte discutat în cadrul 

ședinţei ţine de organizarea ediţiei din 
acest an a „Zilei Naţionale a Vinului” 
care va avea loc pe 1-2 octombrie. După 
ce a fost prezentat proiectul de concept, 
participanţii au venit cu idei privind 
locaţia de desfășurare a evenimentului. 
Printre propuneri a fost cea de a reveni 
la tradiţie de organizare a paradei vinifi -
catorilor.

De menţionat că, în timpul apropiat 
vor fi  organizate mai multe ședinţe de 
consultare a părţilor interesate pen-
tru organizarea sărbătorii naţionale a 
vinului. Totodată, se examinează opor-
tunitatea lansării unei proceduri on-line 
de consultare a opiniei publice privitor la 
locaţia desfășurării evenimentului.
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ATENŢIE! PESTA PORCINĂ! 
PERICOL ŞI MĂSURI DE PROTECŢIE
 Existenţa câtorva focare de 
pestă porcină în Ucraina pre-
zintă un pericol major pentru 
Republica Moldova. Cazurile 
care au avut loc în ţara vecină 
au demonstrat cât este de greu 
de intervenit atunci când se 
creează un astfel de focar. În 
cazul apariţiei  acestei boli, 
toate animalele trebuiesc 
nimicite. Despre aceasta au 
comunicat recent ofi cialii Agen-
ţiei Nationale pentru Siguranţa 
Alimentelor în cadrul unui 
breefi ng de presă. 

De exemplu, în Lituania a 
fost nimicit cel mai bun șeptel 
de porcine, în număr de peste 
20 mii de animale, în doar 24 de 
ore, în același mod s-a procedat 
şi în Ucraina. Problemele cele 
mai mari ţin de fermele mici și 
gospodăriile casnice, unde este 
mai difi cil să se respecte toate 
normele necesare.

Directorul General al Agen-
ţiei Nationale pentru Siguranţa 
Alimentelor, Gheorghe Gaberi 
a menţionat că în scurt timp 
urmează să fi e convocată ședinţa 
comisiei pentru situaţii exepţi-
onale. Cel mai mare pericol de 
propagare a pestei porcine îl 
reprezintă mistreţii, care sunt 
mai difi cil de monitorizat. La 
acest moment, pe teritoriul 
Republicii Moldova nu a fost 
depistat nici un caz de pestă 
porcină. Specialiștii ANSA şi 
ai altor structuri  abilitate dau 
asigurări că monitorizează în-
continuu situaţia din ţară, pentru 
a nu permite ca această boală 
să ajungă în hotarele noastre şi 
peste frontieră.

Un alt risc major ţine de zona 
transnitreană, unde autorităţile 
din partea dreaptă a Nistrului 
nu pot interveni, iar sistemul 
veterinar de acolo lasă de dorit. 

Cel mai apropiat focar se afl ă în 
regiunea Odessa, la 1,5-2 km 
de la hotarul ţării. În Ucraina au 
fost deja nimicite mii de porcine 
în ultimele luni, fi ind eutanasi-
ate toate animalele, chiar dacă 
simptome apar doar la unele.

Pesta porcină este o boală 

contagioasă virotică care afec-
tează toate speciile de porcine, 
inclusiv mistreţii. Aceasta 
poate fi  transmisă de animale 
contaminate, pecum și prin toate 
produsele alimentare din carne, 
lactate și alte produse care vin 
din zonele unde a fost notifi cată 
boala. Pesta porcină africană a 
apărut cu șase ani în urmă în 
Georgia, după care a trecut în 
Rusia, Polonia și ţările Baltice, 
iar acum a ajuns în Ucraina. 
În prezent, în vederea sporirii 
măsurilor de precauţie, au fost 
sistate toate importurile de carne 
din Ucraina.

Directorul General Adjunct 
al ANSA, Vsevolod Stamati,  a 
specifi cat că pentru această boală 
nu există tratament specifi c şi nici 
vaccin efi cient, prin urmare, toate 
animalele suspecte vor fi  ucise 
şi distruse, iar proprietarii vor fi  
despăgubiţi de către stat la preţul 
de piaţa al animalelor.

Printre sursele de contami-
nare se enumără: Sângele, ţe-
suturile, excreţiile sau secreţiile 
provenite de la animale bolnave 
sau moarte ce pot contamina: 
direct (contact între specii 
susceptibile); indirect: hrană 
contaminată;

vehicule, habitat, păsune; 
haine, încălţăminte ; vizitatori, 
comercianţi ;

veterinari ; Căpuşe cu cuticu-
la moale din Genul Ornithodorus 
anterior infectate;

Transfrontalier boala se 
transmite prin resturi alimenta-
re rezultate de la igienizare în 
porturi, aeroporturi şi hoteluri 
internaţionale;

Perioada de incubaţie este 
de 5-15 zile, în cazul infecţiilor 
naturale, posibil chiar câteva 
săptămâni, în cazul infecţiilor 
naturale cu tulpini slab patogene.

Factori care infl uenţează 
riscul răspândirii PPA sunt: 
endemicitatea care se poate 
instala în populaţiile sălbatice 
şi răspândirea ei în arii în care 
nu există control; sistemul de 
creştere a porcinelor organizat 
necorespunzător şi care nu per-
mite măsuri de Bio-securitate 
adecvate pentru toate catego-

riile de exploataţii; mişcării ne-
controlate a animalelor posibil 
infectate; sacrifi carea porcilor 
bolnavi pentru consumul 
familial, în absenţa controlului 
ofi cial; vânzarea produselor pe 
piaţa necontrolată; inefi cienţa 
sistemului de identifi care şi 
care nu poate asigura efi cient 
trasabilitatea animalelor vii şi 
a produselor care au suferit 
mişcări frauduloase; lipsa de 
informare şi conştientizare a 
operatorilor economici, fermi-
erilor, personalului îngrijitor, 
responsabililor fondurilor de 
vânătoare, administraţiei vete-
rinare referitoare la importanţa 
notifi cării imediate a suspiciu-
nilor şi a prezentării de probe; 
absenţa sau inefi cienţa  unui 
sistem de colectare şi ecarisare 
corespunzătore a deşeurilor şi 
confi scatelor;

În vederea unei intervenţii 
rapide şi efi ciente a serviciilor 
veterinare specializate, cetă-
ţenii trebuie să anunţe imediat 
autorităţile sanitare veterina-
redespre orice îmbolnăvire sau 
pieire a porcinelor domestice 
şi mistreţilor, să recunoască 
următoarele semne de boală: 
mortalitate ridicată, aproape de 
100%, intervenită într-un timp 
extrem de scurt, stare febrilă 
cu temperatura corporală foarte 
ridicată (40,50 – 420 C), roşeaţă 
sau învineţirea pielii, a margini-
lor urechilor, a vârfului picioare-
lor, a abdomenului şi pieptului, 
lipsa post ei de mâncare, apatie 
şi împleticire în mers, care pot 
apărea cu 24 - 48 de ore înaintea 
morţii, vomitări, diaree (uneori 
cu sânge) şi urdori la ochi.

Potrivit estimărilor Agenţiei, 
în Republica Moldova există 700 
mii de porcine, iar în gosposă-
riile silvice sunt circa 2500 de 
mistreţi.

Ploile din ultimile săptămâni,  
căzute  pe întreg teritoriul repu-
blicii,  în mare parte au favorizat 
infectarea şi manifestarea diver-
selor boli la culturile agricole. 
Astfel, pe cîmpurile de păioase 
de toamnă în perioada „coacerea 
în lapte-ceară” şi pînă la recolta-
re dezvoltare ulterioară vor primi 
aşa boli ca: fainarea (Erysiphe 
graminis), septorioza (Septoria 
spp.), rugina (Puccinia spp.), hel-
mintosporioza (Helminthospo-
rium spp.), iar pe spic - fuzari-
oza (sp.Fusаrium), mucegaiul 
albastru(sp.Cladosporium), în-
negrirea spicului (sp.Alternaria), 
care, necombatute, vor duce la 
diminuarea cantităţii şi calităţii 
recoltei.

Din daunatori ce vor cauza 
probleme culturilor cerealiere in 
aceasta perioada vor fi : plosnita 
asiatica a cerealelor (Eurygas-
ter integriceps), cărăbuşii 
cerealelor (Anisoplia  austri-
aca şi alte specii), viermele 
rosu al paielor (Haplodiplosis 
equestris),tripsul  (Haplothrips 
tritici), şi păduchii (fam. Aphi-
didae). Tratamentele împotriva 
dăunătorilor şi bolilor se vor 
efectua  la depistarea pragului 
economic de dăunare, utilizînd 
produsele omologate, conform 

„Registrul  de Stat al produselor 
de uz fi tosanitar şi al fertilizan-
ţilor, permise pentru utilizare în 
Republica Moldova”, ţinănd cont 
de intervalul de pauză pînă la 
recoltarea roadei.

Pe cîmpurile de sfeclă de 
zahăr, dezvoltare puternică  va 
primi cercosporioza (Cercospora 
beticola), la tutun şi fl oarea 
soarelui – mana, diverse specii 
de pătări de natură bacteriană şi 
micotică.

Pe plantaţiile cu  tomate, 
ardei, vinete, inclusiv şi cartofi , 
se va intensifi ca dezvoltarea ma-
nei solonaceelor (Phitophtora 
infestans), diverse specii de 
pătări: pătarea neagră bacte-
riană (Xanthomonas vesicato-
ria), pătarea albă a frunzelor de 
tomate (Septoria lycopersici), al-
ternarioza (Alternaria solani), 
în special puternic pe cîmpu-
rile, unde termenele primelor 
tratamente nu s-au respectat ori 
au fost ratate.  Prin urmare, în 
scopul evitării infectării în masă, 
tratamentele cu fungicide la  
aceste culturi vor continua, con-
form Registrului de Stat, ţinănd 
cont de intervalul de pauză pînă 
la recoltarea roadei.

În livezile de măr şi păr va 
spori intensitatea dezvoltării ra-
pănului (Venturia inaequalis,V. 

pirina), în special pe sectoarele, 
unde tratamentele împotriva 
infecţiei primare au fost ratate, 
ori au fost efectuate neoportun. 
În scopul protecţiei fructelor şi 
frunzelor, tratamentele cu  fungi-
cidele sistemice de continuat, cu 
alternarea obligatorie a acestora. 
După căderea ploilor  torenţiale 
cu vînt, va progresa dezvolta-
rea bacteriozei cu simptome 
de arsură.  Pe măsura apariţiei 
lăstarilor afectaţi, acestea se vor 
tăia cu cuprinderea a 10-15 cm 
din ţesutul sănătos, cu arderea 
ulterioară a acestora, după care 
se va efectua stropirea cu un 
fungicid cupric, luînd în calcul 
fi totoxicitatea (reacţia) soiului 
faţă de aceste preparate.

În livezile speciilor de 
sâmburoase va progresa dez-
voltarea clasterosporiozei (Clas-
terosporium carpophilum), mo-
niliozei (Monilia laxa), se vor 
intensifi cabacteriozele (Pseudo-
monas syringae). La prun dezvol-
tare însemnată va primi pătarea 
roşie a frunzelor (Polystigma 
rubrum), iar la vişin şi cireş – co-
comicoza (Coccomyces hiemalis). 
Mai afectate vor fi  livezile, unde 
termenele primelor tratamente 
au fost ratate.

Din dăunători în livezi va 

continua atacul de păduchi, 
acarieni, păduchele din San 
Jose, moliile livezilor. Va con-
tinua zborul fl uturilor viermelui 
merelor, a prunelor, oriental cu 
depunerea ulterioară a ouălor şi 
eclozare  a larvelor. Împotriva   
aceştor dăunători  se vor utiliza 
insecticidele omologate conform 
Registrului de Stat.  

La viţa de vie condiţiile cli-
matice cu precipitaţii abundente 
şi de lungă durată au favorizat 
dezvoltarea şi răspîndirea ma-
nei (Plasmopara viticola), cu 
manifestarea simptomelor bolii 
pe frunze şi infl orescenţe. Foarte 
periculos este infectarea bobiţe-
lor, care sunt vulnerabile la atac 
pînă la atingerea dimensiunii  
bobului de mazăre. Prin urma-
re,  tratamentele cu fungicide 
trebuie continuate, utilizînd, în 
special acolo, unde sunt prezente 
simptomele de mană, fungicide 
cu acţiune sistemică. Dezvoltare 
ulterioară însemnată vor primi şi 
aşa boli ca: făinarea, brenerul, 
antracnoza.

Pentru a afl a mai multe 
informatii despre dezvoltarea 
bolilor şi dăunătorilor, precum şi 
produsele omologate la anumite 
culturi, luati legatura cu inspec-
torii Direcţiilor raionale pentru 
Siguranţa Alimentelor.   

Directorul General al Ser-
viciului Vamal, Vitalie Vrabie 
și Gheorghe Gaberi, Director 
General al Agenţiei Naţionale 
pentru Siguranţa Alimentelor 
au semnat, în premieră, un 
Acord de colaborare cu privire 
la controlul mărfurilor supuse 
controlului sanitar-veterinar 
și fi tosanitar care traversează 
frontiera vamală.

Acordul prevede modul de 
colaborare dintre cele două 
instituţii în procesul contro-
lului de stat la introducerea, 
scoaterea și tranzitul măr-
furilor supuse controlului 
sanitar-veterinar și fi tosa-
nitar, inclusiv în procesul 
certifi cării originii preferen-
ţiale a mărfurilor. Conform 
stipulărilor documentului 
încheiat, autorităţile menţi-

onate vor efectua schimburi 
de informaţii privind domeni-
ile de referinţă, precum și se 
vor notifi ca reciproc referitor 
la eventualele modifi cări 
ale cadrului legal sau a 
procedurilor tehnologice. Tot 
în baza respectivului Acord, 
Serviciul Vamal va acorda 
asistenţa necesară privind 
instruirea inspectorilor ANSA 

referitor la utilizarea modu-
lelor specializate ale siste-
melor informaţionale din 
gestiune. Totodată, părţile au 
convenit asupra organizării 
unor ședinţe trimestriale în 
vederea evaluării stadiilor de 
implementare a fi ecăreia din-
tre prevederile acordului în-
cheiat. În cadrul discursului 
său, Vitalie Vrabie a precizat 

importanţa respectivului 
Acord, implementarea căruia 
va spori semnifi cativ gra-
dul de securizare a mărfurilor 
supuse acestui tip de control. 
Gheorghe Gaberi, Director Ge-
neral al ANSA, și-a exprimat 
certitudinea că documentul 
dat va consolida conlucrarea 
comună dintre cele două au-
torităţi, fapt extrem de 
important pentru siguranţa 
alimentelor și protejarea 
consumatorilor din Republi-
ca Moldova. De asemenea, 
conducătorii celor două insti-
tuţii au menţionat contri-
buţia Înalţilor Consilieri UE, 
Rosario de Blasio și Zenonas 
Stanevičius, la elaborarea 
documentelor de politici 
în domeniile de referinţă 
prin aplicarea celor mai bune 
practici europene.

PROTECŢIA PLANTELOR 
ÎN CONDIŢIILE PLOILOR 
DIN ULTIMA PERIOADĂ

PREMIERĂ: ANSA VA COLABORA CU SERVICIUL VAMAL
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CHELTUIM MAI MULT DECÂT CÂȘTIGĂM  
Cheltuielile depășesc, 

veniturile medii ale unui 
moldovean, confi rmă iarăși 
și iarăși Biroul Naţional de 
statistică. Potrivit datelor 
ofi ciale, în primul trimestru 
al anului curent, cetăţenii 
Republicii Moldova au obţi-
nut un venit mediu de 2026 
de lei în timp ce cheltuielile 

medii sunt de 2058 de lei, 
o valoare mai mare cu 32 
de lei. 

După cum arată da-
tele Biroului Naţional de 
Statistică, cele mai impor-
tante surse de venit sunt 
salariile, care asigură 42% 
din total, prestaţiile socia-
le, veniturile obţinute din 

activităţile pe cont propriu 
și remitenţele. 

Cea mai mare parte a 
cheltuielilor este destinată 
pentru  consum alimen-
tar – 42%, fi ind urmate 
de chletuielile pentru 
întreţinerea locuinţei, cele 
pentru îmbrăcăminte şi 
încălţăminte

Celelalte cheltuieli au 
fost direcţionate pentru 
transport, serviciile de 
sănătate, comunicaţii,  
dotarea locuinţei, și  învă-
ţământ.

Daţi să încercăm să 
punem grafi cele acestea ca 
să fi e mai variat. Dacă nu se 
reușește așa, iată link-ul: 

BOGAŢII DEVIN MAI BOGAŢI, 
IAR SĂRACII MAI SĂRACI

În 2015 ponderea salariaţilor care 
primeau salarii mai muci de  5000 lei 
a fost de 82,7%, arată datele Econo-
mic OUTLOOK, publicaţie prezentată 
de către experţii IDIS Viitorul. Pentru 
comparaţie, în 2014, această cifră 
era de 77,4%. Adică, respectiv, numă-
rul de persoane care au salarii peste 
5000 lei a scăzut cu peste 5%.

Experţii mai scot în evidenţă faptul 
că 15,6% din totalul persoanelor ocupa-
te în economie au lucrat în 2015 în sec-
torul informal, adică, fi ecare al zecelea 
salariat a declarat că primește o parte 
din salariu sau chiar integral - în plic. În 
agricultură acest fenomen este întâlnit 
în proporţie de cca 49%, în comerţ 20%, 
în industrie peste 6%. Cetăţenii  apreci-
ază că politicile fi scale, precum și servi-
ciile necalitative oferite de către stat ar 
constitui cauza principală a apariţiei și 
existenţei salariului în plic.

Mai mult, anul 2015 a fost marcat 
o tendinţă  negativă la nivelul tuturor 
indicatorilor macroeconomici, inclusiv 

cei ce ţin de piaţa forţei de muncă. 
Evenimentele din anul 2015 au fost 
nefavorabile pentru piaţa muncii. 
Toate ramurile economiei reale au 
fost afectate de criza care a început în 
2014 și a continuat în 2015. Întreprin-
derile au fost nevoite să se adapteze 
la situaţia nou-creată, unele să se 
reorganizeze, altele să stopeze pro-
iectele de creștere și să-și optimizeze 
costurile. Astfel, o parte din personal a 
fost trimis în șomaj. Având în vedere 

că economia deja este în recesiune, iar 
premise pentru o relansare economică 
activă în 2016 nu se prevăd, piaţa for-
ţei de muncă nu va înregistra evoluţii 
spectaculoase. 

În aceste condiţii experţii reco-
mandă regândirea politicilor fi scale ce 
ţin de impozitele legate direct și/sau 
indirect de forţa de muncă. Creșterea 
pragurilor scutirilor personale și 
întreţinute la nivel comparabil cu cel 
europene, care va duce la reducerea 
discrepanţei între populaţia săracă și 
bogată și va reduce și fenomenul sala-
riilor în plic, dar și revizuirea politici-
lor privind întreprinderile de familie 
și micro-întreprinderile până la 20 
de angajaţi. Simplifi carea maximă a 
impozitării, introducerea impozitelor 
unice, simplifi carea sau chiar scutirea 
de aplicabilitate a cerinţelor norma-
tive și acordarea de facilităţi fi scale 
majorate pentru stimularea activită-
ţii economice și creșterii populaţiei 
active, care este cu 20-40% mai mică 
decât în ţările europene.

EDITORIAL  

Stela VDOVÎI 
Redactor-șef

POATE-I SEMN BUN… 
De câteva zile încoace mi-am dat seama că 

nu mi-i groază să citesc datele Biroului Naţional 
de Statistică. În general – statisticile de ultimă 
oră. Deși, nu toate, dar unele dintre cifrele pe 
care le vehiculează presa sunt, nu știu cum… 
bunicele…   parcă îţi dau o gură de speranţă… 
parcă ai vrea să mai îndrepţi spatele încovoiat 
de griji, dar mai curând de rușine pentru ceea ce 
se întâmplă în ţară. 

Bunăoară, infl aţia. Statisticienii au calculat, 
au măsurat și ne anunţă, că se mai temperează 
creșterea preţurilor. Nu că s-ar iest ini mărfurile 
și produsele – nici chiar așa! Ele continuă să se 
scumpească, dar nu atât de tare! Potrivit datelor 
BNS, infl aţia lunară a constituit 0,2% în luna 
mai curent, însă ritmul anual de creștere a pre-
ţurilor a continuat să încetinească, până la 7,9%. 
În cazul produselor alimentare, în luna mai in-
fl aţia anuală a fost de 8,1%, a mărfurilor – 7,3% 
și a serviciilor – 7,7% ( iar asta-i într-adevăr, mai 
puţin decât înainte). 

Desigur, îmi veţi spune că vara nu-i ca iarna! 
Vara se mai iest inesc produsele, că-s de sezon și 
că oferta-i mare! De acord… dar cine mă împiedi-
că pe mine să-mi leg speranţe frumoase de date-
le ofi ciale îmbucurătoare ale Biroului Naţional 
de Statistică?! 

Și, vă amintiţi de prognozele care ne speri-
au cu recesiunea? Iată că în primul trimestru 
din acest an economia Republicii Moldova a 
înregistrat o creştere de 0,8 la sută. În această 
perioadă, Produsul Intern Brut a însumat 27,9 
miliarde de lei, arată ultimele date ale aceluiași 
Birou Naţional de Statistică.
Pe seria ajustată sezonier, PIB-ul s-a majorat cu 
1,7% faţă de ultimul trimestru din 2015. 

Știu, mai e mult până când vom resimţi pe 
propria piele (a se citi: în propriul buzunar) ten-
dinţele pozitive ale indicatorilor macroecono-
mici, dar poate acesta-i un semn bun, ce ziceţi?

Executivul a aprobat în ședinţa de săp-
tămâna trecută  proiectul de lege privind 
modifi carea legislaţiei în vigoare, prin care 
majorează unităţile de amendă în sfera con-
travenţională și penală. Documentul prevede, 
între altele, majorarea până la 500 de unităţi 
a amenzii pentru consumul de alcool la 
volan. Astfel, amenda maximă pentru această 
încălcare va ajunge la aproximativ 25 de mii 
de lei. De asemenea, în scopul combaterii fe-
nomenului „plăţii salariului în plic”, amenda-
mentele propuse de Guvern stabilesc amenzi 
până la 75 de mii de lei, pentru persoanele 
juridice care vor comite această încălcare.

O modifi care esenţială ţine de mări-
mea unităţii convenţionale care stă la baza 
calculării amenzilor. Ţinând cont de faptul 
că mărimea unităţii convenţionale a fost 
stabilită încă în anul 2002 în valoare de 20 
lei şi a rămas neschimbată până în prezent, 

aceasta duce la aplicarea unor amenzi în 
cuantum disproporţionat în raport cu gravi-
tatea infracţiunii săvârşite. Respectiv, mo-
difi cările prevăd majorarea unităţii conven-
ţionale până la 1% din salariul mediu lunar 
pe economie prognozat de Guvern pentru 
anul în care s-a săvârşit fapta, prin opera-
rea schimbărilor corespunzătoare din Codul 

penal, Codul de procedură penală şi Codul 
contravenţional. Astfel, în anul 2016 această 
unitate convenţională ar fi  egală cu 50,5 lei.         

O altă măsură, prevăzută în documentul 
aprobat de Guvern, stabileşte recalifi carea 
limitelor gradului minim al concentraţiei 
de alcool în sânge, care va fi  de la 0,3 g/l la 
0,5 g/l şi, respectiv, concentraţia de alcool în 
aerul expirat care va fi  de la 0,15 mg/l pînă la 
0,3 mg/l, dar şi reducerea pragului gradului 
avansat a concentraţiei de alcool care va fi  
de 0,5 g/l  în sânge şi de 0,3 mg/l în aerul 
expirat. Această prevedere, de asemenea, are 
scopul de a efi cientiza procesul de eradicare 
a consumului de alcool, inclusiv la momentul 
conducerii autovehiculelor şi adoptării unui 
mod de viaţă sănătos.

Pentru ca aceste modifi cări să intre în 
vigoare, documentul urmează să fi e aprobat 
de Parlament.

Menţionăm că subiectul a stârnit discuţii 
aprinse în societate, de aceea, exact peste o 
săptămână, Premierul Pavel Filip a fost nevo-
it să vină cu explicaţii. 

„ Amenzile nu trebuie prezentate ca 
niște taxe sau impozite, așa cum au încer-
cat unii să o facă. Amenzile sunt pentru cei 
care încalcă regulile și vor fi  plătite doar 
de cei care încalcă legea! Au fost majorate 
amenzile în doar două cazuri: pentru con-
dusul autovehiculului în stare de ebrietate, 
care astăzi ucide oameni și pentru achi-
tarea salariilor „în plic”. În rest, unitatea 
convenţională a fost ajustată la nivelul de 
infl aţie și nu s-a majorat, dar s-a redus. 
Dacă în 2003 aceasta constituia 2,2% din 
salariul mediu pe economie, după modifi -
cările efectuate, unitatea respectivă este 
de 1% din salariul mediu pe economie”, a 
declarat Prim-ministrul.

AMENZI MAI USTURĂTOARE PENTRU ȘOFERII BĂUŢI ȘI ANGAJATORII IRESPONSABILI

STRUCTURA VENITURILOR DISPONIBILE 
TOTALE, ÎN TRIMESTRUL I 2016

STRUCTURA CHELTUIELILOR TOTALE DE CONSUM 
ALE GOSPODĂRIILOR ÎN TRIMESTRUL I 2016
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REALIZĂRI

HIBRIZII DE PORUMB PRODUȘI DE INSTITUTUL DE FITOTEHNIE ”PORUMBENI”,  
APRECIAŢI DE AGRICULTORII DIN ŢARĂ ȘI DE PESTE HOTARE

La sfârșitul lunii mai 
Institutul de fi totehnie „Po-
rumbeni” a făcut bilanţul 
campaniei de primăvară.  
La eveniment au fost invi-
taţi savanţi, distribuitori 
și comercianţi care conlu-
crează cu instituţia.  

În debutul evenimentu-
lui, directorul Institutului 
de Fitotehnie ”Porumbeni”, 
Pintilie Pîrvan, a venit cu 
noutăţi frumoase. În palma-
resul instituţiei s-au mai 
adăugat patru  medalii (trei 
de aur și una de argint), 
distincţii cu care hibrizii 
Porumbeni 461, Porumbeni 
427 și Porumbeni 310  cu 
destinaţie furajeră, dar 
și Porumbeni 196 CRf su 
(zaharat), cu destinaţie 
alimentară, au fost premiaţi 
în cadrul Expoziţiei europe-
ne a creativităţii și inovării 
EUROINVENT, ediţia a VIII-
a, organizată la 20-21 mai 
2016,  în România.  Iar pe 
data de 27-29 mai la Timi-
şoara în cadrul  Salonului 
International de Invenţii 
și Inovaţii “TRAIAN VUIA” 
ediţia II, Institutul a pre-
zentat 6 hibrizi de porumb 
și din nou s-a învrednicit 
de distincţii.  Cu medalii 
de aur   au fost menţionaţi 
hibrizii de porumb Porum-
beni 461 MRf, Porumbeni 
427 MRf și Porumbeni 310, 
incluşi pentru anul 2016 în 
Catalogul Ofi cial al Soiurilor 
de Plante din România şi în 
toate 28 state ale Comuni-
tăţii Europene.  De aseme-

nea a fost menţionat cu 
medalie de argint hibridul 
de porumb Porumbeni 374 
MRf și cu medalii de bronz 
hibrizii Porumbeni 369 MRf  
și Porumbeni 280 MRf.

De altfel, acestea sunt 
doar câteva dintre înal-
tele distincţii obţinute de 
hibrizii produși la Insti-
tut, or calitatea acestora 
este demult apreciată de 
către producătorii agricoli. 
La modul practic, despre 
aceasta vorbește faptul că 
și în acest an institutul a 
vândut întreaga cantitate 
de material semincer pro-
dus (peste 400 t. în valoare 
totală de peste 17 mln. de 
lei), iar cererea depășește 
considerabil oferta pe care 
este în stare să o propună 
actualmente Institutul de 
Fitotehnie ”Porumbeni”.

Producătorii autohtoni, 
dar și cei de peste hotare 
apreciază calitatea, pro-
ductivitatea și rezistenţa 
hibrizilor produși la institut. 

Astfel, aceștia sunt expor-
taţi cu succes în Rusia, 
Kazahstan, Belarus, și mai 
nou, în Uniunea Europeană. 

„La Institutul de Stat 
de Testare și Înregistrare a 
soiurilor de plante din Ro-
mânia, în baza rezultatelor 
de doi ani de zile, hibrizii 
Porumbeni 461, 427 și 310 
au fost introduse în Regis-
trul de Stat al României  și 
automat în toate cele 28 de 
ţări membre UE. Asta într-
adevăr a bătut recordul”, a 
declarat directorul Institu-
tul de Fitotehnie “Porum-
beni”, Pintilie Pîrvan.

”Pentru ca un hibrid 
să fi e omologat pe piaţa 
din România trebuie să fi e 
testat 3 ani, însă perioada 
poate fi  redusă la 2 ani 
dacă rezultate se dovedesc 
a fi  bune. Cei 3 hibrizi 
de la Porumbeni care au 
fost testaţi, au înregistrat 
producţii satisfăcătoare, 
depășind valorile înregis-
trate de martorii autohtoni, 

iar cel mai apreciat hibrid 
a fost Porumbeni 461 care 
a ajuns la o recoltă de 19 
tone/ha. Astfel, hibrizii 
testaţi au trecut în data de 
10 martie anul acesta de 
comisia de înregistrare și 
au fost incluși în Registrul 
de Stat al României. Uti-
lizarea hibrizilor de la Po-
rumbeni ar putea fi  un atu 
important pentru fermierii 
din România, mai ales că 

preţul este mult mai la în-
demână”,  scrie portalul de 
profi l din România lumea-
satului.ro.

Dar, să ne întoarcem la 
agricultorii din ţară… Victo-
ria Arcana, antreprenoare 
din satul Sănătăuca, raionul 
Florești, ne-a relatat că în 
condiţiile de secetă de anul 

trecut, seminţele ”Porum-
beni” au dat roade bune. 
” În pofi da calamităţilor, 
seminţele ”Porumbeni 461” 
ne-au adus o roadă foarte 
înaltă – în jur de 6-7 t/ha, 
deoarece acest hibrid este 
foarte tolerant la secetă”, 
spune femeia. 

Totuși, reprezentanţii 
Institutului de Fitotehnie 
”Porumbeni” ţin să avertize-
ze producătorii autohtoni că 

pe piaţa internă sunt foarte 
multe seminţe contrafăcu-
te, care se vând sub marca 
”Porumbeni”, dar care de 
fapt nu au nimic comun 
cu hibrizii produși aici. În 
acest sens, se caută soluţii 
pentru a proteja fermierul 
autohton iar cei de la insti-
tut își propun ca pe viitor să 

creeze o reţea de distribui-
tori autorizaţi, care vor avea 
dreptul exclusiv de a vinde 
hibrizii ”Porumbeni”, iar 
lista acestora să fi e publi-
cată. O altă soluţie, potrivit 
directorului Pintilie Pîrvan, 
ar fi  ca statul să cointerese-
ze producătorii autohtoni să 
cumpere material semincer 
anume de la ”Porumbeni”. 

În Republica Moldova 
porumbul deţine întâie-

tatea faţă de alte culturi 
fi totehnice după suprafaţa 
de cultivare, aproximativ 
450 mii ha, sau 28,1% 
din terenul arabil.  Chiar 
și așa, nivelul de produc-
tivitate continuă să fi e 
mai scăzut comparativ cu 
media ţărilor europene și 
media pe glob.

 GALA BUSINESSULUI MOLDOVENESC  PARADA PERFORMANŢELOR

Cele mai performante întreprinderi, 
învingătoare ale concursurilor „Marca 
comercială a anului”, „Premiul pentru 
realizări în domeniul calităţii”, precum 
și laureaţii concursului Medalia de Aur a 
Expoziţiei naţionale ”Fabricat în Moldo-
va” au fost premiate în cadrul Galei Busi-
nessului Moldovenesc, care s-a desfășurat 
pe data de 7 iunie la Chișinău. La eveni-
mentul, organizat de Camera de Comerţ 
și Industrie din Moldova și Agenţia 
pentru Protecţia Intelectuală au partici-
pat agenţi economici, factori de decizie, 
reprezentanţi ai administraţiilor publice 
locale, parteneri de dezvoltare, reprezen-
tanţi ai corpului diplomatic acreditat în 
Republica Moldova, membrii comitetelor 
organizatorice ale concursurilor și cei ai 
grupurilor de experţi.

Pentru producătorii de mărfuri și 
prestatorii de servicii participarea la 
concursurile menţionate oferă oportuni-
tatea de a cunoaște care sunt aprecierile 
experţilor și consumatorilor, iar în baza 
rezultatelor – de a-și promova compania. 
„Doar produsele/serviciile cunoscute de 
către consumatori au o pondere înaltă 
pe piaţă, iar acest lucru este confi rmat 
de mărcile comerciale sonore, renumite 
atât la noi în ţară, cât și peste hotare. 
Companii precum Ionel, Floarea soarelui, 
EFES Vitanta Moldova, Sudzucker Mol-
dova, LUKOIL-Moldova, Keramin Grup, 
Moldcell, Orange, Renaissance-Perfect, 
Combinatul Poligrafi c din Chișinău etc. 
iau parte la fi ecare ediţie a concursului 
”Marca comercială a anului”, a precizat 
Tudor Olaru, președintele interimar al 
CCI, iar Directorul general al Agenţiei de 
Stat pentru Proprietatea Intelectuală, 
Octavian Apostol, a menţionat că „Mediul 
de afaceri din Moldova ne demonstrează 
rezultate din ce în ce mai bune care spe-
răm în viitorul apropiat să aducă faima și 
în afara ţării”.

Reamintim că pentru prestigiosul 
titlu de „Marca comercială a anului 2016” 

au concurat 60 de mărci comerciale înre-
gistrate pe piaţa Republicii Moldova. Cele 
mai multe cereri de participare au fost 
depuse pentru nominalizările „Favorita 
anului” și „Aprecierea consumatorului”. 
În funcţie de rezultatele obţinute, măr-
cile comerciale învingătoare au primit 
Medalia de argint, Medalia de aur, sau 
„Mercuriul” – cea mai înaltă distincţie a 
competiţiei.

La concursul „Premiul pentru realizări 
în domeniul calităţii”, ediţia a II-a, au luat 
parte 30 de agenţi economici. Printre ei se 
numără atât companii mari, cu renume 
deja pe piaţă, cât și întreprinderi mici care 
implementează standarde internaţionale 
de management al calităţii. Participanţii 
și-au dorit să demonstreze că sunt cei mai 
buni și că respectă cele mai stricte rigori 
la fabricarea produselor sau la prestarea 
serviciilor. Marele premiu al concursului 
este „Zeiţa calităţii”.

Majoritatea companiilor participante 
la concursuri activează în unul din sec-
toarele: agroalimentar, fabricarea bău-
turilor nealcoolice și alcoolice, energetic, 
construcţii, telecomunicaţii, produse și 
servicii de sănătate și frumuseţe, mărfuri 

și servicii pentru casă, transport, turism, 
alimentaţie publică, servicii fi nanciare etc. 
Ediţiile curente ale concursurilor au reunit 
întreprinderi cu nume sonore, dar și com-
panii noi, debutante, ceea ce demonstrea-
ză că sectorul privat al economiei este în 
dinamică.

Medalia de aur a Expoziţiei naţionale 
„Fabricat în Moldova” a fost înmânată 
administraţiilor publice locale care au 
reușit să prezinte la standul consiliului ra-
ional, amenajat în cadrul acestei expoziţii, 
produsele și serviciile agenţilor economici 
din regiune.

Participanţii la Gala Businessului Mol-
dovenesc au primit tradiţionalul catalog 
al laureaţilor concursurilor, ce reprezintă 
o carte de vizită în relaţiile comerciale 
și contribuie la dezvoltarea mediului de 
afaceri.

Gala Businessului Moldovenesc 
este organizată cu scopul de a promova 
practicile de succes în domeniul busine-
ssului și a remarca cele mai competitive 
întreprinderi din ţară care utilizează nu 
doar strategii de marketing efi ciente, ci și 
standarde internaţionale ale management 
al calităţii.
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GRIJILE AGRICULTORILOR

GRIJILE AGRICULTORILOR: GRIJILE AGRICULTORILOR: LUNA IUNIE ÎN VIE  LUNA IUNIE ÎN VIE  
LUCRARI DE SEZONLUCRARI DE SEZON

În luna iunie se pli-
că primul copilit la vie. 
Copilii de la baza lăstarilor 
principali se maturează 
normal și iernează bine, 
de aceea ochii lor sunt mai 
rezistenţi la temperaturile 
scăzute in timpul iernii.

Copilii care cresc spre 
vârful lăstarilor principali 
se suprima la 2-3 ochi. 
Copilitul efectuat la timp 
și corect reduce gradul de 

umbrire a frunzelor și stru-
gurilor de pe lăstarii princi-
pali, asigură o fertilitate și 
diferenţiere bună a ochilor 
de iarnă, care se dezvoltă 
pe lăstarii principali la baza 
frunzelor, contribuie la 
sporirea bobiţelor și strugu-
rilor, precum și a producţiei 
totale, la mărirea cantităţii 
de zahăr în acestea, îmbu-
nătăţind astfel proprietăţile 
gustative și curative ale 
strugurilor.

În aceasta luna se conti-
nuă lucrările de ciupit (prin 
care se suprima vârfurile 
lăstarilor), plivitul, legarea 
lăstarilor și tratamentul 
împotriva manei și făinării. 
De asemenea, se începe tra-
tamentul împotriva putre-
gaiului cenușiu după înfl orit 
și legare.

În aceasta lună se 
execută primul copcit la 
plantaţiile tinere. Astfel 
se desface mușuroiul și 

se înlătura pământul în 
adâncime de 1-2 noduri din 
portaltoi. Rădăcinile pornite 
din altoi și portaltoi pe por-
ţiunea dezgolită de pământ 
se suprimă de la punctul de 
inserţie. Tulpina dezgolita 
a viţei de vie se acoperă din 
nou cu pământ mărunt și 
reavăn iar pentru viţele în 
primul an de vegetaţie se 
reface mușuroiul de deasu-
pra gropii de plantare.

În iunie se mai execu-

tă legatul al doilea al lăs-
tarilor, prașilele pe rând si 
intre rânduri, administrarea  

fazială a îngrășămintelor 
chimice și eventual prima 
îngrășare foliară.

ȘTIRI LOCALE  (sursa: agravista.md – primul portal agricol din Moldova)

PRIMELE LOTURI DE COACĂZĂ 
NEAGRĂ PE PIAŢA DIN ORHEI

Pe piaţa din Orhei au 
apărut spre comercializare 
primele loturi de coacăză 
neagră, producţia fi ind de 
calitate înaltă. Majoritatea 
vânzătorilor sunt produ-
cători mici din regiune, 
care produc pomușoarele  
pe loturile de  lângă casa, 
dar și intermediarii, care 
achiziţionează producţia 
de la producătorii din alte 
raioane. Preţul de achiziţi-
onare variază între  25 și 
30 lei/kg, în dependenţă de 
calitate.

 Preţul de comercia-
lizare a coacăzei este la 
nivelul anului precedent, 
oscilând intre 40 și 45 lei/
kg. Cu toate că preţul este 
destul de pipărat, cererea 
la acest produs este una 
mare. Datorită proprietă-
ţilor terapeutice care le 
posedă aceste pomușoare, 
ele sunt la mare căutare 
de consumatori.  Aceștia 

le consideră o adevărată 
minune în  tratarea diferi-
telor maladii, dar și pentru 
menţinerea organismului 
într-o formă sănătoasă, de 
aceea ele sunt cumpărate 
și pentru a fi  conservate. 

Consumatorii speră că 
preţul la acest produs se 
va mai micșora odată cu 
creșterea ofertei pe piaţă.

Pe piaţa din Kiev 
(Ucraina), coacăza este 

comercializată la preţul 
de 40 UAH (31,78 lei/kg), 
iar pe piaţa din Simferopol 
(Crimeea) pomușoarele sunt 
comercializate la preţul 
de 270 - 300 RUB (80,95 - 
89,94 lei/kg). 

Suprafeţele plantate cu 
pomușoare în ultimii ani 
cresc, mai ales începând 
cu anul 2011, când acest 
sector a fost acceptat spre 

subvenţionare. În raionul 
Orhei suprafeţele de teren 
plantate,  în special cu 
coacăză neagra  constituie 
in jur de 30 ha.     

Agroinform Orhei

TOT MAI MULTE FRUCTE AUTOHTONE 
ÎȘI CAUTĂ LOC PE TARABE

Fructele autohtone au 
început să apară într-un 
sortiment mai larg pe pia-
ţă. Pe tarabe pot fi  găsite 
deja caise, vișine, zmeu-
ră de la noi, dar și piersici 
și mere de import. Pre-
ţurile pe care le-au afi șat 
comercianţii sunt piperate, 
fapt ce nu îi sperie însă pe 
cumpărători. 

La Drochia, un kilogram 
de caise poate fi  cumpărat 
cu 30 de lei, cu 30% mai 
scump decât anul trecut, 
zmeura cu 40 de lei per 
kilogram, adăugând 7 lei 
faţă de preţul din anul 
2015,  iar vișinele costă în-
tre 15 și 18 lei kilogramul 
faţă de 10 – 12, lei care 
erau ceruţi pentru un kilo-
gram în aceeași perioada 
a anului precedent. Preţul 
cireșelor și al căpșunelor 
a scăzut până la 10  lei și, 
respectiv, 15,00 lei pentru 

un kilogram. În vânzare 
pot fi  găsite și piersicile de 
import, care costă 35 de 
lei. Preţul la mere oscilea-
ză de la 4  la 15,00 lei/kg. 
Merele Golden aduse din 
frigidere se vând cu 15  lei/
kg, iar cele mai mărunte cu 
5 - 9 lei/kg. 

Pe pieţele din Româ-
nia (Cluj), preţurile sunt 
următoarele: cireșele sunt 
comercializate de la 5 până 

la 7,50 RON/kg, căpșunele 
cu 4 – 5 RON/kg. Pe pieţele 
din Ucraina (Lvov), cireșele 
costă de la  17 până la 27 
UAH/kg, iar căpșunele se 
vând cu 20 UAH/kg.

Comercianţii recunosc 
că în acest an unele pro-
duse sunt mai scumpe, ei 
justifi că preţurile mari prin 
oferta mică.

AGROinform Drochia

PLOILE ȘI FRIGUL SCUMPESC LEGUMELE
Suntem la începutul  ve-

rii, dar ploaia și vremea 
urâtă au făcut din munca 
producătorilor “prăpăd”. 
Castraveţii aproape și-au 
dublat preţul într-o săp-
tămână. De nevoie, spun 
producătorii disperaţi că, 
dacă temperaturile continuă 
să fi e la fel de scăzute, vor 
avea pierderi și de până la  
50%, chiar dacă preţurile 
vor crește din nou.

Din cauza temperaturi-
lor scăzute și a ploilor din 
ultima săptămână, legu-
mele nu s-au mai copt cum 
ar fi  trebuit. La 8 - 9 grade 
Celsius, câte au fost mai 
zilele trecute, legumele nu 
au avut nici o șansă să se 
coacă. Dar nu sunt compro-
mise doar culturile din sere, 
ci și cele de pe câmp.

Dacă acum mai bine de 
o săptămână preţul unui 
kilogram de castraveţi era 
în jur de  8 – 10 lei, acum a 
ajuns la 15 – 18 lei. Preţul 
ardeilor la fel a crescut, de 
la 20 lei cât era kilogramul 
acum o săptămână, a ajuns 
până la 25 lei.

Așadar, producătorii 

sunt disperaţi și afi rmă că 
dacă temperaturile continuă 
să fi e la fel de scăzute, riscă 
să piardă mai jumătate din 
roadă! Pe timpul verii, le-
gumele nu se coc dacă sunt 
mai puţin de 20 de grade, 
iar preţurile în această situ-
aţie cresc inevitabil.

AGROinform Drochia

O VARIETATE TOT MAI MARE O VARIETATE TOT MAI MARE 
DE FRUCTE PE PIAŢA DIN UNGHENIDE FRUCTE PE PIAŢA DIN UNGHENI

De la piaţă la piaţă crește 
sortimentul de fructe și 
pomușoare. Recent pe piaţa 
din Ungheni au apărut primii 
piersici autohtoni, cam mă-
runţei și nu prea atrăgători. 
Sezonul acesta nu au fost 
pe piaţă piersici de import. 
Preţul de comercializare a 
piersicilor este de 30 lei/kg.

În același timp comer-
cianţii propun o varietate 
mare de cireșe. Soiul de cireșe 
’’Napoleon’’, mășcate, foarte 
frumoase, se vindea cu 20 lei/
kg. Cireșele de soiul ’’Cicalov’’ 
și cele albe se vindeau cu 
15  lei/kg. Oferta de cireșe 
era mare, totuși, doritori să 
cumpere erau mai puţini. 
Vișinele se vindeau la preţ de 
15 – 20 lei/kg, iar preţul cai-

selor oscila între 15 – 20 lei/
kg. Din pomușoare pe piaţă 
se vindeau căpșune, zmeură 
și coacăză neagră. Căpșuna 
se vindea în cantităţi mari, 
iar preţul oscila între 15 - 25 
lei/kg în dependenţă de soi 
și mărime. Zmeura se vindea 
cu 40  lei/kg, calitatea fi ind 

înaltă, iar produsul ambalat 
în caserole. Oferta de coacăză 
neagră a fost mică, fi ind 
la început de sezon, cu un 
preţ de 40 lei/kg. De la o zi 
la alta  oferta de fructe și 
pomușoare crește, iar preţu-
rile se schimbă.

AGROinform Ungheni
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PROTESTELE FERMIERILOR ROMÂNI PROTESTELE FERMIERILOR ROMÂNI 
ȘI EFECTELE ACESTORAȘI EFECTELE ACESTORA

Data de 7 iunie a mar-
cat cel mai amplu protest 
al fermierilor români de la 
începutul acestei veri. Deși 
iniţial au fost anunţaţi 
10.000 de participanţi cu 
greu s-au adunat în Parcul 
Izvor din faţa Palatului 
Parlamentului 2.000 de 
agricultori, potrivit presei 
române.

Concret, producătorii 
agricoli au solicitat au-
torităţilor reglementarea 
fi scalizării în sensul că sub-
venţiile nu trebuie supuse 
fi scalizării, au cerut ca vân-
zarea terenurilor agricole 
către străini să fi e stopată 
în regim de urgenţă dar și 
reglementări clare pe Legea 
Vânătorii, cea care  blochea-
ză din nou pășunatul între 
6 decembrie și 24 aprilie și 
limitează numărul de câini 
la turma de oi. Fermierii au 
mai cerut și adoptarea Legii 
321, pentru comercializarea 
produselor românești în 
supermarketuri. „A fost o 
întâlnire reușită. Optimiști 
fi ind, așteptăm acum 

promisiunile celor care au 
reprezentat statul și aţi 
auzit și dumneavoastră 
promisiunile pe care le-au 
făcut. Așteptăm, nu știu 
cât, dar prea mult nu, să 
vedem ce se întâmplă cu 
promisiunile lor și în spe-
cial cu Legea 321 care ne 
interesează, dar și cu Legea 
vânzării terenurilor agricole 
pentru străini“, a declarat 
președintele Ligii Asociaţi-
ilor Producătorilor Agricoli 
din România, Laurenţiu 

Baciu la fi nalul protestului.
Probabil că este pentru 

prima dată după 89 când 
autorităţile au coborât în 
stradă să răspundă dolean-
ţelor manifestanţilor. „Așa 
ar fi  normal să se întâm-
ple de fi ecare dată când 
oamenii au nemulţumiri. 
Un asemenea comporta-
ment ar trebui să fi e regula 
nu excepţia“, a declarat 
Baciu la vederea autorită-
ţilor. Prezent în mulţime, 
ministrul Agriculturii, 

Achim Irimescu, le-a pro-
mis fermierilor că vor primi 
integral subvenţiile până 
la fi nalul lunii iunie, iar pe 
tema Legii vânzării terenu-

rilor agricole către străini 
se va vorbi foarte „serios și 
responsabil“. De asemenea, 
președintele Comisiei de 
Agricultură din Camera 
Deputaţilor, Nini Săpunaru, 
a anunţat că se lucrează la 
o serie de acte normative de 
interes pentru agricultori, 
care vor fi  supuse dezbate-
rii publice. „Avem deja un 
proiect în discuţie (al Legii 
vânzării terenurilor n.r.) 
numai că aștept ca dum-
neavoastră, reprezentanţii 
producătorilor să veniţi și 
să îl agreăm împreună, pen-
tru că este o lege de care 
dumneavoastră benefi ciaţi 
în primul rând. Trebuie să 
ne consultăm, așa cum ne-
am consultat întotdeauna 
pe toate actele legislative 

cu dumneavoastră și cu 
Parlamentul și cele două 
Comisii de Agricultură. Este 
foarte important să nu iasă 
o lege fără acceptul fermie-
rilor. Vă propun, să agreăm 
un proiect de act legislativ 
pe care să îl promovăm cât 
mai rapid“, a spus Achim 
Irimescu. În privinţa regle-
mentării vânzării produse-
lor românești în supermar-
keturi prin Legea 321, Nini 
Săpunaru ne-a declarat că 
„trebuie făcut ceva pentru 
că așa nu se mai poate. A 
ajuns ca produsele lactate 
în special, dar și celelalte 
produse agro-alimentare 
din supermarketuri să fi e în 
România mai scumpe decât 
în Germania sau în Franţa“.

Sursa: lumeasatului.ro

Comisia Europeană a 
lansat  o nouă schemă-
pilot pentru sprijinirea 
ideilor inovatoare din 
domeniul mediului și 
pentru a menţine Europa 
în fruntea economiei 
ecologice. Ea va încerca 
să găsească soluţii opti-
me pentru ca acestea să 
ajungă pe piaţă cât mai 
rapid, fără a fi  împiedi-
cate de reglementările 
in domeniu. Toţi cei ce 
au in vedere proiecte 
ce ar putea contribui în 
mod esenţial la planul de 
acţiune pentru economia 
circulară au fost invitaţi 
să își exprime interesul. 
Proiectele selectate vor 
benefi cia de acces la 
un cadru de cooperare 
strânsă, ce reunește 
organisme de reglemen-
tare naţionale, locale 
si europene. Termenul-
limita pentru exprima-
rea interesului este 15 
septembrie 2016.

Frans Timmermans, 
prim-vicepreședintele 
Comisiei Europene, a 
declarat: „Lansarea pro-
iectului Inovation Deals 
reprezintă un nou mod de 
lucru care aduce laolaltă 
obiectivele economiei 
circulare și mai bunei 
legiferări. Testam un nou 

mod de a oferi sprijin 
practic si pragmatic unui 
număr mic de inovatori 
care doresc să aducă pe 
piaţă proiecte valoroase, 
în benefi ciul cetăţenilor 
noștri și al mediului. 
Abordarea barierelor de 
reglementare și asigura-
rea stabilităţii cadrului le-

gal sunt esenţiale pentru 
a menţine Europa in frun-
tea economiei ecologice.”

Orice inovator sau 
grup de inovatori care 
dorește să introducă 
un produs sau serviciu 
din sfera economiei 
circulare pe piaţă poate 
participa la schema-pi-
lot, trecând în revistă 
obstacolele de natură 

juridică cu care se con-
fruntă. Comisia va clasi-
fi ca propunerile pe baza 
de criterii clar defi nite 
și va selecta un număr 
maxim de 5 proiecte 
pentru participarea în 
program. Implementarea 
lor va demara în ianuarie 
2017. Proiectele nu be-

nefi ciază de fi nanţare, ele 
bazându-se pe un model 
practic de cooperare.

Interpretările dife-
rite si/sau modurile de 
transpunere a legislaţiei 
naţionale, locale și UE, 
precum si ritmul rapid 
de inovare, au condus la 
politici și cadre legislati-
ve care nu sprijină întot-
deauna în mod adecvat 

inovaţiile și adoptarea 
lor pe piaţă.

Iniţiativa Innovation 
Deals, introdusă în Pa-
chetul pentru o econo-
mie circulară adoptat de 
Comisia Europeană în 
decembrie 2015, are sco-
pul de a ajuta la rezol-
varea acestei probleme, 
fără a submina în vreun 
fel obiectivele de mediu 
stabilite de comun acord. 
Pachetul include un plan 
de acţiune, ce stabilește 
un program concret și 
ambiţios de măsuri care 
acoperă întregul ciclu: de 
la producţie și consum 
la gestionarea deșeurilor 
și piaţă pentru materiile 
prime secundare.

NOTĂ: Economia 
circulară este un termen 
generic folosit pentru 
o economie industrială 
care este creată cu scopul 
de a fi  restauratoare și în 
care ciclul materialelor 
este de două feluri: ciclul 
biologic, unde procesele 
actionează astfel încât 
componentele reintră 
în biosferă fără efecte 
negative; al doile ciclu 
este cel tehnic, unde com-
ponentele sunt folosite 
foarte efi cient și nu intră 
în biosferă.

Norvegia a devenit prima 
ţară care interzice tăierile 
de copaci, ca urmare a unei 
reglementări adoptate recent 
de Parlament. În ritmul în care 
sunt tăiaţi copacii pădurile 
tropicale din toată lumea vor 
dispărea în circa 100 de ani. 
Așadar, iniţiativa Norvegiei 
reprezintă un pas uriaș spre re-
ducerea despăduririlor la nivel 
global, scrie CNN.

La summitul 
Naţiunilor Unite 
pentru climă din 
2014, Norvegia și-a 
asumat, alături de 
Germania și Marea 
Britanie, angaja-
mentul de a găsit 
modalităţi prin care 
să se producă produ-
se esenţiale precum 
ulei de palmier, soia, 
carne de vacă și cherestea astfel 
încât acestea să aibă un impact 
foarte mic sau deloc asupra 
ecosistemelor.

Producţia de ulei de palmier, 
soia, carne de vacă și produse 
din lemn este responsabilă 
pentru aproape jumătate din 
totalul despăduririlor pădurilor 
tropicale, atrage atenţia Orga-
nizaţia Naţiunilor Unite (ONU). 

Când pădurile sunt tăiate și se 
dă foc locurilor respective car-
bonul din copaci este eliminat 
sub formă de dioxid de carbon, 
care este principalul gaz de seră 
ce contribuie la schimbările 
climatice.

De asemenea, Norvegia 
și-a demonstrat angajamentul 
pentru un mediu mai curat și 
în alte feluri. În 2008, statul 
norvegian a dat Braziliei 1 
miliard de dolari pentru a lupta 

împotriva despăduririi pădurii 
tropicale din zona Amazonului, 
contribuind astfel la reducerea 
cu 75% a despăduririlor pe 
durata a șapte ani.

Mai mult, în parlamentul 
Norvegiei a fost propus un pro-
iect de lege care vizează interzi-
cerea vânzărilor de autovehicule 
alimentate cu combustibili fosili 
din anul 2025.

De altfel, La o zi după protest, Camera Deputaţilor, in calitate de for decizional, au adoptat legea ce prevede ca toate 
supermarketurile sa aibă cel puţin 51% produse românești la rast . Legea a trecut cu 293 de voturi pentru, niciun vot 
împotriva și nicio abţinere. Aceasta urmează să fi e trimisă la promulgare către guvern, scrie gazetadeagricultura.info.

Modifi cările aduse Legii 321 prevăd că toate magazinele alimentare vor fi  obligate sa vândă carne, fructe și legume 
în proporţie de minimum 51% din producţia românească. Termenele de plata vor fi  de 7 zile pentru produsele fresh si, 
respectiv, 14 zile pentru celelalte produse alimentare. A fost reformulată defi nirea preţului produsului, interzicând: taxele 
de rast , taxele de listare, taxele de dezvoltare și taxele de marketing. Agricultorii din ţara vecină salută adoptarea acestei 
legi, afi rmând că este un prim pas făcut pentru ca agricultura românească să fi e funcţională.

IDEI INOVATOARE PENTRU ECONOMIA CIRCULARĂ PRIMA ŢARĂ CARE 
INTERZICE TĂIERILE 
DE COPACI
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SĂNĂTATE / STIL DE VIAȚĂ

ZIUA MONDIALĂ A DONATORULUI DE SÂNGE, 
MARCATĂ ÎN TOATĂ ŢARA

 REGIMUL MEDITERANEAN 
ÎNSEAMNĂ DOI ANI 
DE VIAŢĂ ÎN PLUS STUDIU

Un număr record de persoane a donat sânge pe 
data de  14 iunie, cu ocazia Zilei Mondiale a Dona-
torului de Sânge. În punctele de colectare a sângelui 
amplasate în toate sectoarele mun. Chișinău, la 
Bălţi și la Cahul au fost recoltate 1.924 de unităţi de 
sânge, comparativ cu 1.826 de unităţi donate anul 
trecut. Totodată, în perioada 01-14 iunie, pe întrea-
ga durată a decadei de promovare a donării volun-
tare de sânge, au fost colectate 4.900 de unităţi de 
produse sanguine. 

Din unităţile de sânge recoltate, 23,5% au fost ofe-
rite voluntar de către donatorii din zona de nord a ţării, 
61,6% de unităţi au fost colectate de la donatorii din 

zona de centru, inclusiv, de la donatorii mun. Chișinău, 
și 14,9% din zona de sud a tării.

Stocul de produse sanguine urmează să fi e procesat, 
supus examenului de laborator și stocat în echipamente 
frigorifi ce specializate. Sângele donat va asigura asis-
tenţa hemotransfuzională pentru bolnavii, care vor avea 
nevoie de ajutor pe parcursul a cel puţin 30 de zile.

Potrivit Ministerului Sănătăţii, în Republica Mol-
dova necesităţile terapiei hemotransfuzionale sunt 
acoperite integral. În ultimii 11 ani numărul donărilor 
voluntare de sânge s-a majorat de 15 ori. Anual, sunt 
colectate circa 80 mii de donări, care oferă o șansă 
la viaţă pentru aproximativ 130 mii de pacienţi. 70% 
dintre acestea sunt oferite de voluntari.

CUM ÎI PREGĂTIM PE COPII 
PENTRU EXPERIENŢA UNEI TABERE?

Vă mai amintiţi, cât de mult 
așteptam vara, pe timpul când eram 
copii? Una dintre amintirile frumoase 
ale copilăriei noastre sunt taberele 
de vară, unde, în lipsa internetului, 
a tabletelor și telefoanelor mobile, ne 
distram în aer liber și comunicam cu 
prietenii și colegii! Copiii noștri au și ei 
nevoie de o astfel de comunicare, așa 
că, la o parte gadgeturile moderne! Hai 
la tabără!

Iată câteva sfaturi, oferite de me-
dici și pedagogi, despre modul în care 
ne pregătim copilul pentru o tabără de 
vară. 

Priviţi participarea copiilor în tabere 
ca una dintre cele mai profunde expe-
rienţe de învăţare. Este o modalitate de 
a fi  autonomi, independenţi, și totodată 
este o formă de socializare, de a împărţi 

trăiri și emoţii într-un grup. În fi nal vor 
câștiga un sentiment de reușită și de 
încredere în sine. În general copiii sunt 
încântaţi să meargă într-o tabără, însă 
fi ecare dintre ei are anumite așteptări 
sau temeri ce trebuie cunoscute atât de 
către părinţi și cât și de echipa însoţi-
toare. Fie că participă în prima tabără 
sau în a “n”-a experienţă departe de casă 
și de părinţi, pentru toţi copiii, prima zi 
și noapte vor fi  cele mai difi cile. La fel 
și pentru echipa organizatoare, la fel 
și pentru părinţi, până ce toate părţile 
implicate se cunosc și încep să capete 
încredere unii în ceilalţi.

Înainte de tabără, puteţi încuraja 

copilul să petreacă o noapte la un prie-
ten sau la o prietenă. Astfel veţi observa 
mai bine care ar putea fi  difi cultăţile 
cu care se va confrunta copilul atunci 
când este plecat de lângă dvs. pentru o 
perioadă mai lungă de timp.

Este importantă informarea copiilor 
cu privire la activităţile distractive la 
care vor participa, la condiţiile de cazare 
și noii prieteni pe care vor avea ocazia 
să și-i facă.

OBIECTE PERSONALE
Pentru confortul copilului este 

important să aibă câteva dintre lucrurile 
cu care s-a obișnuit acasă (cartea ori 
jucăria preferată sau telefonul). Tableta 
(în cazul în care are deja una) recoman-
dăm să fi e lăsată acasă. Dacă micuţul își 
dorește cu ardoare să o ia cu el trebuie 

să știe că poate fi  furată, spartă, astfel 
va trebui să-și asume responsabilitatea 
pentru ea. În plus, vor fi  multe situaţii 
în care va trebui să o împartă cu ceilalţi 
colegi. Banii de buzunar trebuie să exis-
te, dar nu în sume mari. Organizatorii 
vor informa cu privire la  acest aspect.

BAGAJUL
Atunci când pregătiţi bagajul, res-

pectaţi lista de lucruri dată de organi-
zatori. Gândiţi-vă la strictul necesar al 
lucrurilor de care copilul ar avea nevoie 
pentru numărul de zile pe care îl va 
petrece departe de casă. Nu îi umpleţi 

bagajul cu prea multe haine sau cu 
lucruri scumpe și valoroase. În anumite 
situaţii va trebui să își poarte rucsacul 
în spate și este posibil să fi e foarte greu 
pentru el.

MÂNCAREA
Dacă copilul are o alimentaţie mai 

specială, alergii sau nu consumă anumi-
te alimente, este important să anunţaţi 
echipa însoţitoare. Aceste situaţii sunt 
normale.  

ACTIVITĂŢI
Experienţa unei tabere oferă nume-

roase momente de învăţare. De aceea 
cu toţii ne dorim ca micuţii să participe 
cu drag la programul activităţilor și la 
jocurile pregătite.
Este foarte important ca echipa de in-
structori sau însoţitori să acorde atenţie 
copiilor în cazurile mai speciale atunci 
când ei nu doresc să participe, sunt 
obosiţi, au anumite probleme fi ziologice 
sau le este teamă de un anumit lucru. 
Abilităţile de comunicare și transmite-
rea încrederii în copii și în ei înșiși este 
un important atu pe care instructorii 
trebuie să-l aibă. Astfel în anumite situ-
aţii activităţile iniţiale se mai schim-
bă în funcţie de nevoile grupului, vreme 
sau atmosfera dintre participanţi. Priviţi 
puţin detașat experienţa copiilor în eta-
pele ușoare sau mai difi cile și ajutaţi-i 
să înţeleagă ce au învăţat și ce vor face 
mai departe.

- Implicaţi-i pe copii în tot procesul 
de decizie pentru participarea în 
tabără: alegerea taberei, programul, 
bagajul și comunicarea cu ei în toată 
perioada.
- Explicaţi-le modul în care trebuie 
să își împacheteze hainele, să își 
facă igiena sau dacă este necesar să 
ia vreun tratament.
- Încurajaţi-i să fi e sociabili și activi, 
să fi e la fel de implicaţi cum sunt 
acasă cu dvs.
- Scopul taberei este unul recreativ! 
Copiii au nevoie de relaxare și dis-
tracţie după un an plin de activităţi!

Persoanele care adoptă 
un regim alimentar medi-
teranean au o speranţă de 
viaţă mai lungă, arată un 
studiu publicat de portalul 
passionsante.be. Regimul 
mai are și efecte benefi ce 
asupra sănătăţii cardiovas-
culare.

Sunt binecunoscute 
avantajele acestui regim 
alimentar, însă o echipă de 
cercetători suedezi a vrut să 
calculeze impactul său în 
privinţa numărului anilor de 
viaţă câștigaţi (o medie la un 
număr mare de persoane).

Cercetătorii au analizat 

datele privitoare la circa 
70.000 de bărbaţi și femei, 
observaţi timp de aproxi-
mativ 15 ani. Participanţii 
au răspuns periodic la 
un chestionar foarte vast 
despre modul lor de viaţă, 
circa o sută de puncte fi ind 
consacrate alimentaţiei. 
Respectarea principiilor 
regimului mediteranean a 
fost apreciată cu un scor de 
la 0 la 8 puncte, în funcţie 
de obiceiurile de consum de 
fructe și legume, leguminoa-
se și oleaginoase, cereale, 
produse lactate, carne roșie, 
ulei de măsline sau de rapi-
ţă, alcool, etc.

„Fiecare creștere cu un 
punct a scorului se asociază 
cu trei luni suplimentare de 
viaţă, cu un total de doi ani 
între extreme. Mortalitatea 

cardiovasculară a fost mai 
scăzută cu 41% la persoanele 
cu cel mai ridicat scor, iar 
cea din cauza cancerului cu 
10%”, afi rmă dr Maryvonne 
Pierre-Nicolas în ”Journal 
international de medecine”.

„Acest studiu permite 
cuantifi carea efectelor regi-
mului mediteranean în ceea 
ce privește speranţa de viaţă, 
datorită în principal scăderii 
deceselor în urma unor boli 
cardiovasculare. Conţinutul 
bogat în antioxidanţi și pro-
prietăţile anti-infl amatorii 
ale regimului mediterane-
an reprezintă principalele 
mecanisme biologice pe care 

se sprijină aceste benefi cii”, 
încheie specialistul menţio-
nat de passionsante.be.

INFO: Dieta Meditera-
neană este considerată la 
nivel internaţional drept una 
dintre cele mai sănătoase 
cure existente. Ea se bazează 
pe alimente neprocesate pre-
cum fructe, legume, păstăi, 
cereale integrale, lactate, ulei 
de măsline, carne de pasăre 
și pește. Își are originile în 
modul de alimentare a locui-
torilor din insula  Creta, care 
s-au remarcat prin longevita-
te și sănătate. Este extrem de 
benefi că și în zilele noastre, 
deoarece a fost adaptată 
vremurilor moderne. Este un 
regim care cuprinde reţete 
specifi ce celor 16 ţări care 
se regăsesc pe coasta Marii 
Mediterane.
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AGREMENT

ZIUA NAŢIONALĂ A PORTULUI POPULAR. 
PRILEJ DE SĂRBĂTOARE, PRILEJ DE MÂNDRIE

Cu prilejul împlinirii a 70 de 
ani de la crearea primelor in-
stituţii de cercetare și 55 de ani 
de la fondarea Academiei de 
Știinţe a Moldovei, comunitatea 
știinţifi că a fost sărbătorită, la 
12 iunie 2016, în cadrul unui 
eveniment inedit, la Complexul 
Etno-Cultural „Vatra”, la care 
au participat  conducerea ţării, 
oaspeţi din străinătate, repre-
zentanţi ai misiunilor diploma-
tice, asociaţiilor culturale și de 
creaţie, mediului de afaceri și 
cercetători.

Manifestarea a demarat cu 
un cuvânt inaugural din partea 
președintelui AȘM,  acad. 
Gheorghe Duca, care a adresat 

un mesaj de felicitare tuturor 
cercetătorilor, oamenilor de 
știinţă, tuturor celor care și-au 
făcut o carieră și un destin 
din felul de a înţelege știinţa 
și celor care au conștientizat 
rolul acesteia pentru dezvol-
tare. „Ne-am dorit ca acest 
eveniment să fie unul deosebit 
și neordinar, ca această 
manifestare să fie un prilej 
de demonstrare și de promo-
vare a rezultatelor noastre 
știinţifice, ca această sărbătoa-
re să o trăim împreună cu toţi 
cercetătorii, cu acei cetăţeni ai 
Republicii Moldova care sunt 
alături de noi. Suntem toţi azi, 
aici, pentru a apropia labo-
ratorul de cetăţean, pentru a 
crea o punte de legătură dintre 
cercetare și problemele socie-
tăţii. Vă felicit pe toţi cu ocazia 
acestor frumoase aniversări, 
ziua în care sărbătorim știinţa, 

cercetarea, dar și cunoașterea. 
Doresc să avem împreună o zi 
cât frumoasă”, a menţionat în 
mesajul său președintele Duca.

 În cadrul manifestării a avut 
loc ceremonia de decernare a 
Premiilor „Savantul Anului”  și 
„Tânărul Savant al Anului”, 
Premiilor Academiei de Știinţe 
pentru cele mai remarcabile 
realizări și Premiilor „Pârghia 
lui Arhimede” pentru jurnaliștii, 
care au promovat pe parcursul 
anului rezultatele cercetătorilor 
moldoveni.

După înmânarea distincţiilor 
și premiilor, președintele Duca 
l-a însoţit pe Șeful statului la 
standurile expuse pe teritoriul 
Complexului „Vatra”, unde 

institutele de cercetare și 
universităţile, și-au prezentat în 
cel mai frumos mod posibil cele 
mai relevante rezultatele ale 
activităţii lor.   

De-a lungul întregii zile 
aniversare a avut loc o serie 
de manifestări, unde fiecare 
vizitator, a avut ocazia să 
afle cum e să fii cercetător și 
să descopere lumea știinţei 
prin experimente interactive, 
concursuri și expoziţii, lupte 
medievale și sportive, degus-
tări și prezentări gastronomice. 
Au fost vernisate colecţiile care 
au bătut recordurile mondiale 
Guiness, expoziţii de inven-
tică și fotografice din istoria 
cercetării. Tinerii savanţi au 
concurat în cadrul concursului 
interactiv Science Slam, unde a 
convins publicul, într-o manie-
ră originală, despre importanţa 
descoperirilor lor.

JUBILEUL ACADEMIEI 
DE ȘTIINŢE A MOLDOVEI 

VINURILE MOLDOVEI AU CÂŞTIGAT LA BUCUREȘTI 70 MEDALII DE AUR ŞI ARGINT
Vinurile Moldovei au 

câștigat 70 de medalii la 
ediţia 13 a celui mai im-
portant Concurs Interna-
ţional de Vinuri București 
IWCB, desfășurată la 
Focșani, România, - 27 
medalii de aur și 43 de 
argint.

Potrivit agenţiei „INFOTAG”, 
cu referire la Ofi ciul Naţional 
al Viei și Vinului, care a organi-
zat participarea vinifi catorilor 

moldoveni la acest concurs 
prestigios, produsele lor sub 
brandul de ţară „Vinul Moldovei” 
le-au prezentat 27 companii 
moldovenești. Juriului i-au fost 

propuse 66 vinuri albe, 15 rose, 
70 roșii, 16 vinuri efervescente și 
15 distilate.

În total în concurs au fost 
înscrise 1 495 probe de vin din 
32 de ţări ale lumii, inclusiv din 
Cehia, Argentina, Australia, Chile, 
Cipru, Germania, Spania, Franţa, 
Georgia, Grecia.

Marea medalie de aur la con-
curs – Great Gold Medal, au luat 
doar două vinuri, unul dintre care 
din Moldova - Chardonnay dulce 
alb 2013 de la compania Chateau 

Vartely. Cele mai multe meda-
lii de aur i-au revenit Vinăria 
Purcari, reprezentanţii cărora 
au adus acasă 7 medalii de aur. 
Aroma a fost premiată cu 4 
medalii, compania Asconi – 8 
medalii, Castel Mimi – trei. Câte 
o medalie au primit Vinăria din 
Vale ş i Cricova.

În opinia directorului ONVV, 
Dumitru Munteanu, medalii date 
vin să ateste standardele înalte 
de calitate respectate la produce-
rea vinurilor moldoveneștii.

„Aceste 70 de distincţii de-
monstrează că „Vinul Moldovei” 
este un produs de calitate înaltă, 
pe măsura așteptărilor consuma-
torilor internaţionali, și un actor 
puternic pe piaţa mondială de 
vinuri. Ofi ciul Naţional al Viei și 
Vinului va susţine în continuare 
eforturile depuse de compani-
ile vinicole autohtone de a-și 
îmbunătăţi calitatea vinurilor, de 
a-și consolida prezenţa pe pieţele 
existente și a se extinde pe pieţe 
noi”, a spus el.

În acest an, în Republica Moldova 
va fi  marcată pentru prima dată Ziua 
Portului Popular, sărbătoare naţiona-
lă instituită de Parlamentul Republi-
cii Moldova, la iniţiativa Ministerului 
Culturii. Conform hotărârii Parla-
mentului nr. 194 din 19 noiembrie 
2015 ultima zi de duminică a lunii 
iunie este declarată „Ziua Portului 
Popular”.

Cu această ocazie, Ministerul 
Culturii organizează duminică, 26 
iunie curent, prima ediţie a Zilei 
Portului Popular. Evenimentul va avea 
loc la Palatul Republicii din capita-
lă, începând cu ora 10:00, cu intrare 
liberă. Scopul sărbătorii este valori-
fi carea costumului autentic popular 
românesc și ale etniilor conlocuitoare, 
cunoașterea pieselor componente ale 
costumului și ale simbolurilor aces-
tuia, precum și promovarea tehnicilor 
de confecţionare a costumului popular 
pe plan naţional și internaţional.  În 
cadrul evenimentului vor fi  expuse ii 
și costume tradiţionale din Republica 
Moldova și România – adevărate valori 
din patrimoniul muzeal, dar și din 
colecţii private. Colecţionarii vor po-
vesti istoria costumelor și vor descifra 

semnifi caţia simbolurilor cusute. Cos-
tumul tradiţional va fi  prezentat din 
mai multe aspecte, care vor evidenţia 
particularităţile și frumuseţea portului 
nostru popular.  

Pe întreaga durată a evenimentului 
vor evolua artiști profesioniști, colec-
tive folclorice, oaspeţii având posibili-
tatea să participe la diverse ateliere de 
creaţie, să viziteze un târg de artiza-
nat, dar și să savureze diversitatea 
bucătăriei tradiţionale.

Menţionăm că, Ziua Naţională 
a Portului Popular face parte din 
Programul naţional al evenimentelor 

dedicate celor 25 ani de independen-
ţă a Republicii Moldova. Cu această 
ocazie, duminică, 26 iunie 2016, în 
mai multe raioane ale ţării se vor 
desfășura diverse acţiuni culturale 
menite să pună în valoare costumul 
tradiţional.

Totodată, nu rataţi alte două eve-
nimente frumoase, devenite deja tra-
diţie: ”Sărbătoarea lavandei” (Lavender 
Fest), care se va desfășura pe data de 
18 iunie în satul Cobusca Nouă, Anenii 
Noi și festivalul iei ”Ia Mania” - pe 
data de 09 iulie, în satul Holercani, 
Dubăsari. 

MANAGEMENTUL REZERVAŢIEI „ORHEIUL VECHI” 
VA FI REORGANIZAT

Cabinetul de miniștri a 
aprobat o serie de măsuri 
dedicate reabilitării, prote-
jării și valorifi cării Rezer-
vaţiei cultural-naturale 
„Orheiul Vechi”. Autorităţi-
le își propun să   reformeze 
managementul rezervaţiei 
pentru restaurarea, con-
servarea și valorifi carea 
acesteia. 

Astfel,  vor fi  analizate 
condiţiile de exploatare și 
protejare de către comuni-
tatea monahală din Butu-
ceni a obiectelor turistice: 
Biserica Nașterea Maicii 
Domnului, Schitul rupestru 
„Peștera” și spaţiul cetăţii 
getice „Butuceni”, înscrise 

în Registrul monumentelor 
ocrotite de stat.

Hotărârea de Guvern 
mai prevede ca Ministerul 
Transporturilor și Infras-
tructurii Drumurilor, în 

cooperare cu administraţia 
publică locală și instituţi-
ile de resort, pe parcursul 
anului 2016, să propună 
spre implementare proiec-
tul de reparaţie a drumului 

local pe sectorul Butuceni 
- Mașcăuţi. În același timp, 
Guvernul recomandă auto-
rităţilor publice locale să 
coopereze cu administraţia 
Rezervaţiei în vederea ela-
borării și punerii în aplicare 
a Planului de amenajare 
a teritoriului din regiune, 
să încurajeze revitalizarea 
meșteșugurilor, obiceiurilor 
și tradiţiilor populare, să 
promoveze produsele ecolo-
gice şi dezvoltarea turismu-
lui cultural-ecologic.

Rezervaţia „Orheiul 
Vechi” reprezintă un sistem 
de peisaje culturale şi natu-
rale unice pe plan mondial 
și de o importanţă deosebită 
pentru Republica Moldova.
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TE INFORMEAZĂ LA TIMP, 
OFERINDUŢI CELE MAI BUNE 
ARGUMENTE ÎN ORICE NEGOCIERE!

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

MARKETING

Federaţia Agricultorilor AGROinform prezintă preţurile săptămânale angro la fructe şi legume pe 5 pieţe din Moldova
Informaţia despre preţurile săptămânale o puteţi accesa pe www.agravista.md     16.06.2016

Denumirea produsului
Piaţa agricolă Edineţ Piaţa angro Bălţi

Piaţa angro Chişinău 
(Albişoara)

Piaţa agricolă Ungheni Piaţa agricolă Cahul

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

LEGUME

Ardei dulce  -  -   - 18.00 19.00 18.00 20.00 22.00 20.00 20.00 55.00 25.00 17.00 20.00 17.00
Cartofi  -  -   - 3.50 5.00 5.00 - - - - - -  -  -  - 
Cartofi  timpurii 6.00 9.00 8.00 6.50 7.50 7.00 4.00 7.00 4.00 4.50 8.00 7.00 4.00 5.00 5.00
Castraveţi 8.00 9.00 9.00 6.00 7.00 7.00 7.00 9.00 7.00 10.00 15.00 12.00 7.00 8.00 7.00
Ceapă galbenă 7.50 7.50 7.50 6.50 7.50 7.00 8.00 10.00 8.00 8.00 9.00 9.00 7.00 8.00 7.00
Ceapă verde (cozi)  -  -   - - - - 14.00 15.00 14.00 - - -  -  -  - 
Ciuperci Shampinion  -  -   - - - - - - - 35.00 35.00 35.00 32.00 32.00 32.00
Dovlecei 2.50 2.50 2.50 1.70 2.00 2.00 4.00 6.00 4.00 2.00 4.00 3.00 1.50 1.50 1.50
Morcov 10.00 10.00 10.00 7.00 11.00 11.00 - - - - - -  -  -  - 
Morcov timpuriu  -  -   - - - - 9.00 11.00 9.00 10.00 12.00 10.00 9.00 10.00 10.00
Ridiche neagră  -  -  - - - - 6.00 7.00 6.00 - - -  -  -  - 
Roşii de seră 18.00 25.00 20.00 17.00 26.00 19.00 18.00 25.00 18.00 20.00 27.00 25.00 17.00 20.00 20.00
Sfeclă de masă  -  -   - - - - 5.00 7.00 5.00 - - -  -  -  - 
Sfecla de masa timpurie 8.00 9.00 9.00 4.00 4.00 4.00 12.00 12.00 12.00 8.00 10.00 8.00 8.00 8.00 8.00
Usturoi  -  -  - 75.00 80.00 75.00 40.00 40.00 40.00 70.00 80.00 70.00 65.00 65.00 65.00
Varză timpurie 1.50 1.50 1.50 1.00 1.00 1.00 2.00 5.00 2.00 2.50 3.00 2.50 1.50 1.50 1.50
Varză broccoli  -  -  - - - - 45.00 48.00 45.00 - - -  -  -  - 
Varză conopidă  -  -   - - - - 25.00 28.00 25.00 18.00 25.00 20.00 25.00 25.00 25.00
Varză de pechin  -  -  - 10.00 10.00 10.00 12.00 15.00 12.00 18.00 20.00 20.00  -  -  - 
Vinete  -  -   - 27.00 30.00 27.00 25.00 30.00 25.00 - - - 30.00 35.00 30.00

FRUCTE

Banane  -  -   - - - - 23.00 25.00 23.00 - - - 28.00 28.00 28.00
Caise 18.00 20.00 18.00 - - - 11.00 12.00 11.00 20.00 30.00 20.00  -  -  - 
Căpşune 15.00 20.00 18.00 - - - - - - 15.00 30.00 25.00  -  -  - 
Cirese 13.00 13.00 13.00 - - - 6.00 15.00 6.00 10.00 20.00 15.00 18.00 20.00 18.00
Coacăză neagră  -  -  - - - - - - - 40.00 40.00 40.00 25.00 25.00 25.00
Coacăză rosie  -  -  - - - - - - - 25.00 25.00 25.00  -  -  - 
Grepfrut  -  -   - - - - 18.00 19.00 18.00 - - - 45.00 50.00 50.00
Lămâi  -  -   - - - - 40.00 48.00 40.00 - - - 50.00 55.00 50.00
Mandarine  -  -  - - - - 12.00 15.00 12.00 - - -  -  -  - 
Mere 8.00 9.00 8.00 5.00 7.00 7.00 8.00 16.00 8.00 5.00 6.00 5.00 10.00 11.00 10.00
Mere Golden 8.00 9.00 8.00 10.00 11.00 11.00 8.00 12.00 8.00 - - - 10.00 13.00 10.00
Mere Idared  -  -  - 8.00 9.00 9.00 12.00 14.00 12.00 8.00 10.00 8.00  -  -  - 
Mere Richard  -  -   - - - - 15.00 22.00 15.00 10.00 15.00 10.00  -  -  - 
Miez de nucă  -  -  - - - - - - - 40.00 75.00 75.00  -  -  - 
Pepene verde (harbuz)  -  -   - - - - 5.00 10.00 5.00 - - -  -  -  - 
Pere  -  -   - - - - 28.00 30.00 28.00 - - -  -  -  - 
Piersici  -  -  - 10.00 13.00 10.00 - - - 20.00 30.00 30.00 18.00 20.00 20.00
Portocale  -  -   - - - - 15.00 20.00 15.00 - - - 25.00 25.00 25.00
Prune uscate  -  -  - - - - - - - 30.00 40.00 35.00  -  -  - 
Vişină  -  -  - - - - - - - 15.00 20.00 15.00 6.00 7.00 6.00
Zmeură 20.00 23.00 21.00 18.00 20.00 18.00 40.00 45.00 40.00 20.00 40.00 25.00 25.00 25.00 25.00
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CERERI ȘI OFERTE

Responsabilitatea pentru veridicitatea ofertelor plasate aparține 
www.agravista.md

OFERTE COMERCIALE
Perioada 1 - 16 iunie 2016

Mai multe informații găsiți pe www.agravista.md

SE VINDE

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

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

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

OFERTE 
Produs / Serviciu Preţ Cantitate Contacte 

Porci pentru carne 3 unităţi s. Câietu; Telefon: 029792581; Mobil: ; Email: daghinina@mail.ru 
Fasole 0 MDL 2 t s. Baimaclia; Telefon: 027343292; Mobil: ; Email: sacali@mail.md 

Suine pentru carne 2 unităţi 
s. Ţărăncuţa; Telefon: 027354677; Mobil: 079318732; Email: 
vasile.savenco@mail.ru 

Brânză de oi  100 kg s. Câietu; Telefon: 029892634; Email: budan@mail.ru 

brânză de oi  100 kg 
s. Chioselia; Telefon: 027354741; Email: gh.marineac.21.08@
mail.ru 

Tineret ovin  10 unităţi 
s. Chioselia; Telefon: 027354741; Email: gh.marineac.21.08@
mail.ru 

Suine pentru carne  2 unităţi 
s. Antonești, r. Cantemir; Telefon: 067643288; Mobil: ; Email: 
bejconst@mail.md 

Animal de tracţiune  1 unităţi 
s. Câietu, Cantemir; Telefon: 029892605; Email: raisa@mail.
yahoo.com 

Porumb  10 t 
s. Baimaclia, r. Cantemir; Telefon: 027346119; Mobil: ; Email: 
mchiriac@mail.md 

Vacă mulgătoare  1 unităţi 
s. Baimaclia, Cantemir; Telefon: 027343726; Mobil: ; Email: 
jorj1984@yahoo.com 

Porumb  5 t 
s. Antonești, r. Cantemir; Telefon: 064153213; Mobil: ; Email: 
serj1980@mail.ru 

Seminţe de fl oarea 
soarelui 

 5 t 
s. Baimaclia, Cantemir; Telefon: 027343421; Email: ivale-
riu88@mail.ru 

Brânza de oi  100 kg 
s. Baimaclia, r. Cantemir; Telefon: 027343209; Mobil: ; Email: 
ion1963@yahoo.com 

Floarea soarelui  1 t 
s. Cârpești, Cantemir; Telefon: 027378298;; Email: tudor52@
mail.md 

Tineret ovin  100 unităţi s. Cârpești, Cantemir; Telefon: 027378367; Email: bvasile@mail.ru 

Ovine  100 unităţi 
s. Haragâș, Cantemir; Telefon: 027363240; Email: vasile1956@
mail.md 

Ovine  20 unităţi s. Haragâș; Telefon: 027363273; Email: uvas59@yahoo.com 

Tineret ovin  40 unităţi 
s. Haragâș, Cantemir; Telefon: 027363270; Mobil: ; Email: 
cmihai@mail.md 

Varză timpurie 1 000 kg s. Boghiceni, r. Hâncești; Mobil: 069784697; Email: a301 
Căpșune  800 kg Logănești; Telefon: 060095595; Email: a9 
Vin roșu de Izabela  1 000 l Buteni; Telefon: 069548840; Email: a90 
Castraveţi  1 000 kg s. Hirtop, R. Cimișlia; Telefon: 079027515; Email: 1243 
Cireșe  10 000 kg s. Hirtop, R. Cimișlia; Telefon: 079027515; Email: 1243 
Căpșuni  2 000 kg s. Hirtop, R. Cimișlia; Telefon: 079027515; Email: 1243 
Castraveţi 100 kg s. Seliște r. Leova; Telefon: 060113828; Email: 122 
Caise timpurii  15 t Voinescu; Telefon: 068533773; Mobil: ; Email: a117 
Caise timpurii  20 t s. Onești, r. Hâncești; Telefon: 069860864; Mobil: ; Email: 126 
Cumpărăm fructe 
pomușoare 

Chișinău; Telefon: 068901339; Mobil: 068901339; Email: lazari.
valera@mail.ru 

Varza timpurie 2 500 MDL 10 t 
Ungheni, Mănoilești; Telefon: +373 236 73253; Mobil: +373 795 
50647; Email: glodeanu@mail.md 

Roșii de seră 25 000 MDL 5 t 
Ungheni, Mănoilești; Telefon: +373 236 73253; Mobil: +373 795 
50647; Email: glodeanu@mail.md 

Roșii de seră 25 000 MDL 5 t Mobil: +37369357289; Email: strungarubs@mail.md 

Roșii de seră 25 000 MDL 5 t 
MD-3618, s. Chirileni, raionul Ungheni ; Telefon: +373 236 
75341; '; Mobil: +373 79207222 ; Email: vladei@mail.md 

Varză timpurie 2 500 MDL 10 t 
MD-3618, s. Chirileni, raionul Ungheni ; Telefon: +373 236 
75341; '; Mobil: +373 79207222 ; Email: vladei@mail.md 

Comercializez fl oarea 
soarelui 

9 000 MDL 3 t 
Telefon: 25473211; Mobil: 0684992; Email: mursaanatolii@
mail.ru 

Floarea soarelui 
pentru ulei 

20 t Voinescu; Telefon: 068533773; 

Porumb boabe  15 t Voinescu; Telefon: 068533773; 

Roșii de sera 300 kg 
Chetrosu, Drochia, Republica Moldova; Telefon: +373 251 
27032; Email: drtudor@yahoo.com 

Varză  2 t 
Chetrosu, Drochia, Republica Moldova; Telefon: +373 251 
27032; Email: drtudor@yahoo.com

Bostănei  200 kg 
Chetrosu, Drochia, Republica Moldova; Telefon: +373 251 
27032; Email: drtudor@yahoo.com

Cartofi   600 kg 
Chetrosu, Drochia, Republica Moldova; Telefon: +373 251 
27032; Email: drtudor@yahoo.com

Varză 500 kg Email: gdascal@mail.md 
Castraveţi 400 kg Email: gdascal@mail.md 
Roșii  250 kg Email: gdascal@mail.md 
Miere de albini  25 unităţi Email: gdascal@mail.md 

Castraveţi  500 kg 
s. Chetrosu, r. Drochia; Telefon: 025254193; Mobil: 068131804; 
Email: vdarii@mail.ru 

Roșii de sere  100 kg 
s. Chetrosu, r. Drochia; Telefon: 025254193; Mobil: 068131804; 
Email: vdarii@mail.ru 

Varză  120 kg 
s. Chetrosu, r. Drochia; Telefon: 025254193; Mobil: 068131804; 
Email: vdarii@mail.ru 

Morcovi  150 kg 
s. Chetrosu, r. Drochia; Telefon: 025254193; Mobil: 068131804; 
Email: vdarii@mail.ru 

Porumb 3 MDL 25 t 
Telefon: 068339923; Mobil: 068339923; Email: totiprietenii@
yahoo.com 

Caise 12 000 MDL 3 t Email: prusu@mail.md 

Varză 2 500 MDL 5 t 
MD-3618, s. Chirileni, raionul Ungheni ; Telefon: 00373 236 
75258; Mobil: 00373 68569676 ; Email: sorucean@mail.md 

Roșii de seră 20 000 MDL 3 t 
MD-3618, s. Chirileni, raionul Ungheni ; Telefon: 00373 236 
75258; Mobil: 00373 68569676 ; Email: sorucean@mail.md 

Comercializez Caise 
"Nadejda" 

15 000 MDL 3 t 
Orhei, Jora de Mijloc; Telefon: ; Mobil: 068331655; Email: 
csavin@mail.ru 

Comercializez Caise 
"MJ-42" 

13 000 MDL 10 t 
Orhei, Jora de Mijloc; Telefon: ; Mobil: 068331655; Email: 
csavin@mail.ru 

Vișină 20 t 
satul Glinjeni, raionul Fălești; Telefon: +37325971319; Mobil: 
+37379591851; Email: bbujag@rambler.ru 

Puieţi de cireșe  2 500 unităţi 
s. Glinjeni, raionul Fălești; Telefon: ; Mobil: 079540692; Email: 
vmisnei@rambler.ru 

Ulei presat la rece 7 000 l 
r. Florești, s. Băhrineștii; Telefon: 078390676; Mobil: 
078390676; Email: vitafl orgrup@yahoo.com 

Puieţi de prune  12 000 unităţi 
s. Glinjeni, raionul Fălești; Telefon: ; Mobil: 079540692; Email: 
vmisnei@rambler.ru 

Vând vin roșu  500 l 
Nisporeni; Telefon: 026422020; Mobil: 069808295; Email: 
mciorici@mail.ru 

Cumpăr de la 25 de 
tone in sus 

10 000 MDL 25 t 
Chișinău; Telefon: 068901339; Mobil: 068901339; Email: lazari.
valera@mail.ru 

Vând prune uscate la 
tunel 

 15 t Nisporeni; Telefon: 026465213; Mobil: 069935593; Email: 123 

Vând baloate de 
lucernă 

 500 unităţi 
s, Zberoaia  r. Nisporeni; Telefon: 060636121; Email: 
060636121 

Vând porumb boabe  5 t Nisporeni; Telefon: 026446023; Mobil: 026446023; Email: 00 
Vând purcei până la 
100 kg 

11 unităţi Mobil: 069651130 

Vând echipamente 
agricole 

0 MDL 5 unităţi 
Nisporeni; Telefon: 026422144; Mobil: 069083695; Email: 
robu@mail.ru 

Vând carne de bovine 5 t 
Nisporeni-Ciutești; Telefon: ; Mobil: 026446023; Email: lazari@
mailru 

Răsad varza de 
toamna 

5 000 unităţi 
S. Bălăurești r. Nisporeni; Telefon: 02648249; Mobil: 
069926550; Email: 069926550 

Vând porumb boabe 6 t 
s. Bălănești r. Nisporeni; Telefon: 026453598; Mobil: ; Email: 
026453598 

Sere metalica acoperiș 
din sticla 10x20 

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

Cumpăr fl oarea 
soarelui 

Mobil: 069471165; Email: liudacyka@yahoo.com 

CERERI
Produs / Serviciu Preţ Cantitate Contacte 

Iepuri de prăsilă  10 unităţi s. Singureni, r-l Râșcani; Telefon: +37325671044; Mobil: 
+37360573433; Email: negru 

Cumpăr cereale in 
cantităţi mari 100 € 25 t Chișinău; Telefon: 068901339; Mobil: 068901339; Email: lazari.

valera@mail.ru 
Lăzi pentru ambalarea 
prunelor 2 000 unităţi s. Logănești, r. Hâncești; Telefon: 026923408; Mobil: 068083841; 

Email: rotaru1962@imbox.ru 
Seminţe de iarba pentru 
înierbarea livezi 500 kg s. Logănești; Telefon: 026957619; Mobil: -; Email: lepadatu48v@

mail.ru 
Lăzi pentru împachetat 
merele 1 000 unităţi s. Caracui, r. Hâncești; Telefon: 079343863; Mobil: ; Email: 121 

Cumpăr răsărita Telefon: ; Mobil: 069471165; Email: liudacyka@yahoo.com 
Cumpăr 25 tone de 
fl oarea soarelui Telefon: ; Mobil: 069471165; Email: liudacyka@yahoo.com 

Cumpăr harbuz (pepene 
roșu ) 3 € 2 000 kg Telefon: 069737313; Mobil: 068680650; Email: epuras93@mail.ru 

Cumpăr Capră 0 MDL 1 cap Telefon: ; Mobil: 079935799; Email: grozavuvera@mail.ru 
Cumpăr 25 tone de 
fl oarea soarelui  Mobil: 069471165; Email: liudacyka@yahoo.com 
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ABONAREA 2016

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

PENTRU INFORMAŢII SUPLIMENTARE 
NU EZITAŢI SĂ NE CONTACTAŢI:

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

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

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

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

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

TOATE PIESELE DE SCHIMB 
LA TRACTOARELE IMPORTATE

PREŢURI ACCESIBILE - 
suntem importatori direcţi din Japonia

AVANTAJE:
CALITATE SUPERIOARĂ 

CONSUM REDUS

TRACŢIUNE 4x4

LONGEVITATE 

STARE TEHNICĂ EXCELENTĂ 

PUTERNICĂ ŞI COMPACTĂ

PREŢ MIC

OR. STRĂŞENI
www.tractoare.md

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

ABONAMENTE LA ZIARUL AGROMEDIAINFORM 
POT FI PERFECTATE ÎN TOATE OFICIILE POŞTALE

1 lună 3 luni 6 luni 9 luni 12 luni*

14 42 84 126 154
* august vacanţă

Index de abonare: 

PM 21948

ŞI VEŢI PRIMI:
Abonaţi-Vă la ziarul

PREŢURI DE ABONARE (lei)

DORIŢI SĂ ÎNCEPEŢI O AFACERE 

AGROinformmediamedia©

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

ŞI NU ŞTIŢI ÎN CE DOMENIU SĂ INVESTIŢI?

ABONAREA

2016

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

154154 de lei de lei  
PENTRU PENTRU 

UN ABONAMENT UN ABONAMENT 
ANUALANUAL
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