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la toate ofi ciile poştale din ţarăla toate ofi ciile poştale din ţară 1616

ATENŢIE! PERICOL DE INCENDII

Proiectul ”Livada Moldovei” a fost lan-
sat ofi cial. Acum pomicultorii pot accesa 
credite de până la cinci milioane de euro, 
iar în cel mult două săptămâni progra-
mul va fi  deja funcţional. Valoarea totală 
a împrumutului oferit de Banca Europea-
nă de Investiţii este de 120 de milioane 
de euro. Împrumuturile vor fi  acordate pe 
un termen de zece ani, cu o perioadă de 
graţie de patru ani şi o dobândă de până 
la 5,5 la sută. În cadrul proiectului vor fi  
acordate şi facilităţi fi scale.

Benefi ciar al programului „Livada 
Moldovei” poate fi  orice agent economic 
care îşi propune să sădească o livadă sau 
să cultive viţă-de-vie pentru soiuri de 

masă, să construiască linii de ambalare, 
sortare sau frigidere, inclusiv fabrici de 
procesare a fructelor.

Datorită proiectului „Livada Moldo-
vei”, peste 300 de agenţi economici, ce 
activează în domeniul horticol şi peste 52 
de mii de gospodării ţărăneşti vor putea 
accesa credite investiţionale, la o rată a 
dobânzii convenabilă.  

În  cadrul evenimentului de lansare 
a proiectului, care a avut loc în livada 
de mere a gospodăriei “Velfruct” din 
satul Coşerniţa, Criuleni, Prim-ministrul,  
Pavel Filip a dat asigurări că Guvernul 
va susţine şi în continuare dezvoltarea 
sectorului agricol şi va rămâne mereu 

deschis pentru a găsi soluţii la probleme-
le cu care se confruntă mediul de aface ri. 
„Anul acesta, după ce am avut parte de 
calamităţi naturale, înţelegem mai bine 
ca niciodată că trebuie să investim în 
tehnologii moderne. Chiar dacă costurile 
iniţiale devin puţin mai înalte, vom fi  
siguri că vom avea o roadă calitativă”, a 
menţionat premierul Pavel Filip.

„Mă aştept pe deplin ca prin pro-
iectul lansat astăzi să fi e îmbunătăţite 
tehnicile de producţie, să fi e îndeplinite 
standardele europene și internaţionale și 
să crească exporturilor pe piaţa externă”, 
a afi rmat vicepreşedintele BEI, Laszlo 
Baranyay.

A FOST LANSAT PROIECTUL A FOST LANSAT PROIECTUL 
”LIVADA MOLDOVEI””LIVADA MOLDOVEI”

Serviciul Protecţiei Civile și Situaţiilor Excepţionale al MAI 
atenţionează populaţia asupra respectării regulilor antiincendiare. 
Recomandările pompierilor vin în contextul avertizării de pericol 
excepţional de incendiu clasa V,  lansate de Serviciul Hidromete-
orologic de Stat. Conform instituţiei în perioada 12- 16 iulie, pe 
arii extinse se prevede pericol de incendiu a fîșiilor forestiere și 
culturilor agricole. În acest sens salvatorii îndemnă oamenii să nu 
aprindă resturile menajere și vegetaţia uscată. Mai mult, o atenţie 
sporită trebuie acordată lanurilor cu cereale, întrucît pericolul 
de aprindere a spicoaselor și miriștii este mai mare, atunci cînd 
temperaturile sunt ridicate. Oamenii sunt îndemnaţi să evite 
utilizarea focului deschis și să sune de urgenţă Serviciul 901 în 
caz de situaţii de risc. În vederea protejării persoanelor de tempe-
raturi ridicate Serviciul Protecţiei Civile și Situaţiilor Excepţionale 
a reinstalat punctele de reabilitare în toată ţara. 
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LEGISLAȚIE

Trei conducători de Zone Economice 
Libere şi-au dat demisia, iar Cabinetul 
de miniştri le-a aprobat, miercuri, 13 
iulie, toate trei cereri de eliberare din 
funcţie.

Este vorba de Nicolae Calin, director 
al Zonei Economice Libere Expo Business 
Chişinău, Constantin Maslencov, director  
ZEL Tvardiţa, şi cea a lui Vladimir Taucci, 
director al  ZEL „Parcul de producţie Tara-
clia”. Ministrul Octavian Calmîc, cel care a 
prezentat aceste demisii, nu a oferit unele 
explicaţii cu referire la motivul pentru 
care conducătorii Zonelor Economice Libe-

re au ales să plece din funcţie. Deși au fost 
numiţi în funcţia dată pentru un termen 
de cinci ani, pentru nici unul dintre ei nu 
a expirat această perioadă.

 TREI CONDUCĂTORI DE ZEL AU SCRIS CERERE 
DE ELIBERARE DIN FUNCŢIE

Zeci de mici între-
prinzători au protestat 
miercuri, 13 iulie,  în faţa 
clădirii Guvernului. Ei au 
cerut să fi e lăsaţi să acti-
veze în bază de patentă, 
care ar putea fi  anulată de 
Parlament. 

Oamenii care au venit 
la protest spun că această 
decizie i-ar putea scoate în 
afara legii, iar corupţia se 
va înmulţi, ei fi ind nevoiţi 
să alunece în economia 
tenebră. Asociaţia Micului 
Business cere moratoriu 
pe 10 ani pentru anularea 
sau interzicerea patentei 
de întreprinzător, perioadă 
care ar coincide cu procesul 
de asociere al Republi-
cii Moldova cu Uniunea 
Europeană, precizează bani.
md. Oamenii sunt siguri că 
patenta simplifi că relaţia 
dintre omul de afaceri și 
Autoritatea Publică Locală 
(APL)” și aduce bani în 
avans în bugetul acesteia 
cu zero cheltuieli din par-
tea APL.

Amintim că autorităţile 
au decis că peste 6 luni vor 
fi  anulate toate patentele de 
întreprinzător. Începând cu 
data de 1 ianuarie 2017, pe 
teritoriul Republicii Mol-
dova nu se vor mai elibera 
patente de întreprinzător 
și nu vor mai fi  valabi-
le cele existente. Astfel, 
protestatarii au cerut să fi e 
aprobată pozitiv iniţiativa 
privind abrogarea prevede-
rilor legislative care interzic 
din 2017 comerţul în baza 
patentei.

Totodată, viceprim-mi-
nistrul, Octavian Calmîc, 
ministrul Economiei, a avut 
o întrevedere cu reprezen-
tanţii mitingului de protest, 
organizat de Asociaţia 
Micului Business, în cadrul 
căreia a fost  discutată 
problema activităţii de 
întreprinzător în bază de 
patentă.

În cadrul întrevederii, 
viceprim-ministrul Octa-
vian Calmîc, a specifi cat 
că ministerul Economiei 
pledează pentru necesita-
tea perfecţionării cadrului 
de reglementare privind 
activitatea economică în 
bază de patentă în vederea 
asigurării concurenţei loiale 
pe piaţă la capitolul micului 
business și creării condiţii-
lor echitabile de impunere 
fi scală.

În context, Octavian 
Calmîc a menţionat că 
ministerul Economiei deja 
a propus un șir de amenda-
mente la legislaţia actuală, 
care vine să îmbunătăţeas-
că climatul de afaceri din 
ţară și este gata să propună 
modifi cări suplimentare la 
legislaţia fi scală și admi-
nistrarea afacerii, care să 
permită un confort mai spo-
rit micilor antreprenori din 
ţară, inclusiv  deţinătorilor 
de patentă, care urmează 
să se reorganizeze. ”În acest 
scop s-a propus ca între-
prinderile mici și mijlocii 
să fi e scutite de controale 
pe un termen de 5 ani și să 
achite un impozit unic de 
la cifra de afaceri de 2-3%,  
să benefi cieze de un sistem 
simplu de raportare fi scală 
și orice control efectuat 
să aibă un caracter con-
sultativ”, a spus ministrul 
Economiei.

În scopul perfecţionă-
rii legislaţiei la capitolul 
dat, ministrul Economiei 

a propus deţinătorilor 
de patentă organizarea, 
săptămâna viitoare, a unei 
mase rotunde, unde în baza 
studiului „Activitatea eco-
nomică în bază de patentă: 
analiza de ţară și bunele 
practici internaţionale”, 
realizat de Institutul Naţio-
nal de Cercetări Economice, 
să fi e discutate diferite 
soluţii privind efi cientiza-
rea sistemului simplifi cat 
de impozitare, inclusiv prin 
examinarea experienţei 
altor state. La sugestia 
deţinătorilor de patentă 
va fi  discutată experienţa 
Letoniei. 

Referindu-se la una din 
cerinţele înaintate de pro-
testatari, Octavian Calmîc 
a menţionat că în termen 
de 10 zile Guvernul va 
prezenta avizul la iniţiativa 
legislativă a unui grup de 
deputaţi privind prelungirea 
practicii comerţului în baza 
patentei de întreprinzător, 
dar decizia fi nală va fi  luată 
de Parlament după exami-
narea tuturor poziţiilor. 

Potrivit statisticilor 
Inspectoratului Fiscal prin-
cipal de Stat,  în Republica 
Moldova activează în bază 
de patent 18295 de între-
prinzători, dintre care peste 
12 mii în domeniul comer-
ţului. Conform datelor de 
la fi sc,  în 2015, în bugetul 
de stat, de la eliberarea sau 
prelungirea patentei au fost 
acumulate circa 39 milioa-
ne de lei.

NEMULŢUMIŢI DE INIŢIATIVA 
DE ANULARE A PATENTEI

În anul 2017 Moldova va retra-
ge restricţiile impuse la mijlocul 
anului 2016 la importul pe terito-
riul său a produselor de carne şi 
lapte, precum şi a cimentului din 
Ucraina.

Despre aceasta a declarat marţi, 
la Kiev, Vicepremierul, ministrul 
Economiei al Moldovei, Octavian 
Calmîc, promiţând partenerilor 
ucraineni „retragerea restricţiilor 
comerciale” în vederea extinderii 
comerţului reciproc, care în ultimul 

timp demonstrează decădere sub-
stanţială. 
Drept confi rmare a declaraţiilor sale, 
ministrul a constat o scădere bruscă 
a exportului RM în Ucraina până 
la $40 mil., informând că exportul 
ucrainean în Moldova a scăzut până 
la $600 mil. 
Guvernul RM s-a decis să limiteze 
exportul ucrainean pe piaţa sa din 
cauza poziţiei rigide şi implacabile a 
producătorilor autohtoni de produse 
din carne şi lapte, care s-au plâns de 
„concurenţă neloială”.

ANUL VIITOR MOLDOVA VA ANULA RESTRICŢIILE 
LA IMPORTUL DE CARNE ŞI LAPTE DIN UCRAINA

În primele cinci luni 
ale anului 2016, veniturile 
generale la bugetul de stat 
au constituit circa 9,88 de 
miliarde de lei. Atât colec-
tările administrate de Fisc, 
atât și cele de la Vamă 
au crescut cu 1,255 de 
miliarde de lei în perioada 
de referinţă, arată datele 
Ministerului Finanţelor 
din Republica Moldova.

Totodată, veniturile 
generale au înregistrat o 
scădere cu 0,92% compa-
rativ cu aceeași perioadă a 

anului 2015, având la bază 
două cauze importante:

1. Normalizarea ritmu-
lui de restituire a taxei pe 
valoare adăugată (TVA) și a 
accizelor în anul curent, care 
se execută zilnic, fără reţi-
neri, ceea ce le asigură agen-
ţilor economici condiţii mai 
prielnice pentru desfășurarea 
activităţii. Ministerul Finan-
ţelor a rambursat în primele 
cinci luni în jur de 1171 mil. 
lei sau cu 388 milioane de 
lei mai mult comparativ cu 
perioada similară a anului 
precedent.

VENITURILE STATULUI 
ÎN PRIMELE CINCI LUNI ALE 2016 
AU FOST ÎN SCĂDERE

2. În anul curent buge-
tul nu a primit profi t de la 
Banca Naţională a Moldo-
vei. În luna aprilie 2015 a 
fost încasat profi tul net de 
889 milioane de lei.

Serviciul Vamal a 
acumulat cele mai multe 
încasări. Valoarea absolu-
tă a acestora se ridică la 
peste 6,515 miliarde de 
lei, iar creșterea este de 
11% sau aproximativ 648 
milioane de lei. Veniturile 
administrate de Servi-
ciul Fiscal de Stat s-au 
majorat cu mai mult de 
15% sau cu 607 milioane 
de lei, valoarea absolută 
a acestora fi ind de 4,510 
milioane de lei.

Ca și în anii prece-
denţi, cel mai mare aport 
la bugetul de stat este 
constatat pentru luna 
martie care coincide cu 
perioada de raportare a 
veniturilor persoanelor 
fi zice și juridice. În luna 
respectivă, suma colec-
tărilor a înregistrat o 
creștere de peste 19%, 
ajungând la 1,42 miliar-
de de lei.
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ACTUAL ÎN DOMENIU

PROTECŢIA DREPTURILOR CONSUMATORILOR 
VA FI COORDONATĂ DE UN CONSILIU SPECIAL

Guvernul a decis astăzi 
instituirea Consiliului co-
ordonator pentru protecţia 
consumatorilor și suprave-
gherea pieţei. Principalele 
obiective ale Consiliului 
vor fi  axate pe creșterea ni-
velului de protecţie a con-
sumatorilor şi a drepturilor 
acestora, în conformitate 
cu legislaţia în vigoare. De 
asemenea, entitatea se va 
ocupa de uniformizarea 
cadrului legal cu norme 
juridice ce vizează supra-
vegherea pieţei, precum 
și protejarea intereselor 
consumatorilor în ceea ce 

privește corespunderea 
produselor nealimentare 
introduse pe piaţă. Comba-
terea comerţului ilicit cu 
produse neconforme va fi  o 
altă preocupare importantă 
a Consiliului.

Pe lângă aceasta, 

Consiliul va analiza și va 
propune mecanisme de 
coordonare a activităţii au-
torităţilor de supraveghere 
a pieţei, va participa la 
consultări privind elabo-
rarea cadrului normativ și 
instituţional în domeniul 

controlului asupra pieţei și 
va contribui la promovarea 
politicii statului în dome-
niul protecţiei consumato-
rilor. Consiliul coordonator 
pentru protecţia consu-
matorilor și supraveghe-
rea pieţei va activa în 
subordinea Ministerului 
Economiei, în competenţa 
căruia se vor regăsi repre-
zentanţi ai autorităţilor de 
supraveghere a pieţei pe 
domenii de reglementare, 
conducători ai instituţiilor 
publice abilitate cu funcţii 
de protecţie a drepturilor 
consumatorilor.

Potrivit situaţiei la 1 
ianuarie 2016, în Moldo-
va sînt circa 2 milioane 
28,3 mii de terenuri cu 
destinaţie agricolă sau cu 
1,8 mii ha mai mult, decît 
în anul 2015. Aceste date 
sînt cuprinse în Codul 
Funciar, aprobat de Gu-
vern, relatează noi.md.

Potrivit documentului, 
în Moldova terenurile cu 
destinaţie agricolă con-
stituie 59,9 la sută din 
suprafaţa totală a terenu-
rilor. În același timp, în 
proprietate privată se afl ă 
1 milion 700,6 mii de ha 
de terenuri cu destinaţie 
agricolă, în proprietatea 
publică - 272,4 mii de ha, 
în proprietatea unităţilor 
administrativ-teritoriale 

– 55,2 mii de ha. Potri-
vit datelor Cadastrului 
Funciar, la 1 ianuarie 2016 
suprafaţa totală a terenu-
rilor din ţară, indiferent 
de destinaţie și dreptul de 
proprietate, a constituit 3 
milioane 384,6 mii de ha, 
inclusiv 228,3 mii ha de 
terenuri irigate și 69,2 mii 
ha de terenuri desecate, 
fi ind neschimbate în com-
paraţie cu anul precedent.

Suprafaţa totală a 
terenurilor din intravila-
nul comunelor, orașelor și 
municipiilor a constituit 
314,3 mii ha (-0,5 mii ha 
în comparaţie cu 2015.), 
terenuri destinate industri-
ei și transportului, terenuri 
pentru destinaţii speciale 
- 58,8 mii ha (+ 0,1 mii ha), 
terenuri ale zonelor verzi – 

447,5 mii ha (+0,9 mii ha), 
terenuri ale fondului de 
rezervă - 446,3 mii ha (-2,7 
mii ha), terenuri destinate 
protecţiei naturii, ocro-
tirii sănătăţii, activităţii 
recreative - 4,2 mii ha (+0,3 
mii ha).

Suprafaţa totală fon-

dului de păduri constituie 
447,5 mii ha, dintre care 
336,7 mii ha se afl ă în ges-
tiunea Agenţiei Moldsilva. 
Suprafaţa livezilor consti-
tuie 118,3 mii ha, suprafaţa 
viilor - 102,5 mii ha, cea a 
plantaţiilor de nuci - 11,3 
mii de ha.

Consiliul directorilor 
executivi al Băncii Mondiale 
a aprobat un credit AID în 
sumă de 10 milioane dolari 
SUA, acordat Republicii 
Moldova în cadrul celei de-a 
doua fi nanţări adiţionale 
pentru proiectului Agricul-
tura competitivă. Acești 
bani ar trebui să contribu-
ie la sporirea competitivită-
ţii sectorului agro-alimentar, 
prin susţinerea modernizării 
sistemului de management 
al siguranţei alimentare, fa-
cilitarea accesului fermieri-
lor la pieţe și raţionalizarea 
practicilor agro-ecologice și 
durabile de management al 
terenurilor.

“Banca Mondială oferă 
fermierilor suport în direcţia 
modernizării lor, deoarece 
mulţi moldoveni depind de 
agricultură pentru crearea 
locurilor de muncă și valută 
străină,” a menţionat Alexan-

der Kremer, manager de ţară 
pentru Moldova, Banca Mon-
dială. “Acest proiect va oferi 
sprijin oamenilor din zonele 
rurale în obţinerea locurilor 
de muncă, chiar și într-o peri-
oadă economică difi cilă.”

A doua fi nanţare adiţi-
onală în cadrul proiectului 
Agricultura competitivă com-
plementează și consolidează 
rezultatele celor două proiec-
te anterioare - proiectul Agri-
cultura competitivă și Prima 
fi nanţare adiţională pentru 
proiectul Agricultura com-
petitivă, se arată în cadrul 
unui comunicat al Băncii 
Naţionale. 

“Implementarea pro-
iectului iniţial Agricultu-
ra competitivă a oferit o 
platformă excelentă pentru 
înţelegerea mai bună a 
legăturilor interdependente 
dintre tehnologiile de pro-
ducţie agricolă moderne, cu 
capital intensiv, și lanţurile 
de marketing agro-alimentar 
tot mai exigente. Aceastea 
au determinat solicitarea Gu-
vernului Republicii Moldova 
pentru intensifi carea activi-
tăţilor de acces la pieţe prin 
intermediul acestei fi nanţări 
adiţionale,” a declarat Anatol 
Gobjila, conducătorul echipei 
proiectului. “Proiectul respec-
tiv va oferi suport pentru 
agricultură și pentru sectorul 
de producere alimentară al 
ţării, în direcţia modernizării 
și integrării lor pe pieţele 
internaţionale.”

De la aderarea Republicii 
Moldova la Grupul Băncii 
Mondiale în anul 1992, peste 

1 mlrd USD au fost alocaţi 
pentru aproximativ 60 de 
proiecte din ţară. În prezent, 
portofoliul Băncii Mondiale 
include 10 proiecte active, 
cu un angajament total de 
355,5 mln. USD. Domeniile 
de sprijin includ reforma 
cadrului de reglementare și 
de dezvoltare a afacerilor, 
educaţie, asistenţă socia-
lă, e-guvernare, sănătate, 
agricultură, drumuri locale și 
mediu, și altele.

Portofoliul angajat al Cor-
poraţiei Financiare Interna-
ţionale în Republica Moldova 
este de 63,6 mln. USD (60,2 
mln. USD neachitate). Porto-
foliul este compus din 83% de 
împrumuturi și 17% capi-
tal propriu și cvasi-capital 
propriu. Agenţia de Garantare 
a Investiţiilor Multilaterale 
a oferit garanţii în valoare 
totală de 95 mln. USD. Ambele 
instituţii sunt membre ale 
Grupului Băncii Mondiale.

TERENURILE DE CARE DISPUNE MOLDOVA

CREDIT DE 10 MILIOANE DE DOLARI PENTRU MOLDOVA

Reformele începute de 
Serviciul Fiscal de Stat 
(SFS) în perioada 2014-
2015 au adus rezultate 
tangibile. Pe timp de re-
cesiune economică, răcire 
a consumului și instabi-
litate economică, aceste 
reforme au adus încasări 
suplimentare de 1,8 - 2,3 
miliarde lei la buget, 
deoarece s-a îmbunătăţit 
interacţiunea cu contribu-
abilii și s-a redus timpul 
și costul achitării impozi-
telor. Concluziile se includ 
într-un raport de evaluare 
publicat de Expert-Grup cu 
suportul Ambasadei Suedi-
ei în Republica Moldova.

Reformele implementate 
de organul fi scal central al 
ţării cu suportul Guver-
nului Suediei și al altor 
donatori (Banca Mondială, 
FMI, USAID/BRITE și UE), 
au vizat creșterea efi cienţei 
administrării fi scale și sti-
mularea conformării fi scale 
voluntare prin facilitarea 
comunicării și interacţiunii 
între autorităţile fi scale și 
contribuabili. 

În urma acestor iniţia-
tive, interacţiunea cu con-

tribuabilii s-a îmbunătăţit 
– prin reducerea numărului 
de controale, simplifi că-
rii procedurilor fi scale 
și dezvoltării serviciilor 
online, care au accelerat 
comunicarea, completarea 
documentelor și procesarea 
cererilor fi scale. În rezultat, 
în 2015 numărul declara-
ţiilor fi scale a crescut cu 
20% în 2015 faţă de 2014, 
iar pentru prima dată în 
istoria organului fi scal, vo-
lumul restanţelor a scăzut 
cu 638,7 milioane lei faţă 
de 2014.

Totodată, tendinţele po-
zitive au fost refl ectate și în 
clasamentele internaţiona-
le. Raportul Doing Business 
al Băncii Mondiale menţi-
onează că numărul de plăţi 
fi scale pe an s-au micșorat 

de la 49 în 2011 la doar 21 
în 2016, în timp ce durata 
de achitare a impozitelor a 
scăzut de la 228 ore la 186 
în ultimii 5 ani.

Aceste îmbunătăţiri 
s-au produs în paralel 
cu iniţierea mai multor 
reforme de ameliorare a 
administrării fi scale și de 
stimulare a conformării 
voluntare, implementate de 
SFS cu sprijinul principali-
lor parteneri de dezvoltare 
ai Republicii Moldova. „Dat 
fi ind faptul că în perioada 
2014-2015 nu au existat 
alţi factori majori care au 
putut stimula colectarea 
impozitelor, putem conside-
ra în mod rezonabil că aces-
te performanţe se datorează 
în primul rînd reformelor 
recente”, a declarat Adrian 
Lupușor, director execu-
tiv Expert-Grup și autorul 
analizei.

În același timp, stu-
diul notează necesitatea 
eliminării principalelor 
constrîngeri pentru a 
garanta ireversibilita-
tea reformelor iniţiate. 
„Principalele constrîngeri 
se referă la mai multe 
difi cultăţi interne în cadrul 

organelor fi scale, legate de 
planifi carea insufi cientă 
a activităţilor, relocarea 
frecventă a angajaţilor în 
diferite locuri de muncă 
și departamente, lipsa 
unei raportări relevante și 
incertitudinea cu privire 
la obiectivele de muncă în 
rîndul angajaţilor. Mai grav 
este faptul că administra-
ţia organului fi scal rămîne 
foarte dependentă de 
Ministerul Finanţelor, fapt 
ce limitează semnifi cativ 
exercitarea atribuţiilor in-
stituţiei respective. Elimi-
narea acestor provocări în 
viitorul apropiat ar putea 
plasa SFS într-un proces 
de dezvoltare durabilă, cu 
efecte pozitive pentru în-
treaga economie”, a conchis 
Adrian Lupușor.

REFORMELE FISCALE 
AU ADUS VENITURI 
SUPLIMENTARE 
DE 2 MILIARDE DE LEI
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PAGINA MINISTERULUI AGRICULTURII

ACORD DE COLABORARE AIPA  ANSA
Directorul interimar al 

Agenţiei de Intervenţie şi 
Plăţi pentru Agricultură 
(AIPA), Nicolae Ciubuc şi 
directorul general al Agenţi-
ei Naţionale pentru Sigu-
ranţa Alimentelor (ANSA), 
Gheorghe Gaberi au semnat 
un Acord de colaborare care 
vizează optimizarea efortu-
rilor Părţilor în realizarea 
obiectivelor de interes co-
mun în domeniile prioritare 
de activitate. Semnarea 

ofi cială a protocolului de co-
laborare a avut loc pe data 
de 12 iulie, curent.

Subiectul protocolului 
este cooperarea interinstitu-
ţională privind administra-
rea schimbului de experien-
ţă și informaţii în domeniile 
specifi ce de activitate. Tot-
odată, Acordul este semnat 
cu scopul de a efi cientiza 
mecanismele de subvenţio-
nare şi de a evita ambigui-
tăţile şi iregularităţile care 

vizează competenţele ANSA. 
Conform prevederilor Acor-
dului, Părţile semnatare au 
convenit să colaboreze şi să 
coordoneze activităţile în 
scopul utilizării și punerii la 
dispoziţie a informaţiei din 
registrele electronice; de a 
stabili condiţiile de interco-
nexiune a bazelor de date; 
de a dezvolta în comun 
platforme IT; de a oferi con-
sultanţă și schimb de infor-
maţii, etc.  Întru asigurarea 

respectării angajamentelor 
asumate, Părţile se anga-
jează să îmbunătăţească 
capacitatea administrati-
vă prin cursuri teoretice 
și practice, să analizeze 
rezultatele obţinute în 
domeniul desfăşurării 
proceselor administrative 
și a gestionării resurse-
lor necesare, în vederea 
îmbunătăţirii continue 
a activităţii instituţiilor 
sus-menţionate.

Ministrul Agriculturii și 
Industriei Alimentare Edu-
ard Grama a vizitat recent 
Colegiul Tehnic Agricol din 
Svetlâi, raionul Comrat. 
Vizita face parte din șirul 
de deplasări ale conducerii 
Ministerului la instituţiile 
de învăţământ afl ate în 
subordine, pentru a discuta 
problemele importante cu 
care se confruntă.

În discuţiile cu profeso-
rii ministrul Eduard Grama 
a  reiterat importanţa 
instituţiilor de învăţământ 
mediu de specialitate de 
stat, menite să asigure 
pregătirea cadrelor pen-
tru activitatea cu caracter 
aplicativ în domeniile 
agriculturii şi industriei 
alimentare, cât şi pentru 
alte ramuri ale economiei 

naţionale. Ministrul a vi-
zitat Staţiunea didactico – 
experimentală a colegiului, 
cu teren arabil, livezi, vii 
ş.a. Aceasta este dotată cu 
utilaj modern care asigură 
realizarea tehnologiilor 
progresive, prevederilor 
ştiinţelor agricole, penru 
a obţine rezultate înalte. 

Colegiul mai dispune de un 
centru de întreţineri tehni-
ce a tractoarelor şi setul de 
utilaje pentru diagnostica-

re: ridicător auto, stand de 
balansare, aparat reglarea 
semnalizării optice la 
automobile. Pentru scopuri 
didactice instituţia dispune 
de  tractoare și automobile.

Pe parcursul anilor de 
activitate, în cadrul insti-
tuţiei de învăţămînt, au 
fost pregătiţi specialişti în 

diverse domenii: tehnici 
- mecanici; automecanici, 
agronomi, marketologi, 
contabili.

VIZITA MINISTRULUI AGRICULTURII 
LA COLEGIUL TEHNIC AGRICOL DIN SVETLÂI

 GUVERNUL POLONIEI A APROBAT 
ÎNCĂ PATRU CONTRACTE DE FINANŢARE

În urma competiţiei 
“The Champagne and 
Sparkling Wine World 
Championships 2016” 
desfăşurată în Marea 
Britanie, spumantul 
Cricova va fi  inclus în 
Ghidul celor mai bune 
spumante de pe glob. Re-
zultatul vine ca urmare 
a aprecierii celor mai 
infl uenţi şi de renume 
experţi în şampanie şi 
spumante - Tom Steven-
son, Essi Avellan MW şi 
Tony Jordan, în cadrul 
celebrei bătălii pentru 
supremaţia pe piaţa celei 
mai nobile băuturi din 
lume.

Au fost selectate 292 
de şampanii şi vinuri spu-
mante pentru a fi  incluse 
în ghidul celor mai bune 
spumante de pe glob, 

destinat consumatorilor 
şi trader-ilor. Acesta va fi  
disponibil în 13 ţări ale 
lumii, iar rezultatele vor 
fi  mediatizare în aproxi-
mativ 45 de reviste de 
specialitate.

Essi Avellan MW, una 
din exepţii de juriza-
re afi rmă că ”În lume 
nu există o competiţie 
asemănătoare în catego-
ria vinurilor spumante, 
CSWWC fi ind unicul 
concurs în care aprecierea 

vinurilor se realizează 
pe lângă parametrii fi zici 
şi cei organoleptici, şi în 
funcţie de terroir. Iar se-
lecţia de vinuri medaliate, 
care urmează fi  incluse 
în ghid, este o selecţie a 
celor mai bune spumante 
din lume, printre care se 
regăsesc atât celebrele 
şampanii franceze, cât şi 
a cele mai bune exempla-
re de spumante din lumea 
nouă”.

Directorul General 
al companiei Iurie Carp, 
a menţionat că ”Meda-
lia confi rmă încă odată 
măiestria oenologilor 
de la Cricova şi este un 
bun rezultat în efortul 
nostru de a ne lansa ca 
producător de renume pe 
piaţa din Marea Britanie. 
Deschiderea internaţi-
onală de care se bucură 

competiţia ne va oferi 
un plus de vizibilitate la 
nivel mondial şi ne va 
susţine în intenţia de a 
ne menţine alături de 
greii lumii în producerea 
de spumante”.  Directo-
rul a mai subliniat că 
spumantul a fost produs 
în ediţie limitată de 
14.000 de sticle, prin cu-
pajarea Pinot Noir-ului 
cu Cabernet Sauvignon 
- o adevărată mândrie a 
companiei.

SPUMANTUL CRICOVA
VA FI INCLUS ÎN GHIDUL 
CELOR MAI BUNE 
SPUMANTE DE PE GLOB

La data de 07 iulie curent, 
Ministerul Finanţelor al Republicii 
Polone a informat în scris Ministe-
rul Finanţelor al Republicii Moldova 
despre aprobarea a încă a 4 contrac-
te de antrepriză în sumă de 7,0 mln. 
Euro, aprobate de către Consiliul de 
supraveghere al Instituţiei Publice 
”Unitatea de Implementare a Creditu-
lui de Asistenţă Acordat de Guvernul 
Republicii Polone. 

Este vorba despre dosarele pentru 
fi nanţare depuse de către:

S.R.L. ”Vergecom”, obiectul in-
vestiţiei căruia este construcţia și 
dotarea cu utilaj a unui abator sanitar, 
fi nalizarea construcţiei a două hale 
și dotarea cu utilaj pentru creșterea 
porcinelor;

S.R.L. ”Sunworld”, obiectul investi-
ţiei căruia este construcţia fabricii de 
uscare a legumelor;

S.R.L. ”Proterm Grup”, obiectivul 
investiţiei căruia este construcţia unui 
complex de sere pentru creșterea legu-

melor cu metoda hidroponică și dotarea 
lui cu echipamentul aferent afacerii.  

Contractele respective intră în 
vigoare la 15 zile de la data în care 
acordul scris al Ministerului Finanţe-
lor al Republicii Polone a fost transmis 
Misterului Finanţelor  al Republicii 
Moldova.

Astfel, de la data de 16.03.2016 
transmiterea către Ministerul Finan-
ţelor al Poloniei a primelor contracte 
de antrepriză pentru aprobare, pînă la 
07.07.2016 au fost aprobate în total 6 
contracte de antrepriză în sumă totală 
de 9,0 mln. Euro.
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OPORTUNITATE

PRIMA ȘEDINŢĂ A CONSILIULUI PENTRU PROMOVAREA 
PROIECTELOR INVESTIŢIONALE DE IMPORTANTĂ NAŢIONALĂ 

Săptămâna trecută prim-ministrul 
Pavel Filip a prezidat prima ședinţă a 
Consiliului pentru promovarea proiec-
telor investiţionale de importanţă na-
ţională. În cadrul ședinţei au fost puse 
în discuţie aspectele organizatorice de 
funcţionare ale entităţii, precum şi au 
fost analizate unele subiecte ce ţin de 
activitatea a trei investitori importanţi 
din Republica Moldova.

 „Investiţiile nu vin pur şi simplu în 
ţară, statul trebuie să devină atractiv 
pentru oamenii de afaceri. Totodată, 
atunci când vorbesc despre investiţii, nu 
mă refer doar la cele externe, trebuie să 
reuşim să convingem şi oamenii de afa-
ceri din Republica Moldova să-şi dezvolte 
activitatea. În acest sens, vreau ca acest 
Consiliu nou-creat nu doar să asigure un 
dialog efi cient între Guvern şi întreprin-
zători, dar şi să reprezinte o platformă 
de generare a soluţiilor concrete la 
problemele identifi cate şi să faciliteze 
activitatea comunităţii de business”, a 
menţionat Pavel Filip.

Conform mecanismului de activitate 

a Consiliului, Ministerul Economiei va 
acumula propunerile ce urmează a fi  
incluse în Lista proiectelor investiţionale 
de importanţă naţională. Acestea vor fi  
expertizate şi monitorizate de ministerul 
de profi l şi, ulterior, discutate în cadrul 
şedinţelor. Totodată, la necesitate, la 
aceste întruniri vor participa experţi, 
reprezentanţi ai investitorilor şi po-
tenţialilor investitori.  În urma analizei 

activităţii desfăşurate de întreprinderile 
monitorizate, Consiliul va veni cu măsuri 
de soluţionare a problemelor identifi cate, 
precum şi cu propuneri de modifi cări 
legislative pentru a elimina barierele din 
calea mediului de afaceri şi a stimula 
fl uxul de investiţii străine directe şi naţio-
nale strategice în economia naţională.

Pentru a fi  considerate proiecte 
investiţionale de importanţă naţională, 

acestea trebuie să cumuleze cel puţin 
trei dintre criteriile stabilite de Consiliu. 
Printre acestea se regăseşte necesita-
tea de a asigura soluţionarea sarcinilor 
strategice, primordiale pentru stat, 
economia naţională și populaţie, volumul 
investiţiilor să fi e de cel puţin 1 milion de 
dolari, să creeze un număr semnifi cativ 
de noi locuri de muncă, sau să utilizeze 
tehnologii şi echipamente inovatoare. 

Lista completă a criteriilor urmează să 
fi e publicată pe pagina web ofi cială a 
Organizaţiei de Atragere a Investiţiilor şi 
Promovare a Exportului din Moldova. 

În cadrul şedinţei de astăzi s-a 
discutat, de asemenea, despre activita-
tea a două întreprinderi ce activează în 
cadrul Zonei Economice Libere „Bălţi”, 
precum şi a unei companii care îşi 
implementează proiectul investiţional 
în cadrul Parcului Industrial „Edineţ”. În 
acest context, Consiliul a aprobat o se rie 
de măsuri pentru eliminarea defi cienţelor 
care împiedică activitatea acestora.

Consiliul pentru promovarea 
proiectelor investiţionale de importan-
ţă naţională a fost creat în luna mai 
a.c., printr-o Hotărâre de Guvern, şi 
are ca scop identificarea şi eliminarea 
deficienţelor birocratice din calea me-
diului de afaceri şi facilitatea activităţii 
investitorilor. Consiliul este condus 
de Prim-ministrul Republicii Moldova, 
iar din componenţa acestuia fac parte 
conducătorii ministerelor şi agenţiilor 
cu care investitorii interacţionează cel 
mai des.

CHEIA SUCCESULUI UNEI AFACERI CU POMUȘOARE
În timp ce unii pleacă peste hotare 

în căutarea condiţiilor mai bune de viaţă, 
alţii au curajul de a demonstra că și 
acasă poţi trăi și munci decent. Ambiţie 
sănătoasă, multă muncă, informare și 
curaj – iată tot de ce este nevoie pentru a 
pune pe picioare o afacere în agricultură. 
Dacă la toate acestea se mai adaugă și 
susţinere din partea organizaţiilor care 
promovează proiecte de fi nanţare în 
domeniu, succesul este garantat!  De 
aceasta ne-am convins vizitând coope-
rativa de întreprinzători DORFIDAR din 
satul Căzănești, raionul Telenești. 

Pe Lilia Dorofei, administratoarea co-
operativei de întreprinzători DORFIDAR am 
găsit-o în câmp, acolo, unde și-a investit 
toată dragostea faţă de pământ, munca 
și speranţa. Iată de ce și interviul l-am 
realizat tot în mijlocul plantaţiei de coacăză 
neagră, îngrijită cu multă pricepere și 
sârguinţă.  

- Dna Dorofei, sunteţi mândră de 
plantaţia de coacăză neagră. Vă rog să 
ne povestiţi c aţi reușit împreună cu 
membrii cooperativei să o înfi inţaţi.

- Membrii cooperativei noastre 
au o experienţă bogată în cultivarea 
pomușoarelor, în special a coacăzei negre. 
Încă de pe timpurile când activau colhuzuri-
le, în această zonă pomușoarele erau una 

dintre culturile de bază. Iată de ce am optat 
pentru continuarea tradiţiei, atunci când 
ne-a surâs norocul și am fost selectaţi de 
către organizaţia PEOPLE IN NEED pentru a 
ni se acorda  ajutor  în dezvoltarea afacerii 
noastre.  Am benefi ciat de asistenţă la în-
fi inţarea cooperativei pentru ca ulterior să 

ne bucurăm de această minunată plantaţie 
de coacăză neagră. Apoi în luna octombrie, 
anul trecut, de asemenea, prin intermediul 
organizaţiei PEOPLE IN NEED, Agenţia Cehă 
pentru Dezvoltare  ne-a oferit, un suport în 
valoare de 235 mii de lei din care au fost 
procuraţi 21 mii de butași de coacăză nea-
gră, pe care i-am plantat pe o suprafaţă de 
circa 3 ha. Trebuie să Vă spun că am fost 
ajutaţi de către specialiștii de la PEOPLE IN 
NEED împreună cu experţii în domeniu și la 
selectarea materialului săditor -  împre-
ună cu ei am vizitat mai multe pepiniere, 
așa încât, într-un fi nal am ales ce e mai 
bun. Să știţi că 99% din ceea ce am sădit, 
s-a prins cu succes - noi chiar nu ne-am 
așteptat la un procent așa de mare. Asta, 

datorită vremii frumoase. Dar eu știu că, în 
mare parte – datorită acelor instruiri, se-
minare și lecţii cu indicaţii teoretice de care 
am benefi ciat anterior și la care ni s-au 
explicat toate particularităţile și secretele 
plantării butașilor. Tratarea și îngrijirea de 
asemenea necesită cunoștinţe. Știţi, agri-

cultura modernă nu mai poate fi  practicată 
fără  cunoștinţe teoretice. Pentru ca roada 
să fi e cu adevărat de calitate, să cores-
pundă standardelor să aducă un venit pe 
potriva muncii, este necesară școlarizarea 
agricultorilor. Noi chiar am avut mare 
noroc, încât benefi ciem în permanenţă de 
seminare și instruiri, organizate cu suportul 
PEOPLE IN NEED. Au fost invitaţi specialiști 
în teren și atunci când am avut probleme, 
ei au venit  la faţa locului, în câmp, ca să 
vadă problema, să ne dea sfaturi ce trata-
mente și în ce cantitate trebuie aplicate. 

- Câţi dintre membrii cooperati-
vei deţin acum plantaţii de coacăză 
neagră?

- Materialul săditor oferit în cadrul 
acestei tranșe de suport a fost repartizat 
între șase membri ai cooperativei DORFO-
DAR, de fapt, cei care au avut la dispoziţie 
teren, posibilităţi de irigare prin picurare 
și dispuneau de îngrășămintele necesare.  
Cooperativa noastră numără în prezent 13 
membri și este deschisă pentru toţi cei care 
doresc să ni se alăture, așa că pe viitor, cu 
siguranţă, se vor include și alţi membri ai 
cooperativei la cultivarea coacăzei.  

- Când ne invitaţi să gustăm din 
prima roadă? 

- Coacăza neagră intră în rod la al 
patrulea an. Anul acesta este al doilea. La 
anul deja, cu siguranţă, vom gusta primele 
pomușoare, iar în 2018  plantaţia noastră 
va rodi din plin. 

- Vă văd foarte entuziasmată. Ce 
planuri aveţi pentru viitor? Lucrurile 
bune și frumoase trebuie neapărat să 
aibă o continuitate -bănuiesc că nu Vă 
veţi opri aici…

- Ne gândim să procurăm și o cameră 
frigorifi că ca să răcim producţia și să pu-
tem s-o vindem mai departe. Asta-i pentru 
următorii 1-2 ani. Până în 2020 vrem să 
ne extindem plantaţia de coacăză până la 
10 ha. Totuși, cred că mai avem multe de 
învăţat. Avem nevoie și de instruiri în do-
meniul marketingului – trebuie să învăţăm 
a vinde, odată ce am învăţat să producem. 
În cazul acesta, suportul organizaţiei 
PEOPLE IN NEED este foarte util pentru noi 
și sperăm la o colaborare și pe viitor. 

Și ceilalţi membri ai cooperativei ne-au 
vorbit cu entuziasm despre plantaţia lor de 
coacăză neagră. ”Știu că vom avea doar de 
câștigat. Sperăm să obţinem roadă bună și 
– respectiv – un preţ mai bun. Pentru asta 
muncim. Acum, că am înfi inţat coopera-
tiva, împreună vom avea rezultate mai 

bune”, susţine Marcela Motilică, membră a 
cooperativei.

Membrii cooperativei DORFIDAR din 
satul Căzănești, s-au dovedit a fi  un grup 
de oameni care au ambiţie să producă, să 
obţină și profi t, au fost disponibili și au dorit 
să creeze o cooperativă de întreprinzători, 
vor să o dezvolte, în special pe aspectele 
de marketing.” – spune Grigore  Daraban, 
manager de proiect în cadrul organizaţiei 
neguvernamentale PEOPLE IN NEED. ”În 
cadrul proiectului acordăm asistenţă și 
școlarizare în domeniul marketingului, 
al administrării cooperativei, în domeniul 
administrării fi nanciare, dar și în aspecte 
tehnologice de producere. În același timp, 
le oferim și posibilităţi de vizite de studiu 
(chiar în anul curent vom întreprinde o 
vizită de studiu și schimb de experienţă în 
Polonia). Vom continua să-i asistăm, mai 
mult, în cadrul proiectului actual sperăm 

să avem și fi nanţare pentru investiţie 
într-un frigider pentru răcirea și păstrarea 
coacăzei.   Trebuie să menţionez aici că în 
cadrul cooperativei DORFIDAR activează 
preponderent femei – și noi ne-am propus 
să facem tot posibilul ca să le ajutăm 
să-și dezvolte această afacere frumoasă 
și… vitaminoasă pentru benefi ciul lor și al 
familiilor.  Ne bucurăm pentru ele, pentru 
dorinţa lor de a se dezvolta”, mai menţio-
nează  Grigore Daraban.

NOTĂ: People in N eed (PIN) este 
o organizaţie neguvernamentală cehă 
care oferă suport și asistenţă pentru 
dezvoltare și ajutor umanitar în peste 
20 de ţări ale lumii. PIN-Moldova tinde 
să contribuie la dezvoltarea economică 
și socială a ţării în care activează. Unul 

dintre proiectele implementate de către 
PIN ţine de susţinerea producţiei de 
fructe și legume cu valoare adăugată pe 
piaţa Republicii Moldova și susţinerea 
creșterii calităţii și a efi cienţei producţi-
ei agricole, în special a fermierilor mici 
și mijlocii. Acest obiectiv este realizat 
prin optimizarea și îmbunătăţirea 
condiţiilor existente ale cooperativelor 
selectate, precum și în gestionarea și 
buna funcţionarea a cooperativelor prin 
oferirea know-how-urilor în domeniul 
managementului și vânzării produselor 
agricole. PIN oferă suport în aspectele 
individuale de producţie și de comercia-
lizare a produselor. Acestea vor permite 
accesul pe piaţă și schimbul reciproc de 
cunoștinţe și experienţe între coo-
perativele individuale. Proiectul este 
implementat cu suportul Agenţiei Cehe 
pentru Dezvoltare.
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SOCIAL

PROGRAMUL DE PROMOVARE A SĂNĂTĂŢII: 
9 LEI CHELTUIELI ANUALE PENTRU UN LOCUITOR

Lista produselor social 
importante, preţurile cărora 
sunt reglementate de către 
Guvern, a fost redusă. De 
aceea, este important să 
cunoașteţi care sunt acestea 
și ce prevede noul Regula-
ment de formare a preţurilor 
de comercializare a produse-
lor social importante, adoptat 
de Executiv, la sfârșitul lunii 
iunie.

Din cauza imposibilită-
ţii verifi cării corectitudinii 
aplicării adaosului comercial 
la vânzarea unor produse, 
din lista produselor sociale 
importante au fost  excluse 
carnea, produsele din carne și 
zahărul. De asemenea, lipsesc 
și produsele nealimenta-
re, cum ar fi  caietele sau 
cimentul.

Astfel, noua listă include 
doar 13 categorii de produse: 
pâine de până la 600 grame 
(doar pâinea neambalată 
şi nefeliată, la fabricarea 
căreia se utilizează făină de 
grâu de calitatea I şi II, apă, 
sare alimentară, drojdie de 
panifi caţie și aditivi pentru 
prevenirea bolii mesenteri-
cus); colaci de până la 300 
grame (doar colaci neam-
balaţi, la fabricarea cărora 
se utilizează făină de grâu, 
apă, sare alimentară, droj-

die de panifi caţie şi aditivi 
pentru prevenirea bolii 
mesentericus); lapte de con-
sum de vaci cu un conţinut 
de grăsimi de pînă la  2,5% 
inclusiv (cu excepţia laptelui 
ultrapasteurizat); chefi r 
cu un conţinut de grăsimi 
de pînă la 1,0% inclusiv; 
brânză de vaci proaspătă 
cu un conţinut de grăsimi 
de până la 5% inclusiv, fără 
adaosuri; smântână din 
lapte de vaci cu un conţinut 
de grăsimi de până la 10% 
inclusiv; unt din lapte de vaci 
cu un conţinut de grăsimi de 
pînă la 79,0% inclusiv; ulei de 
fl oarea-soarelui, cu excepţia 
uleiului dezodorizat; făină de 
grâu, cu excepţia făinii din 
grâu durum; orez, cu excepţia 
orezului de specialitate; hriş-
că; crupe, inclusiv griş şi fulgi 

de ovăz; preparate pentru 
sugari şi preparate pentru 
copii de vârstă mică (produse 
defi nite conform Hotărîrii 
Guvernului nr. 338 din 11 
mai 2011 „Pentru aproba-
rea Regulamentului sanitar 
privind formulele de început 
şi formulele de continuare ale 
preparatelor pentru sugari şi 
copii mici”).

De asemenea, preţurile 
de comercializare pe piaţa 
internă a acestor produse 
se calculează astfel: produ-
sele social importante se 
comercializează la preţuri de 
achiziţie/preţuri de livrare cu 
aplicarea adaosului comer-
cial ce nu depăşeşte 20%, cu 
excepţia pâinii şi a colacilor, 
pentru care adaosul comerci-
al aplicat nu va depăşi 10%; 
produsele social importante, 

atât din import, cât şi au-
tohtone, care au fost supuse 
procesării în unităţile comer-
ciale, se comercializează cu 
aplicarea adaosului comercial 
ce nu depăşeşte 40% cumula-
tiv de la preţul de achiziţie/
preţul de livrare.

În toate cazurile de co-
mercializare a produselor cu 
aplicarea adaosului comercial 
limitat, indiferent de numă-
rul de unităţi comerciale, 
mărimea adaosului comer-
cial cumulativ nu trebuie să 
depăşească nivelul-limită 
stabilit de la preţul de achizi-
ţie/preţul de livrare. Mai mult, 
persoanele juridice şi fi zice 
care practică activitate de 
întreprinzător sunt obligate 
să indice în documentele 
primare cu regim special (fac-
turi/facturi fi scale) preţul de 
achiziţie/preţul de livrare şi 
mărimea adaosului comercial 
cumulativ aplicat.

De reţinut, în cazul în 
care persoanele fi zice şi 
juridice vor încălca modul de 
formare a preţurilor stabilit 
de Guvern pentru produsele 
social importante, vor fi  trase 
la răspundere contravenţio-
nală, civilă sau penală con-
form legislaţiei în vigoare.

Sursa: bizlaw.md

Programul Naţional 
de promovare a sănătăţii 
pentru anii 2016-2020 a fost 
aprobat de către Executiv. 
În hotărâre se prevede că 
Ministerul Sănătăţii va mo-
nitoriza executarea măsuri-
lor prevăzute în Program, iar 
ministerele și alte autorităţi 
administrative vor asigura 
executarea Programului 
respectiv și anual vor ra-
porta Ministerului Sănătăţii 
despre executare.

În nota informativă la 
proiect s-au adus unele 
statistici, precum că 10% din 

populaţie cu vîrsta 18-69 de 
ani nu practică zilnic activi-
tate fi zică, 64,6% consumă 

mai puţin de 2 porţii (în loc 
de 5) de fructe/legume pe 
zi și 74,8% din populaţie cu 

vîrsta 16-55 ani consumă 
alcool, din care 12% zilnic!

La prezentarea proiectului 
Programului, Ministerul Să-
nătăţii afi rma că pentru exe-
cutarea lui sunt necesari 138 
de milioane de lei. Distribuiţi 
pentru 5 ani, la 3 milioane de 
locuitori – unui locuitor îi vor 
reveni câte 9 lei pe an, notea-
ză noi.md. Însă acești bani ur-
mează a fi  identifi caţi. Pentru 
promovarea Programului sînt 
necesare surse fi nanciare în 
sumă de 138 de milioane de 
lei, provenienţa sursei cărora 
încă nu a fost identifi cată. 

PRODUSELE SOCIAL IMPORTANTE. 
CARE SUNT ACESTEA ȘI CUM SE FORMEAZĂ PREŢURILE

 BAC 2016 
Circa 80% dintre liceeni au 

promovat bacalaureatul în acest 
an. Media examenului de bacala-
ureat a elevilor clasei a XII-a din 
licee este de 6,82, faţă de 6,75 – 
în anul 2015. Datele statistice au 
fost prezentate joi, 7 iulie curent, 
de către Ministerul Educaţiei, în 
cadrul unei conferinţe de presă.

Faţă de acum câţiva ani, situaţia 
s-a îmbunătăţit. Rezultatele arată 
că 8 din 10 elevi ai clasei a XII-a de 
la licee au promovat examenul de 

bacalaureat. La sesiunea de bază din 
anul curent 209 candidaţi au obţinut 
o medie mai mare sau egală cu 9, 
faţă de 182 de candidaţi - în 2015. 
Peste 500 de candidaţi, adică de 2 
ori mai mulţi decât anul trecut, au 
obţinut de cel puţin o notă de 10, 
din ofi ciu, ce a fost acordată în baza 
certifi catelor de cunoaștere a unei 
limbi străine, recunoscute interna-
ţional, și/sau în baza rezultatelor 
olimpiadelor. La fel, faţă de sesiunea 
de bacalaureat din 2015, numărul 
candidaţilor din licee, absolvenţi din 

anul curent, care au obţinut nota 
medie mai mare sau egală cu 7  a 
crescut cu 5,1 puncte procentuale, 

iar numărul celor care au luat nota 
medie mai mare sau egală cu 8 – 
s-a mărit cu 2,2 puncte procentuale.

LOCUINŢELE DE SERVICIU. 
CE CATEGORII DE PERSOANE 
AU DREPTUL LA ELE?

Mai multe categorii 
de persoane ar putea avea 
dreptul de a benefi cia 
de locuinţe de serviciu. 
Cel puţin așa prevede un 
Regulament cu privire la 
modul de acordare a locu-
inţelor de serviciu aprobat 
de către Executiv. Proiec-
tul de Lege, elaborat de 
către Ministerul Dezvoltă-
rii Regionale și Construcţi-
ilor, a fost creat în scopul 
asigurării unor categorii 
de persoane cu adăpost pe 
parcursul activităţii.

Potrivit regulamen-
tului, cele 11 categorii 
de persoane ce ar putea 
obţine dreptul la locuinţe 
de serviciu:

1. Deputaţii Parlamen-
tului;

2. Miniștrii și 
viceminiștrii;

3. Personalul didactic 
angajat în instituţii de 
învăţămînt publice;

4. Absolvenţii studiilor 
postuniversitare de rezi-
denţiat şi ai învăţămîn-
tului mediu medical şi 

farmaceutic care, imediat 
după absolvire, se anga-
jează conform repartizării 
în localităţi;

5. Angajaţii cu statut 
special ai Ministerului 
Afacerilor Interne;

6. Angajaţii Centrului 
Naţional Anticorupţie;

7. Procurorii;
8. Funcţionarii publici 

cu funcţii de conducere 
de nivel superior, în cazul 
transferului în interesul 
serviciului;

9. Ofi ţerii de investiga-
ţii, pe parcursul efectuării 
măsurilor speciale de 
investigaţii;

10. Persoanele încorpo-
rate în serviciul civil;

11. Angajaţii autori-
tăţilor publice locale, la 
decizia Consiliului local.

Potrivit noii preve-
deri, personalul didactic 
angajat în instituţii de 
învăţământ publice, dar şi 
absolvenţii studiilor post-
universitare de reziden-
ţiat şi ai învăţământului 

mediu medical şi farma-
ceutic, care benefi ciază 
de compensaţie a cheltu-
ielilor pentru închirierea 
locuinţei, pot avea dreptul 
la locuinţă de serviciu, 
dacă renunţă la compen-
saţia menţionată.

În cazul în care proiec-
tul este aprobat și de către 
deputaţii din parlament, 
acordarea locuinţei de ser-
viciu se va efectua în baza 
deciziei Comisiei speciale, 
prin ordinul angajatoru-
lui. Comisia specială este 
compusă în mod obliga-
toriu de angajator sau 
reprezentantul acestuia; 
funcţionarul însărcinat cu 
ţinerea evidenţei persoa-
nelor care solicită obţine-
rea locuinţei de serviciu; 
șeful departamentului re-
surse umane; președintele 
organului sindical.

După adoptarea 
deciziei de acordare a 
locuinţei de serviciu de 
către Comisia specială, 
în termen de pînă la 30 
de zile calendaristice, 

de la emiterea acesteia, 
se va încheia contractul 
de locaţiune, autentifi -
cat notarial. Instalarea 
persoanei și a membrilor 
familiei acesteia, în lo-
cuinţa de serviciu se face 
în termen de pînă la 15 
zile de la data încheierii 
contractului de locaţiune. 
Suplimentar, se elaborea-
ză actul de predare-pri-
mire a locuinţei, câte un 
exemplar angajatorului și 
locatorului, conform mo-
delului de act de predare 
– primire a locuinţei de 
serviciu.

Dacă după expirarea 
duratei contractului de 
muncă, raportul de muncă 
între angajator şi locatar a 
fost prelungit prin alt con-
tract, locatarului locuinţei 
de serviciu i se păstrează 
dreptul de a prelungi 
termenul contractului de 
locaţiune pe durata noului 
contract individual de 
muncă sau a exercitării 
funcţiei.
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EXTERNE

CONSUMUL GLOBAL DE PEȘTE PE CAP DE LOCUITOR 
A DEPĂŞIT 20 DE KILOGRAME ANUAL

Pentru prima oară în 
istorie, consumul global 
de pește pe cap de locuitor 
a depăşit 20 de kilograme 
anual, datorită creșterii 
semnifi cative a ofertei de 
produse de acvacultură 
și a cererii consistente, 
a capturilor record pen-
tru anumite specii, și a 
pierderilor reduse, se arată 
în raportul FAO (Food and 
Agriculture Organization 
of the United Nations) 
publicat la 7 iulie anul 
curent.

Noul raport intitulat „Si-
tuaţia Mondială a zonelor 
de Pescuit și Acvacultură” 
recomandă să fi e depuse 
eforturi considerabile pen-
tru reducerea pescuitului 
excesiv. Producţia globală 
totală de pește capturat, 
în 2014, a fost de 93,4 
milioane de tone, inclusiv 
producţia din apele interne, 
puţin mai ridicată decât în 
ultimii doi ani. Codul negru 
de Alaska a fost specia de 
top, înlocuind hamsiile 
pentru prima dată din 1998 
și oferind dovezi că practici-
le efi ciente de gestionare a 
resurselor au dat rezultate. 
În 2014 au fost raportate 
capturi record pentru patru 
grupuri extrem de valoroa-

se – ton, homari, creveţi 
și cefalopode. Au existat 
în jur de 4,6 milioane de 
nave de pescuit pe glob în 
2014, dintre care 90 la sută 
sunt în Asia și Africa, și 
numai 64.000 dintre ele au 
o lungime de 24 de metri 
sau mai mult, se arată în 
raportul SOFIA. La nivel 
global, peștele a furnizat 6,7 
la sută din toate proteinele 
consumate de către oameni, 
oferind și o sursă bogată de 
acizi grași omega-3, vitami-
ne, calciu, zinc și fi er. Circa 
57 de milioane de persoane 
au fost angajate în sectoa-
rele de producţie primară 
de pește, o treime dintre ei 
în acvacultură. Produsele 
pescărești au reprezentat 
un procent din valoarea 
totală a schimburilor de 

mărfuri la nivel mondial, 
ceea ce reprezintă mai mult 
de nouă la sută din tota-
lul exporturilor agricole. 
Exporturile la nivel mondial 
s-au ridicat la 148 miliarde 
$ în 2014 comparativ cu 8 
miliarde $ în 1976. Ţările 
în curs de dezvoltare au 
fost sursa unor exporturi de 
pește în valoare de 80 de 
miliarde $, oferind venituri 
comerciale nete mai mari 
decât cele din carne, tutun, 
orez și zahăr adunate.

Faptul că oferta globală 
de pește destinat consu-
mului uman a depășit 
creșterea populaţiei în 
ultimele cinci decenii se 
datorează în mare măsură 
creșterii înregistrate în 
acvacultură. Estimările pre-
liminare arată un consum 

pe cap de locuitor mai mare 
de 20 de kilograme, practic 
dublu faţă de nivelul anilor 
1960.

În timp ce China ră-
mâne de departe naţiunea 
cea mai performantă în 
acvacultură, acest sector se 
extinde uneori chiar mai re-
pede în alte părţi ale lumii, 
notează raportul. În Nigeria, 
producţia de acvacultură 
a crescut de aproape 20 de 
ori în ultimele două decenii, 
și toată Africa sub-saha-
riană nu este cu mult în 
urmă. Chile și Indonezia au 
înregistrat de asemenea o 
creștere remarcabilă la fel 
și Norvegia și Vietnam – 
care sunt acum exportatorii 
de pe locurile 2 și 3 la nivel 
global.

În plus, sectorul de pre-
lucrare a peștelui fi ind în 
creștere oferă oportunităţi 
de a îmbunătăţi durabili-
tatea lanţului de aprovi-
zionare, deoarece o serie 
de produse secundare au 
multiple utilizări potenţiale 
și reale, variind de la făină 
de pește pentru acvacultu-
ră, colagen pentru industria 
cosmetică și chiar gustări 
din oase de pește.

Sursa: 
jurnaluldeafaceri.ro

UE produce în prezent 
mai mult de 25 de milioane 
de tone de material vegetal 
în fi ecare an rezultate din lu-
crările de tăiere în plantaţiile 
de pomi fructiferi și viţă de 
vie. Aceste reziduuri agricole 
reprezentate de ramurile și 
deșeurile lemnoase provenite 
din plantaţii și livezi consti-
tuie un potenţial semnifi cativ 
și în mare parte neutilizat 
pentru energia regenerabila. 
Proiectul EuroPruning își 
propune să transforme rezi-
duurile de tăiere într-o sursă 
valoroasă de combustibil prin 
dezvoltarea unor soluţii pen-
tru recoltarea, transportul și 
depozitarea acestora, care va 
contribui la creșterea pon-
derii surselor regenerabile 
de energie în aprovizionarea 
totală de energie.

Deseurile vegetale prove-
nite din plantatii si livezi nu au 
fost utilizate in scopuri energe-
tice pana in prezent din cauza 
mai multor constrangeri, cea 
de natura logistica fi ind cea 

mai importanta. In comparatie 
cu culturile erbacee, dimensi-
unea plantatiilor este mai mica 
(ceea ce implica o logistica 
mai complicata), terenurile 
sunt mai dispersate, recolta-
rea deseurilor lemnoase de pe 
sol este complexa in plantatii 
foarte dense (distanta intre 
copaci mai mica de 1,7 m), iar 
utilajele nu se pot adapta la 
diferite tipuri de plantatii. Cu 
toate ca o cantitate importanta 
de deseuri lemnoase sunt 
produse in fi ecare an, acestea 
nu sunt introduse pe piata 
europeana de biocombustibil. 
Din potentialul actual de doar 
2% din aceasta resursa este 
pe piata.
Resturile lemnoase rezul-
tate din lucrarile de taiere 
reprezinta astfel o resursa de 
biomasa, practic, neexploatata. 
Noi tehnologii au trebuit sa fi e 
dezvoltate pentru a permite 
colectarea si utilizarea aces-
tora asigurand in acelasi timp 
ca procesul este sustenabil 
din punct de vedere economic, 
tehnic si de mediu. Exploata-

rea acestor reziduuri lemnoase 
ar putea genera mai mult de 
30.000 de locuri de munca 
in Europa, aducand benefi cii 
sociale si economice pentru 
comunitatile rurale.

Proiectul EuroPruning a 
dezvoltat noi masini, utilaje 
si tehnologii pentru recolta-
rea si valorifi carea lemnului 
rezultat din taierile realizate 
in plantatiile pomicole si 
viticole si a demonstrat, prin 
exemple practice, noi lanturi 
valorice in trei regiuni ale UE 
(Franta, Spania si Germania). 
Deasemenea EuroPruning 
a dezvoltat noi recomandari 
de depozitare, de intretinere 
a solului si de dezvoltare 
a afacerilor cu un puternic 
impact pozitiv socio-economic 
si de mediu. EuroPruning isi 
propune sa lanseze utilizarea 
pe scara larga a reziduurilor 
lemnoase agricole pentru 
energie in Europa. EuroPru-
ning va contribui la realizarea 
rentabila si de inalta calitate 
a biocombustibililor solizi din 
deseuri lemnoase, in scopul de 

a stimula patrunderea acestei 
resurse in piata de biomasa 
existenta.

EuroPruning va elabora 
recomandari cu privire la teh-
nicile de colectare a biomasei 
lemnoase din agricultura si 
utilizarea din punct de vedere 
durabil si calitativ a acesteia. 
EuroPruning va recomanda 
fermierilor tehnologiile cele 
mai promitatoare pentru 
lucrarile de colectare si va 
dezvolta produse comerciale 
care vor permite o reducere 
substantiala a costurilor de lo-
gistica, pentru a face biomasa 
lemnoasa rezultata din taierile 
agricole un biocombustibil 
solid competitiv. Fezabilitatea 
lantului valoric al reziduurilor 
lemnoase rezultate din lucra-
rile de taiere realizate in livezi 
si vii a fost demonstrata in trei 
regiuni cu diverse contexte 
climatice si socio-economice: 
Aragón (Spania), Aquitania 
(Franta) si Brandenburg 
(Germania).

Sursa: EuroPruning.eu

 O NOUĂ SURSĂ 
DE ENERGIE 
REGENERABILĂ

MAȘINILE AGRICOLE DIN EUROPA 
DEVIN CELE MAI NEPOLUANTE DIN LUME

Eurodeputatii au aprobat 
pe data de 5 iulie noi norme 
care impun limite stricte 
privind emisiile motoare-
lor diesel pentru mașinile 
agricole și pentru utilajele 
folosite în construcţii și 
manipulare. Aceste motoa-
re diesel sunt responsabile 
pentru 15% din emisiile 
de oxizi de azot și 5% din 
pulberile în suspensie (PM) 
din UE.

     Noul regulament prevede 
reducerea limitelor de emisie 
pentru pulberi in suspensie 
(PM) si oxizi de azot (NOx) 
ale masinilor mobile, cum 
ar fi  cele folosite in ferme, 
inclusiv masinile de tuns iar-
ba si motocultoarele diesel, 
precum si masinile utilizate 
in constructii si utilajele de 
manipulare a materialelor 
si masinile utilizate pentru 
serviciile municipale si de 
drumuri. Regulamentul este 
cel mai recent pas intr-o serie 
de masuri de limitare mai 
stricta a emisiilor, care au 
redus deja emisiile de pulberi 
in suspensie si de oxid de 
azot pentru masinile terestre 

cu peste 95% in ultimii ani. 
Noul regulament, care face 
parte din asa-numita „Etapa 
V”, va reduce emisiile chiar si 
mai mult prin stabilirea unor 
limite mai stricte, prin intro-
ducerea unor limite privind 
numarul de particule, precum 
si prin extinderea domeniului 
de aplicare a regulamentului 
si la alte categorii de putere.
     Producatorii europeni 

de masini, reprezentati 
de asociatiile lor comer-
ciale CEMA (masini 
agricole), CECE (echi-
pamente pentru con-
structii), EGMF (utilaje 
pentru gradina si spatii 
verzi), EUnited Municipal 
Equipment(municipal 

si rutier) si FEM (echi-
pamente de manipulare) au 
salutat rezultatul fi nal.

Noile ajustari propuse de 
producatorii europeni de ma-
sini si aprobate in regulamen-
tul fi nal includ, de exemplu, o 
extindere a perioadei de tran-
zitie la 24 luni pentru a oferi 
producatorilor europeni de 
masini timp sufi cient pentru 
a re-proiecta fl ota lor pentru 

a se conforma noilor cerinte. 
Mai mult, introducerea unei 
dispozitii privind inlocuirea 
motoarelor cu o limita de 
timp de 20 de ani, va permite 
utilizarea continua a masini-
lor cu ajutorul motoarelor de 
schimb, contribuind astfel la 
obiectivele UE privind efi cien-

ta utilizarii resurselor. Foarte 
important, nevoile speciale 
ale intreprinderilor mici si 
mijlocii (IMM-uri), precum si 
nivelul inalt de specializare in 
intregul sector, s-au refl ectat 
in regulamentul fi nal. Pentru 
anumite tipuri de masini, cum 
ar fi  tractoarele inguste si ma-
caralele mobile, alte dispozitii 
tranzitorii au fost prevazute 
pentru a satisface nevoile 
specifi ce ale acestora.

Ca urmare a votului fi nal 
al Parlamentului in sedin-
ta plenara, adoptarea de 
catre Consiliu este asteptata 
sa aiba loc in urmatoare-
le saptamani. Publicarea 
regulamentului va urma 
in scurt timp. In paralel cu 
adoptarea regulamentului-
cadru, legislatia suplimentara 
sub forma unor acte delegate 
si acte de punere in aplicare 
este in curs de fi nalizare, de 
asemenea. Aceasta legislatie 
suplimentara include cerinte 
tehnice si administrative si 
se asteapta sa fi e adoptata 
inainte de sfarsitul anului.

Sursa: 
gazetadeagricultura.ro
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STANDARDELE DE EXPORT ÎN UE  
O PROVOCARE PENTRU PRODUCĂTORI

Vânzarea producţiei, că-
utarea pieţelor de desfacere 
este o problemă arzătoare 
pentru producătorii agricoli. 
Pentru a obţine un preţ mai 
bun, trebuie respectate anu-
mite standarde, iar acestea 
devin din ce în ce mai stric-
te.  Agricultorii au nevoie de 
informare continuă la acest 
subiect.  

Recent, producătorii de 
prune din raionul Nisporeni, 
au avut posibilitatea să afl e 
mai mute despre standardele 
de export în Uniunea Euro-
peană. Aceștia au participat 
în cadrul unui seminar regio-
nal privind cerinţele europe-
ne de calitate pentru prunele 
livrate în stare proaspătă. 
Evenimentul s-a desfășurat 
sub egida organizaţiei ”Nis-

AGROinform”, iar pentru o 
informare cât mai elocventă, 
a fost invitat expertul în 
domeniu, Dl dr. conf. Univ. 
Andrei Cumpanici.

”Dacă e să vorbim despre 
export - atât al produselor în 
stare proaspătă, cât și al celor 
procesate, nu este o noutate 
că totul depinde de calitatea 
acestora. Un produs de cali-
tate înaltă se exportă la un 
preţ cu mult mai mare decât 
un produs de o calitate mai 
inferioară. Iată de ce produ-
cătorii trebuie să implemen-
teze acele practici agricole, 
care le vor permite să atingă 
standarde europene, iar astfel 
de seminare sunt organizate 
pentru a-i ajuta, pentru a le 
oferi informaţie.  Aţi văzut 
că întrebările pe care le-au 
abordat producătorii în cadrul 

seminarului au scos la iveală 
problemele de care s-au cioc-
nit aceștia:  probleme care ţin 
de comercializarea produselor 
fi e în stare proaspătă, fi e în 
stare deshidratată, proble-
me legate de valabilitatea 
produselor, de preţ. Numai 
prin metode de instruire și 
școlarizare oamenii pot să 
intre în miezul problemei.  

În acest caz cunoștinţele 
teoretice oferite la timp cu 
cele din practică, vor fi  de un 
real folos producătorilor și 
procesatorilor”, spune Andrei 
Cumpanici.

     Informaţia pe care a 
oferit-o expertul producă-
torilor de prune, prezenţi la 
eveniment este extrem de 
necesară, apreciază Dl Petru 

Ionel, Director Executiv AO 
”Nis-AGROinform”. 

”Pornim de la faptul că la 
Nisporeni este o zonă speci-
fi că pentru producerea pru-
nelor, în stare proaspătă și în 
stare uscată. Este o tradiţie, 
o îndeletnicire, practicată de 
nisporeneni de foarte mulţi 
ani. Anual  în această zonă se 
produc peste 2.000 de tone de 

prune uscate.
Astăzi am organizat un 

seminar regional , în cadrul 
căruia am abordat problema  
calităţii produselor – vor-
bim despre prunele în stare 
proaspătă și prunele deshi-
dratate. Am invitat preponde-
rent producătorii de prune și 
procesatorii de prune. Este un 
eveniment deosebit, deoarece 

problema principală cu care 
se confruntă producătorii de 
prune este comercializarea 
producţiei. În ultimul timp 
cerinţele faţă de calitatea 
prunelor s-au înăsprit. Și ca 
să câștigăm piaţa – atât cea 
internă, cât și cea externă, 
unde concurenţa este foarte 
mare, produsul trebuie să fi e 
calitativ, să aibă un aspect 

comercial, să fi e ambalat co-
respunzător. Chiar dacă este 
mult de lucru în câmp, oame-
nii au venit să se informeze”, 
a remarcat Petru Ionel. 

Producătorii spun că se 
străduie să participe cât mai 
des la astfel de seminare. 
”Această informaţie este 
foarte importantă pentru 
mine, mai ales, în ziua de 

POVESTEA DE SUCCES A UNEI AFACERI CU HARBUJI 
DIN LOCALITATEA POHARNICENI, RAIONUL ORHEI

Totul a pornit din anii 
2004-2005, după ce tinerii, 
Tatiana și Sergiu Ţugui,  s-au 
căsătorit și au început viată 
familiara împreună cu părin-
ţii soţului. Ideea de a înfi inţa 
o afacere în agricultură le-a 
fost insufl ată tocmai de 
tata, agronom de speciali-
tate. După ce și-au încheiat 
studiile (Tatiana a absol-
vit Colegiul din Chișinău, 
specialitatea modelieră în 
confecţionarea hainelor iar 
Sergiu a absolvit STP din Slo-
bozia-Doamne, raionul Orhei, 
specialitatea de mecanizare), 
tinerii au decis să-și ia soarta 
în propriile mâini. Pentru 
început au semănat în jur de 
3 ha de  harbuji. În acel an 
roada s-a dovedit a fi  bună și 
tinerii gospodari au vândut-
o cu amănuntul la piaţa 
agricolă din Orhei. Pentru că 
rezultatul muncii lor i-a mul-
ţumit, entuziasmaţi, ei au 
decis  să-și extindă afacerea 
pe suprafeţe mai mari. Zis și 
făcut! Au avansat, totuși cu 
pași mici, adunând bănuţ cu 
bănuţ ca să-și poată procura 
din câștigul obţinut un trac-
tor MTZ 80 la mâna a doua. 

De aici încolo, 
munca la pământ 
a devenit vocaţie 
pentru familia Ţugui. 
Pe parcursul anilor, 
pentru extinderea 
afacerii, au mai pro-
curat în jur de 7 ha 
de pământ, iar acum 
au în proprietate 
circa 10 ha de teren 
agricol. Nu s-au oprit 
însă aici - tinerii 
fermieri  au mai luat 
în arenda circa 140 
ha. A apărut, deci, 
necesitatea de a mai procura 
tehnică agricolă pentru 
prelucrarea acestora. De astă 
dată, fermierii au apelat 
la proiectele de fi nanţare, 
astfel, încât un tractor MTZ 
82L l-au luat în leasing prin 
Proiectul 2KR și încă unul 
l-au procurat prin interme-
diul Proiectului PNAET. De 
asemenea, au fost procurate  
și două combine de marca 
NIVA, la mâna a doua, plus 
alte agregatele necesare din 
surse fi nanciare  obţinute  
sub formă de credite bancare. 

Fiind membri ai Federaţi-
ei Naţionale a Agricultorilor 

din Moldova din anul 2007, 
familia Ţugui a benefi ciat de 
suport din partea  Organiza-
ţiei Regionale “Agroinform” 
-  AO “Orhconsinfo”. Tinerii 
fermieri au fost asistaţi în 

elaborarea tuturor actelor 
juridice necesare pentru fon-
darea Gospodăriei Ţărănești, 
în elaborarea planului de 
afacere pentru procura-
rea tehnicii agricole prin 
Proiectul PNAET, au benefi -
ciat de consultări și suport 
pentru accesarea creditului 
bancar, pentru  întocmirea 
dosarelor de subvenţionare. 
Mai mult, Tatiana și Sergiu 
sunt deschiși și dornici de a 

învăţa mereu, participă activ 
la seminarele si vizitele de 
studiu iniţiate de organizaţie. 
Băieţii spun că fără această 
susţinere le-ar fi  fost mult 
mai greu să înfrunte toate 

problemele și obstacolele de 
care s-au ciocnit în activi-
tatea lor.  Acum, datorită 
tehnicii agricole de care dis-
pun, fermierii și-au micșorat 
cheltuielile de producere și 
reușesc să efectueze lucrările 
în termenii necesari.

Întrebaţi fi ind care este 
cheia reușitei unei afaceri 
profi tabile în agricultu-
ră,  tinerii  spun că fără 
multă muncă, încredere în 
forţele proprii, dar și fără 
cunoștinţe, nu poţi spera 
la mari succese. De zori 
până în noapte îi poţi găsi 
în câmp. Anul acesta au 
plantat 10 ha de harbu-
ji, iar celelalte suprafeţe, 
140 ha, sunt semănate cu 
culturi cerealiere: grâu, orz 
și  fl oarea-soarelui. Harbuji 
sunt plantaţi din răsadul 
crescut în serele construite 
pe lângă casă. Producţia de 
harbuji este comercializata 
chiar ei, cu amănuntul, atât 
la piaţă, cât și din remorca 
tractorului, în orașul Orhei, 
iar cealaltă producţie este 
comercializata in angro, la 
intermediari. Fermierii au 
mare grijă și la calitatea 

îngrășămintelor și chimica-
lelor folosite, deci le procură 
de la companii specializa-
te – astfel fi ind siguri și de 
calitatea producţiei agricole 
fi nite. 

Tatiana și Sergiu privesc 
cu încredere în viitor. Vor 
să-și extindă suprafeţele de 
teren  și mai au un vis – să 
planteze o livadă de prune. 
Pentru cei care doresc să ini-
ţieze o afacere în agricultu-
ră, ei spun, că începutul este 
greu, ca în orice afacere, dar 
daca nu este risc, nu este 
dezvoltare. Totuși, efortul dă 
roade, iar posibilitatea de a 
munci acasă, lângă familie, 
merită orice riscuri. Să nu 
uităm că munca la pământ 
e ca o loterie – într-un an 
merge bine, în alt an, mai 
greu, spune Tatiana. Și, ca 
fi ecare agricultor din ţara 
noastră, băieţii speră că 
statul va acorda în conti-
nuare mai multă susţinere 
sectorului agricol pentru a 
motiva tinerii fermieri și a-i 
ajuta să dezvolte o agricul-
tură modernă.

AO ”OrhConsInfo”, Orhei

astăzi, când nu putem vinde 
prunele pentru că nu avem 
piaţă de desfacere”, spune 
Maria Ţarină, producător 
de prune din satul Ciutești, 
raionul Nisporeni. ”Suntem 
producători de fructe de vreo 
30 de ani. Este foarte greu să 
găsim pieţe de desfacere. Noi 
singuri căutăm posibilităţi 
de a vinde.  Am afl at foarte 
multe lucruri noi. Referitor 
la aceste standarde, abia 
încercăm să prindem fi rul, ce 
și cum trebuie de făcut ca să 
reușim. Am afl at informaţie 
utilă și despre stropitul live-
zilor. Datorită faptului că am 
participat și mai înainte la 
astfel de seminare, am știut 
cum și cu ce să prelucrez 
pomii și vreau să Vă spun că 
prunele s-au păstrat foarte 
bine. Astăzi, afl ând că este 
organizat un seminar, am 
venit să afl u lucruri utile 
pentru ca producţia noastră 
să corespundă, să putem ieși 
din Moldova, să putem  ieși 
pe pieţele europene”, spune 
Tamara Ulinici din satul 
Drăgănești.

Mai avem de muncit 
mult până când producţia 
noastră va corespunde tutu-
ror standardelor europene, 
iar în acest sens, informaţia 
este arma noastră, mai în 
glumă, mai în serios au 
conchis producătorii. 

”Nis-AGROinform”,  
Nisporeni
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SCHIMBUL DE EXPERIENŢĂ  
GARANŢIA REUȘITEI 

Fiecare agricultor are secre-
tele lui – fi e că știe despre o teh-
nologie mai modernă de cultiva-
re a legumelor, ori cunoaște cum 
și cu ce se prelucrează livada, fi e 
că are idei de tratare a solului, 
sau că  a trecut prin toate proce-
durile de înregistrare a docu-
mentelor necesare pentru activi-
tatea de antreprenor... Cert este 
că experienţa și cunoștinţele 
acumulate pe parcursul anilor 
poate și chiar trebuie să fi e 
împărtășite. Cu acest scop în 
cadrul Federaţiei Naţionale 
a Agricultorilor din Moldova 
”AGROinform” sunt organizate 
periodic vizite de studiu pentru 
producătorii agricoli. Uneori 
este util să se organizeze astfel 
de întâlniri chiar între fermieri 
din sate vecine – fi ţi siguri – au 
ce învăţa unul de la celălalt!

...Raionul Hîncești. Ora 8:00 
dimineaţa. Din faţa ofi ciului 
Centrului de Extensiune în Agri-
cultură, Organizaţie Regională a 
AGROinform, câteva automobile 
pornesc la drum. Producătorii 
agricoli, membri ai Federaţiei 
Naţionale a Agricultorilor din 
Moldova, știu că îi așteaptă o zi 
frumoasă și plină, zi în care, în 
cadrul vizitei de  studiu, vor avea 
parte de o experienţă inedită. Par-
ticipanţi (mai exact - participan-
tele) sunt membre ale Cercului 
de Studiu Comunitar de Femei. 

Unele au mai avut ocazia să fi e 
invitate la astfel de vizite de stu-
diu, altele perticipă pentru prima 
oară. Unele au o experienţă boga-
tă în domeniul agriculturii, altele 
recunosc că sunt la început de 
cale. Toate însă pleacă în această 
deplasare cu o singură aspiraţie – 
de a vedea, de a învăţa, de a pre-
lua experienţa altor producători 
agricoli. Itinerarul este stabilit 
din timp - localităţile: Logănești, 
Stolniceni, Dahnovici, Ciuciuleni 
și la sfârșitul zilei – Mănăstirea 
Hâncu. Primul popas a fost la Gos-

podăria Ţărănească a Dnei Maria 
Rotaru, la livada de prun. Ea a 
povestit cum îngrijește de livadă, 
ce tratamente aplică și a mărturi-
sit că a decis să înfi inţeze această 
plantaţie împreună cu fraţii săi (un 
fel de afacere de familie), deoarece, 
spune Maria Rotaru, împreună va fi  
mai ușor să vândă roada, dar și să 
îngrijească de pomi. 

Următoarea oprire a fost la o 
livadă de piersici. Și aici vizita-
torii au avut ce vedea. Cu atât 
mai mult, cu cât fructele deja au 
început să se coacă, iar gospo-
darii au povestit cum reînnoiesc 
livada, cum îngrijesc de pomi, 
au împărtășit experienţa lor în 
alegerea soiurilor. 

A urmat o vizită la Gospodăria 
Ţărănească a Ludmilei Erhan, 
unde se cultivă preponderent 
legume – atât în sere, cât și 
în câmp deschis. Dna Ludmila 
Erhan a povestit cum a luptat 
cu consecinţele ploilor, care s-au 
abătut recent peste plantaţiile de 

ardei și roșii pe care le are. Toto-
dată, a explicat și despre felul în 
care îngrijește de culturi. Tot aici, 
în câmp, inspectorul din cadrul 
Inspectoratului Teritorial al Mun-
cii a venit să acorde o consulaţie 
referitor la angajarea lucrători-
lor (odată ce toţi cei adunaţi au 
tangenţe și cu acest aspect al 
organizării și administrării unei 
afaceri în agricultură).

Cea de a doua parte a vizitei 
de studiu a fost una de sufl et. 
În preajma satului Ciuciuleni se 
afl ă trei pensiuni agroturistice, 
amplasate pe malul unor iazuri, 
inundate de verdeaţă. Una dintre 
aceste perle ale turismului rural 
a fost vizitată de către partici-
panţi. Ziua s-a încununat cu un 
pelerinaj la mănăstirea Hâncu. 
Cu siguranţă, Dumnezeu a auzit 
rugămintea oamenilor de un an 
rodnic, de vreme bună, de puteri 
și pace!

AO ”Centrul de Extensiune în 
Agricultură”, Hîncești

INVESTIGĂRI PRIVIND 
COMBATEREA 
ORGANISMELOR 
DĂUNĂTOARE LA 
CULTURILE DE SEZON

Direcţia Protecţia şi Sănătatea 
plantelor din cadrul ANSA, în peri-
oada 12-19 iulie curent, organizează 
investigări comune  pe bază de pro-
gnoză şi avertizare  privind moni-
torizarea dezvoltării şi combaterea 
organismelor dăunătoare la culturile 
de cîmp, pomicole, viticole şi în teren 
protejat, cu participarea specialiştilor 
în domeniul protecţiei plantelor.

În cadrul investigărilor efectuate 
în raionul Drochia, au fost aborda-
te următoarele teme: Metodica de 
evidenţă şi monitorizare a speciilor 
nocive plantelor; Monitorizarea dez-
voltării şi răspîndirii gîndacului vestic 
al rădăcinilor de porumb; Prognoza şi 
avertizarea oportună a deţinătorilor 
de terenuri agricole cu măsurile de 
combatere a speciilor nocive plantelor; 
Investigarea a fost organizată în con-
textul cunoaşterii mai profunde a me-
todelor de depistare a speciilor nocive 
plantelor, precum şi a riscului de apa-
riţie şi răspîndire a  gîndacului vestic 
al rădăcinilor de porumb pe teritoriul 
RM. La moment un mare pericol de 
răspîndire a dăunătorului persistă în 
raioanele din nordul republicii, care 
trebuie monitorizat cu ajutorul capca-
nelor feromonale.  Specialiștii ANSA 
monitorizează încontinuu situaţia din 
ţară, pentru a nu permite răspîndirea 
pe teritoriul ţării.

Investigările s-au încheiat cu 
o serie de întrebări şi răspunsuri 
pe marginea subiectelor abordate, 
inclusiv monitorizarea şi combaterea 
moliei caştanului, lupta cu buruieni-
le, inclusiv ambrozia. Astfel de inves-
tigări comune  se vor efectua la data 
de 14 iulie  în raionul Ialoveni, iar la 
19 iulie în raionul Ceadîr-Lunga. 

SEMINAR DE INSTRUIRE 
A MEDICILOR 
VETERINARI DIN CADRUL 
ABATOARELOR

Direcţia Supraveghere sanitar-
veterinară a organizat în perioada 
12-15 iulie, patru seminare zonale 
privind implementarea sistemului 
de management conform cerinţelor 
ISO 17020 (Proceduri specifi ce) în 
domeniul sanitar-veterinar și imple-
mentarea normei sanitar-veterinare 
privind protecţia animalelor în mo-
mentul sacrifi cării. Seminarele s-au 
desfășurat la Chişinău, Sîngerei, So-
roca şi Comrat. În cadrul instruirilor 
a fost prezentat modul de utilizare și 
necesitatea implementării celor peste 
32 de proceduri specifi ce de control 
atît ce ţine de respectarea cerinţele 
exploataţiilor supuse autorizării sani-
tar-veterinare, respectarea cerinţelor 
de bunăstare animală și nemijlocit 
respectarea bunăstării animale în 
timpul sacrifi cării.

La seminar au participat circa 90 
de medici veterinari ofi ciali și medici 
veterinari de liberă practică. 
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TEHNOLOGII

LUPTĂ CRÂNCENĂ: LUPTĂ CRÂNCENĂ: FERMIERII VS CANICULA  FERMIERII VS CANICULA  
Atunci când a fost scris acest articol, 

canicula pusese stăpânire pe întreaga 
ţară. Așa că am decis să realizăm o 
trecere în revistă a armelor pe care le 
au la dispoziţie  legumicultorii ce cul-
tivă legume în sere și solarii împotriva 
caniculei. 

FOLIE CU PROTECŢIE UV
Există mai multe tipuri de folie profesi-

onală care păstrează o temperatură optimă 
în solarii și sere. Acestea sunt dotate cu 
aditivi de ultimă generaţie (UV, EVA, IR) și 
asigură o durată lungă de viaţă, protecţie 
sporită pentru legume și fl ori contra radia-
ţiilor UV dăunătoare, contra temperaturilor 
ridicate, dar și contra insectelor, blocând 
pătrunderea în solar a lungimilor de undă 
în care insectele văd. 

PLASA DE UMBRIRE 
O altă soluţie pentru legumicultori 

ar putea fi plasa de umbrire care scade 
cantitatea de raze solare ce pătrund în 
seră. Astfel se reduce și temperatura 
până la un nivel favorabil legumelor sau 
florilor. 

ECRANELE DE UMBRIRE  
Acestea sunt alcătuite din straturi de 

folie transparentă și de aluminiu care 
blochează radiaţiile. Benzile transparente 
absorb radiaţia și permit să pătrundă doar 
lumina albă. Benzile laminate cu aluminiu 

absorb căldura și stopează transmiterea ei 
către nivelurile superioare

SISTEMELE DE CEAŢĂ 
PENTRU SERE/SOLARII

Acestea sunt mai noi pe piaţă și îmbu-
nătăţesc ventilarea și umbrirea. Sistemele 
de ceaţă folosesc răcire prin evaporare pen-
tru a răci plantele în mod natural. Apa este 

sub presiune și se pulverizează prin duze 
mici, astfel creând o ceaţă micro-fi nă. Siste-
mele funcţionează la o presiune de 70 Bari 
și sunt proiectate pentru a crea picături 
cu diametru mai mic de 5-10 microni, iar 
pentru că au mărime așa de mică rămân 
suspendate în aer o perioadă mai lungă 
generând astfel efectul de ceaţă.

VENTILATOARELE
Tot pentru a răcori plantele și pentru 

a pune în circulaţie aerul din solar, legu-
micultorii pot monta ventilatoare, însă 
preţul unui astfel de echipament este 
foarte mare.

AMESTEC DE NĂMOL
Unii dintre legumicultori recurg la 

metode tradiţionale și iest ine. Un amestec 
de nămol cu apă se aruncă pe folie pentru a 
face umbră. Totuși, aceasta nu este cea mai 
bună metodă, pentru că odată cu umbri-
rea se ia și lumina, iar la plantă nu se mai 
produce fotosinteza. 

IRIGAREA SE FACE ÎNAINTE 
DE RĂSĂRIT

Atenţie mare la udat pe timp de arșiţă! 
Se preferă acum irigarea dimineaţa de-
vreme  sau chiar noaptea. Udatul pentru 
răsadurile din cultura a doua se face cu 
cantităţi moderate de apă, în funcţie de ce-
rinţele plantelor. O cantitate prea mare de 
apă favorizează apariţia bolilor, mai ales, a 
celor micotice. În plus, apa nu trebuie să fi e 
foarte rece.

Bunăstarea animalelor este un su biect frecvent discu-
tat atunci când vine vorba despre ferme, mai ales despre 
fermele de bovine. Fie că este vorba de tehnologiile menite 
să menţină curăţenia în adăpost sau de diferite dispozi-
tive care să asigure un confort termic, vacile sunt printre 
cele mai răsfăţate animale de fermă. Pentru ele mereu se 
inventează sisteme care să le ajute să treacă cu bine peste 
canicula verii, fi ind știut faptul că bovinele suferă de cald 
și au o producţie mai mică de lapte în sezonul estival, ceea 
ce fermierii încearcă să evite.

VENTILAŢIA ADĂPOSTURILOR 
ESTE NECESARĂ

Adăpostul animalelor are nevoie de o ventilaţie corectă, 
așa că marii fermieri, dar și cei mici, adesea investesc în 
dispozitive care să asigure circulaţia aerului. Efectul nu 
este doar de aerisire și răcorire a mediului ambient în care 
bovinele își petrec 24 din 24 de ore, dar și de a elimina 
aerul încărcat cu metan sau alt tip de vapori periculoși. 
Un aspect important este faptul că aceste ventilatoare au 
un mare rol în ”gonirea” insectelor supărătoare și a celor 
purtătoare de molime.

De reţinut că aceste ventilatoare pot fi  fi xate în 
adăpost sau pot fi  mobile – deplasabile acolo unde este 
nevoie de ele.

PERDELE DE ADĂPOST 
CRESC CONFORTUL

O investiţie bună atât pe timp de vară, cât și iarna, 
perdelele care ţin loc de pereţi ai adăpostului. Avantajul 
montării lor este că se păstrează spaţiul deschis la nevoie, 
aceste draperii fi ind foarte fl exibile și ușor de manevrat.

SALTELE ASIGURĂ RELAXAREA 
ANIMALELOR

Cușetele vacilor din adăpost benefi ciază de saltele con-
fortabile, unde animalul se așază fără teamă, pe o suprafa-
ţă ușor de curăţat și cu o textură gândită special pentru a 
asigura confortul bovinelor.

De reţinut că există inclusiv produse special create care 
sporesc efi cienţa saltelelor, asigurând combaterea unor 
insecte, absorbţia de lichide și eliminarea unor microorga-
nisme periculoase.

PERII PENTRU CURĂŢARE ȘI MASAJ
Poate cele mai cunoscute most uri pe care fermierii le 

fac văcuţelor este montarea periilor unde animalele își 
pot face singure…toaleta. Mai exact se perie și, totodată, se 
masează atunci când simt nevoia.

ADĂPĂTOARE UNDE APA 
ARE TEMPERATURĂ CONSTANTĂ

Se știe că 87% din conţinutul unui litru de lapte este 
reprezentat de apă, așa că sursa din care vacile de adapă 

nu a fost nici ea ocolită de inovaţie. În adăposturile moder-
ne sunt instalate adăpătoare din oţel inoxidabil care au ca-
pacitatea de a păstra apa la o temperatură optimă în orice 
anotimp, dar și de a asigura mereu apă proaspătă printr-un 
circuit complet de circulaţie a acesteia. De menţionat că 
aceste adăpătoare sunt foarte efi ciente mai ales iarna, când 
nu permit îngheţarea apei.

UMBRELELE DE SOARE 
PENTRU NEVOIA DE UMBRĂ

Nu doar animalele din adăposturi benefi ciază de o 
atenţie deosebită. Pentru cele care sunt scoase la păscut, 
fermierul american Vince Hundt a inventat o umbrelă spe-

cial gândită să le asigure un colţ de umbră în miezul zilei. 
Dispozitivul dispune de roţi, este ușor de tractat și poate 
fi  dotat și cu sisteme menite să ţină la distanţă insectele. 
Totodată, umbrela este ușor de montat, rezistă la rafele de 
vânt și, în caz de furtună, se strânge foarte ușor și rapid.

Covoare care se simt ca pășunea
Covoarele din cauciuc oferă vacilor mai multă siguranţă la 
mersul pe podeaua dură, umedă și alunecoasă. Mulţumită 
acestei inovaţii, taurinele de lapte se simt în siguranţă 
când pășesc și se comportă ca și în mediul lor natural  – 
pășunea. Bonus: prin elasticitatea covorului scad bolile de 
unghii cauzate de podeaua dură din beton!

ATENŢIE! Este bine să se reţină că ventilaţia natu-
rală nu trebuie blocată niciodată în totalitate, pentru 
că animalele produc o mare cantitate de căldură, 
vapori de apă (din expiraţie și transpiraţie etc.) și 
gaze nocive, care dacă nu sunt evacuate din adăpost 
fac imposibilă nu numai atingerea performanţelor 
productive, dar adeseori chiar și supravieţuirea!

Sursa: agrointel.ro
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GRIJILE FERMIERILOR

De la ultima raportare, Bulga-
ria, Serbia si Fosta Republică Iu-
goslavă a Macedoniei au transmis 
informări referitoare la evoluţia 
dermatozei nodulare contagioase 
a bovinelor (DNCB) pe teritoriile 
statelor lor.

Având in vedere această 
evoluţie rapidă a bolii, serviciile 
veterinare din ţările europene 
monitorizează în permanenţă 
controlul mișcării animalelor 
care se realizează împreună cu 
reprezentanţi ai politiei, atât la 
punctele de trecere la frontieră, 
cât și în trafic si au luat toate 
masurile pentru notificarea 
timpurie a bolii. Pentru preve-
nirea răspândirii bolii și la noi 

în ţară este necesar de știut 
următoarele:

CUM POATE FI INTRODUSĂ 
BOALA ÎNTRUN EFECTIV 
DE ANIMALE SĂNĂTOASE?

În mod obișnuit, virusul este 
transmis în mod mecanic, prin 
vectori (ţânţari, muște și căpușe), 
dar poate fi  transmis și prin con-
tactul direct cu animalele infec-
tate prin leziuni ale pielii, salivă, 
scurgeri nazale, lapte sau material 
seminal, sau chiar indirect, cu apă 
și furajele contaminate. Perioada 
de incubaţie a virusului este de 
4-5 zile, animalele tinere sunt 
afectate mai grav.

CUM SE MANIFESTĂ BOALA?

Boala se exprimă prin febră și 
prin apariţia unor noduli pe corp, 
inclusiv bot, nări, cap, gât, spate, 
picioare, scrot, perineu, uger, coadă, 
pleoape și la nivelul mucoaselor 
nazală și bucală. Acești noduli pot 
exprima scurgeri de lichid și pot 
avea un centru ulcerat. În unele 
cazuri animalele afectate pot muri.

Animalele afectate pot exprima 
șchiopături și edeme severe ale 
pielii și subcutanate, pe abdomen și 
picioare. Boala mai poate determi-
na infl amaţii ale ugerului, leziuni 
ale sfârcurilor mamelei, precum si 
avort, infecţii intrauterine, infecun-
ditate temporară sau permanentă 
atât la tauri cât si la vaci.

MASURILE PE CARE 
TREBUIE SĂ LE RESPECTE 
FERMIERII

Proprietarii de animale trebuie 
sa evite: mișcarea neavizata a 
animalelor între ferme, în special 

introducerea de animale noi cu 
situaţia epidemiologica necunos-
cuta;

contactul direct cu animale-
le din exploataţiile învecinate; 
schimburile de autovehicule, 
mașini, echipament, furaje și 
așternut între diferite ferme; 
circulaţia necontrolată a mun-
citorilor intre ferme sau în zone 
ale fermei, în care nu trebuie să 
aibă acces; evitarea contactului 
cu animalele din mediul sălbatic;  
adăparea, de către animalele scoa-
se la pășunat, cu apă din râuri și 
bălti; scoaterea la pășunat a ani-
malelor împreună cu animale din 
exploataţii cu situaţia epidemio-

logica necunoscuta; valorifi carea 
animalelor în târguri neavizate de 
autorităţile veterinare.

 CUM TREBUIE PROCEDAT 
CÂND SE OBSERVĂ ASTFEL 
DE LEZIUNI LA BOVINE?

Se anunţă imediat medicul 
veterinar. ATENTIE !!! niciun 
animal din exploataţie nu va mai 
fi  scos din curte, până la examina-
rea de către medicul veterinar si 
stabilirea unui diagnostic.

Sursa: 
gazetadeagricultură.ro

CALENDARUL FERMIERULUI: LUNA LUI CUPTOR 

Dermatoza nodulară contagioasă (Lumpy Skin Disease) este 
o boală virală specifi că bovinelor și bivoliţelor, cu un impact im-
portant asupra efectivelor de bovine, caracterizată prin evoluţie 
rapidă și pierderi severe în efectivele infectate, mai ales la cele 
tinere, respectiv la animalele fără imunitate. Boala cauzează 
pierderi importante datorită restricţiilor care trebuie impuse 
mișcării și comerţului cu animale vii sau cu produsele provenite 
de la acestea.

DERMATOZA NODULARĂ CONTAGIOASĂ  
RECOMANDĂRI PENTRU FERMIERI

Fluturele cărămiziu 
al scaieţilor (Vanessa 
cardui) reprezintă una 
dintre cele mai intere-
sante specii de Lepid-
optere, atât din prisma 
coloritului unic (de unde 
și denumirea englezeas-
ca „Painted lady”) cât și 
din prisma biologiei.

Adultul prezintă cap-
sula cefalică și corpul, de 
culoare brun-cenușie, pe 
care se disting antenele 
negre. Aripile posteri-
oare sunt de culoare 
galben închis, cu pete 
negre, dispuse în rânduri 
relativ lineare, iar aripile 
anterioare de culoare 
bruna, cu doua rânduri 
de pete albe. Anvergura 
aripilor depășește 50 
mm. Larva este de culoa-
re neagră, prezintă spini 
conici ramifi caţi și poate 
depăși 40 mm lungime.

Dăunătorul este 
specifi c zonelor cu climat 
temperat. În tara noastră 
el prezintă 2-3 generaţii 
pe an. Prima generaţie 
apare de regula în luna 
iunie, iar ultima în luna 
octombrie, în funcţie de 
temperaturile înregis-
trate în toamnă. Vanessa 
cardui, este o specie mi-
gratoare, ce poate zbura 
și pe ploaie. În condiţii 
de umiditate atmosferica 
ridicată, ecluzarea ouălor 
și dezvoltarea rapidă a 
larvelor, este favorizată.

Daunele sunt produ-
se de către larve, care 
produc scheletuirea 
frunzelor, consumând 
cantităţi mari de ţesut. 
După fi ecare năpârlire 
(3 năpârliri/generaţie), 
cantitatea de ţesut pe 
care o consumă aces-
tea este tot mai mare. 
Adultul se hrănește cu 
nectar și secreţii lăsate 
în urmă de diferite spe-
cii de afi de.

Dăunătorul are un 
polifagism pronunţat, 
atacând peste 300 specii 
de plante. Dintre cele 
mai importante amin-

tim Cirsium, Carduus, 
Centaurea, Arctium, 
Helianthus, Artemis s.a.. 
Leguminoasele pentru 
boabe precum soia și 
fasolea semănată în 
câmp, sunt preferate de 
dăunător. În condiţii de 
irigat, sau in zonele unde 
se afl a liziere, păduri, 
frecvenţa atacului este 
mai mare.

Masurile de preveni-
re, constau în distruge-
rea fl orei spontane (care 
reprezintă gazde pentru 
dăunător), respectarea 
rotaţiei culturilor și evi-
tarea amplasării solelor 
de soia si fasole lângă 
liziere, păduri.

În ceea ce privește 
combaterea chimica, 
nu exista insecticide 
omologate pentru acest 
dăunător. Din testări, 
insecticidele pe baza de 
lambda-cihalotrin, delta-
metrin, alfa-cipermetrin 
s.a., au avut rezultate 
bune.

Sursa: 
gazetadeagricultură.ro

 FLUTURELE CĂRĂMIZIU  FLUTURELE CĂRĂMIZIU 
AL SCAIEŢILORAL SCAIEŢILOR Iulie, cea mai caldă lună din an, 

numită nu întâmplător Cuptor, este 
dedicată secerișului. Fermierii din 
cultura mare recoltează cerealele pă-
ioase, aceasta fi ind cea mai importantă 
lucrare agricolă a sezonului, bovinele 
ies la pășunat pe pășunile amenajate 
în jurul fermelor sau pe cele comunale. 
Pomicultorii culeg roadele la speciile 
vișin, cais, piersic, coacăze și zmeură. 
Tot în iulie se încep arăturile de vară 
pentru însămânţările de toamnă și se 
pregătesc ogoarele pentru însămânţă-
rile de primăvară, odată cu încorpora-
rea gunoiului de grajd.

CULTURI DE CÂMP
– Culturile de cereale păioase 

(grâu, orz, triticale) se monitorizează 
zilnic, pentru a stabili perioada optimă 
de recoltat;

– Se fi nalizează recoltarea rapiţei 
și a orzului;

– Se măsoară umiditatea, pentru 
a se evita pierderile calitative și 
cantitative;

– Se recoltează grâul de toamnă 
și primăvară, secară pentru boabe, 
ovăzul, orzoaica;

– Producţia recoltată se depozitea-
ză în spaţii igienizate iar dacă umidita-
tea boabelor este prea mare, se vor lua 
măsuri de scădere a umidităţii;

– Imediat după recoltare se efec-
tuează dezmiriștirea, pentru a menţine 
umiditatea și a pregăti terenul pentru 
următoarea cultură.

ZOOTEHNIE
– Are loc furajarea suplimentară a 

animalelor:
– Se au în vedere și se respectă 

normele de bunăstare a animalelor 
pentru protejarea acestora împotriva 
caniculei;

– Se face cosirea și strângerea 
fâneţelor;

– Finalizarea turmelor de oi care 
pleacă pe pășunile alpine.

LEGUMICULTURĂ
– La începutul lunii iulie este cel 

mai bun moment pentru semănarea ri-

dichilor de toamnă-iarnă. Au nevoie de 
cel puţin 90 de zile până la recoltare;

– Se completează golurile în 
culturile de varză de toamnă, conopidă 
și gulii de toamnă;

– La tomatele timpurii se elimină 
frunzele de la bază pentru o mai bună 
aerisire a plantei;

– Se execută până la jumătatea 
lunii semănatul fasolei verzi pentru 
consum în stare proaspătă, precum 
și semănatul castraveţilor pentru 
producţie de toamnă. Se mai seamănă 
salată și spanac pentru recoltare în 
septembrie-octombrie;

– Se mai poate semăna mărar 
pentru recolta de toamnă, mai ales că 
în toamnă mărarul proaspăt va fi  mai 
scump ca în primăvară;

– Se rup frunzele la ţelină ca să 
facă căpăţână;

– Se recoltează ceapa și usturoiul, 
care se ţin câteva zile la soare pentru 
uscare după care se depozitează;

– Se produc răsaduri pentru ciclul 
II de cultură în solarii;

– Se recoltează cartofi i de vară;
– Se execută tratamente foliare 

pentru combaterea agenţilor patogeni 
la culturile de tomate, ardei, pătlăgele 
vinete, castraveţi, pepeni, dovlecei, 
fasole, varza şi morcovi.

VITICULTURĂ
– Se continuă tratamentele 

fitosanitare împotriva bolilor și dă-
unătorilor și se aplică îngrășăminte 
foliare. Majoritatea soiurilor de viţă 
de vie sunt sensibile și chiar foarte 
sensibile la boli și dăunători ceea ce 
face ca măsurile de protecţie să con-
stituie o verigă destul de importantă 
pentru obţinerea unor producţii mari 
și de calitate.;

– Pentru plantaţiile afl ate în primii 
ani de la plantare (I-III) se va face al 
doilea copcit (iulie-august), care va 
favorizează dezvoltarea sistemului 
radicular în profunzime și va conferi 
viitorilor butuci rezistenţă la secetă;

– Se menţine solul afânat și curat 
de buruieni;

– Spre sfârșitul lunii se continuă 
legarea lăstarilor (acesta este al treilea 
legat după cele din lunile mai și iunie) 
înainte de intrarea strugurilor în pârg 
concomitent cu îndepărtarea copililor 
în stare erbacee;

– Se începe recoltarea strugurilor 
pentru masă cu maturare timpurie;

POMICULTURĂ
– Se culeg soiurile timpurii de 

mere, pere și prune;
– Se culeg corcodușele și dudele;
– Are loc recoltarea la speciile 

vișin, cais, piersic, coacăze și zmeură;
– Se începe recoltarea merelor și 

perelor de vară și a prunelor timpurii;
– Piersicile mari se răresc la 

distanţă de 8- 10 cm una de alta pentru 
o recolta optimă;

– La măr apare făinarea care 
este cea mai periculoasă boală pentru 
acest pom. Trebuie atent monitorizate 
fructele iar dacă acestea lipsesc, este 
îndreptată atenţia către frunze. Stropi-
rile trebuie făcute chiar dacă mărul nu 
are rod în anul respectiv;

– Se culeg nucile verzi pentru 
dulceaţă;

– Se înlătură drajonii, care sunt 
consumatori de substanţe hrănitoare;

– Până în luna august se fac tăieri 
de vară la pomii fructiferi și se admi-
nistrează ultima doză de îngrășământ 
la piersici și la caiși;

– Foarte importantă este tăierea în 
verde la meri și la peri până la mijlocul 
lunii iulie când s-a încheiat creșterea 
lăstarilor;

– Se îndepărtează toţi lăstarii 
anuali care cresc vertical. În cazul 
soiurilor care cresc încet lăsaţi lăstarii 
mai subţiri și tăiaţi-i doar pe cei puter-
nici, pentru că este posibil ca fructele 
rămase în pom să nu mai aibă hrană 
sufi cientă;

– Se fac pregătiri pentru aran-
jarea proptelelor la pomii cu rodire 
abundentă.

Sursa. Agrointel.ro
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SĂNĂTATE / STIL DE VIAȚĂ

A T E N Ţ I E ,  C A N I C U L A !

Noile recomandări sunt 
mult mai ample decât 
cele existente și vin cu 
propuneri de meniuri mult 
mai diversifi cate. Mai nou, 
acestea cuprind o serie de 
recomandări pentru părinţi 
privind modul de pregăti-
re a bucatelor sănătoase 
pentru copii. Specialiștii 
propun consumul de fructe 
în fi ecare zi și micșorarea 

cantităţii de zahăr și pâine. 
Totodată, la sugestia părin-
ţilor,  specialiștii recoman-
dă pentru consum pâinea 
din făină integrală. De 
asemenea, este recomandă 
consumul apei potabile 
fi ltrate sau îmbuteliate 
pentru hidratarea organis-
mului copiilor și adolescen-
ţilor. Pe lângă recomandări, 
specialiștii vin și un capitol 

nou „Gastrotehnia ali-
mentelor”, care explică ce 
modifi cări suferă produsele 
alimentare în timpul pre-
parării prin diverse tehnici 
culinare. Meniurile prevăd 
ca raţia alimentară să co-
respundă vârstei copilului, 
iar regimul să fi e alcătuit 
din patru-cinci mese pe zi. 

De asemenea, acesta trebu-
ie să fi e variat, iar aceleași 
bucate nu se vor repeta 
în timpul zilei sau săp-
tămânii. Raportul dintre 
proteine, lipide și glucide 
trebuie să fi e de 1:1:4. 
Carnea, laptele, pâinea, 
inclusiv din făină integrală, 
cerealele, zahărul (limitat 

până la maximum 5% din 
totalul de energie), untul 
de vacă, uleiul de fl oarea 
soarelui, legumele și fruc-
tele vor fi  incluse zilnic în 
meniul copiilor. De altfel, 
la prepararea bucatelor se 
va da preferinţă produselor 
integrale faţă de cele rafi -
nate: făină integrală, paste 
făinoase integrale și crupe 
integrale.

Precizăm că responsabi-
lii de sănătate au decis să 
modifi ce meniurile copiilor, 
după ce un grup de părinţi 
au alertat autorităţile, prin 
mai multe instituţii media, 
precum că micuţii mănân-
că produse nesănătoase, 
zaharuri și grăsimi. În 
urma unei investigaţii mai 
ample, Ministerul Sănătăţii 
a dispus interzicerea cărnii 
procesate și mezelurilor 
din instituţiile de învă-
ţământ general și a creat 
un grup de lucru care să 

revadă normele fi ziologice 
de nutrienţi, precum și să 
creeze recomandări noi, 
îmbunătăţite, ale meniu-
rilor copiilor de la școli și 
grădiniţe.

Din grupul de lucru, 
care au elaborează aces-
te recomandări, au făcut 
parte mai mulţi specialiști 
din sănătate publică, un 
tehnolog alimentar, un 
medic pediatru, precum și 
doi părinţi, care au venit cu 
mai multe sugestii. În cele 
din urmă, zilele trecute, 
proiectul a fost făcut pu-
blic, iar cei interesaţi se pot 
expune asupra lui. Totoda-
tă, proiectul mai vine cu un 
set de recomandări privind 
felul în care părinţii își pot 
educa copiii să mănânce 
sănătos.

După dezbaterile publi-
ce, proiectul va fi  propus 
Guvernului spre aprobare.

Sursa: e-sanatate.md

SPITALELE PRIVATE 
DIN MOLDOVA VOR PUTEA 
SĂ TRATEZE BOLNAVII 
DE CANCER

Toată săptămâna care s-a scurs 
am luptat cu temperaturile toride. 
Meteorologii au anunţat și un Cod 
Galben de caniculă pentru a avertiza 
asupra temperaturilor incendiare, 
care pe alocuri s-au ridicat până la 
+36°C. Cu toate că în zilele de odihnă 
aerul se va mai răci ușor, pe parcursul 
săptămânii care urmează, se pare că 
la fel va fi  insuportabil de cald. Într-un 
cuvânt, suntem în lina lui cuptor! Și așa 
cum sănătatea e în mâinile noastre, 
specialiștii afi rmă  că dacă recurgem la 
o dietă specială pe timp de vară, putem 
diminua efectele negative ale caniculei 
asupra organismului nostru. Un păhar 
cu apă, cu sau fără gheată, nu trebuie 
să iţi lipsească în zilele fi erbinţi. La 
fel de importantă este, însă, și dieta, 
pentru că o bună parte din hidratarea 
necesară o poţi obţine și din alimentele 
pe care le consumi.

Apa este esenţială, nu numai pen-
tru că iţi dă senzaţia de bine când afara 
e cald, dar și pentru că “unge” mecanis-
mele corpului, astfel încât să funcţio-
neze perfect. Pentru că organismul nu 
stochează apa, trebuie sa ai grijă să 
îi suplimentezi mereu rezervele. Nu 
exista un ghid foarte clar al necesarului 
de apă pe zi. În timp ce unii vorbesc de 

2 litri de lichide, alţii spun că singurul 
indicator pentru cantitatea pe care 
trebuie să o bei este setea. În funcţie 
de anotimp, masa musculară, activităţi 
fi zice și dietă, fi ecare are nevoie de 
cantităţi diferite de apă pentru ca să se 
simtă bine. 

DIETA DE CANICULĂ. 
MĂNÂNCĂ ALIMENTELE POTRIVITE 
PENTRU HIDRATARE
     Alimentele sunt deseori trecute cu 
vederea ca fi ind o sursă bună de hidra-
tare. Totuși, mesele ne pot aduce, in 
medie, până la 20% din fl uidele de care 
organismul are nevoie. Si chiar mai 
mult dacă alegi alimente bogate în apă.

- Fructele sunt alegeri răcoritoare 
care echivalează uneori cu un păhar de 

apă. O banană este compusă din 74% 
apă, o pară are 84% apă, iar pepenele 
roșu are 92% apă. O cantitate mare 
de apă se găsește și în grepfrut și 
căpșune.

- Și legumele intră în categoria 
alegerilor bune atunci când cauţi să te 
hidratezi prin mesele tale. De exemplu, 
salata iceberg are 96% apă, la fel și 
castravetele, iar ridichile au 95%. Peste 
90% apă conţin și dovleceii, spanacul, 
ardeii grași sau roșiile.

- Lactatele pot fi  incluse și ele pe 
lista alimentelor bune pentru hidratare. 
Iaurtul are, de exemplu,  89 procente 
apă  și brânzeturile tari pot avea in 
compoziţie circa 40% apa. 

- In plus, pe lista alimentelor care 
aduc apă în organism poţi adăuga și 
cărnurile slabe sau ouăle. 

Alimentele pot oferi, in medie, 20% 
din necesarul de apă zilnic și pentru că 
stimulează consumul de lichide. Mai 
mult decât atât, alimentele au un aport 
de minerale, precum sodiu sau potasiu, 
care ajută organismul să păstreze apă, 
scrie foodstory.stirileprotv.ro

CUM INFLUENŢEAZĂ 
GĂTITUL CANTITATEA 
DE APĂ DIN ALIMENTE

Apa este un ingredient important 
în bucătărie, chiar dacă, de multe ori, 
nu o privim așa. Este mediul în care 
se gătesc perfect pastele, orezul sau 
cușcușul, transformându-le din ingre-
diente uscate în unele comestibile, prin 
absorbţia de apă. În cazul cărnurilor, 
prepararea termică duce la pierderea 
unei părţi din apa conţinută. Proteinele 
din cărnuri se coagulează la căldură, iar 
asta va duce la eliminarea a 20-30% din 
conţinutul de apă original. Dar chiar și 
așa, cărnuri precum cea de pasăre sau 
pește rămân cu sufi cientă apa pentru a 
contribui la aportul de lichide.

Alte ingrediente sunt imune în 
faţa preparării termice. Legumele, de 
exemplu, nu pierd prea multa apa prin 
gătire.

ALTE SFATURI PE VREME 
DE CANICULĂ MAI MULT
SAU MAI PUŢIN  CUNOSCUTE 

°Păstrează răcoarea în casă. °În 
timpul zilei, ţine închise geamurile, tra-
ge jaluzelele și draperiile. Dacă vrei să 
aerisești, fă-o dimineaţa devreme sau 
noaptea. °Nu găti ziua -  bucătăria se 
va transforma într-o adevărată saună. 
°Dacă stai în casă pe parcursul întregii 
zile poţi încerca să-ţi uzi părul fără să-l 
mai usuci. Acest sfat poate fi  urmat cu 
o singură condiţie: să nu stai în curent. 
°Înlocuiește cafeaua cu ceaiuri reci, 
neîndulcite, evită să consumi dulciuri. 
°Alege haine largi, de culoare deschisă. 
°Poartă ochelari de soare, pălărie sau 
folosește o umbrelă de soare. °Nu 
te farda! Transpiraţia descompune 
fardurile: se întind, curg și intră în piele. 
°Mănâncă bomboane mentolate. Gustul 
lor este proaspăt și răcoritor. Dacă, din 
când în când, bei și puţină apă efectul 
de răcoare va fi  maxim. °Nu folosi 
pantofi  cu toc. Efortul de a merge te va 
supraîncălzi și mai tare.  °În mijloacele 
de transport în comun căldura este de 
nesuportat. Pentru o bună protecţie, 
este obligatoriu să ai la tine o sticlă cu 
apă sau ceai. Consumă câte puţin, chiar 
dacă nu ţi-e sete. °Evită hainele strâm-
te. Optează pentru îmbrăcăminte din in 
sau bumbac. °Nu folosi antiperspirante 
în exces. Acestea diminuează capaci-
tatea organismului de a transpira și de 
a se răcori. Un truc naturist: pentru a 
elimina mirosul neplăcut al transpiraţi-
ei, tamponează-te la subraţ cu o soluţie 
din bicarbonat de sodiu și apă. 

Sursa: click.ro

În scopul creșterii ratei supravie-
ţuirii pacienţilor cu maladii onco-
logice, Guvernul a susţinut o iniţia-
tivă legislativă prin care permite și 
spitalelor private să trateze cancerul, 
nu doar Institutului Oncologic. 

În prezent, Institutul Oncologic 
este unica instituţie medicală din ţară 
care acordă asistenţă medicală spe-
cializată în tratamentul cancerului, 
inclusiv prin iradieri ionizate curati-
ve. Anual, în la spitalul oncologic se 
tratează staţionar aproape 25.000 de 
oameni, dintre care 3.500 fac radio-
terapie. Totuși, din 8.400 de pacienţi 
diagnosticaţi cu cancer, numai 2.700 
au benefi ciat de radioterapie, adică cu 
2.500 de pacienţi mai puţin decât se 
cere la nivel internaţional, precizează 
agora.md.

Noul proiect de lege va permite tra-
tarea mai multor persoane cu boli on-
cologice, întrucât bolnavii nu vor mai 
fi  limitaţi la urmarea unui tratament 
la Institutul Oncologic. Odată votat în 
Parlament în două lecturi, proiectul va 
intra în vigoare. 

 NOILE MENIURI PENTRU COPIII DE LA ȘCOLI ȘI GRĂDINIŢE 
SUNT SUPUSE DEZBATERILOR PUBLICE 

Fructe și legume în fi ecare zi, lapte, carne, pește de 
cel puţin două ori pe săptămână, pâine din făină inte-
grală, dar și supe creme din legume s-ar putea regăsi în 
curând pe mesele copiilor de grădiniţe și școli. De altfel, 
micuţii vor consuma doar produse alimentare organice, 
crescute în Moldova și de sezon, iar cele genetic modi-
fi cate sau cu aditivi vor fi  interzise. Mai mult, copii nu 
vor mai mânca alimente prăjite, ci doar fi erte, coapte 
sau înăbușite. Asta își propune Ministerul Sănătăţii, 
care a lansat dezbaterilor publice asupra noilor reco-
mandări metodice cu privire la alimentaţia copiilor din 
instituţiile de învăţământ general. Acestea urmează să 
devină obligatorii imediat ce vor fi  aprobate de către 
Guvern. Acum, conducătorii de școli și grădinile pot 
ţine cont de ele sau le pot ignora.
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AGREMENT

IA MANIA  FESTIVALUL TRADIŢIILOR 
ȘI AL MÂNDRIEI DE NEAM  

CONCURS PRIVIND FINANŢAREA 
PROIECTELOR CULTURALE 

În acest sfârșit de săptă-
mână, Satul Holercani din 
raionul Dubăsari, a găzduit 
o nouă sărbătoare. Festi-
valul artelor născute din 

tradiţii IA MANIA a revenit 
pe malul bătrânului Nistru. 
Participanţii s-au îmbrăcat 
în ie ( iar cei care nu au 
avut una, și-au procurat-o 

chiar aici), și au venit ca 
să se umple de mândrie. 
Mândrie pentru zestrea 
neamului, pentru măreţia 
portului nostru naţional, 
pentru  frumuseţea oame-
nilor noștri. 

În cadrul târgului de 
gastronomie tradiţională 
a avut loc concursul ”Celor 

mai bune sarmale” și al “Ce-
lor mai gustoase plăcinte”. 
De asemenea, unii dintre 
producătorii locali de vinuri 
au servit oaspeţii cu vin se-
lect, de care au ei mai bun!
La târgul de meșteșuguri 
peste 120 de participanţi 
au expus la vânzare obiecte 
de artizanat. Producătorii 

locali și-au prezentat colec-
ţiile de vară, iar 10 tineri 
designeri au prezentat la 
concurs colecţiile inspirate 
din portul tradiţional. La 
eveniment s-au organi-
zat sesiuni, foto, ateliere 
de dansuri tradiţionale, 
ateliere de broderie, ţesut la 
rame, tricotare, prelucrarea 

lânii cu, ateliere pentru co-
pii de confecţionare fl uiere, 
măști populare și ulcioare  
din lut, concurs de pictură 
murală.

Cei mai puternici și mai 
îndrăzneţi s-au luat la trân-
tă pentru marele premiu - 
un berbec.

MUZEUL DIN SATUL CIUCIULENI  
PĂSTRĂM MEMORIA PENTRU 
GENERAŢIILE CARE VIN

Sunt sate în inima Mol-
dovei unde istoria și tradiţia 
sunt păstrate cu sfi nţenie. 
Într-o vizită recentă în 
satul Ciuciuleni din raionul 
Hîncești, am descoperit 
pentru mine Muzeul de Istorie 
și Etnografi e – un lăcaș unde 
timpul parcă s-a oprit, unde 
istoria satului, a ţării, a nea-
mului nu se uită.

Muzeul a fost dat în 
exploatare în anul 2011. În 
câteva camere mici sunt 
adunate exponate  care măr-
turisesc despre istoria satului, 
despre viaţa oamenilor de 
aici, despre îndeletnicirile lor, 

despre portul popular. Chiar la 
intrare am fost întâmpinaţi de 
muzeografa Fionia Buza, care 
ne-a organizat o excursie de 
neuitat prin sălile care păs-
trează vie memoria neamului. 
O oră petrecută aici îţi umple 
sufl etul cu toată puterea, 
hărnicia și  dăruirea neamu-
lui nostru. Aici sunt expuse 
obiecte folosite la muncile din 
câmp, adunate cu grijă, unele 
dăruite de către săteni, altele 
– descoperite întâmplător în 
gospodăriile acestora. Totul – 
de la zestrea miresei și până la 
primul televizor din sat, de la 
războaiele de ţesut și până la 
colecţia numismatică excep-

Ministerul Culturii iniţiază concursul privind 
fi nanţarea din bugetul de stat a proiectelor cultu-
rale ale asociaţiilor obștești pentru anul 2017, în 
conformitate cu  „Regulamentul cu privire la modul 
de fi nanţare din bugetul de stat a proiectelor cul-
turale desfășurate de asociaţiile obștești”, aprobat 
prin Hotărârea Guvernului nr. 834 din 08.10.2014.

Regulamentul stabilește modul de susţinere 
financiară din bugetul de stat a asociaţiilor obștești 
din Republica Moldova în scopul sprijinirii potenţia-
lului creativ, al formării condiţiilor adecvate pentru 
desfășurarea activităţilor culturale promovate de 
societatea civilă și integrarea acesteia în procesul 
de realizare a obiectivelor naţionale în domeniul 
culturii.

Regulamentul stabilește 10 criterii ale fi nanţării 
proiectelor culturale: capacitatea asociaţiei de a realiza 
proiectul; fundamentarea obiectivelor; motivarea 
bugetului; capacitatea asociaţiei de a atrage resurse fi -
nanciare și parteneri; importanţa culturală a proiectului; 
importanţa socială a proiectului; actualitatea proiec-
tului, încadrarea în obiectivele și acţiunile strategiei 

de dezvoltare a culturii naţionale; impactul proiectului; 
durabilitatea proiectului; calitatea mecanismului de 
monitorizare și evaluare a rezultatelor.  Cuantumul 
fi nanţării unui proiect cultural se stabilește până la 50 
% din costul lui general, dar nu mai mult de 100 mii lei 
pentru un proiect. Cuantumul total al alocaţiilor bugeta-
re prevăzute pentru concurs constituie 2 milioane lei.

Pentru elaborarea corectă a proiectului cultu-
ral organizaţiile interesate sunt rugate să consulte 
„Regulamentul cu privire la modul de fi nanţare din 
bugetul de stat a proiectelor culturale desfășurate 
de asociaţiile obștești”. După elaborarea proiectului, 
dosarul de participare va fi  depus prin completarea 
unui formular on-line care se găsește pe pagina web 
a Ministerului Culturii: www.mc.gov.md. Termenul li-
mită de depunere a dosarelor este 15 octombrie 2016.

EVENIMENT

 OBIECTIV TURISTIC

CURIOS

FINANŢARE

În ultima perioadă, Moldova chiar are parte de eveni-
mente frumoase. Festivaluri dedicate fl orilor de levănţi-
că, bostanilor, vinurilor, căpșunelor, covoarelor naţionale 
și meșterilor populari, se desfășoară în satele Moldovei. 
De fapt, genericul acestor evenimente, constituie un bun 
prilej de a invita oamenii în aer liber să se adune în ju-
rul frumoaselor realizări ale neamului, ale poporului, ale 
fi ecărui cetăţean în parte. 

ţională, de la furca de tors și 
până la distincţiile de război ale 
veteranilor din sat – păstrează 
sufl ul vremurilor demult apu-
se. ”Trebuie să ne cunoaștem 
istoria, doar așa vom vi mai 
puternici, mai înţelepţi”, spune 
Fionia Buza. De altfel, meritul 
acestei frumoase Doamne în 
organizarea activităţii muzeului 
este inestimabil! Datorită grijii 
cu care a adunat și cu care 
păstrează exponatele, vizitato-
rii au posibilitatea să se atingă 
cu sufl etul de trecut și istorie.

Aș fi  în stare să povestesc 
la nesfârșit despre frumuseţea 
și măreţia acestui lăcaș cultu-
ral.   Vă îndemn, însă pe toţi, 
dragii mei cititori, să-l vizitaţi. 
Într-o zi de duminică, împre-
ună cu copiii, atunci când vă 
puneţi întrebarea ”Cu ce să-mi 
mai ocup odrasla ca să nu stea 
atât de mult la calculator?”, 
mergeţi în satul Ciuciuleni din 
raionul Hâncești la Muzeul de 
Istorie și Etnografi e. Va fi , cu 
siguranţă,  o duminică de sufl et 
pentru întreaga familie. 

Stela VDOVÎI
(aducem mulţumiri Dnei 

Maria Rotaru, CEA Hîncești)

ÎN INIMA ROMÂNIEI 
SE AFLĂ UN HOTEL 100% ORGANIC 

Ai nevoie de încă un motiv pentru a vizita Ro-
mânia?  Îţi sugerăm să vizitezi uimitoarea cabană 
ecologică: Castelul Valea Zânelor construit doar 
din lut, lemn, nisip, piatră și fân. Așa că, dacă cauţi 
re-crearea unei lumi de basm în viaţa reală atunci 
numaidecât trebuie să ajungi această cabană din 
România.

Construcţia a început în 2014, iar acum se pare 
că este aproape de fi nalizare. Cabana va avea 10 
camere, fi ecare dintre ele cu intrare separată. Castelul 
este construit din lut, lemn, nisip, piatră și fân, toate 
componentele amestecate. Această construcţie 
se declară sută la sută ecologică fără fi nisaje, sau 
facilităţi moderne cum ar fi  vopsea, lac sau aparate 
de aer condiţionat (încălzirea se face prin cu focul în 
cămin). Aici va fi  și un restaurant, în care se servește 
mâncarea locală organică. Până la sfârșitul anului 
2016 castelul va invita primii săi oaspeţi.

Numele cabanei este „Valea Zânelor”. Locul în 
care este construită se afl ă în apropierea Munţilor 

Făgărașului. De asemenea, în Munţii Făgărașului 
(parte a Munţilor Carpaţi) se afl ă cel mai înalt vârf 
montan din România: Vârful Moldoveanu (2544 
metri). Satul din apropierea cabanelor se numește 
Porumbacu de Sus și se afl ă la circa 40 km depăr-
tare de orașul Sibiu, unul dintre cele mai frumoase 
orașe din România. Așa că, în sat cu ușurinţă se 
poate ajunge cu mașina.

În Munţii Făgărașului se afl ă, de asemenea, „cel 
mai bun drum din lume” (potrivit „Top Gear” (2009) – 
cu denumirea Transfăgărășanul.  
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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      7/14/2016

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 10.00 12.00 11.00 10.00 12.00 10.00 8.00 10.00 10.00 12.00 14.00 12.00 8.00 9.00 8.00

Cartofi  -  -   - 1.50 4.50 2.50 - - - - - -  -  -  - 

Cartofi  timpurii 3.00 3.50 3.50 1.50 5.00 3.00 3.00 4.00 3.00 2.50 6.00 5.00 3.00 5.00 4.00

Castraveţi 2.00 6.00 5.00 6.00 7.00 6.00 6.00 8.00 6.00 10.00 14.00 12.00 10.00 12.00 12.00

Ceapă galbenă 3.00 4.00 4.00 3.00 3.50 3.00 5.00 6.00 6.00 5.00 6.00 5.00 5.00 6.00 5.00

Ciuperci Shampinion  -  -   - - - - 22.00 25.00 23.00 - - - 30.00 30.00 30.00

Dovlecei  -  -  - 0.50 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 3.00 5.00 3.00 4.00 5.00 4.00

Gogoşari  -  -  - - - - - - - 45.00 45.00 45.00  -  -  - 

Morcov timpuriu 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 6.00 8.00 7.00 5.00 7.00 7.00 6.00 6.00 6.00

Roşii de seră 9.00 14.00 9.00 6.00 10.00 10.00 8.00 15.00 10.00 6.00 15.00 10.00 4.00 6.00 5.00

Roşii de câmp  -  -   - 6.00 7.00 6.00 - - - - - -  -  -  - 

Sfecla de masa timpurie  -  -  - 3.00 3.00 3.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00  -  -  - 

Usturoi  -  -  - 45.00 45.00 45.00 30.00 50.00 40.00 40.00 60.00 50.00  -  -  - 

Varză timpurie 2.50 3.00 3.00 2.20 3.00 2.50 2.00 2.00 2.00 3.00 5.00 5.00 2.00 2.50 2.00

Vinete  -  -   - 12.00 13.00 13.00 - - - 15.00 17.00 15.00 9.00 10.00 9.00
FRUCTE

Banane  -  -   - - - - 23.00 24.00 23.00 - - - 25.00 25.00 25.00

Caise 5.00 9.00 9.00 6.00 6.00 6.00 4.00 5.00 4.00 8.00 15.00 10.00 12.00 12.00 12.00

Căpşune  -  -  - - - - - - - 35.00 35.00 35.00  -  -  - 

Coacăză neagră 35.00 35.00 35.00 - - - - - - 35.00 35.00 35.00  -  -  - 

Coacăză rosie  -  -  - - - - - - - 25.00 25.00 25.00  -  -  - 

Grepfrut  -  -   - - - - 35.00 50.00 40.00 - - -  -  -  - 

Lămâi  -  -   - - - - 50.00 50.00 50.00 - - -  -  -  - 

Mere 6.00 6.00 6.00 - - - 8.00 15.00 8.00 8.00 10.00 10.00  -  -  - 

Mere Golden  -  -  - - - - 8.00 12.00 8.00 - - -  -  -  - 

Mere Idared  -  -  - - - - 12.00 14.00 12.00 - - -  -  -  - 

Mere Richard  -  -   - - - - 15.00 20.00 15.00 - - -  -  -  - 

Miez de nucă  -  -  - - - - - - - 40.00 75.00 75.00  -  -  - 

Pepene galben (zemos)  -  -  - 12.00 12.00 12.00 - - - 15.00 15.00 15.00 8.00 9.00 8.00

Pepene verde (harbuz) 9.00 9.00 9.00 5.00 7.00 6.00 - - - 7.00 8.00 7.00 5.00 6.00 5.00

Pere  -  -   - - - - - - - 10.00 15.00 12.00  -  -  - 

Piersici 5.00 6.00 5.50 5.00 6.00 5.00 3.00 5.00 4.00 5.00 12.00 8.00 4.00 6.00 5.00

Portocale  -  -   - - - - 15.00 20.00 15.00 - - -  -  -  - 

Prune 8.00 8.00 8.00 - - - - - - 10.00 15.00 10.00  -  -  - 

Prune uscate  -  -  - - - - - - - 30.00 40.00 35.00  -  -  - 

Zmeură  -  -   - - - - - - - 30.00 35.00 35.00  -  -  - 
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CERERI ȘI OFERTE

Responsabilitatea pentru veridicitatea ofertelor plasate aparține 
www.agravista.md

OFERTE COMERCIALE
Perioada 1 - 14 iulie 2016

Mai multe informații găsiți pe www.agravista.md

SE VINDE

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

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

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

OFERTE 
Produs / Serviciu Preţ Cantitate Contacte 

Caise 10 000 
MDL 3 t 

s. Cetîreni, r-ul Ungheni; Telefon: 
+37323641382; Mobil: +37379171730; 
Email: cucut@gmail.com 

Coacaza Neagra 35 MDL 500 kg 
s. Cetîreni, r-ul Ungheni; Telefon: 
+37323641382; Mobil: +37379171730; 
Email: cucut@gmail.com 

Caise 12 000 
MDL 4 t s. Cetîreni, rul Ungheni; Telefon: ; Mo-

bil: ; Email: alozovan@mail.md 

Vinete 25 000 
MDL 3 t 

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

Comercializez 
Floarea Soarelui 
"Lancomca" 

7 000 
MDL 3 t ; Telefon: 25473211; Mobil: 0684992; 

Email: mursaanatolii@mail.ru 

purcei 50 unităţi or. Drochia; Telefon: 068119714; Mobil: 
; Email: serio@jcm.mail.ru 

scrofi te pentru 
însămîntare 20 unităţi or. Drochia; Telefon: 068119714; Mobil: 

; Email: serio@jcm.mail.ru 

porci 1 unităţi or. Drochia; Telefon: 068119714; Mobil: 
; Email: serio@jcm.mail.ru 

carne de porc 0 kg or. Drochia; Telefon: 068119714; Mobil: 
; Email: serio@jcm.mail.ru 

Comercializez Grâu 2 500 
MDL 40 t ; Telefon: 258-63225; Mobil: 69260378; 

Email: vescasergiu@mail.ru 

Comercialzez Po-
rumb 

2 500 
MDL 100 t ; Telefon: 258-63225; Mobil: 69260378; 

Email: vescasergiu@mail.ru 

Comercializez 
Mere cu sortul de 
"Golden, Aidared, 
Semerenco" 

4 000 
MDL 200 t ; Telefon: 258-63225; Mobil: 69260378; 

Email: vescasergiu@mail.ru 

Comercializez Pru-
ne "Stanley" 

4 000 
MDL 40 t ; Telefon: 258-63225; Mobil: 69260378; 

Email: vescasergiu@mail.ru 

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

Comercializez Har-
pasică 

15 000 
MDL 10 t ; Telefon: 258-63225; Mobil: 69260378; 

Email: vescasergiu@mail.ru 

ceapa din seminte 
Stuttgart 4 t 

Chetrosu, Drochia, Republica Moldo-
va; Telefon: +373 251 27032; Mobil: ; 
Email: drtudor@yahoo.com 

Comercializez Pomi 
altoiţi de "Prune" 

12 000 
MDL 

15 000 
unităţi 

; Telefon: 258-63225; Mobil: 69260378; 
Email: vescasergiu@mail.ru 

cartofi  2 t ; Telefon: ; Mobil: ; Email: gdascal@
mail.md 

ardei 1 500 kg ; Telefon: ; Mobil: ; Email: gdascal@
mail.md 

Comercializez pro-
duse animaliere 200 kg 

s.Cîietu,r.Cantemir; Telefon: 
029892538; Mobil: 060875306; Email: 
para.m@mail.md 

Baloate 30 MDL 200 unităţi ; Telefon: ; Mobil: 060078043; Email: 
mirzacv@mail.ru 

Nucă în coarjă 35 MDL 100 kg 
Orhei; Telefon: +373 235 21319, +373 
794 26001; Mobil: 079426001; Email: 
nbadan@mail.ru 

Продаем на 
экспорт овощи и 
фрукты 

0 t ; Telefon: ; Mobil: 068601189; Email: 
vlauviaimpex@inbox.ru 

Vind Capre de rasa 
Saanen mulgatoare 17 800 € 142 l 

costiujeni 53; Telefon: 068167368; 
Mobil: 068167368; Email: eliseiole-
sea1987@mail.ru 

vind lapte de capra 
angro 1 000 l 

costiujeni 53; Telefon: 068167368; 
Mobil: 068167368; Email: eliseiole-
sea1987@mail.ru 

capre de rasa Saa-
nen mulgatoare 142 cap 

costiujeni 53; Telefon: 068167368; 
Mobil: 068167368; Email: eliseiole-
sea1987@mail.ru 

Ulei 4 000 l 
r. Floresti, s. Bahrinesti; Telefon: 
078390676; Mobil: 078390676; Email: 
vitafl orgrup@yahoo.com 

Grău 2 400 
MDL 150 t 

s. Sarata Veche, rainul Falesti; Telefon: 
+37325964275; Mobil: +37369128189; 
Email: nrarancean@mail.ru 

CERERI
Produs / Serviciu Preţ Cantitate Contacte 

fl oarea soarelui 0 t 

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

soia 0 t 

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

rapita 0 t 

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

Cumpar,Rapit,Orz
,Griu,Mazare,Grau
nte,Rasarita,prin 
transfer si ches,de 
la 25 tone in sus, 

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

Cumpar Griu 
1.90,2.30,Orz 
1.80,2.20,Mazare 
4.50,5.20,Rapita 
numai prin transfer 
6.90. 

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

Покупаем меласса 
свекловичная. 
Поставка по 
железной дороге. 

63 000 $ 2 000 t ; Telefon: ; Mobil: 067700995; Email: 
vlauviaimp@mail.ru 

Покупаем Ячмень 
яровой 0 t ; Telefon: ; Mobil: 068601189; Email: 

vlauviaimpex@inbox.ru 

Покупаем 
Ячмень,пшеницу 
фуражную, итд 

 0 t ; Telefon: ; Mobil: 068601189; Email: 
vlauviaimpex@inbox.ru 

pere Email: victorleahu@yahoo.com 
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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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