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A FOST PRELUNGIT MORATORIUL 
ASUPRA CONTROLULUI DE STAT 

„Legea subvenţionării” ar putea fi  funcţională 
începând cu 2017, se arată într-un comunicat al 
Ministerului Agriculturii și Industriei Alimen-
tare. Noul cadru legal va reglementa modul de 
acordare a subvenţiilor în agricultură și va ”aduce 
lumină” în  tot acest proces. Mai mult, va permi-
te agricultorilor să nu mai aștepte an de an câte 
șase luni și mai mult, până va fi  votat bugetul 
ţării – legea le va da posibilitatea să cunoască 
preventiv ce procent din buget va fi  alocat pentru 
stimularea agriculturii și, respectiv, ce investiţii 

își pot permite. Atât autorităţile, cât și agricultorii 
salută necesitatea aprobării unei astfel de legi. 
Deși mai sunt unele prevederi care trebuie lucra-
te, per ansamblu, proiectul de lege este unul bun 
și va aduce doar benefi cii ramurii, au menţionat 
participanţii la  dezbaterile publice, organizate de 
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare de 
comun cu Agenţia de Intervenţie și Plăţi pentru 
Agricultură pe marginea proiectului de Lege cu 
privire la principiile subvenţionării în agricultură 
și dezvoltare rurală.
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Detalii despre cele 
mai importante 

prevederi din pro-
iectul legii cu pri-
vire la principiile 

subvenţionării 
în agricultură și 

dezvoltare rurală, 
dar și comentari-
ile reprezentanţi-
lor fermierilor pe 
marginea iniţia-
tivei legislative, 

afl aţi în PAG. 2

O decizie în acest sens a fost aprobată 
de către Cabinetul de Miniștri. Măsura 
vine să asigure condiţii favorabile pentru 
dezvoltarea mediului de afaceri şi previne 
abuzurile sau verifi cările neîntemeiate în 
ceea ce-i privește pe antreprenori.

Premierul Pavel Filip a precizat, tot-
odată, că moratoriul instituit la începu-
tul anului 2016 n-a prejudiciat sistemul 
economic al ţării, ci dimpotrivă, a facilitat 
desfăşurarea activităţii de întreprinzător 
pe teritoriul Republicii Moldova. În acelaşi 
timp, prelungirea moratoriului vine să 
susţină reforma sistemului controalelor de 

stat şi va permite oamenilor de afaceri să 
activeze fără presiuni, până la intrarea în 
vigoare a modifi cărilor legislative promo-

vate de Guvern. „Această nu înseamnă o 
relaxare totală a mediului de afaceri, avem 
ca obiectiv crearea unui sistem previzibil şi 
transparent de efectuare a controalelor de 
stat. După ce vom defi nitiva mecanismul de 
efectuare a controalelor, vom verifi ca acti-
vitatea mediului de afaceri şi pe perioada 
moratoriului, având la bază reguli transpa-
rente şi previzibile”, a conchis Premierul.

Pe perioada moratoriului, controalele 
pot fi  efectuate doar dacă intervin situaţii 
de pericol asupra vieţii, sănătăţii, ordinei 
publice, securităţii economice sau asupra 
mediului.

MORATORIUL INSTITUIT ASUPRA CONTROLULUI DE STAT A FOST PRELUNGIT CU ÎNCĂ TREI LUNI, 
ÎNCEPÂND CU 1 IULIE 2016. 
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LEGISLAȚIE

În plin sezon agricol, 
fermierii, cu roada bătută 
pe alocuri de grindină, în 
condiţiile instabilităţii din 
sectorul bancar, cu dato-
rii la achitarea creditelor 
și cu speranţa că poate, 
poate va fi  adoptată legea 
bugetului ca să se clarifi ce 
într-un fi nal și situaţia cu 
regulamentul de subvenţio-
nare, discută despre o nouă 
iniţiativă legislativă - pro-
iectul de Lege cu privire 
la principiile subvenţi-
onării în agricultură și 
dezvoltare rurală. Odată 
adoptată, legea, numită și 
”Legea Subvenţionării”, va 
crea un cadru bine regle-
mentat pentru următorii 
cinci ani, de aceea, toate 
prevederile trebuie discuta-
te și coordonate  cu toţi fac-
torii implicaţi în procesul de 
subvenţionare, cu scopul ca 
într-un fi nal să avem o lege 
cât mai amplă și relevantă.

Pe data de 21 iunie, 
Ministerul Agriculturii și 
Industriei Alimentare, de 
comun cu Agenţia de Inter-
venţie și Plăţi pentru Agri-
cultură,  a organizat discuţii 
publice privind proiectul de 
Lege cu privire la principiile 
subvenţionării în agricul-
tură și dezvoltare rurală. 
La eveniment au partici-
pat deputatul Ion Balan, 
veceministrul Agriculturii 
și Industriei Alimentare, 
Nicolae Olaru, consilierul 
prim-ministrului pe  politici 
în domeniul agriculturii 
Eugen Gudumac, directorul 
interimar al AIPA Nicolae 
Ciubuc, reprezentanţi ai di-

recţiilor de specialitate din 
cadrul MAIA și direcţiilor 
agricole din cadrul Consili-
ilor raionale, reprezentanţi 
ai asociaţiilor cu profi l 
agricol.

Pentru început, directo-
rul interimar AIPA, Nicolae 
Ciubuc, a făcut o amplă 
prezentare a  proiectului de 
lege, care stabilește princi-
piile de bază ale activităţii 
de subvenţionare în agricul-
tură și stimularea dezvol-
tării mediului rural, printre 
acestea fi ind transparenţa 
decizională și continuita-
tea proceselor de susţinere 
a producătorilor agricoli. 
Documentul a fost elabo-
rat cu scopul de a crește 
competitivitatea sectorului 
agroalimentar și a mediului 
rural prin modernizarea și 
restructurarea pieţei, pentru 
asigurarea gestionării du-
rabile a resurselor naturale 
în agricultură și îmbună-
tăţirea nivelului de trai 
în mediul rural, a explicat 
Ciubuc.  „Conform acestui 
proiect de Lege schimbăm 
conceptul de Fond de sub-
venţionare în Fond naţional 
de dezvoltare a agriculturii 
și mediului rural. Totodată 
stabilim modul de formare 
a acestui fond”,  a punctat 
directorul interimar AIPA, 
Nicolae Ciubuc.

În general, reprezen-
tanţii autorităţilor se 
arată optimiști în legătură 
cu acest proiect de Lege.  
Viceministrul Agriculturii 
și Industriei Alimentare,  
Nicolae Olaru, spune că 
legea va oferi stabilitate și 
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continuitate în activitatea 
producătorilor agricoli. 
„Această lege este mult 
așteptată de către agricul-
tori. An de an așteptăm 
aprobarea regulamentului 
cu privire la subvenţionare, 
unde se modifi că măsurile 
și sumele. Legea subvenţio-
nării va permite agriculto-
rilor să-și planifi ce inves-
tiţiile în afacere pentru o 
perioadă mai îndelungată”, 
a spus viceministrul.

Mai mult, toate premi-
sele arată că legea nu se va 
prăfui prea mult pe mesele 
de lucru ale deputaţilor. 
În discursul său, membrul 
Comisiei parlamentare agri-
cultură și industria alimen-
tară, deputatul Ion Balan,  
și-a exprimat încrederea  că 
proiectul de Lege va trece 
toate etapele necesare pen-
tru a fi  aprobat în Plenului 
Parlamentului deja în cadru 
acestei sesiuni, și că va fi  
lucrativ începând cu anul 
2017. „În elaborarea pro-
iectului de lege au fost an-
trenaţi experţi din România 
și Ungaria. Documentul va 
aduce o stabilitate în inves-
tiţiile pe care preconizăm să 
le facem în agricultură”, a 
precizat deputatul.   

- În iniţiativa legislativă 
cu privire la principiile de 
subvenţionare se prevede 
ca, anual, statul să aloce 4% 

din suma totală a venituri-
lor prevăzută în bugetul de 
stat. Aici trebuie de menţio-
nat faptul că reprezentanţii 
unor asociaţii de agricultori 
vin cu propunerea de a 
aloca pentru subvenţii 4% 
din cheltuielile prevăzute 
la buget, argumentând că 
toate cheltuielile pentru o 
anumită ramură trebuie să 
fi e raportate, respectiv, la 
suma cheltuielilor bugetare, 
iar aceasta este o practică 
internaţională și europeană, 

la care ar fi  bine să se alini-
eze și ţara noastră. 

- Discuţii aprinse le-au 
stârnit și solicitările agri-
cultorilor ca deja din anul 
2017 să se recurgă la plăti 
directe pentru fi ecare hec-
tar de teren. În proiect însă, 
este stipulat anul 2020. 

-  Și taxa de examinare 
a dosarelor în proporţie de 
2 % din contul subvenţiei 
solicitate îi nedumerește 
pe agricultori, or, spun ei, 
ajutorul din partea statului 
trebuie să rămână a fi  aju-
tor, fără a mai fi  necesar să 
se achite procent din acesta. 
De altă parte, directorul 
interimar AIPA, Nicolae 
Ciubuc, a motivat această 
propunere prin faptul că 
instituţia suportă cheltuieli 
mari, iar acest mecanism va 
stimula  angajaţii și aceștia 
nu vor recurge la acte de 
corupţie.
Totodată,  proiectul de Lege 
conţine prevederi privind 
crearea Consiliului de Su-
praveghere al AIPA, în cali-
tate de organ colegial menit 
să coordoneze, să monito-
rizeze și să supravegheze 
procesul de subvenţionare, 
plăţile directe, perceperea 
taxei de examinare a dosa-
relor; etc. 

- Documentul prevede 
și o serie de mecanisme 
privind acordarea subvenţi-

ilor, precum: plăţile directe, 
acordarea subvenţiei în 
avans, reducerea cuantum-
ului subvenţiei și înlesnirile 
acordate unor producători.

- Potrivit proiectului 
de lege, începând din anul 
2020, cei care nu vor fi  
înscriși în registrul fermie-
rilor nu vor mai putea primi 
subvenţii. 

Reprezentanţii produ-
cătorilor agricoli, prezenţi 
la eveniment, au susţinut 
iniţiativa autorităţilor de a 

elabora un asemenea pro-
iect de Lege, menţionând 
că este un document mult 
așteptat și speră propuneri-
le parvenite de la societatea 
civilă vor fi  examinate și 
luate în calcul. 

Solicitat de redacţie să 
se expună pe marginea pro-
iectului de lege, vicedirec-
torul Federaţiei Naţionale a 
Agricultorilor din Moldova 
”AGROinform”, Dl Iurie 
Hurmuzachi, a precizat că 
în ansamblu, Legea este 
una bună și este salutată de 
reprezentanţii asociaţiilor 
de agricultori. 

”Din start trebuie să 
menţionăm faptul că deja 
de mai mulţi ani, asociaţi-
ile de producători agricoli, 
inclusiv ”AGROinform”, 
insistă pe ideea elaborării și 
aprobării unei legi privind 
subvenţionarea în agricul-
tură.  Și aici am să aduc cel 
mai important argument 
care demonstrează necesi-
tatea de a avea o astfel de 
lege. În fi ecare an Executi-
vul aprobă Regulamentul de 
subvenţionare în agricul-
tură. An de an se repetă 

aceeași situaţie. Elaborarea, 
dezbaterile și consultările 
pe marginea acestuia iau 
prea mult timp. În plus, de 
la an la an în Regulament 
sunt introduse modifi cări. 
Astfel, agricultorii nu-și pot 
planifi ca investiţiile și acti-
vitatea lor. Iată de ce ideea 
elaborării unui cadru legal, 
care să reglementeze sub-
venţionarea în agricultură 
pentru cel puţin cinci ani  
este în folosul agricultorilor 
- ei vor ști exact care sunt 

măsurile de subvenţionare 
și vor putea să-și facă o 
planifi care operaţional-stra-
tegică a activităţii pentru 
cinci ani înainte.  Trebuie 
să menţionez și faptul că 
din componenţa grupului 
de lucru pentru elabora-
rea proiectului de Lege au 
făcut parte și reprezentanţii 
”AGROinform”, iar avizul 
dat de către Federaţia 
Naţională a Agricultori-
lor din Moldova este unul 
pozitiv, deoarece în actuala 
lui formulare proiectul de 
Lege este unul util, pozitiv 
și cuprinde în mare parte 
solicitările organizaţiilor re-
prezentative de agricultori. 
Un moment important es te 
stipularea în Lege a moda-
lităţii de calcul a bugetului 
subvenţiilor pentru un an 
de zile, fapt care aduce o 
claritate pentru agricul-
tori. În numele membrilor 
Federaţiei Naţionale a 
Agricultorilor din Moldova, 
îmi exprim speranţa că 
legea va fi  una aplicabilă și 
va funcţiona începând cu 
anul viitor”, a precizat Iurie 
Hurmuzachi. 

În conformitate cu 
procedurile legale, proiectul 
legii cu privire la principiile 
subvenţionării în agricul-
tură și dezvoltare rurală 
urmează a fi  aprobat de că-
tre Guvern, iar ulterior va fi  
examinat în cadrul Comisii-
lor parlamentare și aprobat 
de către Legislativ.

Precizăm că, în acest 
an, fondul de subven-
ţionare a producă-
torilor agricoli este 
prevăzut în mărime de 
900 de milioane de lei, 
dintre care 387 de mii 
de lei provin din con-
tul Programului de su-
port bugetar ENPARD 
al Comisiei Europene. 
De asemenea, statul 
are datorii de 400 de 
milioane de lei fată de 
fermieri rămase încă 
din 2015. Chiar și așa, 
deși suntem la jumă-
tate de an calendaris-
tic, agricultorii nu pot 
nu pot benefi cia de 
subvenţii în condiţiile 
în care Legea bugetu-
lui de Stat încă nu a 
fost votată în lectură 
fi nală de parlament. 
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ACTUAL ÎN DOMENIU

  MOLDOVA PLANIFICĂ SĂ RECOLTEZE 
1 MIL. TONE DE CEREALE DIN CATEGORIA I

În sudul Moldovei 
agricultorii au început re-
coltarea grâului de vară şi 
orz. Ministerul Agriculturii 
şi Industriei Alimentare 
speră că recolta de grâu 
în anul 2016 va depăşi 
indicii din anul trecut, 
când fermierii au reuşit 
să adune puţin peste 900 
mii tone de cereale din 
prima categorie, potrivit 
infotag.md. În anul 2016 

în ţară au fost semănate 
cu cereale de vară cu 10% 
mai puţine suprafeţe decât 
în anul trecut, când au 
fost semănate 230 mii de 
hectare. „În anul curent de 
pe o suprafaţă mai mică 
vom aduna mai mult, circa 
1 mil. de tone”, afi rmă 
ministrul Eduard Grama, 
care presupune că în 2016 
preţurile la grâu nu se vor 
schimba.

Rezultatele studiului „Activita-
tea economică în bază de patentă: 
analiza de ţară și bunele practici 
internaţionale”, realizat de Institu-
tul Naţional de Cercetări Economice 
(INCE) la solicitarea ministerului 
Economiei, au fost prezentate în 
cadrul unei mese rotunde, cu partici-
parea specialiștilor de la instituţiile 
de stat  și reprezentanţi ai adminis-
traţiilor publice locale, experţi în 
domeniu, precum și reprezentanţi ai 
mediului de afaceri.

Studiul cuprinde o analiză deta-
liată atât a activităţilor economice 
independente în diferite state cu 
descrierea sistemelor simplifi cate de 
impunere fi scală, cât și a situaţiei 
actuale în Republica Moldova privind 
desfășurarea activităţilor în baza 
patentei de întreprinzător conform 
datelor ofi ciale furnizate de către 
Serviciul Fiscal de Stat. În rezultatul 
analizelor efectuate s-a constat că 
ponderea principală, de peste 60 la 
sută din numărul total de patente pe 

diverse activităţi o deţine comerţul 
cu amănuntul, dar care, într-un fi nal, 
vine cu o contribuţie modestă de 4% 
în valoarea totală a taxelor acumulate 
de bugetele locale.

Autorii studiului au înaintat și 
unele recomandări privind necesitatea 
perfecţionării cadrului de reglemen-
tare privind activitatea economică în 
bază de patentă în vederea asigurării 
concurenţei loiale pe piaţă la capitolul 
micului business și creării condiţiilor 
echitabile de impunere fi scală. De 
asemenea, s-a recomandat stabilirea 
unor criterii mai simple de evidenţă 
contabilă cu eliberarea bonului de 
casă întru protecţia drepturilor consu-
matorilor.  

 Reprezentanţii ministerului 
Economiei și Finanţelor afi rmă că 
rezultatele și concluziile formulate 
de experţi vor fi  luate în consideraţie 
în procesul de modifi cări la legisla-
ţia fi scală și administrarea afacerii, 
care să permită un confort mai sporit 
deţinătorilor de patentă, care trec în 
altă formă de activitate organizato-

rico-juridică. Ministerul Economiei 
pledează pentru revizuirea sistemului 
de impozitare a întreprinzătorilor in-
dividuali cu examinarea oportunităţii 
introducerii impozitului specifi c din 
activitate, simplifi cării contabilităţii 
(partidă simplă) și introducerii unui 
raport unic pentru activitatea micului 
business.

NOTĂ: Conform datelor Inspec-
toratului Fiscal principal de Stat,  în 
Republica Moldova activează în bază 
de patent 18295 de întreprinzători, 
dintre care peste 12 mii în domeniul 
comerţului. Conform datelor de la fi sc, 
în 2015, în bugetul de stat, de la elibe-
rarea sau prelungirea patentei au fost 
acumulate circa 39 milioane de lei.

Republica Moldova a devenit 
cel de al 84-lea stat-membru OMC 
din totalul celor 164, care a con-
tribuit la procesul de aplicare şi 
implementare a acestui Acordului 
multilateral în sistemul mondial 
de comerţ.

 
Acordul Organizaţiei Mondiale 

a Comerţului privind Facilitarea 
Comerţului, deschide noi posi-
bilităţi de acces la fondurile de 
asistenţă şi suport tehnic pentru 
ţara noastră în vederea dezvoltă-
rii şi modernizării infrastructurii, 
instruirii funcţionarilor vamali 
şi simplifi cării procedurilor de 
tranzit vamal a diferitelor produse 
tarifare. 

Acordul privind Facilitarea 
Comerţului reprezintă primul 
acord multilateral negociat în 
cadrul OMC,  care va oferi Repu-
blicii Moldova noi oportunităţi de 
acces pe pieţele internaţionale, 
va reduce costurilor de tranzacţi-
onare, precum şi cele de optimi-

zare a fl uxului transfrontalier de 
mărfuri prin asigurarea unui grad 
sporit de siguranţă a mediului 
de afaceri prin implementarea 
măsurilor de efi cientizare, trans-
parenţă, reducere a birocraţiei şi 
corupţiei.

Pentru realizarea acestor 
reglementări şi reforme, Guvernul 
Republicii Moldova va întreprinde 
măsuri concrete privind  exclu-
derea din cerinţele la import a 
obligativităţii de prezentare a 
declaraţiilor de export depuse 
la autoritatea vamală din ţara 
exportatoare, va exclude necesita-
tea controalelor înainte de expe-
diţiile aferente clasifi cării tarifare 
şi evaluării în vamă, precum şi a 
obligativităţii serviciilor brokerilor 
vamali, etc.

STUDIU PRIVIND ACTIVITATEA 
ECONOMICĂ ÎN BAZĂ DE PATENTĂ

REPUBLICA MOLDOVA A RATIFICAT ACORDUL 
PRIVIND FACILITAREA COMERŢULUI

Șeful Serviciului 
Vamal, Vitalie Vrabie a 
propus spre examinare 
cabinetului de miniștri 
un Regulament privind 
modul de declarare a 
valorii în vamă a măr-
furilor. Astfel, limita 
neimpozabilă privind 
TVA-ul mărfurilor im-
portate, a fost majorată 
de la 300 la 5.000 de 
euro.

Proiectul defi neşte 
acţiunile care trebuie 
să fi e întreprinse atît 
de organul vamal, cît 
şi de agentul econo-
mic la verifi carea şi, 
respectiv, declararea şi 
confi rmarea valorii în 
vamă. Totodată, este de 
evidenţiat că în proiectul 
propus a fost majorată 
suma limită, pentru care 

depunerea D.V.l nu este 
obligatorie, pînă la suma 
de 5.000 euro, compara-
tiv cu suma de 300 euro, 
prevăzută actualmente 
de cadrul legal. În scopul 
stabilirii sumei limite 
pentru care depune-
rea Declaraţiei pentru 
valoare (D.V.l) nu este 

obligatorie, Serviciul Va-
mal a efectuat un studiu 
minuţios al tranzacţiilor 
de import pentru perioa-
da anului 2014.

În rezultatul exa-
minării datelor privind 
suma tranzacţiilor şi 
metodei aplicate pentru 
evaluarea mărfuri-

lor, s-a constatat că 
riscurile majore de 
declarare neautentică 
a elementelor constitu-
tive ale valorii în vamă 
a mărfurilor persistă 
preponderent pentru 
tranzacţiile a căror va-
loare depăşeşte 100.000 
lei (cca 5.000 EUR).

Spectrul activită-
ţilor oferite de către 
Centrul de Asistenţă și 
Consultanţă în Afaceri 
(CC&AA) al Organizaţiei 
pentru Dezvoltarea Sec-
torului Întreprinderilor 
Mici și Mijlocii (ODIMM) 
ar putea fi  extins. Acest 
subiect a fost discutat în 
cadrul întrevederii echi-
pei ODIMM cu reprezen-
tanţii Agenţiei Japoneze 
pentru Cooperare Inter-
naţională (JICA).

 
Potrivit Horikawa  

Miho, director execu-
tiv al Departamentului 
European al Agenţiei 
Japoneze pentru Coope-
rare Internaţională, în 
calitatea sa de instituţie 
a Guvernului Japoniei, 
JICA  este dispusă să 
conlucreze, prin interme-
diul ODIMM, cu Guver-
nul Republicii Moldova 
pentru a identifi ca toate 
oportunităţile de co-
operare tehnică și de 
adaptare a cadrului legal 
în domeniul antrepreno-
riatului, pentru a oferi 
posibilitate sectorului de 
business din ţara noastră 
să se dezvolte mai dina-
mic. Reprezentanţii JICA 
au menţionat că Agenţia 
Japoneză intenţionează 
să consolideze capaci-
tatea de suport oferit  
sectorului antreprenorial 

din Republica Moldova 
prin extinderea capa-
cităţilor de servicii ale 
centrelor de consultanţă,  
inclusiv pentru între-
prinderile deja formate, 
care necesită imbold 
pentru creștere.

 Până în prezent ex-
perţii ODIMM au acor-
dat o atenţie mai mare 
procesului de iniţiere a 
afacerii și școlarizării 
viitorilor antreprenori, 
iar în continuare echipa 
instituţiei este în căuta-
re permanentă a căilor 
de dezvoltare a secto-
rului businessului mic 
și mijlociu. ”Din acest 
considerent, serviciile de 
consultanţă,  oferite an-
treprenorilor cu experien-
ţă, ar fi  o etapă avansată 
de suport acordat  secto-
rului antreprenorial din 
Moldova de către institu-
ţiile guvernamentale prin 
intermediul partenerilor 
de dezvoltare”, a menţio-
nat Iabanji. 

Menţionăm că 
ODIMM în parteneriat cu 
JICA a lansat în Repu-
blica Moldova primul 
Centru de Consultanţă 
și Asistenţă în Afaceri 
(CC&AA), care în prezent 
este în proces de extin-
dere în regiunile ţării 
prin intermediul celor 9 
incubatoare de afaceri 
din ţară.  

CENTRUL DE CONSULTANŢĂ 
ȘI ASISTENŢĂ ÎN AFACERI 
AL ODIMM ÎȘI VA EXTINDE 
GAMA DE ACTIVITĂŢI

LIMITA NEIMPOZABILĂ PRIVIND TVAul 
MĂRFURILOR IMPORTATE VA FI MAJORATĂ 
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BANCA MONDIALĂ  UN PARTENER DE ÎNCREDERE 
ÎN DEZVOLTAREA SECTORULUI AGROINDUSTRIAL

Documentul prevede ex-
tinderea activităţilor imple-
mentate în prima faza a pro-
iectului, în special, în cadrul 
Componentei 2 a Proiectului: 
”Îmbunătăţirea potenţialului 
de acces la pieţe”. De aseme-

nea, Acordul de Finanţare 
Adiţională presupune o 
restructurare a proiectului, în 
vederea realocării mijloacelor 
rămase din Componenta 5: 
”Compensaţii pentru susţine-
rea vânzărilor”la Componenta 

1: ”Consolidarea managemen-
tului siguranţei alimentelor”. 
De menţionat că în urma 
discuţiilor dintre echipa de 
proiect și Guvern s-a ajuns la 
concluzia că Finanţarea adiţi-

onală reprezintă modalitatea 
cea mai potrivită de a asigura 
extinderea rezultatelor de 
succes ale MAC-P întru pro-
movarea integrării producă-
torilor mici și medii de fructe 

din Republica Moldova pe 
pieţele de desfacere.

Ministrul Eduard Grama a 
exprimat gratitudinea pentru 
sprijinul constant din partea 
Băncii Mondiale îndreptat 
spre creșterea competiti-
vităţii produselor agricole 
moldovenești la nivel com-
parabil cu cel al produselor 
fabricate în UE. „Creșterea 
competitivităţii sectorului 
agricol este o condiţie-cheie 
pentru dezvoltarea durabilă a 
sectorului și creșterea econo-
mică în general”, a menţionat 
ministrul.

Notă: Proiectul ”Agricul-
tura Competitivă în Mol-
dova” (MACP) a fost lansat 
în iunie 2013. Obiectivul 
de dezvoltare al proiectu-
lui vizează consolidarea 
competitivităţii sectorului 
agroalimentar al ţării prin 
susţinerea procesului de 
modernizare a sistemului de 
management al securităţii 
alimentare; facilitarea acce-
sului pe piaţă pentru agri-
cultori, precum şi integrarea 
practicilor de agro-mediu 
şi de gestionare durabilă a 
terenurilor.

Banca Mondială este dispusă să susţină extinderea 
activităţilor care au înregistrat succese considerabile, în 
cadrul proiectului Agricultura Competitivă în Moldova 
(MAC-P). În cadrul unei întrevederi care a avut loc luni, 
20 iunie, ministrul Eduard Grama și reprezentanţii Băn-
cii Mondiale Anatol Gobjila și Olga Sainciuc au discutat 
despre semnarea unui Acord de fi nanţare adiţională 
dintre Republica Moldova şi Asociaţia Internaţională 
pentru Dezvoltare.

Ministrul Agriculturii și Indus-
triei Alimentare Eduard Grama a 
întreprins marţi, 21 iunie, o vizită de 
lucru în raionul Ungheni, unde s-a 
întâlnit cu autorităţile publice locale, 
cu producătorii agricoli și a vizitat 
gospodăriile agricole care au fost 
afectare de grindina de la sfârșitul 
săptămânii trecute. Totodată, minis-
trul a vizitat Colegiul Agroindustrial 
din orașul Ungheni.

Agricultorii au adresat multiple 
întrebări legate de grindina care i-a 
afectat dar și de măsurile care vor fi  
întreprinse de autorităţi. Ministrul 
Eduard Grama a explicat că Serviciul 
Special pentru Infl uenţe Active Asupra 

Proceselor Hidromeorologice nu a 
putut interveni din cauza restricţiilor 
de lansare a rachetelor antigrindină în 
direcţia frontierei cu România. Potrivit 
ministrului, în cadrul MAIA a fost 
creat un grup de lucru care elaborează 
proiectul de lege privind acordarea 
despăgubirilor în caz de calamităţi 
naturale în agricultură. Acest docu-
ment va răspunde realităţilor și va 
stimula inclusiv asigurarea producăto-
rilor agricoli. În aceeași ordine de idei, 
Eduard Grama a informat fermierii 
despre faptul că recent a fost lansat 
conceptul de modernizare și extindere 
a sistemului naţional antigrindină. De 
asemenea, pe agenda discuţiilor sau 
regăsit subiecte precum regulamentul 

de subvenţionare pentru anul curent, 
Legea subvenţionării, plata datoriilor 
la subvenţii și compensaţii, impozitul 
în agricultură și altele.

Ulterior, conducerea MAIA a 
vizitat Colegiul Agroindustrial din 
orașul Ungheni unde a discutat cu 
profesorii despre difi cultăţile pe care 
le întâmpină în activitatea pe care o 
desfășoară. Eduard Grama a accen-
tuat importanţa calităţii studiilor în 
cadrul instituţiilor de învăţământ 
mediu de specialitate în domeniul 
agroindustrial. Potrivit ministrului 
sectorul are nevoie de specialiști 
califi caţi care să asigure continuitatea 
politicilor elaborate în domeniu și să 
contribuie la modernizarea agricultu-
rii.  La rândul său, viceministrul Iurie 
Ușurelu s-a întâlnit cu agricultorii 
din raionul Glodeni unde a discutat 
problemele actuale din domeniu. 
Printre acestea se numără: crearea 
fondului de asigurare de la calamităţi 
în agricultură; susţinerea agriculturii 
ecologice, noile pieţe de desfacere 
pentru produsele agricole ecologice; 
posibilitatea introducerii impozitului 
unic pentru agricultori și altele.
Și viceminiștrii Nicolae Olaru și 

Vasile Luca au efectuat duminică, 
19 iunie, o vizită în localităţile care 
au fost afectate de grindina și ploile 
abundente de la sfârșitul săptămânii 
trecute.

ÎN DIALOG CU PRODUCĂTORII AGRICOLI

Proiectul Twinning “Conso-
lidarea capacităţilor şi compe-
tenţelor Agenţiei de Intervenţie 
şi Plăţi pentru Agricultură din 
Moldova (AIPA) în vederea admi-
nistrării măsurilor de sprijin în 
domeniul Dezvoltării Rurale con-
form normelor și standardelor 
UE” este primul proiect Twinning 
în domeniul subvenţionării în 
Republica Moldova (RM).

Scopul acestui proiect este de 
a dezvolta sistemul de subven-
ţionare din RM și de a consolida 
Agenţia de Intervenţie și Plăţi 
pentru Agricultură prin îmbunătăţi-
rea cadrului instituţional și legal, 

asigurând calitatea standardelor 
și sporind cunoștinţele, abilită-
ţile, practicile și etica resurselor 
umane. Implementarea acestui 
proiect va contribui la o mai bună 
administrare a Măsurilor aferente 
domeniului de Dezvoltare Rurală 
(DR) în Republica Moldova.

Proiectul Twinning, fi nanţat 
de Uniunea Europeană, prevede 
acordarea unui grant în valoare 
de circa 1,2 milioane EURO pentru 
implementarea activităţilor ce vor 
fi  prevăzute în Planul de acţiuni, 
în scopul consolidării şi dezvoltării 
capacităţilor instituţionale ale 
AIPA. Durata proiectului este de 24 
de luni. 

Proiectul Twinning va fi  imple-
mentat de Agenţia de Intervenţie 

și Plăţi pentru Agricultură în coo-
perare cu partenerii de Twinning 
- consorţiul format din AgrarMarkt 
Austria (Partener superior) și cu 
Fondul de Intervenţie de Stat în 
Agricultură (SZIF) din Republica 
Cehă și Agenţia pentru Restructu-
rare și Modernizare a Agriculturii 
(ARMA) din Polonia  (Parteneri 
juniori).

În context, în perioada 
27-29 iunie, 2016 s-a dat start 
primei ședinţe comune în cadrul 
căreia reprezentanţii ambelor părţi 
Twinning au făcut cunoștinţă cu 
subiecte de interes comun privind 
buna desfășurarea a Proiectului 
sus-menţionat. Astfel, în prima 
zi de activitate au fost prezentate 
procedurile de derulare a unui 

proiect Twinning de către repre-
zentanţi ai Comisiei Europene la 
Chișinău, dna STAMENOVA Iva și dl 
RODRIGUEZ RUIZ Jordi. Totodată, 
Liderul Proiectului, dl Rudolf 
MOSER a prezentat șefi lor subdi-
viziunilor AIPA oferta de Twinning 
care urmează a fi  implementată 
în cadrul Proiectului. La rândul 
său, directorul interimar al AIPA, 
dl Nicolae CIUBUC și întreaga 
echipă AIPA au efectuat prezentări 
aferente activităţii Agenţiei care 
au dezvoltat un dialog constructiv 
și informativ pentru partenerii 
Twinning în vederea elaborării unui 
plan de acţiuni cât mai relevant și 
bazat pe rezultate măsurabile.

Proiectul se axează pe realiza-
rea activităţilor prevăzute în cadrul 

a 3 componente:
Componenta I: Restructurarea 

AIPA, elaborarea bazei legale 
precum și a organigramei în 
conformitate cu cerinţele UE;

Componenta II: Elaborarea 
procedurilor scrise pentru toate 
funcţiile și sarcinile relevante 
ale AIPA pentru administrarea 
măsurilor DR în conformitate cu 
principiile UE;

Componenta III: Dezvoltarea și 
consolidarea  capacităţilor institu-
ţionale ale AIPA.

Notă: Mai multe instituţii 
publice din Republica Moldova, 
cu ajutorul suportului fi nanciar al 
Uniunii Europene, benefi ciază de 
asistenţa instituţiilor europene din 
domenii similare pentru a pune în 

aplicare acquis-ul comunitar, în 
conformitate cu aceleași standarde 
ca și în statele membre ale UE. 
Proiectele de asistenţă europea-
nă Twinning („înfrăţire”, engl.), 
elaborate de Comisia Europeană, 
ajută administraţiile publice din 
ţările benefi ciare, printre care și 
R. Moldova, să pună în aplica-
re acquis-ul comunitar graţie 
resurselor umane și abilităţilor 
manageriale europene. Astfel, prin 
schimbul de experienţă care are 
loc în cadrul proiectelor Twinning 
și care presupune o colaborare 
dintre o instituţie europeană și una 
din Moldova, sprijină funcţionarii 
publici din Moldova să nu repete 
greșelile omologilor lor în cadrul 
procesului de reformare.

 PROIECT TWINNING  ÎNCĂ UN PAS SPRE EUROPA

Ministrul Agriculturii și 
Industriei Eduard Grama, Pre-
şedintele Comisiei Parlamen-
tare Agricultură și Industria 
Alimentară Radu Mudreac şi 
șeful Direcţiei știinţă, formare 
profesională şi extensiune din 
cadrul MAIA, Rodica Reşitca 
au efectuat luni, 27 iunie, o 
vizită le lucru la Institutul de 
Tehnică Agricolă „Mecagro”.

Scopul vizitei a fost de a 
se familiariza cu activităţile de 
cercetare-inovare şi transfer 
tehnologic din cadrul Insti-
tutului și de a evalua apor-
tului instituţiei la economia 
naţională. Conducerea MAIA 

şi a Comisiei Parlamentare au 
discutat cu angajaţii Institutului 
și au inspectat starea utilajelor 
tehnologice din subdiviziunile 
Centrului Experimental de 
Transfer Tehnologic. Cercetă-
torii Institutului au prezentat 
studii actuale şi de perspec-
tivă în domeniul protecţiei 
plantelor, sectorului zootehnic, 
producţiei biocombustibililor. 
Spre fi nal au avut loc discuţii 
în cadrul cărora angajaţii 
instituţiei au venit cu propuneri 
privind efi cientizarea activi-
tăţii Institutului „Mecagro”, în 
special în domeniul mecaniză-
rii proceselor tehnologice din 
sectorul agroalimentar.

VIZITĂ LA INSTITUTUL 
DE TEHNICĂ AGRICOLĂ 
ITA „MECAGRO”
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MOLDOVENII VOR ACHITA CELE MAI MARI 
AMENZI RUTIERE DIN EUROPA

Experţii IPRE consta-
tă că Moldova va deveni 
lider european în ceea ce 
privește amenzile rutiere, 
raportate la venitul popu-
laţiei, ca urmare a modifi -
cării legislaţiei adoptate de 
Parlament, prin care este 
majorată valoarea unităţii 
convenţionale.

Analiștii Institutului 
pentru Politici și Reforme 
Europene (IPRE) au făcut 
o analiză a modifi cărilor la 
legislaţie adoptate recent de 
Parlament privind echiva-
larea unităţii convenţionale 
cu 1% din salariul mediu pe 
economie. Potrivit acestor 
modifi cări unitatea conven-

ţională utilizată la stabilirea 
amenzilor se mărește de 
la 20 lei la 50.5 lei, calcu-
lul fi ind efectuat în baza 
salariului mediu pe econo-
mie de 5050 lei, prevăzut de 
proiectul bugetului de stat 
pentru 2016.

În rezultatul analizei 
experţii au constatat că, deși 
abordarea autorităţilor din 
perspectiva indexării la in-
fl aţie este corectă, un aspect 
extrem de important care a 
fost trecut cu vederea este 
nivelul amenzilor raportat la 

venitul populaţiei.
„Ca urmare a modifi -

cării votate de Parlament 
în prima lectură, odată cu 
creșterea unităţii conven-
ţionale se va majora și 
amenda pe care o achităm 
în raport cu salariul mediu 
pe economie. Astfel, Moldo-
va va deveni lider în plan 
european în ceea ce privește 
amenzile rutiere, amenda 
pentru depășirea vitezei cu 
21 km/h, fi ind echivalentă 
cu 30 % din salariul mediu 
pe economie. Dacă ar fi  să 
comparăm cu media euro-
peană, noi vom achita de 5 
ori mai mult pentru amen-
zile rutiere”, susţine Eugen 
Ghileţchi, economist IPRE.

ECUSOANELE DE INSPECŢIE TEHNICĂ 
VOR FI APLICATE PE PLĂCILE 
DE ÎNMATRICULARE A MAȘINILOR

Începând cu 1 ianuarie 2017, ecu-
soanele de inspecţie tehnică vor fi  
aplicate pe numerele de înmatricu-
lare a autovehiculelor și remorcilor 
înmatriculate în Republica Moldova, 
nu pe parbriz, ca și până în prezent. 
O decizie în acest sens a fost lua-
tă miercuri, de către Cabinetul de 
miniștri.

 
Potrivit Ministerului Tehnolo-

giei Informaţiei și Comunicaţiilor, 
care este și autorul proiectului, noile 
ecusoane vor contribui la excluderea 
cazurilor de falsifi care a plăcilor de 
înmatriculare, vor îmbunătăţi nivelul 
calităţii și securităţii acestora, precum 
și va spori posibilitatea monitorizării 

stricte a numerelor de înmatriculare. 
Ecusoanele vor fi  lipite, atât pe plăcu-
ţa din faţă, cât și pe cea din spate a 
mașinii pentru a fi  vizibile în cadrul 
sistemelor automatizate de monito-
rizare a trafi cului rutier. Totodată, 
șoferii vor trebui să aibă obligatoriu 
la bordul autovehiculelor rapoartele 

de inspecţie tehnică, care vor însoţi 
ecusoanele lipite pe plăcuţele de în-
matriculare. Emiterea noilor ecusoane 
a devenit posibilă după preluarea 
experienţei mai multor state, precum 
Germania, România, Austria, Lituania, 
Ungaria. 

Precizăm că plăcile auto, emise în 
ţara noastră începând cu luna aprilie 
2015, prevăd un spaţiu special pentru 
noile ecusoane de inspecţie tehni-
că. Aplicarea noului ecuson nu va 
modifi ca preţul plăcuţelor de înmatri-
culare. Ce ţine de ecusoanele eliberate 
până la data intrării în vigoare a noilor 
reguli, acestea vor rămâne valabile 
până la expirarea termenului lor de 
valabilitate.

Premierul român, 
Dacian Cioloș, a anunţat 
că va elimina o serie de 
proceduri birocratice care 
îi puneau pe drumuri în 
mod inutil pe cetăţenii 
români.

Astfel, vor dispărea 
copia legalizată la notar, 

funcţionarii de la ghișeu 
fi ind de acum cei care vor 
face legalizarea conform 
cu originalul, iar cazierul 
judiciar va fi  solicitat doar 
între instituţii. Totodată, 
românii vor putea trimite 
copiile cărţilor de identitate 
și pe mail, a spus Cioloș, 
scrie republica.ro.

Acesta a mai spus că 
românii își vor putea plăti 
cu cardul taxele la Agenţia 
Naţională de Administrare 
Fiscală.

„În primul rând, cazierul 
judiciar se va solicita doar 
între instituţii, deci circa 2,5 
milioane de drumuri la Poli-
ţie pentru a ridica un cazier 
judiciar vor fi  eliminate, 
pentru că instituţiile care 
vor avea nevoie de cazier 
judiciar vor putea să solicite 

direct la Poliţie, fără să 
ceară cetăţeanului să treacă 
de la un ghișeu la altul și să 
ia o hârtie să o ducă la alt 
ghișeu.

Apoi, copiile după 
buletin care trebuiau de-
puse la diferite dosare vor 
putea fi  solicitate și trimise 
electronic, prin e-mail, prin 

scanare, fără să mai fi e 
nevoie de acele documen-
te și hârtii deplasate la o 
instituţie sau alta. Se vor 
elimina copiile legalizate 
pentru furnizarea servi-
ciilor publice, instituţiile 
care vor cere astfel de copii 
după anumite documente 
vor putea să le legalizeze 
conform cu originalul pe 
loc. La ridicarea buletinului 
și a pașaportului, cetăţenii 
vor plăti o singură taxă și 
într-un singur loc, nu vor 
mai trebui să plătească 
diferite taxe la diferite 
instituţii. Și celebrele 
adeverinţe de venit pentru 
înscrierea la șomaj vor fi  
eliminate”, declara premi-
erul luni, cu o zi înainte 
ca ordonanţa să ajungă pe 
masa Guvernului.

ANUNŢ PENTRU CETĂŢENII CARE 
DEŢIN PAȘAPORT ROMÂN. 
CIOLOȘ SIMPLIFICĂ 
PROCEDURILE BIROCRATICE

Guvernul României 
va oferi burse pentru 
studenţii din Republi-
ca Moldova. Astfel, în 
următorul an de studii, 
circa 5600 de moldo-
veni vor putea obţine 
burse de studii pentru 
toate nivelurile de 
școlarizare și în orașe 
de pe întreg teritoriul 
României.

Potrivit Ministerului 
Educaţiei de la Chișinău, 
bursele oferite au fost 

repartizate, 
după cum 
urmează: 
1570 burse - 
învăţământ 
preuniver-
sitar; 3190 
burse - studii 
superioa-
re, ciclul I, 
dintre care 

390 pentru extensiunile 
Bălţi și Cahul; 700 burse 
- studii superioare, ciclul 
II (pentru deţinătorii 
diplomelor de licenţă 
din România); 25 burse 
- rezidenţiat; 125 burse 
- doctorat. Lista actelor 
necesare pentru depu-
nerea dosarului, repar-
tizarea pe instituţii de 
învăţământ și speciali-
tăţi, poate fi  găsită acce-
sând site-ul Ministerului 
român al Educaţiei.

ROMÂNIA OFERĂ 5.600 DE BURSE 
PENTRU STUDENŢII MOLDOVENI 

EXODUL CONTINUĂ
Anul trecut, R. Moldova a 

„pierdut” 2 236 de persoane 
care s-au mutat cu traiul în 
alte state.

Potrivit Biroului Naţi-
onal de Statistică, cei mai 
mulţi au ales să se stabi-
lească în Federaţia Rusă - 

961 de persoane.
În Ucraina au plecat 312 

cetăţeni ai R. Moldova, în 
SUA – 287, Germania – 253, 
Israel – 174.

Majoritatea emigranţilor, 
atât femei, cât şi bărbaţi, 
sunt tineri cu vârste între 20 

și 39 de ani. În mare parte, 
emigranţii au un nivel de 
educaţie mediu, liceal, cei cu 
studii superioare constituind 
13,2% din total, arată datele 
ofi ciale.

De cealaltă parte, în anul 
trecut au obţinut permis 

de şedere (permanentă şi 
temporară) în Moldova 4 
209 cetăţeni străini şi 744 
de repatriaţi. 19,4% din-
tre aceștia au venit în R. 
Moldova la studii, 28,5% - la 
muncă, 34,3% - imigraţia de 
familie etc.

 ATENŢIE LA CÎNTARE! ÎNCĂLCĂRI DEPISTATE LA MIJLOACELE DE MĂSURARE 
În atenţia Agenţiei pen-

tru Protecţia Consumatorilor 
a parvenit o sesizare din par-
tea Inspectoratului de Poliţie 
Orhei, referitor la  încălcarea 
regulilor de utilizare în acti-
vitatea de comerţ a mijloa-
celor de măsurare a masei 
la o întreprindere din or. 
Orhei. Angajaţii APC a efec-
tuat o vizită de documentare 
la agentul economic menţio-
nat. În cadrul vizitei, la care 
a participat și administraţia 
pieţei, s-a stabilit că agenţii 

economici care comercializau 
produse pe teritoriul pieţei 
efectuau, în mare parte, 
măsurări cu  mijloace de mă-
surare care nu se consideră 

adecvate. Acestea nu dispun 
de marcaj(sigiliu) de verifi -
care metrologică, buletin de 
verifi care metrologică și nu 
sunt incluse în Registrul de 
stat a mijloacelor de măsura-
re. Astfel, nu sunt respectate 
condiţiile de utilizare: modul 
de poziţionare, lizibilitatea 
indicaţiilor de pe aparatele 
de cîntărit și nici prezenţa 
unui cîntar de control. În 
fi nal, vînzătorii au  fost 
familiarizaţi cu prevederi 
legislative din domeniu și 

au fost îndemnaţi de a evita 
astfel de situaţii.

Administraţia pieţei a 
fost atenţionată despre obli-
gativitatea înlăturării tuturor 
neajunsurilor și necesitatea 
dialogului cu comercianţii în 
vederea desfășurării activită-
ţii corespunzătoare. În cazul 
în care vor mai fi  depista-
te cazuri similare agenţii 
economici risca o amendă de 
pînă la 600 unităţi conven-
ţionale, conform Codului 
Contravenţional.
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ECOLOGIE/MEDIU AMBIANT

DOUĂ HIDROCENTRALE MICI DE PE RĂUT 
VOR FI RESTAURATE

În perioada 28-30 iunie, la 
Chișinău și-a desfășurat lucrări-
le Atelierul regional de evaluare 
și planifi care a activităţilor 
naţionale în domeniul adaptării 
la schimbările climatice. Eve-
nimentul, la care au participat 
experţi din 28 de ţări, a fost 
organizat  de către PNUD Moldo-
va, Agenţia de Cooperare pentru 
Dezvoltare a Austriei (ACDA/
ADA), cu fi nanţare din partea 
Ministerului Federal al Agri-
culturii, Silviculturii, Mediului 
și Managementului Apelor al 
Austriei, împreună cu Ministerul 
Mediului și Ofi ciul Schimbarea 
Climei. 

Seminarul are drept scop 
studierea experienţei ţărilor care 
au început să dezvolte un plan de 
adaptare pentru a înţelege impor-
tanţa și necesitatea procesului, 
ţinând cont de riscurile climatice 
în planifi carea dezvoltării statelor. 
Lucrările se desfășoară în mai 
multe secţiuni, în care se  dis-
cută despre Planul Naţional de 
Adaptare (PNA) al Republicii 
Moldova la Schimbările Climatice 
și activităţile sectoriale realizate, 
coerenţa intersectorială, precum 
și despre planifi care și fi nanţare.

Politicile și strategiile 
Republicii Moldova în domeniul 

adaptării la schimbările climatice 
sunt axate pe două principii de 
bază:

- adaptarea este un proces 
continuu și  complex. Măsurile de 
adaptare trebuie să acopere toate 
sectoarele economice, sănătatea 
umană, dezvoltarea regională și 
gestionarea resurselor naturale

- coordonarea intersectorială  
trebuie să fi e asigurată de un 
proces efi cient continuu și fl exibil, 
corelat cu impactul schimbărilor 
climatice. 

Aceste principii se regăsesc 
în Acordul de Asociere între 
Republica Moldova și Uniunea 
Europeană din 27.06.2014, în 
Strategia de mediu a Republicii 
Moldova pentru anii 2014-2023 
și în Strategia Republicii Moldova 

de adaptare la schimbarea climei 
până în anul 2020.

În conformitate cu aceste 
documente strategice pentru 
perioade scurtă și mediu de timp 
în domeniul adaptării la schimbă-
rile climatice Republica Moldova 
are trasate un șir de obiective 
specifi ce pentru sectorul agricul-
tură,  sectorul energetic, sectorul 
transporturilor, sectorul forestier 
și sectorul sănătăţii. 

În acest context, pe parcursul 
anului 2015 Ministerul Mediului 
în parteneriat cu Autorităţile 
Publice Centrale sectoriale și cu 
Agenţia de Dezvoltare a Austriei 
și PNUD Moldova a elaborat două 
Strategii cu planuri de acţiune 
sectoriale privind adaptarea la 
schimbările climatice:  Strate-

gia de adaptare la schimbările 
climatice a  sectorului sănătate 
și Strategia de Adaptare a sec-
torului forestier la schimbările 
climatice. 

Pentru promovarea măsu-
rilor de adaptare la schimbările 
climatice la nivel local au fost 
identifi cate raioane pilot  care în 
aspectul adaptării la schimbă-
rile climatice sunt  considerate  
vulnerabile. În aceste raionale au 
fost identifi cate și implementate 
Proiecte pilot  bazate pe idei teh-
nologice inovative care contribuie 
la  adaptarea la schimbările cli-
matice în comunităţile rurale ale 
ţării.Planul Naţional de Adaptare 
la schimbările climatice (PNA) al 
Republicii Moldova este  într-o  
faza avansată de implementare. 
În Republicii Moldova PNA  este 
bazat pe abordarea Conven-
ţiei-cadru a ONU cu privire la 
schimbarea climei (CONUSC) 
asupra proceselor de planifi care 
naţională a adaptării. Din aceste 
considerente conceptul PNA al 
RM este axat pe un set de insti-
tuţii, practici, politici, mecanis-
mele de coordonare și obiective, 
prin intermediul și cu ajutorul 
cărora guvernul poate elabora și 
implementa Planuri de acţiune 
specifi ce privind adaptarea la 
schimbările climatice.

Două hidrocentrale mici din 
bazinul rîului Răut, care acum nu 
funcţionează, fi  restaurate după 
ce vor trece la balanţa Agen-
ţiei „Apele Moldovei”. Decizia 
respectivă a fost luată la ședinţa 
de Guvern. 

În ultimul timp agenţii 
economici manifestă un interes 
sporit faţă de reluarea activită-
ţii acestora. De asemenea, se 
invocă necesitatea asigurării 
independenţei energetice a 
raioanelor Telenești și Orhei, 

unde se afl ă centralele respec-
tive.
Potrivit ministrului Mediului, 
Valeriu Munteanu, autorităţile 
nu au dreptul să soluţioneze 
problema reconstrucţiei și 
exploatării acestor obiecte, 
deoarece ele nu sînt incluse în 
registrul bunurilor imobiliare. 
În opinia ministrului, problema 
poate fi  rezolvată prin trecerea 
hidrocentralelor la balanţa 
Agenţiei „Apele Moldovei”.

„Conform legislaţiei, doar 
organele administrative pentru 
gestionarea resurselor acvatice 
au dreptul să coordoneze ac-
tivitatea unor obiecte de acest 
fel. După ce cele două hidro-

centrale de pe Răut vor trece la 
balanţa Agenţiei «Apele Mol-
dovei», va fi  accelerat procesul 
de restaurare și de asigurare 
a independenţei energetice a 
regiunii”, consideră Munteanu.

Hidrocentralele din satele 
Căzănești (raionul Telenești) și 
Piatra (raionul Orhei) au fost 
date în exploataţie la începutul 
anilor 1950. Însă după darea în 
exploatare a Centralei hidroe-
lectrice de la Dubăsari, la mij-
locul anilor 1950, capacitatea 
folosită a acestora s-a redus 
semnifi cativ și după o perioadă 
anumită de timp producţia de 
energie electrică la aceste 
obiecte a fost stopată.

EXPERŢI DIN 28 DE ŢĂRI AU VENIT LA CHIŞINĂU SĂ DISCUTE DESPRE 

ADAPTAREA LA SCHIMBĂRILE CLIMATICE

EDITORIAL  

Stela VDOVÎI 
Redactor-șef

EU ALEG SĂ NU MAI GÂNDESC 
CA UN OM SĂRAC 
Ţara noastră rămîne una din cele mai sărace ţări 

din Europa, confruntîndu-se cu provocări de menţi-
nere a progresului, apreciază experţii Băncii Mondiale 
în noul Raport privind sărăcia în Republica Moldova. 
Asta deși, rata sărăciei la nivel naţional s-a redus de 
la 68 procente la 27 procente în perioada 2000-2004 
şi a continuat evoluţia descendentă atingînd nivelul 
de 11.4 procente în 2014. În raport se arată că pe 
lîngă creşterile atestate la nivelul salariilor non-
agricole, pensiile au fost factorul cel mai important 
ce a contribuit la creşterea veniturilor pentru cele 
mai sărace 40 procente ale populaţiei şi la reducerea 
sărăciei. Desigur pensiile nu reprezintă instrumentul 
cel mai efi cient pentru susţinerea celor mai nevoiaşe 
categorii de persoane. Piaţa muncii din Republica 
Moldova a contribuit la îmbunătăţirea situaţiei, dar 
anume prin rezultatele de creștere a productivităţii 
muncii şi nu prin crearea unor noi locuri de muncă 
– de fapt, ocuparea forţei de muncă a scăzut în mod 
constant. Adiţional, există inegalităţi persistente 
între spaţiul urban şi cel rural la nivel de educaţie şi 
acces la servicii, iar șocurile macroeconomice și cli-
matice sporesc și mai mult vulnerabilitatea persoa-
nelor care nu au o situaţie materială bună.

Desigur, în raport se conţin și recomandări ale 
Bâncii Mondiale care includ consolidarea pieţii inter-
ne a muncii, abordarea corupţiei în mediul de afaceri, 
dezvoltarea activităţilor agricole și non-agricole în 
mediul rural, şi  îmbunătăţirea acoperirii sistemului 
de asigurări sociale și alocaţiilor pentru încălzire.

Mi-a atras atenţia recomandarea care ţine de 
consolidarea mijloacelor de existenţă ale micilor 
agricultori. ”Acest aspect este extrem de important, 
deoarece sectorul agricol asigură în continuare 30 la 
sută din ocuparea forţei de muncă, iar alţi 24 la sută 
fi ind angajaţi în activităţi agricole de mică intensita-
te”, a menţionat Alex Kremer, director de ţară pentru 
Moldova. „Deoarece majoritatea micilor fermieri nu 
sînt antrenaţi în activităţi comerciale, atunci ur-
banizarea, conectivitatea și angajarea în muncă în 
afara gospodăriilor agricole reprezintă cele mai bune 
opţiuni de ieşire din sărăcie”.

Adevarul este peste 90% din oameni sunt saraci 
si asa vor ramane toata viata lor deoarece s-au nas-
cut si au fost educati intr-o cultura a saraciei.

Eu citisem cândva un studiu în care se spune că  
saracii ar putea învăta să vorbească limba bogaţilor... 
Nu poti sa fi i bogat dacă toata ziua nu faci decat sa te 
plangi: de criză, de vreme, de politicieni, de colegi, de 
parteneri, de vârstă, etc. Nu rezultatul este cel care 
produce vorbele si găndurile, ci invers! – mai afi rma 
acel studiu.

Nu știu pe cât de adevărată este această afi rmaţie 
– mulţi  spun că teoria lucrează și dă roade. 

Eu una prefer să încerc. Gata! Nu mai citest 
rapoartele experţilor care-mi reconfi rmă că trăiesc în 
cea mai săracă ţară din Europa! (Sau dacă le voi citi, 
nu voi crede deloc!) Ţara mea este bogată... cu pă-
mânturi roditoare... cu oameni harnici... Cred în asta, 
gândesc ca un cetăţean al unei ţări bogate. 

Dacă se schimbă cumva situaţia odată ce schimbi 
modul de a gândi, Vă spun eu neapărat. Încercăm?...

 MOLDOVA ȘI UCRAINA AU RELUAT CONSULTĂRILE 
ÎN PROBLEMA FUNCŢIONĂRII COMPLEXULUI HIDROENERGETIC 
NISTREAN DE LA NOVODNESTROVSK

Problema funcţionării Com-
plexului hidroenergetic nistrean 
de la Novodnestrovsk,  situaţia 
ecologică în regiunea dată, cre-
ată în urma exploatării acestui 
nod, precum și alte chestiuni 
bilaterale au fost discutate în 
cadrul reuniunii grupelor de 
experţi din Republica Moldova și 
Ucraina, care s-a desfășurat la 
fi nele săptămânii trecute.

Delegaţia ţării noastre, forma-
tă din specialiști de la ministerele 
Economiei, Mediului, Academia de 
Știinţe a Moldovei și alte structuri 
de stat, a fost condusă de vicemi-

nistrul Economiei, Valeriu Triboi.
Consultările au fost reluate după o 
pauza de mai mult de 3 ani. Exper-
ţii speră  la  continuarea acestora 
în vederea defi nitivării proiectului 
acordului privind asigurarea func-
ţionarii Complexului hidroener-
getic nistrean, cu stabilirea unor 
garanţii clare pentru Republica 
Moldova ce ţin de volumul de 
apă, care va fi  asigurat mai jos de 
barajul nr.2.

Partea ucraineană a acceptat 
ca până la 15 iulie curent,  să 
prezinte din arhivă, pentru 
studiere și analiză mai aprofun-
dată, tot setul de documentele ce 

ţin de proiectarea obiectului și, 
în caz de necesitate, să pună la 
dispoziţie alte acte suplimentare  
legate de construcţia și funcţio-
nalitatea Compleului. Referindu-
se la cooperarea pe segmentul 
energetic, părţile au convenit să 
elaboreze de comun acord pro-
iectele deciziilor privind statutul 
liniilor de tensiune înalta, care 
trec prin teritoriile lor. Aceste 
documente ar putea fi  aprobate în 
cadrul ședinţei Comisiei intergu-
vernamentale pentru cooperare 
economica.

Analizând problematica 
ecologică, creată în zona Com-

plexului hidroenergetic nistrean 
de la Novodnestrovsk, precum 
și în regiune, în ansamblu, 
membrii delegaţiilor au convenit 
ca experţii ministerelor mediului 
din Republica Moldova și Ucraina 
să se reunească separat într-o 
ședinţă la Chișinău, pentru a 
identifi carea unor soluţii reciproc 
avantajoase pentru ambele state 
în problema dată.

Următoarea ședinţă în 
problema funcţionării Comple-
xului hidroenergetic nistrean de 
la Novodnestrovsk va avea loc 
la sfârșitul lunii iulie curent, la 
Chișinău.
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EXTERNE

FERMIERII FRANCEZI VOR SĂ DEA STATUL ÎN JUDECATĂ PENTRU 
ÎNTÂRZIEREA SUBVENŢIILOR AGRICOLE

În Franţa, un sondaj 
realizat în rândul agricul-
torilor a scos la iveală că 
71% sunt pregătiţi să se 
constituie parte într-un 
proces intentat statului 
francez care nu le-a plătit 
drepturile. 

Sondajul, realizat în 
perioada 23-30 mai pe două 
dintre cele mai citite site-uri 
de știri agricole din Franţa 
– terre-net.fr și web-agri.fr 
a primit 2597 de răspunsuri 
și doar 16,3% dintre fermieri 
au spus că nu s-ar implica la 
un proces colectiv intentat 
statului francez. Diferenţa – 
12,6% a fost reprezentată de 

fermieri care nu au dorit să 
se pronunţe pe această temă, 
fi ind catalogaţi ca indeciși.

Se pare că la nivelul agri-
culturii franceze nemulţumi-

rile agricultorilor sunt atât 
de mari încât este așteptată 
o acţiune de forţă a acestora, 
mai ales că dacă nu le vor 
fi  achitaţi banii în perioada 

imediat următoare, produ-
cătorii doresc să își recupe-
reze pierderile. Un proces 
intentat statului este încă o 
procedură complicată, spun 
juriștii care apreciază că cel 
mai difi cil aspect este cel al 
stabilirii daunelor pe care 
fermierii le pot solicita ca și 
compensaţie. Totodată, este 
posibil ca noua posibilitate 
de prelungire a termenului-
limită pentru plăţi până în 
octombrie să acţioneze în 
favoarea statelor membre 
care, astfel, se pot apăra că 
acţionează în cadrul regula-
mentelor europene.

Sursa: agrointel.ro

Unităţile monetare variază de 
la ţară la ţară la fel de mult ca şi 
cultura fi ecărui popor, sau limbajul 
în care sunt folosite. Dicţionarul 
Oxford explica recent pe blogul 
OxfordWords de unde provin 
numele principalelor monede ale 
lumii. Foarte multe monede îşi au 
originea în Imperiul Roman, fi ind 
cuvinte latine la bază.

Dolarul vine din…olandeză 
sau germană Dollarul este cea 
mai cunoscută monedă din lume, 
fi ind folosit sub această denumire 
în SUA, Canada, Australia, Fiji, 
Noua Zeelandă şi Singapore. 
Denumirea provine din cuvântul 
german sau fl amand „ joachim-
sthal“. Acesta se referea la „Valea 
lui Joachim“, unde anterior se 
extrăgea argint. Monedele de ar-
gint din această mină se numeau 
„ joachimsthaler“, care mai târziu 
a devenit „thaler“, iar apoi s-a 
metamorfozat în „dollar“.

Peso „Peso“ însemană 
literalmente „greutate“ în limba 
spaniolă.

Lira „Lira“ turcească, dar şi 
cea italiană (dinainte de adoptarea 
euro), provin din cuvântul latin 
„libra“, care înseamnă „balanţă“. 
Există şi unitatea de măsurare a 
greutăţii numită livră, care cântă-
reşte 453,6 grame.

Lira sterlină – Pound Lira 
sterlină (pound) este folosită în 
Marea Britanie, dar şi în Egipt, 
Liban, Sudanul, Sudanul de Sud şi 
Siria. Numele provine din cuvântul 
latin „poundus“, ceea ce înseamnă 
„greutate“.

Marca Înainte de euro, marca 
germană şi markka fi nlandeză şi-
au tras şi ele numele tot in unităţi 
de măsurare a greutăţii.

Rial Cuvântul latin „regalis“, 
care înseamnă „regal“, este origi-
nea monedelor ofi ciale din Oman 
şi Iran. În mod similar, Arabia Sau-
dită, Qatarul şi Yemenul folosesc o 
monedă numită „riyal“. Înainte de 
trecerea la euro, şi Spania folosea 
ca monedă proprie „realul“.

Rand Ca şi dolarul, randul 
– moneda ofi cială a Africii de 
Sud – provine din olandeză. Mai 
precis, din numele fl amand pentru 
oraşul sud-african Witwatersrand, 
care este situat într-o zonă plină 
de aur.

Yuanul chinezesc, yenul 
japonez şi wonul sud-corean 
Un caracter tradiţional din limba 
chineză care înseamnă „rotund“ 
sau „monedă rotundă“ este res-

ponsabil pentru numele yuanului, 
yenului şi wonului.

Coroana Multe state scan-
dinave folosesc ca monedă co-
roana. Fie că se numesc „krona“ 
(Suedia), króna (Islanda), krone 
(Norvegia şi Danemarca), kroon 
(Estonia – înainte de trecerea la 
euro în anul 2011) numele provine 
din latinul „corona“, care însemnă 
coroană. De asemenea, şi monoda 
ceha korona are tot aceeaşi 
rădăcină.

Dinar Serbia, Iordania, 
Algeria şi Kuweitul folosesc ca 
denumire pentur moneda proprie 
„dinarul“. Acesta este provine 
din latinescu „denarius“, care era 
o monedă de argint folosită în 
Imperiul Roman în antichitate.

Rupia Cuvântul sanscrit 
pentru argint este „rupya“, care 
a ajuns mai târziu drept rupia din 
India şi Pakistan, în vreme ce 
moneda ofi cială din Indonezia se 
cheamă „rupiah“.

Rubla Rubla este folosită 
ca monedă ofi cială în Rusia şi 
Belarus, iar numele său provine 
dintr-o unitate de cântărire a 
argintului.

Zlotul Zlotul îşi are ca bază 
cuvântul polonez „zloty“, care 
înseamnă „auriu“.

Forint Forintul maghiar pro-

vine din cuvântul italian „fi orino“. 
Florinul era o monedă de auro din 
Florenţa şi avea imprimată pe ea o 
fl oare, adică „fi ore“ în italină.

Ringgit Când monedele au 
început să fi e bătute în metale 
preţioase precum aurul sau argin-
tul, hoţii au început să radă mici 
bucăţi de metal pentru a crea noi 
monede. Pentru a combate acest 
lucru, mai multe ţări au introdus 
marginile crestate sau zimţate. 
Cuvântul malaezian pentru acest 
lucru este „ringgit“, adică fi x 
numele monedei naţionale.

Leul Leul, moneda ofi cială a 
României şi Republicii Moldova (în 
varianta leu moldovenesc) a fost 
introdus ca monedă a Ţării Româ-
neşti în 1835 de către alexandru 
Ghica, domn al Ţării Româneşti. 
Numele provine de la faptul că în 
principatele române tranzacţiile, 
taxele şi impozitele se plăteau în 
moneda străină – löwenthaler – 
talerul olandez, care circula încă 
din secolul al XVII-lea. Acesta 
avea gravat pe revers un leu 
ridicat în două labe, iar românii îi 
spuneau „LEU“.

Sursa: adevarulfi nanciar.ro

„Gazprom” și-a redus pro-
gnoza pentru 2016 cu referire la 
preţul de export al gazelor na-
turale cu aproape 30 de dolari, 
până la 170 de dolari pentru o 
mie de metri cubi, a declarat 
Directorul Financial al compa-
niei, Andrey Kruglov. Valoarea 
este cu 27% mai mică decât cea 
înregistrată acum un an. 

Prognoza anterioară pentru 
2016 prezenta un preţ mediu de 
199 de dolari pentru mia de mtri 
cubi. Kruglov a explicat progniza 
prin ajustarea preţurilor la mo-
difi cările cursului de schimb și a 

preţurilor la petrol. La sfârșitul 
anului 2015, preţul mediu al 
gazului „Gazprom” era de 234 de 
doalri pentru o mie de metri cubi. 

Scenariul de stres, prezenat 
în noua prognoză, relevă o 
valoare și mai mică pentr preţul 
gazulelor naturale - de 151 de 
doalri pentri o mie de metri cubi. 

Potrivit prognozelor 
„Gazprom”, barilul de petrol 
va costa în medie de la 50 de 
dolari până la 35 de dolari pe 
baril, iar dolarul - de la 76,7 la 
72,9 ruble. 

Sursa: vesti.ru

 CUM ŞIAU SCHIMBAT 
NUMELE PRINCIPALELE 
VALUTE ALE LUMII 
ŞI DE UNDE PROVIN ACESTEA

GAZPROM A REDUS PROGNOZA 
CU REFERIRE LA PREŢUL 
GAZULUI EXPORTAT ÎN 2016

IMPACTUL BREXITului ASUPRA COMERŢULUI 
CU ANIMALE ȘI CARNE

Mesajul Uniunii Europene a 
Comerţului cu Animale și Carne 
(UECBV), legat de BREXIT:

“Dupa cum stiti, la 23 iunie 2016 
publicul britanic a votat in favoarea 
iesirii din Uniunea Europeana. Electo-
ratului britanic, 17,4 milioane (51,9% 
din voturi), a cedat voturile in favoarea 
iesirii din Uniune, comparativ cu 16,1 
milioane de euro (48,1% din voturi), 
care au fost in favoarea ramanerii in 
spatiul Uniunii Europene. Prezenta la 
vot a fost de 72,2%.

In viitorul apropiat, Guvernul Rega-
tului Unit este asteptat sa declanseze 
actiuni potrivit articolului 50 din 
Tratatul privind Uniunea Europeana, 
respectiv notifi carea Consiliului Euro-
pean cu privire la intentia Regatului 

Unit de a parasi Uniunea.
Aceasta notifi care va seta crono-

metrul pe o numaratoare inversa de 
doi ani, in care Regatul Unit si statele 
membre ale UE vor negocia un acord 
de retragere.

In cazul in care nici un acord de 
iesire nu va putea fi  prevazut intre 
Marea Britanie si UE-27, Regatul Unit 
al marii Britanii va iesi automat din 
UE, asa cum prevede Tratatul.

Pana ce Marea Britanie va iesi 
ofi cial, legile si reglementarile UE vor 
defi ni in continuare relatiile dintre 
Marea Britanie si restul UE.

Acest lucru este valabil, evident, si 
pentru vami, produse de uz veterinar, 
TVA, PAC si comert, cu normele si regu-
lamentele aferente. Cu toate acestea, in 

cazul in care nu vor exista modifi cari 
legislative intr-un termen scurt, se 
va simti rapid impactul fi nanciar si 
monetar al BREXIT-ului, cum ar fi  sca-
derea lirei sterline si impactul asupra 
comertului - in ambele sensuri.”

Secretariatul UECBV va urmari 
indeaproape evolutia - in ceea ce 
priveste industria carnii si a cresterii 
animalelor, in ceea ce priveste proce-
sul de iesire al Marii Britanii si va tine 
la curent membrii lor. 

Sursa: agerpres.ro

PUTIN RIDICĂ SANCŢIUNILE 
IMPUSE SECTORULUI TURISTIC 
DIN TURCIA

Preşedintele Rusiei, 
Vladimir Putin, a declarat, 
în urma convorbirii 
telefonice cu liderul turc 
Recep Tayyip Erdogan, 
că va cere executivului 
să demareze negocierile 
pentru a relua relaţiile 
comerciale dintre cele 
două state şi va elimi-
na măsurile restrictive 
impuse turiştilor ruşi care vizitau 
Turcia, potrivit DPA şi Reuters.

Relaţiile diplomatice turco-
ruse au fost incredibil de tensio-
nate în ultimele şapte luni, după 
ce armata turcă a doborît un 
avion de vînătoare rus Suhoi-24, 
care încălcase spaţiul aerian su-
veran. Însă, preşedintele turc şi-a 
exprimat luni regretele pentru 
incidentul care a dus la moartea 
pilotului rus, iar cei doi lideri au 
convenit să poarte prima discuţie 
telefonică din acest an.

Conversaţia telefonică a 

fost descrisă ca fi ind una ”foarte 
productivă” şi reprezintă un 
pas important în detensionarea 
relaţiilor bilaterale ruso-turce 
şi ridicarea sancţiunilor econo-
mice impuse de Moscova. De 
asemenea, preşedintele rus a 
folosit ocazia pentru a-şi exprima 
condoleanţele pentru atentatul 
terorist de la aeroportul Ataturk, 
soldat cu 41 de morţi şi 239 de 
răniţi.

Rusia a impus, anul trecut, 
sancţiuni dure împotriva econo-
miei turce, care au afectat dome-
niul energetic şi pe cel turistic.
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OPORTUNITĂŢI DE FINANŢARE
SAU DE UNDE SĂ IA BANI TINERII FERMIERI 
PENTRU AFACERI ÎN AGRICULTURĂ?

Atunci când vine vorba 
despre iniţierea unei afaceri 
în agricultură, prima între-
bare (de fapt, cea mai du-
reroasă), care apare în faţa 
unui tânăr antreprenor ţine 
de  sursele de fi nanţare. 
Cu alte cuvinte: ”De unde 
să fac rost de bani?” Avem 
tineri ambiţioși și harnici, 
cu idei noi și cu o mare 
dorinţă de a munci. Mulţi 
dintre ei chiar au și unele 
cunoștinţe în domeniu, sau 
cel puţin intuiesc cum și 
unde le-ar putea căpăta. 
Disperarea, care pune punct 
multor iniţiative frumoase, 
vine tocmai atunci când 
aceștia pun pe foaie un po-
sibil buget necesar pentru 
dezvoltarea propriei afaceri 
în agricultură, după care, 
calculând cum se pricep ei 
mai bine, realizează că de 
fapt, nu au bani. La aceas-
tă etapă, intenţia se trans-
formă în vis, după cum 
cred unii – irealizabil! Tot 
ce ar trebui să știe, însă 
atât tinerii agricultori, cât 
și cei cu experienţă, este 
că în ţara noastră există, 
totuși, oportunităţi de 
fi nanţare pentru dezvolta-
rea unei afaceri proprii în 
agricultură.  

”Cine-i informat, ace-
la-i înarmat!” – și-au zis 

reprezentanţii Centrului de 
Extensiune în Agricultură 
din Hâncești, atunci când 
au decis  organizarea  unei 
conferinţe regionale cu 
genericul „Rolul tinerilor 
în dezvoltarea economi-
că durabilă a Republicii 
Moldova”, în cadrul căruia 
s-au axat pe două probleme 
– cheie: „Finanţări pentru 
tinerii fermieri din RM” 
și „Agricultura – ramură 
prioritară în RM”.

”Ne-am propus să 
reunim în cadrul acestei 
conferinţe agricultori tineri, 
dar și fermieri cu experienţă  
pentru a identifi ca proble-
mele cu care se confruntă 
aceștia.  Am invitat  factori 
de decizie și reprezentanţi 
ai diferitor programe și 
organizaţii, care au rela-

tat despre  oportunităţile 
de dezvoltare a afacerilor 
în sectorul agricol. Din 
experienţa mea știu că acest 
subiect este unul arzător, 
iar agricultorii au mare 
nevoie de informare”, a pre-
cizat  Maria Rotaru, director 
executiv AO „Centrul de 
Extensiune în Agricultură 
Hâncești”.

Cei prezenţi au afl at 
despre posibilităţile de fi -
nanţare a tinerilor fermieri. 

Reprezentantul Organizaţiei 
pentru Dezvoltarea Secto-
rului Întreprinderilor Mici 
și Mijlocii (ODIMM), Tudor 
Lupaşcu, programele care 
se desfășoară sub egida or-
ganizaţiei, despre proiectele 
naţionale implementate de 
ODIMM, și despre rezulta-
tele programelor PARE 1+1 
(prin care ODIMM susţine 
lucrătorii  migranţi și/sau 
rudelor de gradul întâi ai 
acestora care doresc să in-

vestească în lansarea sau/
și dezvoltarea unei afaceri 
proprii), PNAET (program 
destinat persoanelor tinere, 
cu vârsta cuprinsă între 18-
30 de ani, care doresc să-și 
dezvolte abilităţi antrepre-
noriale, să lanseze sau să 
extindă o afacere proprie 
în zonele rurale sau să dez-
volte o afacere în domeniul 
agriculturii, producerii sau 
prestări de servicii), GEA 
(destinat antreprenorilor de 
orice vârstă, care doresc să-
și sporească abilităţile în do-
meniul antreprenorial) ş.a. 

Denis Roşca, reprezen-
tantul Agenţiei de Inter-
venţii și Plăţi în Agricultură 
(AIPA) Hâncești, a prezen-
tat Proiectul Agricultură 
Competitivă în Moldova 
(MAC-P).

Cu repere pentru iniţi-
erea unei afaceri inovative 
a venit și Dna Valentina 
Gak, director al Agenţiei 
pentru Cooperare, Investi-

ţii și Dezvoltare, Hâncești, 
care a prezentat activita-
tea și obiectivele Agenţiei, 
încurajând agricultorii să 
fi e mai îndrăzneţi, creativi 
și perseverenţi, atunci 
când se pomenesc în situ-
aţia de a căuta și a accesa 
fonduri pentru dezvoltarea 
afacerii lor.  

Tatiana Cojocaru, 
șefa Camerei de Comerţ 
și Industrie (CCI) fi liala 
Hâncești, a specifi cat su-
portul oferit de CCI pentru 
tinerii antreprenori. 

De asemenea, în cadrul 
conferinţei, organizatorii au 
prezentat materiale video 
cu unele activităţi, realizate 
de „Centrul de Extensiune 
în Agricultură Hâncești”, 
inclusiv cu tinerii fermieri.

Participanţii la seminar 
au spus că s-au ales cu 
informaţii necesare, care le 
vor fi  de real folos. Totuși, 
spun fermierii, implicarea 
și susţinerea din partea 
statului a întregii ramuri 
agricole, de altfel - ramură 
prioritară pentru republi-
ca Moldova, lasă de dorit. 
Instabilitatea economică, 
preţurile mari la inputuri, 
birocraţia și corupţia sunt 
acele piedici care le pun 
încă multe beţe în roate în 
dezvoltarea afacerilor.

22 iunie, 2016
AO „Centrul de Extensiu-

ne în Agricultură Hâncești”

PROTECŢIA FITOSANITARĂ A LIVEZILOR DE NUC ȘI PRUN

Membrii Grupului de Vânzări 
– pomicultori au avut posibilita-
tea să se întâlnească în incinta 
primăriei din sat cu expertul 
naţional, Dl Ananie Peșteanu, 
doctor în agricultură, conferenţiar 
universitar la catedra de pomi-
cultură UASM, care le-a  vorbit 
despre protecţia livezilor de nuc 
și prun, despre bolile și dăunăto-
rii caracteristice lor și a descris 

schemele de combatere a aces-
tora. Fermierii au fost avertizaţi 
să fi e atenţi atunci când procură 
materiale de protecţie, să verifi ce 
data fabricării, dacă sunt vândute 
de un vânzător autorizat și să se 
intereseze în ce condiţii au fost 
păstrate. Toţi acești factori infl u-
enţează  calitatea produsului, iar 
dacă îi ignorăm, riscăm ca prin 
tratare, să nu obţinem un efect 

dorit. De asemenea, expertul a 
oferit răspunsuri la toate întrebă-
rile fermierilor la acest subiect.  
Și, deoarece teoria este bine-

venită atunci când e confi rmată 
prin practică, partea a doua a 
seminarului a continuat în livada 
de prun a Dlui Vladimir Frunze 
și în livada de nuc și  prun, care 
îi aparţine Dlui Gheorghe Calmîș. 
Acolo expertul a demonstrat cum 
trebuie formată corect coroana la 
pomii de nuc și prun (de exemplu, 
la nuc tulpina trebuie să fi e cât 
mai înaltă – de 1,50-1,80 metri 

pentru o aerare mai bună). S-a 
vorbit și despre plantarea între 
copacii de nuc în rând a prunelor, 
caiselor sau a  piersicului până la 
intrarea nucului în rod - acest lu-
cru oferă posibilitatea de a recu-
pera o parte din cheltuieli. În una 
dintre livezi, prunii erau afectaţi 
de viroză, și asta cu toate că live-
zile au fost stropite. În acest caz 
expertul a recomandat defrișarea 
lor. Și pomii de nuc erau afectaţi 
de antracnoza nucului, boală ca-
racteristică anilor ploioși. În acest 
caz, se recomandă ca frunzele 

afectate să fi e strânse și mai apoi, 
arse.  

Expertul a mai vorbit despre 
fertilizarea și irigarea pomilor, or 
fără fertilizare nu pot fi  obţinute 
recolte mari. Conform recoman-
dărilor, se sapă în jurul copacului, 
se introduc îngrășăminte, după 
care se  toarnă apă. În cadrul 
evenimentului au participat 18 
membri ai Grupului de Vânzări.

    
27 iunie, 2016

AO Centrul Pentru Iniţiativa 
Privată, Ungheni
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De la an la an, cresc suprafeţele plantate cu livezi, iar cultura 
nucului, în acest sens,  stă în capul mesei – tot mai mulţi agri-
cultori plantează anume livezi de nuc, considerând adesea că 
acesta nu este pretenţios și nu cere multe tratamente. Este, totuși, 
o abordare greșită, întrucât nucul poate fi  afectat de arsura 
bacteriană a nucului, de antracoza nucului, de pătarea albă a 
frunzelor de nuc. Nu trebuie să excludem nici așa dăunători ca: 
viermele fructelor, păduchele mic al frunzelor de nuc, păduchele 
mare al frunzelor de nuc sau molia înfășurătoare.  Tocmai pentru 
a-i ajuta pe pomicultori să conștientizeze toate riscurile cu care 
se confruntă, atunci când trebuie să-și răspundă la întrebarea 
”cum îngrijim o livadă de nuc” și pentru a-i informa despre cele 
mai efi ciente metode de îngrijire a nucului (dar și a altor pomi 
fructiferi – în special, prunul), recent, la Ungheni, în satul Alexee-
vca a fost organizat un seminar cu genericul: Protecţia fi tosani-
tară a livezilor de prun și nuc. Fertilizarea, irigarea. Tăierile 
de formare a coroanei la livezile de nuc.
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SCHIMB DE EXPERIENŢĂ ÎNTRE FERMIERII 
DE PE AMBELE MALURI ALE PRUTULUI

Imediat cum treci hotarul, 
peste Prut, în România, se 
practică agricultură la nivel 
european. De aceasta s-au putut 
convinge 25 de fermieri din 
diferite localităţi ale raionului 
Fălești, membri ai Grupurilor de 
Vânzări, producători de struguri 
de masă și producători de 
cireșe, vișine și prune, în cadrul 
unei vizite de studiu și schimb 
de experienţă.  O vizită care, 
după spusele lor, i-a inspirat 
la muncă și realizări. Dar, lă le 
luăm la rând…..

Grupul de fi rme DOMENIILE 
LUNGU din satul Trifești, afl at 
la doar câţiva kilometri de Iași, 
susţine activităţi in 5 domenii 
principale: viticultură, agricul-
tură, zootehnie, horticultură și 
turism – într-un cuvânt, Vasile 
Lungu, proprietarul si administra-
torul domeniilor, ca un adevărat 
gospodar, are de toate!  Înfi inţată 
in 2001, ferma agricola de la 
Bivolari se întinde astăzi pe o 
suprafaţă de 2000 ha, reușind 
să devină în acest răstimp un 
exemplu de valoare și standarde 
europene în agricultură.  

Fermierii din Fălești au vizitat 
plantaţiile de vie, care se întind 
pe o suprafaţă de peste 130 
ha cu soiuri ca ”Traminer roz”, 
”Sauvignon Blanc”, ”Chardonnay”, 
”Feteasca neagra”, dar și soiuri 
de masă. De altfel, vinurile de 
calitate sunt produse tot aici, la 
Complexul de vinifi caţie  care 
are două linii de prelucrare și o 
capacitate maximă de stocare de 
2 000 000 000 l. cu linii de îmbu-
teliere, bineînţeles și cu medalii la 
concursuri internaţionale pentru 
vinurile fabricate. Producţia 

agricola pe Domeniile Lungu 
este diversifi cata de asemenea, 
prin  culturi de porumb, fl oarea-
soarelui, grâu, cartofi , fructe, 
pomușoare și legume. Desigur, 
nu poate să nu impresioneze in-
stalaţiile moderne de irigare, care 
cuprind cea mai mare suprafaţă 
irigată din Moldova de peste Prut. 
”Au fost investite sume importan-
te, accesând și proiecte europene, 
în modernizarea și extinderea 
sistemelor de irigaţii”, menţio-
nează Vasile Lungu. Pentru că Vă 
spuneam mai sus că are Omul de 
toate, cerealele se depozitează 
tot aici, în depozitul de păstrare 
a cerealelor cu o capacitate de 
4500 tone. 

Dar adevăratele impresii de 
abia aveau să urmeze – oaspe-
ţilor le-a fost prezentată tehnica 
agricolă. ”Deţinem toată gama de 

mașini agricole de ultimă genera-
ţie, pentru fi ecare cultura in parte, 
combine, tractoare cu ghidare 
prin GPS, mașini de prelucrat 
solul, echipamente de erbicidat, 
utilaje de depozitare și uscare, 

staţii moderne de condiţionare și 
tratare a seminţelor”, povestesc 
cu mândrie angajaţii.

Și, pentru ca tabloul agricul-
turii  moderne să fi e complet, a 
urmat și o vizită la ferme, unde 
se întreţin peste 300 de capre de 
lapte Saanen, 500 oi – rasa carne, 
struţi, porci vietnamezi, dar și de 

alte rase, taurine rasa carne – 
Angus Aberdeen, bivoliţe cu pui și 
sute de păsări. 

Mai trebuie de menţionat fap-
tul că pe cele 30 ha de livadă se 
cultivă aproape toate speciile de 

pomi fructiferi: caiși, cireși, vișini, 
pruni, meri, peri, gutui. Și, după 
cum era de așteptat, legumele 
si fructele se păstrează într-un 
depozit frigorifi c cu o capacitate 
de 600 tone.

Mai încape îndoială că vizita-
torii au fost cazaţi tot aici, în ho-
telul modern (parte a complexului 

turistic de la Domeniile Lungu)!
Astfel, agricultorii din Fălești 

au făcut cunoștinţa cu tradiţiile 
românești în agricultură, excelen-
ţă, inovaţie, stabilitate, profesi-
onalism, responsabilitatea fata 

de oameni, societate si mediul 
înconjurător, îmbinate cu tehno-
logii avansate, viziuni europene si 
certifi cări de calitate. 

Pe parcursul vizitei au fost 
puse în discuţie colaborarea cu 
agenţii economici din R. Moldova, 
comercializarea producţiei, ex-
portul ei, și, ce-i foarte important 
- posibilităţile agenţilor economici 
de pe ambele maluri ale Prutului 
de elaborare și implementare a 
proiectelor europene în dezvolta-
rea agriculturii.

Următoarea vizită  a fost 
întreprinsă în localitatea Bălţaţi, 
judeţul Iași, la ferma agricolă  
HORTY PROD H, care este o aface-
re de familie în agricultură. Ferma 
agricolă dispune de o pepinieră 
de nuci altoiţi, trandafi ri, plante 
ornamentale, viţă de vie, pomi 
fructiferi (vișină, cireșe, prune, 
caise, mere). Fermierii au vizitat 
plantaţiile de cireșe și vișină, au 
asistat la procesul de recoltare și 
comercializare a producţiei.

De notat faptul că în urma 
vizitei organizate, unii dintre 
membrii Grupului de Vânzări cres-
cători de cireșe, vișină au convenit 
asupra unei conlucrări ulterioare. 

În aceeași zi a fost organizată 

și o vizită la fi rma ECOCART Hol-
ding din localitatea Balș, judeţul 
Iași. Firma se ocupă cu comercia-
lizarea și distribuirea tehnicii mul-
tifuncţionale, a calculatoarelor,  și 
a dispozitivelor complimentare 
pentru acestea. 

A mai urmat o vizită la piaţa 
agricolă din orașul  Târgu Frumos. 
Care le-a fost mirarea fermierilor 
noștri, când au constatat  că la 
unele produse agricole preturile 
cu amănuntul sunt de două ori 
mai mici ca în R. Moldova!

Agricultorii spun că au avut 
parte de o vizită cu adevărat 
impresionantă și foarte utilă. Ei 
au făcut cunoștinţă cu activitatea 
instituţiilor pe care le-au vizitat, 
au făcut cunoștinţă cu  potenţialul 
agricol al mai multor specii și 
soiuri pomicole și vită de vie, și cu  
activitatea fermelor agricole din 
tara vecina în domeniul  comer-
cializării  producţiei agricole și 
valorifi cării pieţelor de  desfacere.   
Dar cât valorează posibilităţile de 
colaborare cu producătorii agricoli 
din ţările membre ale Uniunii 
Europene care s-au deschis 
pentru ei!

Condimentată cu un program 
cultural, în cadrul căruia partici-
panţii au vizitat mai multe obiec-
tive turistice, vizita agricultorilor 
moldoveni peste Prut le-a strecu-
rat în inimă o boare de speranţă 
că, poate într-un viitor nu chiar 
îndepărtat, și pe meleagurile 
noastre își va găsi loc agricultura 
modernă, care aduce și venit, și 
satisfacţie… 

17-19 iunie, 2016
Victor CIMPOIES, direc-

tor executiv, AO ”Cutezăto-
rul”, Fălești

GARANTAREA SIGURANŢEI ALIMENTELOR PENTRU COPII  DATORIA TUTUROR
Cu siguranţă, cei care au copii 

și-au pus cel puţin odată întrebarea: 
Oare copilul meu se alimentează 
corect? Oare hrana care i se oferă 
la grădiniţă, la școală, în taberele 
de vară, este sigură? Și dacă acasă 
fi ecare părinte încearcă să-i ofere tot 
ce-i mai bun copilului său, oare cine 
și în ce măsură este responsabil de 
ceea ce nimerește pe masa micuţilor 
în instituţii? Și nu în ultimul rând, 
ne întrebăm cu toţii – oare  cadrul 
legal existent garantează siguranţa 
alimentelor pentru copiii noștri? 

Răspunsul pornește tot de la 
un mare semn de întrebare: Cine 
dacă nu fi ecare dintre noi trebuie să 
fi e preocupat de această problemă? 
Cine dacă nu fi ecare părinte, în 
calitate de cetăţean, prin atitudine, 
sensibilizare și soluţii, să manifeste 
grijă pentru siguranţa alimentaţiei 
copiilor?

La toate aceste întrebări au 
încercat să găsească răspunsuri 
participanţii în cadrul unei mese 
rotunde, organizate recent în raionul 
Drochia sub egida membrilor AO 
”Agro-Cons”. Factori de decizie, 
primari, conducătorii instituţiilor ce 
alimentează copii, reprezentanţii 

administraţiei publice de nivelul 
unu și doi și producătorii de fructe 
și legume din zona Drochiei au 
fost provocaţi la o discuţie despre 
siguranţa alimentaţiei copiilor. Marea 
provocare a fost și locaţia - nu în 
sala de ședinţă, de la tribune sau în 
fotolii ofi ciale…..  într-o încăpere 
improvizată la câmp, în gospodăria 
ţărănească Maria Darii, din satul 
Chetrosu. Organizatorii, membrii AO 
”Agro-Cons”, și-a pus astfel scopul 
să creeze o atmosferă netradiţională, 
care ar predispune la discuţii cât mai 
sincere pe marginea unei  probleme 
atât de importante.

Părinţii, dar și persoanele 
care prepară hrana pentru copii, 
deseori stau la dubii, referitor la 
calitatea produselor care ajung pe 
masa copiilor. În prezent, produsele 
sunt achiziţionate prin intermediul 
tenderelor. Asta înseamnă că cel mai 
des, câștigătorii acestor tendere sunt 
intermediarii, care știu bine să ofere 
preţuri accesibile și acte în regulă. 
Din păcate, însă – nu întotdeauna 
pot garanta sută la sută calitatea 
produselor livrate. Într-un fi nal, nu vi 
se creează senzaţia că hrănim copiii 
în instituţii cu copii sunt hrăniţi cu 

documente de însoţire extraordinare, 
ceea ce nu refl ectă starea de facto a 
produselor livrate?

În acest context, toţi  participan-
ţii la discuţie s-au declarat solidari 
în ideea necesităţii de a achiziţiona 
produsele direct de la producător, 
evitând intermediarii.  Reprezentan-
tul Agenţiei Naţionale pentru Sigu-
ranţa Alimentelor, Angela Luncaru, 
a subliniat că, mai efi cientă în acest 
sens ar fi  monitorizarea agentului 
economic care livrează produse 
pentru copii pe tot parcursul ciclului 
de producere. Acest fapt va permite 
garantarea siguranţei produselor 
ajunse pe masa copiilor. 

Cadrul legal actual prevede 
organizarea tenderelor la achiziţia 
produselor necesare pentru meniul 
copiilor. În contextul achiziţiilor 
publice, participanţii la discuţie au 
menţionat că o soluţie ar fi  selectarea 
în cadrul tenderelor a producătorilor 
pentru ca aceștia să producă ceea 
ce este necesar și cât este necesar 
pentru meniul instituţiilor de copii. 

Pe vremuri, gospodăriile 
agricole din localităţi, asigurau grădi-
niţele și școlile, cu alimente care se 
produceau în cadrul gospodăriei. 
Calitatea produselor era garantată. 
Reîntoarcerea la această practica 
producerii alimentelor chiar de către 

localnicii pe care toţi îi cunosc ar fi  o 
soluţie perfectă. Cu atât mai mult, cu 
cât producătorii de fructe și legume 
prezenţi la întâlnire și-au manifestat 
disponibilitatea de a produce la 
comandă tot spectrul de produse 
necesare pentru hrana copiilor. 
Responsabilitatea producătorului și 
încrederea consumatorului – iată 
valorile care trebuie dezvoltate, au 
mai precizat participanţii la discuţie.  

Mai curând în calitate de 
părinte, decât în calitate de persoană 
ofi cială, primarul satului Petreni a 
menţionat necesitatea excluderii ca-
zurilor de îmbolnăvire a copiilor din 
cauza produselor necalitative.  ”Nu 

trebuie să punem pe același cântar 
sănătatea copiilor și banii” - spune 
el, adăugând că va face tot posibilul 
ca să achiziţioneze produse de cea 
mai înaltă calitate.  

Atunci când vine vorba despre 
meniul copiilor, produsele  ecologice 
ar trebui să stea în capul mesei.  
Calităţile gustative ale acestora, ino-
fensivitatea și tot benefi ciul adus de 
produsele eco sunt bine cunoscute 
de toţi, au menţionat cei prezenţi. 
Cu atât mai mult, cu cât la fi nalul 
evenimentului au avut posibilitatea 
să viziteze spaţiile de producere a 
produselor eco din cadrul gospodă-
riei ţărănești a Mariei Darii  și să se 
convingă de faptul că merită, totuși 
copiii noștri să fi e hrăniţi cu ce-i mai 
bun și mai de folos!

Chiar în timpul discuţiilor,  
primarul din satul Șuri, a fost 
contactat și informat că laptele 
livrat de agentul economic la 
una dintre instituţiile din locali-
tate era !!!! acru. (Poate exista 
oare un exemplu mai elocvent, o 
motivare mai puternică?)

24 iunie, 2016                                                                                                 
AO ”Agro-Cons”, 

Drochia
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TEHNOLOGII

BUNE PRACTICI DIN CEHIA PENTRU BUNE PRACTICI DIN CEHIA PENTRU 
IMPLEMENTAREA REGISTRULUI VITIVINICOL AL RMIMPLEMENTAREA REGISTRULUI VITIVINICOL AL RM

Profesioniștii din domeniul 
vitivinicol s-au familiarizat cu 
proiectul de creare a Registrului 
vitivinicol al Republicii Moldova 
(RVV) prin prisma experinţei 
Republicii Cehe. Conceptul a fost 
prezentat în cadrul a 4 seminare 
regionale, desfășurate între 14 
17 iunie 2016 în orașele Cahul, 
Comrat, Ștefan Vodă și Chișinău. 
Sistemul informaţional automa-
tizat „Registrul Vitivinicol”, care 
va asigura trasabilitatea pro-
duselor vitivinicole autohtone, a 
fost elaborat de Ofi ciul Naţional 
al Viei și Vinului (ONVV) și Di-
recţia politici de piaţă în secto-
rul vitivinicol a MAIA, în cola-
borare şi cu susţinerea Agenţiei 
Cehe pentru Dezvoltare (CzDA) şi 
a Proiectului de Competitivitate 
al USAID Moldova, partenerul 
strategic al ONVV.

Dumitru Munteanu, direc-
torul Ofi ciului Naţional al Viei 
și Vinului: „Ca parte a planului 
de acţiuni ONVV, profesioniștii 
din sector benefi ciază în mod 
constant de asistenţă și instru-

ire oferită de experţii ONVV și 
experţi internaţionali invitaţi. 
Astfel reușim să promovăm 
introducerea soluţiilor moderne 
în agricultură și aplicarea noilor 
reglementări în domeniul vitivi-
nicol. Această serie de seminare 
a abordat un subiect deosebit 
de important, deoarece RVV va 
funcţiona ca un garant al calită-

ţii Vinului Moldovei şi îi va ajuta 
pe producători să acceseze noi 
pieţe de desfacere.”

„Registrul Vitivinicol” (RVV) 
va conţine informaţii detalia-
te despre toţi producătorii de 
struguri și procesatorii vinicoli, 
făcând posibilă identifi carea 
originii produselor pe bază de 
must şi vin, în special a celor 

cu indicaţie geografi că (IG) şi cu 
denumire de origine protejată 
(DOP), în tot lanţul procesului 
de producere-comerţ: viticultor, 
producător de vin, distribuitor, 
vânzător, exportator.

Experţii cehi din cadrul auto-
rităţiilor responsabile de ţinerea 
Registrului vitivinicol al Repu-
blicii Cehe au prezentat partici-
panţilor bunele practici din acest 
domeniu, valabile pentru Republi-
ca Moldova. De asemenea, au fost 
puse în discuţie subiecte privind 
noile tehnologii în viticultură şi 
vinifi caţie, marketingul asocia-
ţiilor vitivinicole şi producerea 
vinului ecologic.

Petr Vaculik, lider de proiect, 
Cehia:„În Republica Cehă registrul 
vitivinicol a fost creat in anul 
2004, iar la moment el se afl ă in-
tr-un proces continuu de moderni-
zare. Doar prin înregistrarea tutu-
ror plantaţiilor viticole din Cehia 
noi am putut garanta trasabilitate 
produselor vitivinicole. Totodată 
producătorii locali sunt interesaţi 
în menţinerea Registrului deoa-

rece ei sunt siguri că nimeni nu 
va putea falsifi ca vinurile şi nu va 
exista riscul de-a pierde pieţele 
de desfacere. Registrul vitivinicol 
constituie fundamentul reformării 
sectorului vitivinicol din Rep ubli-
ca Moldova.”

Înregistrarea în RVV este 
gratuită, dar obligatorie pentru 
viticultorii și vinifi catorii care 
intenţionează să-și comerciali-
zeze produsele cu IGP și DOP. Pe 
parcursul anilor 2015-2016 ONVV 
desfășoară instruiri, oferind per-
soanelor interesate din domeniu 
(viticultori, vinifi catori, repre-
zentanţi ai primăriilor, ingineri 
cadastrali) asistenţă gratuită 
privind: informaţii despre RVV, 
completarea cererilor de înre-
gistrare, procedura de aplicare 
pentru înregistrare, benefi ciile 
includerii în RVV etc. Fondurile 
necesare pentru implementarea 
proiectului, care sunt estimate la 
cca 1 milion de dolari SUA, vor 
fi  alocate de către Agenţia Cehă 
pentru Dezvoltare (CzDA) şi Pro-
iectul de Competitivitate al USAID 
Moldova.

CEA MAI PUTERNICĂ COMBINĂ DIN LUME 
ESTE ÎN ROMÂNIA

Prima combină New 
Holland CR 10.90, cea mai 
puternică şi productivă 
combină din lume a fost  
livrata de AgroConcept 
companiei Etinoagro din 
Dolj, preţul de listă al uti-
lajului fi ind de 550.00 de 
euro, potrivit datelor ZF.

Zilele acestea, utilajul  
a intrat deja  la recoltat 
în Băileşti, judeţul Dolj, în 
exploatarea Etinoagro.

CR 10.90 este vârful 
de gamă al celei mai noi 
generaţii de combine New 
Holland. Prezentată în 
premieră de AgroConcept la 
târgul AgriPlanta de anul 
acesta, CR 10.90 deţine re-
cordul mondial pentru cea 
mai mare cantitate de grâu 
recoltată într-un anumit 
interval de timp: 797,6 tone 
în mai puţin de opt ore, 
capacitatea de vârf fi ind de 

135 de tone/oră în condiţii 
reale de recoltare.

„ Este o mare bucurie 
pentru AgroConcept să 
ofere şi să livreze fermieri-
lor români maşini agricole 
de talia şi capacitatea de 
producţie a lui CR 10.90. 
Este o satisfacţie şi mai 
mare să vedem aceasta 
combină impresionantă  la 
lucru, în plin sezon de recol-
tare”, a declarat Ricky Stein, 
Presedinte al Consiliului de 
Administratie AgroConcept 
Impex.

Prima cultură cu care 
noul proprietar va începe 
procesul de recoltare în 
România va fi  cea de rapiţă, 
pentru care combina CR 
10.90 este echipată cu 
cuţite verticale, proiectate 
special pentru un produs 
dens cum este rapiţa şi care 
se montează foarte uşor şi 
rapid pe hederul Varifeed. 

Acţionate în mod indepen-
dent, garantează o recoltare 
mai efi cientă si, implicit, o 
productivitate mai mare.

CR 10.90 este acţionată 
de motorul Cursor 16 al FTP 
Industrial, considerat cel 
mai bun motor al anului 
2014 şi dotat cu tehnologie 
ECOBlue HI-eSCR pentru 
conformitate cu standardul 
Tier 4B. Acest tip de motor 
dezvoltă o putere maximă 
de 653 CP, iar sistemul de 
injecţie Common Rail, care 
foloseşte tehnologia deja 
amintită, ECOBlue asigură 
economii de combustibil 
de până la 10% şi reduce 
considerabil costurile de 
exploatare. Frecvenţa inter-
valelor de întreţinere la 600 
ore este, de asemenea, cea 
mai redusă de pe piaţă.

O reducere a costurilor 
de exploatare se dato-

rează şi noului sistem de 
şenile SmartTrax, proiec-
tat pentru a diminua cu 
57% presiunea exercitată 
asupra solului. Adăugarea 
de suspensii tip Terraglide 
face ca viteza de deplasa-
re a combinei să ajungă 
la 40 km/h la un regim 
de doar 1.400 rot./min.: o 
soluţie pentru ca fermierii 
să crească productivitatea 
prin maximizarea timpului 
petrecut efectiv în câmp 
şi să reducă semnifi cativ 
consumul de combustibil.

Capacitatea buncărului 
de 14.500 l,  viteza de des-
cărcare de 142l/s şi hea-
derul de păioase Varifeed 
disponibil în lăţimi de lucru 
cuprinse între 7,32 şi 12,5 
m sunt doar câteva alte 
caracteristici ce fac din CR 
10.90 un utilaj agricol unic 
pe piaţă.

Un agricultor ecologic 
din orasul american San 
Antonio a gasit, o nisa 
pentru livrarea de produse 
proaspete de la ferma sa de 
52 de acri direct locuitorilor 
care tanjesc dupa o masa 
sanatoasa.

La fi ecare doua sap-
tamani Pedro Schambon 
conduce un camion plin 
de legume proaspete de la 
ferma sa in centrul orasului 
San Antonio. El isi stabileste 
standul de livrari la umbra 
Primariei, de unde angajatii 
din administratie, si nu nu-
mai, merg pe jos si ridica, de 
la camion, sacosa cu legume-
le pre-comandate. „Oamenii 

sunt mai constienti in ceea ce 
priveste o alimentatie sana-
toasa si cel mai bun mod de 
a face acest lucru este de a 
se hrani ecologic cu alimente 
cultivate pe plan local’’ spune 
Schambon. Clientii recunosc 
ca le plac foarte mult legu-
mele proaspete si sanatoase 
iar pretul este unul bun 

pentru buzunarele lor.
I deea a fost facilitata de 

catre o organizatie non-pro-
fi t care sprijina agricultura 
durabila, iar conceptul creste 
in popularitate in fi ecare zi. 
Un sac de legume costa 22 
de dolari si contine 7 specii 
diferite de legume. Totul este 
recoltat si livrat in maxim 24 
de ore. Este ajutat in munca 
de Dayana, sotia sa, precum 
si de numerosi studenti care 
lucreaza ca si voluntari la 
ferma. Gradinarul Pedro 
Schambon ii invata dease-
menea pe tinerii de la scoala 
din San Antonio sa cultive 
legume ecologice pe un lot 
scolar de 3 hectare de teren. 
Cultivarea de alimente ecolo-

gice in propria gradina este o 
solutie de viitor iar Pedro se 
bucura ca vede tot mai multi 
tineri implicati in acest 
proiect care poate schimba 
modul de gandire a genera-
tiilor viitoare in ce priveste o 
alimentatie sanatoasa.

Sursa: ncat.org
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GRIJILE FERMIERILOR

ÎN ATENŢIA ÎN ATENŢIA 
POMICULTORILORPOMICULTORILOR

În ultimii ani în 
livezile tinere de spe-
cii sîmburoase (cais, 
piersic, vişin, cireş) 
se observă o stagnare 
în creştere a pomilor, 
frunzele se îngălbenesc 
precoce şi cad, pomii se 
ofi lesc şi se usucă. Cauza 
acestor simptome ar 
putea fi  dăunarea po-
milor de gîndacul negru 
al puieţilor - Capnodis 
tenebrionis. Specia face 
parte din fam.Bupresti-
dae, ord.Coleoptera.

DESCRIERE. Adul-
tul are corpul masiv 
alungit de 22-29 mm 
lungime, de culoare 
neagră mată. Elitrele 
sunt îngustate la partea 
posterioară. Tarsul este 
lăţit şi prezintă pe partea 
internă mici ridicături.

OUL este oval 
de 1-1,5 mm lun-
gime şi de 1,0 mm 
lăţime, de culoare 
albă-lăptoasă.

LARVA este 
apodă, la completa 
dezvoltare are cor-
pul  de 60-70 mm 
lungime, de cu-
loare albă-gălbuie, 
cu capul înfundat 
în torace şi două 
mandibule brune-
închis. Segmen-
tele toracice sunt 
puternic lăţite şi 
sclerifi cate, iar cele 
abdominale sunt 
înguste şi turtite dorso-
ventral.

PUPA este albă, de 
18-20 mm lungime.

Biologie: Gîndacul 
negru al puieţilor dez-
voltă o generaţie în doi 
ani. Iernează  larva în 
galeriile din scoarţă de 
la baza tulpinilor sau din 
regiunea coletului. În pri-
măvară  larvele se trans-
formă în pupe. Zborul 
adulţilor începe la fi nele 
lunii mai-începutul lunii 
iunie şi durează pănă în  
iulie-august. Ouăle sunt 
depuse izolat sau în gru-
pe, în crăpăturile scoarţei 
la baza tulpinilor ori în 
solul din jurul rădăcini-
lor pomilor fructiferi. O 
femelă depune în mediu 
50-120, maximum 340 
ouă. Incubaţia durează 
15-22 zile. Larvele eclo-
zate pătrung în scoarţă 
la colet, unde se hrănesc, 
săpănd galerii sinuoase, 
largi, rotunjite în partea 
terminală şi căptuşite 
cu rumeguş. Dezvoltarea 

larvelor durează aproape 
doi ani, trecănd prin 4 
vărste.

Mod de atac, daune: 
Gîndacul negru al puie-
ţilor atacă diferite specii 
de sîmburoase, producînd 
pagube mari în plantaţiile 
tinere de cais, piersic prin 
altoi de zarzăr şi la puieţi 
în pepeniere. Atacă atăt 
adultul căt şi larva. Adul-
ţii se hrănesc cu scoarţa 
ramurilor tinere, decojînd 
uneori complet ramurile. 
Cele mai mari daune le 
produc larvele, care sapă 
galerii sinuoase în  scoar-
ţă, în zona coletului 
sau în rădăcini. În zona 
atacului scoarţa prezintă 
crăpături, iar sub aceasta 
rosături în lemn, căptu-
şite cu rumeguş fi n, sub 
formă de dopuri. O larvă 
poate distruge un pom, 

dar de regulă pe un pom 
se găsesc mai multe larve. 
În urma atacului pomii 
mai în vrstă continuă să 
vegeteze, însă producţia 
scade de la an la an. Iar 
piomii tineri (de 2-3 ani) 
şi puieţii se ofi lesc şi se 
usucă.

Măsuri de preveni-
re şi combatere: se reco-
mandă controlul materia-
lului săditor din pepeniere 
şi distrugerea prin ardere 
a pomilor infestaţi; pe 
suprafeţe mici, strîngerea 
şi distrugerea adulţilor 
în perioada zborului, prin 
scuturarea pomilor.

Tratamente chimi-
ce pentru combaterea dă-
unătorului se vor efectua 
la depistarea primilor 
adulţi, utilizînd unul din 
insecticide, omologate la 
cultură, conform „Regis-
trul de   Stat al produ-
selor de uz fi tosanitar”, 
luînd în calcul termenul 
de pauză pînă la recolta-
rea fructelor. 

Sursa: ANSA

MASURILE OBLIGATORII PE CARE TREBUIE 
SĂ LE APLICE CRESCATORII DE ANIMALE 
ÎN PERIOADELE CANICULARE

Fermierii si ceilalti pro-
prietari de animale trebuie 
sa aiba in vedere urmatoa-
rele aspecte:

- asigurarea unui 
adapost corespunzator 
pentru animale, care sa 
poata oferi protectie fata de 
actiunea directa a razelor 
ultraviolete nocive;

- asigurarea unor can-
titati sufi ciente de apa si 
furaje corespunzatoare can-
titativ (in functie de specie, 
talie si stare fi ziologica) si 
calitativ (prospetime, raport 
energetic, etc.);

- existenta stocurilor de 
apa si furaje;

- verifi carea bunei func-
tionari a echipamentelor 
de adapare, de furajare si a 
sistemelor de ventilatie;

- verifi carea disponi-
bilitatii echipamentelor 
de rezerva, in principal a 
sistemelor de ventilatie si 
generatoarelor de energie 
electrica;

- in caz de canicula, 
animalele folosite pentru 
tractiune sau alte activitati 
de povara nu vor fi  exploa-
tate in intervalul de timp 
12.00 — 18.00, daca tempe-
ratura exterioara, la umbra, 
depaseste 25C;

- la orice modifi care 
suspecta a starii de sanata-
te a animalelor precum si 
la aparitia unor modifi cari 
comportamentale, detina-
torul are obligatia ca pe 
langa masurile enumerate 
mai sus, sa anunte urgent 
medicul veterinar.  

In perioadele caniculare, 
fermierii se vor asigura ca 
efectivele de animale sunt 
protejate impotriva razelor 
ultraviolete severe si ca 

hrana si apa sunt 
disponibile. Este 
important sa se 
asigure, in cazul 
in care animale-
le sunt tinute in 
afara, ca exista 
umbrare, precum 
si jgheaburi de apa 
potabila, iar daca 
sursele de apa 
sunt greu accesi-
bile sau blocate, 
trebuie adminis-
trata apa manual 
in mod regulat, 
pentru a reduce 
riscul de deshidratare.

PREVEDERI APLICABILE 
DETINATORILOR DE CAI

Ca si in cazul animalelor 
de crescatorie, caii si poneii, 
tinuti afara in timpul zilei 
trebuie sa aiba:

- acces la adapost um-
brit;

- acces nelimitat la sur-
sele de apa si hrana.

Aprovizionarea cu apa 
pentru toti caii trebuie 
verifi cata in mod regulat 
si trebuie sa existe si surse 
alternative de alimentare 
cu apa.

 

PREVEDERI APLICABILE 
TRANSPORTATORILOR 
DE ANIMALE VII

- Transportatorii sunt 
obligati sa nu transporte 
animalele intr-un mod care 
le-ar putea provoca rani sau 
suferinte inutile;

- Inainte de a pleca la 
drum se face verifi carea 
conditiilor de microclimat 
oferite de mijlocul de trans-

port, daca sunt adecvate 
si asigurate pe intreaga 
durata a transportului;

- Transportatorii trebuie 
sa verifi ce traseul si alte 
aspecte legate de calatorie 
inainte ca animalele sa 
fi e incarcate in mijlocul 
de transport, astfel incat, 
dupa incarcarea acestora, 
plecarea sa se faca in cel 
mai scurt timp, pentru a 
micsora durata calatoriei;

- La temperaturi crescu-
te, densitatea de incarcare 
a animalelor in mijlocul de 
transport va fi  redusa cu 
cel putin 25% din capaci-
tatea maxima de incarcare 
autorizata in functie de 
specie, talie, varsta si stare 
fi ziologica;

- soferii mijloacelor 
de transport destinate 
transportului de animale 
vii trebuie sa Optimizeze 
ventilatia,

Cel mai mare risc pentru 
animale pe timp de canicu-
la este lipsa apei, care duce 
la deshidratarea animalului 
si poate provoca suferinta si 
chiar moarte.

Pentru a reduce acest 

risc trebuie sa se acorde 
prioritate animalelor care 
nu au acces la sursele de 
apa de orice fel. Animalele 
tinere, animalele hranite 
preponderent cu furaje 
uscate si animalele care 
alapteaza prezinta risc deo-
sebit de deshidratare.

SURSA DE APA 
POTABILA

Daca doar o sursa limi-
tata de apa potabila este 
disponibila, trebuie avute 
in vedere nevoile zilnice ale 
unui animal, in functie de 
specie, talie, rasa si stare 
fi ziologica: 

vaci-lapte / 38-52 litri
bovine / 38 litri
cai / 20-45 litri
porci / 4-11.5 litri
ovine / 6 litri
pasari-curte / 0,5 litri
Aceste cifre variaza in 

functie de varsta animalu-
lui, starea fi ziologica, tem-
peratura mediului ambiant 
si umiditate.

Sursa: ANSVA, 
România

CULTURA DE VARA A MORCOVULUICULTURA DE VARA A MORCOVULUI
Cultura de vara a morco-

vului se practica cu scopul 
producerii necesarului 
pentru consumul de toamna 
sau pentru pastrare, precum 
si pentru obtinerea plante-
lor mame semincere.

Tehnologia de vara a 
morcovului se practica pe 
terenuri usoare si mijlocii, 
cu un continut ridicat de 
humus, permeabile, lucra-
te profund si urmeaza (in 
cultura succesiva) dupa 
recoltarea unor legume cum 
sunt: mazarea, salata, ridi-
chile de luna, spanacul, etc.

In pregatitul terenului se 
fac urmatoaree lucrari: mo-
bilizarea solului si nivelarea 
de exploatare, administrarea 
ingrasamintelor, aratura de 

vara, maruntirea terenului, 
erbicidarea si incorpora-
rea erbicidelor, trasarea 
rigolelor pentru modelare si 
modelarea terenului.

Semanatul se face in 
perioada 20 iunie-10 iulie, 
folosindu-se 4-6 kg samanta. 

Densitatea la hectar este de 
600000 – 720000 plante/ha.

Pentru a descuraja 
inmultirea daunatorilor 
(melci, musca radacinilor), 
se practica pe suprafete 
mici cultura intercalata de 
morcovi cu ceapa.

Soiul romanesc de mor-
cov Bucovina este declarat 
hibrid F1 si a fost creat 
de ICDLF Vidra. Lungimea 
morcovului este mijlocie si 
latimea este mijlocie spre 
lata. Morcovii sunt destinati 
pentru consum curent si 
pastrare in depozite.

Dupa semanat se face 
obligatoriu tavalugitul 
culturii si irigatul pentru a 
asigura o rasarire uniforma 
a plantelor. Recoltarea se 
face toamna tarziu dupa 
caderea brumei. Productia 
poate ajunge pana la 40 
tone/ha. Sortarea se face pe 
calitati pentru o valorifi care 
superioara a productiei.

Sursa: 
gazetadeagricultura.ro
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SĂNĂTATE / STIL DE VIAȚĂ

ANGAJAŢII DIN SISTEMUL DE SĂNĂTATE 
VOR FI REMUNERAŢI ÎN BAZA PERFORMANŢELOR OBŢINUTE

ORA LA CARE MĂNÂNCI ESTE MAI IMPORTANTĂ 
DECÂT CEEA CE MĂNÂNCI

Noul mecanism de 
salarizare este mai simplu 
şi transparent în calcul şi se 
bazează pe performanţele 
profesionale individuale 
în muncă. Astfel, venitul 

salarial al angajaţilor din 
instituţiile  medico-sani-
tare publice, încadrate în 
sistemul asigurării obliga-
torii de asistenţă medicală, 
se compune din: partea fi xă 

a salariului, partea variabilă 
a salariului şi alte norme şi 
garanţii salariale.

Totodată, prin noul Regu-
lament se pune în sarcina 
Ministerului Sănătăţii 
extinderea prevederilor şi 

introducerea indicatorilor de 
performanţă, inclusiv pentru 
asistenţa medicală spita-
licească. Prin intermediul 
acestui mecanism va crește 
calitatea serviciilor medicale 
şi nivelul de satisfacţie al 

pacienţilor trataţi.
Cheltuielile necesare 

pentru majorarea salariu-
lui în varianta propusă se 
estimează la 295,1 milioane 
de lei. Acestea vor fi  acope-
rite din contul şi în limita 
mijloacelor contractate de 
către instituţiile medico-sa-
nitare publice cu Compania 
Naţională de Asigurări în 
Medicină precum şi din alte 
surse de venit, permise de 
legislaţia în vigoare.

Acest document a fost 
elaborat de Ministerul 
Sănătăţii, în conformitate 
cu Strategia de Dezvoltare a 
Resurselor Umane din Sis-

temul Sănătăţii pentru anii 
2016-2025. 

Datele de evidenţă sta-
tistică arată că, dacă în anul 
2003 în instituţiile medico-
sanitare din ţară activau 
10 978 de medici, atunci în 
2015 numărul acestora a 
scăzut la 10 397. Totodată, 
în 2003 erau angajaţi 24 
458 de asistenţi medicali, 
iar în 2015 – 21 527. Astfel, 
numărul medicilor a scăzut 
deşi USMF ”N. Testemiţanu” 
a pregătit anual şi constant 
specialişti din sursele buge-
tului de stat.

Regulamentul va intra în 
vigoare începând cu 1 iulie.

GRĂDINIŢELE VOR FI OBLIGATE 
SĂ RESPECTE UN NOU REGULAMENT. 
CE PREVEDE ACESTA

Persoanele care sar peste 
mese, mănâncă pe fugă sau 
la ore târzii sunt mai puţin 
sănătoase decât cele care un 
program regulat de mese, po-
trivit unui nou studiu realizat 
de o echipă de cercetători de la 
King’s College London şi Univer-
sitatea São Paulo.

Autorii studiului au analizat 
efectele nutritive ale obiceiurilor 
alimentare şi susţin că respec-
tarea unui program al meselor 
este crucială pentru sănătatea 
noastră.

Echipa de cercetători notează 
într-o lucrare publicată în British 
Journal of Nutrition că sunt 
necesare mai multe studii pentru 
a stabili cu exactitate efectele 
meselor neregulate. Se pare că 
un program haotic al meselor pot 
creşte riscul de dezvolta diabet 
de tip 2, hipertensiune şi chiar 
obezitate.

Dacă nu mănânci la ore fi xe, 
organismul tău nu ştie când va 

primi hrană şi de la prima masă 
se vede nevoit să îşi păstreze nu-
trienţi pentru mai târziu, ceea ce 
înseamnă că te vei alege cu câte-
va depozite de grăsime, respectiv 
câteva kilograme în plus. Cel mai 
rău, însă, este să mănânci la ore 
foarte târzii sau chiar să te tre-
zeşti noaptea pentru mâncare.

Persoanele care lucrea-
ză noaptea şi sunt nevoite să 
mănânce la ore târzii, au cel mai 
adesea probleme de greutate, 
pentru că procesul de digestie 
este în repaus noaptea, iar activi-
tatea cardiacă scade semnifi cativ. 

De aceea, aceste persoane au un 
risc de două ori mai mare de a 
ajunge la obezitate decât cele 
care mănâncă echilibrat şi la 
aproximativ aceleaşi ore din zi.

„Se pare că există mai mult 
adevăr decât credeam în faimoasa 
zicală «Mănâncă la micul dejun 
ca un rege, la prânz ca un prinţ 
şi seara ca un cerşetor». Cu toate 
acestea, sunt necesare investi-
gaţii ulterioare. Deşi înţelegem 
mai bine ce anume ar trebui să 
mâncăm, rămâne întrebarea care 
dintre mese ar trebui să ne ofere 
cel mai mare aport de energie. 
Deşi dovezile sugerează că un 
aport mai mare de calorii este 
asociat cu obezitatea, încă nu 
înţelegem dacă aportul energetic 
alimentar ar trebui distribuit egal 
pe parcursul zilei sau dacă micul 
dejun ar trebui să ofere cea mai 
mare parte a energiei”, a expli-
cat doctorul Gerda Pot, expert în 
nutriţie la King’s College London 
şi co–autor al studiului.

Sursa: csid.ro

Personalul medical va fi  salarizat în baza unui nou 
mecanism. Miercuri membrii Cabinetului de miniştri au 
aprobat Proiectul hotărârii Guvernului „Despre apro-
barea Regulamentului privind salarizarea angajaţilor 
din instituţiile medico-sanitare publice încadrate în 
sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală”. 
Potrivit documentului, salariile medicilor și lucrătorilor 
medicali  se vor majora, în medie, cu 20%, iar tinerii spe-
cialişti vor fi  cei care vor benefi cia de cele mai mari creş-
teri. Prin această reglementare, Ministerul Sănătăţii își 
propune să reţină medicii în sistemul de sănătate şi să 
excludă inechitatea în remunerarea tinerilor specialiști.

Creșele și grădiniţele din ţară 
vor activa în baza unor reguli noi. 
Ministerul Sănătăţii a fi nalizat 
elaborarea unui regulament sani-
tar pentru instituţiile preșcolare 
Acesta stabileşte unde trebuie să 
fi e amplasate grădiniţele, cum tre-
buie să fi e mesele copiilor, cum să 
fi e amenajate camerele și care va fi  
regimul de activitate a copiilor dar 
și a asistenţei medicale.

Documentul mai prevede reguli 
sanitare specifi ce pentru educarea şi 
întreţinerea copiilor cu dizabilităţi 
locomotorii, auditive, etc. Aceștia 
vor benefi cia de educaţie incluzivă. 

În ultimii ani, îmbolnăvirea co-
piilor de vârstă preșcolară a crescut 
de la 780,4 până la 874,9 cazuri la 

1000 copii. Pe primul loc se pla-
sează bolile sistemului respirator, 
după care urmează bolile aparatului 
digestiv, pe locul trei se poziţionea-
ză bolile sângelui şi sistemului he-
matopoetic și pe locul patru - bolile 
infecţioase.

Unul din factorii care infl uen-
ţează creşterea îmbolnăvirilor îl 
constituie alimentaţia insufi cientă 
a copiilor din ultimii ani. Astfel, 
specialiștii în sănătatea publică au 

atestat un consum excesiv de crupe, 
paste făinoase și ulei de fl oarea 
soarelui. Aceşti copii n-au primit 
conform normelor naturale 34% 
carne, 43% peşte, 24% ouă, 38% 
lapte şi produse lactate.

Totodată, din dotarea cantinelor 
lipsesc utilajul tehnologic necesar, 
frigiderele, inventarul de tranşare, 
vesela, etc. Actualmente 23,3% 
instituţii de educaţie timpurie nu 
dispun de apeduct, 26,8% - nu 
dispun de WC în interiorul încă-
perilor. O treime din mobilier nu 
corespunde taliei copiilor, fapt ce 
duce la apariţia dereglărilor ţinutei. 
De asemenea, experţii au constatat 
un grad insufi cient al nivelului de 
iluminare artifi cială şi un microcli-
mat nesatisfăcător.

Prezentul regulament va oferi 
norme sanitare pentru toate tipurile 
de instituţii de educaţie timpurie 
pentru copii, indiferent de forma 
de proprietate şi se extinde asupra 
instituţiilor care activează, sunt în 
construcţie, reconstrucţie şi pentru 
cele în proces de proiectare.

La sfârșitul anului 2015, în ţară 
funcţionau 1434 de instituţii de 
educaţie timpurie în care erau insti-
tuţionalizaţi 146867 de copii.

 CÂT DE BUNĂ ESTE BEREA ÎN CURELE DE SLĂBIRE
Berea are posibile benefi cii nutriţi-

onale cu un aport minim de calorii.
Consumată moderat, berea nu 

îngraşă – acesta este verdictul dat de 
nutriţionişti, care pun accentul pe un 
aspect foarte important pentru a ne 
bucura din plin de posibilele benefi cii 
nutriţionale ale acestei băuturi-aliment: 
moderaţia.

“Odată cu anotimpul cald, preocupa-
rea noastră pentru a ne menţine silueta se 
accentuează. Astfel, vara ne alegem cu o 
şi mai mare atenţie la alimentele şi băutu-
rile pe care le consumăm. Printre băuturile 
supuse testului caloriilor se afl ă şi berea. 
De aici vine şi întrebarea: berea îngraşă 
sau nu? Răspunsul este nu, iar cerce-
tările recente susţin acest lucru. Berea 
consumată în cantităţi moderate, asociată 
unei alimentaţii echilibrate şi exerciţiului 
fi zic, poate face indiscutabil parte dintr-un 
stil de viaţă sănătos”, declară dr. Corina 

Zugravu, Preşedintele Centrului 
de Studii despre Bere, Sănătate şi 
Nutriţie din România.

Potrivit nutriţioniştilor, anu-
mite substanţe derivate din hamei 
ar putea contribui la prevenirea 
obezităţii, îmbunătăţind metabo-
lismului lipidelor şi controlând 
depunerea excesivă a grăsimii pe 
vasele de sânge.

Din punct de vedere al apor-
tului caloric, berea are un conţinut 
mic de calorii, iar dacă este consumată cu 
moderaţie nu îngraşă, spun specialiştii.

“350 de ml de bere conţin 150 de 
calorii, 13 g de carbohidraţi, 1.5 g de 
proteine, 0 g de grăsimi şi 5% alcool. Pe 
bună dreptate, berea poate face parte 
dintr-un stil de viaţă sănătos datorită în 
special conţinutului său de peste 90% apă 
şi a unui aport de vitamine importante 
pentru starea de bine a organismului, 
vitaminele B2 şi B6, alături de sodiu”, mai 

afi rmă dr. Corina Zugravu.
Consumată moderat, berea nu pune 

în pericol dieta persoanelor care îşi 
doresc să slăbească, spun nutriţioniş-
tii. Fabricată exclusiv din ingrediente 
naturale - apa, cereale şi hamei - berea 
aduce organismului un aport de minerale, 
vitamine şi antioxidanţi esenţiali.

Nu în ultimul rând, specialiştii preci-
zează că berea nu conţine colesterol, iar 
cantitatea de zaharuri este scăzută.

Sursa: csid.ro
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AGREMENT

MOLDOVA A SĂRBĂTORIT ZIUA PORTULUI POPULAR

COPACUL CARE SUPRAVIEŢUIEŞTE DE 400 DE ANI 
ÎN MIJLOCUL DEŞERTULUI

Duminică, 26 iunie 
2016, în Republica Moldo-
va a fost marcată pentru 
prima dată Ziua Naţio-
nală a Portului Popular. 
Manifestări de amploare 
dedicate acestei sărbători 
naţionale au avut loc atât 
în Chișinău, cât și în 21 de 
raioane ale ţării. Eveni-
mentul a întrunit mai 
multă lume, care au ţinut 
să îmbrace piese ale portu-
lui popular și au venit să 
admire costumele defi late 
cu multă mândrie de către 
conaţionalii noștri.

Prezentă la festivitatea 
care a avut loc la Pala-
tul Republicii, ministrul 
Culturii Monica Babuc a 
mulţumit publicului pentru 
prezenţă la eveniment, 
îndemnându-i să sărbăto-
rească costumul popular 
așa cum o merită și să facă 

cunoștinţă cu colecţiile 
excepţionale venite din cele 
mai mari muzee și colecţii 
private ale Republicii Mol-
dova. Suntem la începutul 
unei mari sărbători care 
vine să întregească efortu-
rile din ultimii 25 de ani de 
independenţă a Republicii 
Moldova. “Am reușit prin 

hotărâre de Parlament să 
instituim Ziua Naţională 
a Portului Popular, către 
această sărbătoare venind 
prin multiple evenimen-
te anterioare „Ziua Iei”, 
„Parada Portului Popular”, 
Galele Portului Popu-
lar desfășurate în toate 
raioanele. Astăzi venim 
să cinstim portul nostru 
popular – costum bogat și 

încrucișat cu mesaje păs-
trate de-a lungul secolelor 
de la strămoșii noștri, să ne 
închinăm mâinilor care l-au 
făcut și care l-au păstrat 
până în această zi și, de ase-
menea, venim să evocăm și 
costumul popular al tuturor 
etniilor conlocuitoare de-a 
lungul secolelor: ucrai-

neni, bulgari, găgăuzi, ruși, 
polonezi s.a.”, a remarcat 
Monica Babuc.

Ziua Portului Popular 
este o manifestare de sufl et 
pentru Republica Moldova 
și va uni și mai mult toate 
comunităţile etnice care 
locuiesc pe teritoriul ţării 
noastre. “Este o zi semnifi -
cativă pentru noi, care este 
organizată în anul când 

celebrăm 25 de ani de la 
proclamarea independenţei 
Republicii Moldova. De-a 
lungul anilor, am perce-
put costumul naţional 
ca pe o mostră a culturii 
naţionale care prin gene-
raţii ne-a transmis mesa-
jul strămoșilor noștri de 
măiestrie și de o atitudine 
deosebită faţă de ceea ce în-
seamnă cultură. Republica 
Moldova este o ţară, unde 
locuiesc mai multe etnii 
și de aceea, această zi este 
un element care urmează 
să unească puternic toţi 
cetăţenii ţării noastre”, a 
menţionat Prim-ministrul 
Pavel Filip. La eveniment 
au fost prezenţi și meșterii 
populari care contribuie la 

elaborarea noilor costume 
naţionale dar și pe toţi cei 
care promovează straiele 
naţionale.

Pe durata evenimentului 
au evoluat artişti profesio-
nişti și colective folclorice, 
precum Orchestra de Muzi-
că Populară „Folclor”, dirijor 
Petre Neamţu, Valy Bo-
ghean Band și alţii. Totoda-
tă, oaspeţii sosiţi la festivi-
tate au avut posibilitatea să 
participe la diverse ateliere 
de creaţie, inclusiv pentru 
copii, unde au învăţat arta 
confecţionării costumului 
nostru tradiţional.

Sărbătoarea naţională 
Ziua Portului Popular a 
fost instituită de Parla-
mentul Republicii Moldova, 

la iniţiativa Ministerului 
Culturii. Conform hotărârii 
Parlamentului nr. 194 din 
19 noiembrie 2015, ultima 
zi de duminică a lunii iunie 
este declarată „Ziua Por-
tului Popular” și are drept 
scop promovarea valorilor 
autentice de patrimoniu 
cultural imaterial, colporta-
te de costumul tradiţional.

Costumul tradiţional, 
numit şi Port Popular, este 
marcă a identităţii, simbol 
care ne reprezintă alături 
de simbolurile de stat, 
stemă, drapel, blazoane, 
fi ecare popor păstrând un 
ansamblu vestimentar 
propriu, ca unul din cele 
mai vechi însemne. Chiar 
dacă la sfârșitul secolului al 
XIX - secolul XX costumul 
tradiţional a fost înlocuit 
de vestimentaţie moder-
nă, acesta continuă  să fi e 
purtat la marile sărbători 
din cursul anului sau în 
viaţa cotidiană, ca semn 
identitar.

Menţionăm că, Ziua 
Portului Popular face parte 
din Programul naţional al 
evenimentelor dedicate ce-
lor 25 ani de independenţă 
a Republicii Moldova.

ASTA, DA, VACANŢĂ!
Marketing-ul nu are 

limite, chiar și atunci 
când este vorba despre 
cum să atragi mai mulţi 
turiști. Autorităţileloca-
le din Jesolo, staţiune ita-
liană la Marea Adriati-
că, au anunţat  că vor des-
păgubi turiştii care nu 
au parte de vreme bună, 
adică, din cauza ploii, 
pleacă acasă la fel de albi 
precum au venit, aceasta 
în cazul în care vizitato-
rii își vor lua o asigurare 
contra ploii.

Ploile constante repre-
zintă o problemă pentru 
sectorul turismului în nor-
dul și estul Italiei, scrie The 
Independent. Turiștii aleg 
să stea departe de plajă, iar 
veniturile hotelurilor au de 
suferit. 

Autorităţile au luat o 
decizie neaşteptată: le pro-

mit turiştilor că, dacă plo-
uă, îşi vor primi înapoi bani 
idaţi pe şezlong. 

Condiţia ca turiștii să-și 
primească banii e ca ploaia 
să fi e între orele 11:00 - 
17:00, interval orar pe care 
mulţi îl petrec la plajă. 

Mai exact, turiş-
tii care se gândesc să-
şi recupereze ba-
nii daţi pe şezlong dacă 
plouă, plătesc pe lângă cei 
13 - 18 euro (taxa zilni-
că pentru şezlong) încă 1 
euro, „asigurarea de 
ploaie”. În cazul în care plo-
uă, aceştia vor primi îna-
poi toţi banii: 13 - 18 
euro plus 1 euro. 

Campania se numeş-
te sugestiv „abbronzati 
o rimborsati” (bron-
zaţi sau cu banii îna-
poi) şi ţineste atât 
italienii, cât şi turiştii ve-
niţi de peste hotare. 

„Copacul Vieţii” din Bahra-
in are o vârstă de 400 de ani. 
Acesta  a uimit biologii şi oameni 
de ştiinţă datorită faptului că a 
reușit să supravieţuiască singur 
în mijlocul deșertului, unde nu 
a fost depistată nici o sursă de 
aprovizionare cu apă.  

Stând singur în inima desertu-
lui, la sute de kilometri depărtare 
de orice sură de apă sau de o altă 
plantă, „Copacul Vieţii” din Bahrain 
a devenit treptat în ochii oamenilor 
un simbol al naturii şi al vieţii. O 
dovadă în plus că viaţa poate con-
tinua în ciuda tuturor obstacolelor.

Dincolo totuşi de aceste 
cuvinte motivaţionale, un mister 
planează asupra acestui copac. 
Cum de reuşeşte să supravie-
ţuiască în asemenea condiţii? 
Bătrân, cu o vârstă de 400 de 
ani, copacul a uimit biologii şi 
oameni de ştiinţă, de ani de zile, şi 
chiar dacă au venit cu mai multe 
teorii, nici una nu pare să stea în 
picioare. Unii sugerează faptul că 
rădăcinile sale sunt înfi pte foarte 
adânc în sol, astfel încât ajunge la 
mai multe surse de apă subterană, 
însă nimeni nu a fost în măsură să 
dovedească acest lucru.

Arborele este situat la o 

distanţă de 2 kilometri de muntele 
Jebel Dukhan, pe vârful unei dune 
de nisip. Misterul supravieţuirii 
sale în astfel de condiţii dure a dat 
naştere mai multor legende locale. 
Nativii sunt convinşi de fapul că 
pomul este cu adevărat Copacul 
Vieţii, fi ind binecuvântat de însuşi 
Enki, zeul Sumerian al apei, şi este 

cel mai probabil o rămăşiţă din 
Grădina Edenului.

Copacul, cunoscut sub numele 
Sharajat-al-Hayat de către arabi, 
a continuat să crească în ciuda 
condiţiilor extreme, ajungând în 
prezent la 9,7 metri înălţime.

Sursa: cunoastelumea.ro

LEGENDE DESPRE UNELE FELURI DE MÂNCARE
Originile multor feluri de 

mâncare sau alimente sunt 
învăluite în legende. Unele fac 
legătura cu vechi zeităţi, ca în 
cazul uleiului de măsline, în timp 
ce altele amintesc de personaje 
mai mult sau mai puţin contem-
porane. „Margherita”, una dintre 
cele mai simple și populare 
pizze, are și ea legenda ei.

Pizza Margherita este unul 
dintre acele feluri de mâncare 
patriotice care au culorile unui 
drapel, în acest caz, ale celui 
italian: roșu, de la roșii; alb, de la 
mozzarella; verde, de la busuioc. 
Nimic mai potrivit pentru a-i aduce 
un omagiu reginei Margareta de 

Savoia (Margherita Maria Teresa 
Giovanna), soţia regelui Umberto 
I al Italiei.

Se spune că, în 1889, cuplul 
regal petrecea câteva zile la 
Palatul Capodimonte. Regina ar fi  
auzit vorbindu-se despre pizza și 
a dorit să o guste. Evident, la acea 
vreme regina nu putea merge la o 
pizzerie, așa încât a mers pizzeria 
la palat.

Artistul a fost Raff aele 
Esposito, deși totul indică faptul 
că adevăratul autor a fost soţia 
sa, Donna Rosa. Lucrau la pizzeria 
„Pietro... e basta cosi” (Pietro... 
și ajunge; în prezent, „Brandi”). 
Pe atunci, la loc de cinste printre 
ingredientele celor mai populare 

tipuri de pizza era usturoiul. Eru-
ditul Néstor Luján spune însă că 
reginei nu îi plăcea usturoiul. De 
aceea, Raff aele a făcut o pizza fără 
usturoi, reproducând cu ingredien-
tele ei steagul italian.

Pizza a avut succes. Istorie 
sau legendă, s-a potrivit. La urma 
urmelor, singura obligaţie a unei 
legende nu este de a fi  reală, ci de 
a fi  frumoasă.

Succesul unui fel de mâncare 
din Ţara Bascilor (în nordul Spa-
niei) este legat tot de o legendă. 
Este vorba despre „kokotxas” de 
merluciu, cele două părţi cărnoase 
din partea inferioară a capului 
acestui pește.

Regina María Cristina a Spaniei, 

văduva lui Alfonso al XII-lea, își 
petrecea vara în localitatea San 
Sebastián din Ţara Bascilor, iar unul 
dintre curteni i-a lăudat acest fel de 
mâncare. Pe atunci, în societăţile 
gastronomice basce nu puteau intra 
femeile, nici măcar regina. De ace-
ea i-a fost adusă o porţie la palat. 
Reginei i-a plăcut, deși, conform 
reţetei tradiţionale, preparatul avea 
destul de mult usturoi.

Astăzi, pizza este ceva popular 
și iest in. În schimb, „kokotxas” 
reprezintă o mâncare scumpă 
și apreciată numai în Spania. 
Totuși, atât pizza Margherita, cât 
și „kokotxas” cu sos au ajuns la 
Palat. Fiecare în felul său.

Sursa: agerpres.ro
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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      30.06.2016

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 13.00 16.00 15.00 14.00 18.00 15.00 15.00 17.00 15.00 18.00 25.00 20.00 12.00 12.00 12.00
Cartofi  -  -   - 2.50 4.50 4.00 - - - - - -  -  -  - 
Cartofi  timpurii 4.00 5.00 4.50 3.00 5.00 4.50 4.00 7.00 4.00 3.00 6.00 5.00 3.00 4.00 3.00
Castraveţi 5.00 6.00 6.00 4.00 8.00 6.00 7.00 9.00 7.00 6.00 10.00 8.00 6.00 7.00 6.00
Ceapă galbenă 5.00 6.00 5.50 4.50 6.00 5.00 6.00 7.00 6.00 5.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00
Ceapă verde (cozi)  -  -   - - - - 8.00 8.00 8.00 - - -  -  -  - 
Ciuperci Shampinion  -  -   - - - - 22.00 24.00 22.00 30.00 30.00 30.00 32.00 32.00 32.00
Dovlecei  -  -  - 1.00 2.00 1.50 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 1.50 1.50 1.50
Morcov timpuriu 5.00 6.00 6.00 6.00 7.00 7.00 9.00 10.00 9.00 6.00 8.00 7.00 8.00 8.00 8.00
Roşii de seră 13.00 15.00 14.00 13.00 22.00 16.00 18.00 23.00 18.00 12.00 25.00 16.00 10.00 10.00 10.00
Sfecla de masa timpurie 4.00 5.00 5.00 4.00 4.50 4.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Usturoi  -  -  - - - - 25.00 50.00 25.00 50.00 60.00 55.00  -  -  - 
Varză timpurie 0.80 1.00 1.00 1.00 1.20 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 3.00 2.00 2.50 2.50 2.50
Vinete  -  -   - 18.00 22.00 20.00 - - - 18.00 25.00 20.00 18.00 18.00 18.00

FRUCTE

Banane  -  -   - - - - 23.00 24.00 23.00 - - - 25.00 25.00 25.00
Caise 9.00 20.00 15.00 8.00 12.00 8.00 11.00 15.00 11.00 10.00 20.00 15.00  -  -  - 
Căpşune  -  -  - - - - - - - 15.00 25.00 20.00  -  -  - 
Coacăză neagră 30.00 30.00 30.00 - - - 28.00 30.00 28.00 35.00 35.00 35.00 25.00 25.00 25.00
Coacăză rosie  -  -  - - - - - - - 20.00 25.00 25.00  -  -  - 
Grepfrut  -  -   - - - - 35.00 50.00 35.00 - - -  -  -  - 
Lămâi  -  -   - - - - 50.00 52.00 50.00 - - -  -  -  - 
Mandarine  -  -  - - - - 15.00 20.00 15.00 - - -  -  -  - 
Mere  -  -   - 5.00 8.00 6.00 8.00 16.00 8.00 - - -  -  -  - 
Mere Golden  -  -  - - - - 8.00 12.00 8.00 - - -  -  -  - 
Mere Idared  -  -  - - - - 12.00 14.00 12.00 - - -  -  -  - 
Mere Richard  -  -   - - - - 15.00 22.00 15.00 6.00 8.00 8.00  -  -  - 
Miez de nucă  -  -  - - - - - - - 40.00 75.00 75.00  -  -  - 
Pepene galben (zemos)  -  -  - 20.00 22.00 20.00 - - - - - -  -  -  - 
Pepene verde (harbuz)  -  -   - 10.00 10.00 10.00 - - - - - -  -  -  - 
Pere  -  -   - - - - 28.00 30.00 28.00 12.00 15.00 15.00  -  -  - 
Piersici 6.00 7.00 7.00 4.00 8.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 8.00 7.00 3.00 5.00 4.00
Portocale  -  -   - - - - 15.00 20.00 15.00 - - -  -  -  - 
Prune  -  -   -  - - - - - - 10.00 12.00 10.00  -  -  - 
Prune uscate  -  -  - - - - - - - 30.00 40.00 35.00  -  -  - 
Vişină  -  -  - - - - - - - 15.00 15.00 15.00  -  -  - 
Zmeură 18.00 25.00 20.00 - - - 22.00 25.00 22.00 20.00 25.00 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 17 - 30 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 / Ser-

viciu Preţ Cantitate Contacte 

Morcov 10 000 MDL 3 t 
MD-3618, s. Chirileni, raionul Ungheni ; Telefon: 
+373 236 75341; '; Mobil: +373 79207222 ; Email: 
vladei@mail.md 

Varză 2 500 MDL 10 t 
s. Chirileni, rl Ungheni; Telefon: +37323675378; Mobil: 
+37379446795; Email: vstoica@mail.md 

Vând prune 
uscate la tunel 

25 t Nisporeni; Telefon: 69410469, 069518246; 

Vând prune 
uscate la tunel 

15 t 
Nisporeni; Telefon: +373(264) 24256; Mobil: +373 
68440029; Email: secrierubs@mail.md 

Vând terenuri 
arabile 

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

Vând făină de 
porumb 

2 t 
Nisporeni s.Bolduresti; Telefon: ; Mobil: 60732054; 
Email: 060732054 

Seminţe de 
porunb 

20 t 
MD-5933,s. Marandeni, raionul Făleşti ; Telefon: 
00373 259 7258 ; Mobil: 00373 69212681 ; Email: 
girstega.adrian@gmail.com 

Livadă de mere, 3 
ha, în rod 

3 unităţi 
s.Recea, r-l Riscani; Telefon: 025624584; Mobil: 
37368329995; Email: chiaburu 

Comercializez 
piersici 

10 t 
com.Ciietu; Telefon: 029892454; Mobil: ; Email: derivol-
cpv@mail.ru 

Cumpăr grăunţe 
și grâu 

25 t 
Chisinau; Telefon: 068901339; Mobil: 068901339; Email: 
lazari.valera@mail.ru 

Vin 200 l 
s. Pelinia, r. Drochia; Telefon: 025258407/ 068952984; 
Mobil: ; Email: drochia@agroinform.md 

Seminţe de 
fl oarea soarelui 

1 500 kg 
s. Pelinia, r. Drochia; Telefon: 025258407/ 068952984; 
Mobil: ; Email: drochia@agroinform.md 

Făină de grâu 2 t 
s. Pelinia, r. Drochia; Telefon: 025258407/ 068952984; 
Mobil: ; Email: drochia@agroinform.md 

Roșii de seră 600 kg 
MD-5219, s. Lazo, r-l Drochia ; Telefon: 00373 252 
43343 ; Mobil: 00373 69267509 ; Email: nadejdabs@
mail.md 

Ardei  800 kg 
MD-5219, s. Lazo, r-l Drochia ; Telefon: 00373 252 
43343 ; Mobil: 00373 69267509 ; Email: nadejdabs@
mail.md 

Varză 2 t 
MD-5219, s. Lazo, r-l Drochia ; Telefon: 00373 252 
43343 ; Mobil: 00373 69267509 ; Email: nadejdabs@
mail.md 

Cartofi  1 500 kg 
MD-5219, s. Lazo, r-l Drochia ; Telefon: 00373 252 
43343 ; Mobil: 00373 69267509 ; Email: nadejdabs@
mail.md 

Castraveti 1 500 kg 
MD-5219, s. Lazo, r-l Drochia ; Telefon: 00373 252 
43343 ; Mobil: 00373 69267509 ; Email: nadejdabs@
mail.md 

Alune în coajă 5 t 
MD-5219, s. Lazo, r-l Drochia ; Telefon: 00373 252 
43343 ; Mobil: 00373 69267509 ; Email: nadejdabs@
mail.md 

Tomate de seră 500 kg 
Chetrosu, Drochia, Republica Moldova; Telefon: +373 
251 27032; Mobil: ; Email: drtudor@yahoo.com 

Castraveti de seră 800 kg 
Chetrosu, Drochia, Republica Moldova; Telefon: +373 
251 27032; Mobil: ; Email: drtudor@yahoo.com 

Ardei 0 MDL 1 200 kg 
Chetrosu, Drochia, Republica Moldova; Telefon: +373 
251 27032; Mobil: ; Email: drtudor@yahoo.com 

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

Vagonetă 1 unităţi 
s. Chetrosu, r. Drochia; Telefon: 025254567; Mobil: ; 
Email: ooo 

Roșii de seră 500 kg 
s. Tarigrad, r. Drochia; Telefon: +37369269879; Mobil: ; 
Email: bej@mail.ru 

Castraveţi 
cornișor 

800 kg 
s. Tarigrad, r. Drochia; Telefon: +37369269879; Mobil: ; 
Email: bej@mail.ru 

vinata 400 kg 
s. Tarigrad, r. Drochia; Telefon: +37369269879; Mobil: ; 
Email: bej@mail.ru 

Cartofi  1 000 kg 
s. Tarigrad, r. Drochia; Telefon: +37369269879; Mobil: ; 
Email: bej@mail.ru 

Morcov 200 kg 
s. Tarigrad, r. Drochia; Telefon: +37369269879; Mobil: ; 
Email: bej@mail.ru 

Varză 2 t 
s. Tarigrad, r. Drochia; Telefon: +37369269879; Mobil: ; 
Email: bej@mail.ru 

Camion GAZ 53  1 unităţi 
s. Antoneuca, r. Drochia; Telefon: +37327032; Mobil: 
+37360006888; Email: vasturcanu@mail.md 

Încărcător pentru 
sfecla de zahăr 

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

Floarea soarelui 
seminte 

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

Comercializez 
miere de albine 

600 kg 
s.Tarancuta; Telefon: 027354677; Mobil: 079318732; 
Email: vasile.savenco@mail.ru 

Comercializez 
miere de albine 

500 kg 
s.Chioselia; Telefon: 027354741; Mobil: ; Email: 
gh.marineac.21.08@mail.ru 

Comercializez 
miere de albine 

700 kg 
s.Tarancura, r.Cantemir; Telefon: ; Mobil: 069279415; 
Email: curcenco@mail.md 

Roșii de seră 20 000 MDL 10 t 
Ungheni, Manoilesti; Telefon: +373 236 73253; Mobil: 
+373 795 50647; Email: glodeanu@mail.md 

Zmeură 30 MDL 500 kg 
s. Chirileni, r-ul Ungheni; Telefon: +373 236 75209; 
Mobil: +373 69325939; Email: dcalmaui@mail.ru 

Piersic 7 000 MDL 5 t 
s. Sculeni, r-ul Ungheni; Telefon: +373 23663247; Mobil: 
+373 69216870; Email: prusu@mail.ru 

Vând prune 
uscate 

20 t 
Nisporeni; Telefon: +373(264) 24256; Mobil: +373 
68440029; Email: secrierubs@mail.md 

Cal cu căruţă 2 unităţi Telefon: +37325279235; Mobil: ; Email: tab 

Familii de albine 0 MDL 5 unităţi 
s. Popestii de Sus; Telefon: +37325279235; Mobil: ; 
Email: ml 

Balote de lucernă 700 unităţi 
s. Nicoreni; Telefon: +37369186016; Mobil: ; Email: 
sestovschi@mail.md 

Miere de albine 100 kg 
s. Fintinita, r. Drochia; Telefon: 025241251, 079308922; 
Mobil: ; Email: vvvv 

Prune Stanley si 
Anna Spath 

20 t 
Nisporeni; Telefon: 060585685; Mobil: 068083841; 
Email: a2889 

Porumb zaharat 5 MDL 
10 000 
unităţi 

Chisinau; Telefon: 069351280; Mobil: 069351280; Email: 
donikamihail@mail.ru 

Viâd piersici 5 MDL 5 000 kg 
Telefon: ; Mobil: 069209141; Email: gaspermihai@mail.
ru 

Vând baloturi de 
lucernă 

30 MDL 1 000 unităţi 
Telefon: ; Mobil: 069209141; Email: gaspermihai@mail.
ru 

Vând piersici 5 MDL 10 000 kg 
Orhei Jora de Mijloc; Telefon: ; Mobil: 68535529; Email: 
dghelinschii@mail.ru 

CERERI
Produs / Ser-

viciu Preţ Cantitate Contacte 

Cumpăr Orz, 
Grâu, Grăunţe, 
Răsărită 

25 l 
chisinau; Telefon: 068901339; Mobil: 068901339; Email: 
lazari.valera@mail.ru 

Fasole 20 MDL 3 t 
r-nul. Falesti, sat Hincesti; Telefon: 025951056; Mobil: 
068796068; Email: fi odorova_alina@mail.ru 

Vând fasole 2 t 
r-nul. Falesti, sat Hincesti; Telefon: 025951056; Mobil: 
068796068; Email: fi odorova_alina@mail.ru 

Cumpăr făina de 
grâu de calitate 
înaltă 

25 t 
S.balaurestir-n Nisporeni; Telefon: 026448242; Mobil: ; 
Email: 026448242 

Porci 2 unităţi s. Pelenia; Telefon: +37369039891; Mobil: ; Email: mihai 

Boboci de raţă 200 unităţi s. Pelenia; Telefon: +37369039891; Mobil: ; Email: mihai 

Tărâţe  6 t 
s. Tirnova, r. Donduseni; Telefon: ; Mobil: 079503214; 
Email: vgrigorita@gmail.com 

Cumpăr rapiţă 1 € 25 t 
Chisinau; Telefon: 068901339; Mobil: 068901339; Email: 
lazari.valera@mail.ru 
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ABONAREA 2016

 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 

AGROinformmedia
media©

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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