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SA ÎNCHEIAT
Agenţia de Intervenţie și Plăti pentru Agricultură a anunţat stoparea recepţionarii cererilor pentru acordarea subvenţiilor, începând
cu data de 27 septembrie curent, în conformitate cu punctul 175
din „Regulamentul cu privire la repartizarea mijloacelor fondului de
subvenţionare a producătorilor agricoli pentru anul 2016”.

GUVERNUL ŞIA ASUMAT
RĂSPUNDEREA
PE ŞAPTE LEGI CHEIE
PENTRU ACORDUL CU FMI

2

IMPORTUL DE CARNE DIN UCRAINA,
A FOST INTERZIS

AVIZ DE SELECTARE A GRUPELOR
DE AGRICULTORI
în cadrul proiectului ”Promovarea lanţului
valoric horticol și inclusiv în Armenia,
Kazahstan, Georgia și Moldova

ÎN LEGĂTURĂ CU PESTA PORCINĂ
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”ESTE TIMPUL
CA ŞI ÎN REPUBLICA
MOLDOVA SĂ FIE
ELABORATE
PROGRAME SPECIALE,
DESTINATE FEMEILOR
DIN MEDIUL RURAL”
Interviu Daniela Cuzicov, specialist Gender
în cadrul ”AGROinform”
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MOBILIZARE MAXIMĂ PENTRU
PREVENIREA RĂSPÂNDIRII
PESTEI PORCINE PE TERITORIUL
REPUBLICII MOLDOVA
Autorităţile iau măsuri

INTOXICAŢIA ALIMENTARĂ:
cauze, simptome, masuri
de prim-ajutor
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Cabinetului de miniștri, a adoptat, în
ședinţa de miercuri, 28 septembrie, decizia
care prevede interzicerea temporară a importului din Ucraina a animalelor receptive la virusul pestei porcine africane (porcii domestici
și mistreţi), a materialului seminal, a cărnii,
preparatelor, produselor și subproduselor
de origine animală provenite de la animale
receptive la virusul pestei porcine africane,
precum și a materiei prime pentru furaje.
Decizia este urmare a ședinţei Comisiei
pentru Situaţii Excepţionale a Republicii

Moldova din 27 septembrie 2016, care a
fost convocată de Premierul Pavel Filip și
la care a fost aprobat Planul de măsuri privind prevenirea răspândirii pestei porcine
africane pe teritoriul Republicii Moldova.
Documentul prevede, între altele, că Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor
va coordona acţiunile de prevenire a răspândirii pestei porcine africane pe teritoriul ţării noastre și va asigura fondurile
necesare pentru desfășurarea activităţilor
în vederea controlului virusului.

Deja joi, 29 septembrie, Ministerul
Agriculturii și Industriei Alimentare a
desfășurat o ședinţă de lucru referitor la
depistarea primelor focare de pestă porcină
africană pe teritoriul Republicii Moldova.
Autorităţile dau asigurări că deocamdată
nu există pericol de epidemie de pestă,
precizând că starea de epidemie se declară
atunci când sunt infectate peste 30% din
animale.
Au fost iniţiate un set de măsuri pentru
a preveni răspândirea focarelor.

Vă puteţi abona la ziarul nostru
la toate oficiile poştale din ţară
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GUVERNUL ŞIA ASUMAT RĂSPUNDEREA
PE ŞAPTE LEGI CHEIE PENTRU ACORDUL CU FMI
Cabinetul de miniştri
s-a întrunit, la 26 septembrie 2016, într-o şedinţă
specială pentru a lua o
serie de decizii de importanţă primordială. Premierul Pavel Filip a explicat
necesitatea convocării şedinţei în cauză prin dorinţa de a continua acţiunile
hotărâte în reformarea
unor domenii strategice,
consolidarea stabilităţii
economice și sociale a
statului, dar și ţinând cont
de agenda de lucru convenită cu Fondul Monetar
Internaţional(FMI) pentru
a obţine aprobarea acordului de finanţare la ședinţa
din octombrie.

Astfel, Guvernul a luat
decizia de a-și angaja
răspunderea în faţa Parlamentului pentru şapte
legi. Este vorba de legi
extrem de importante care

DEPUTAŢII AU VOTAT REFORMA
INSTITUŢIILOR DE CONTROL
Proiectul de lege ce vizează reducerea numărului
instituţiilor cu funcţie de
control a fost votat astăzi de
majoritatea deputaţilor din
plen, în lectură finală.
Este vorba despre modificări la actele legislative ce
reglementează activitatea
instituţiilor cu funcţii de
control care are drept scop
reducerea poverii administrative asupra mediului de afaceri, eliminarea abuzurilor și
transparentizarea controlului
de stat. Documentul va intra
în vigoare din data aprobării.
Prevederile acestuia urmează a fi implementate într-o
perioadă de șase luni.
Astfel, numărul instituţiilor cu funcţii de control și de
reglementare va fi redus, iar

funcţiile acestora - comasate
după domeniile specifice și
tipurile de riscuri. Din 34 de
instituţii de control existente în prezent, vor rămâne
doar 11, precum şi 5 regulatori independenţi - ANRE,
ANRCETI, Curtea de Conturi,
CCA şi Consiliul Concurenţei.
Astfel, va fi exclusă dublarea
ariilor de competenţă. Vor fi
exectuate planuri anuale de
control, mai transparente.
Totodată, menţionăm
că moratoriul controalelor de stat expiră la
finele lunii curente. Astfel,
din data de 1 octombrie,
controlalele de stat vor
putea fi efectuate din nou
fără a solicita permisiuni
din partea Ministerului
Economiei.
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Comanda nr. 617

vizează consolidarea și curăţarea sectorului bancar,
în așa fel încât să nu mai
poată avea loc situaţii ca
cele din trecut, dar este
vorba și de legi privind

bugetul de stat. „Toate
aceste legi au fost adoptate în formula validată de
FMI, s-a lucrat împreună
cu ei, inclusiv până astăzi
dimineaţă, iar modalitatea
de aprobare a acestor legi
prin asumarea răspunderii a fost coordonată cu
cei de la Fondul Monetar
Internaţional, cât şi cu
majoritatea parlamentară. Suntem în situaţia
să mergem pe angajarea
răspunderii doar din motivul că n-avem prea mult
timp la dispoziţie, or dacă
mergem pe formula clasică, ar însemna să pierdem
încă câteva săptămâni, a
precizat Pavel Filip, menţi-

onând că Moldova nu îşi
poate permite acest lucru
dacă vrea şi deblocarea
finanţării UE. Prim-ministrul a adăugat că angajarea răspunderii este susţinută plenar de majoritatea
parlamentară.
Documentele pentru
care Guvernul şi-a asumat răspunderea sunt:
Legea pentru redresarea și
rezoluţia băncilor, Legea
privind modificarea și completarea unor acte legislative, conexă cu proiectul de
lege pentru redresarea și
rezoluţia băncilor, Legea cu
privire la Depozitarul central al valorilor mobiliare
şi Legea privind emisiu-

nea obligaţiunilor de stat
în vederea executării de
către Ministerul Finanţelor a obligaţiilor de plată
derivate din garanţiile de
stat nr.807 din 17.11.2004
și nr.101 din 01.04.2015.
Totodată, au fost aprobate
un şir de modificări şi completări la Legea bugetului
de stat, Legea bugetului
asigurărilor sociale de stat
şi Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul curent.
Deja la 27 septembrie,
Proiectele pentru care
Executivul și-a asumat
răspunderea, au fost
publicate în Monitorul
Oficial.

MOLDOVA VA PRIMI 15 MILIOANE DE EURO DIN PARTEA UE
Premierul Republicii Moldova, Pavel
Filip, și Comisarul european pentru
politica de vecinătate şi negocieri pentru extindere, Johannes Hahn, aflat la
începutul acestei săptămâni în vizită
în ţara noastră, au semnat un Acord
de finanţare pentru reforma administraţiei publice în Republica Moldova,
în valoare de 15 milioane de euro.
Înainte de semnarea acordului, cei
doi au avut o întrevedere care, spune
Pavel Filip, s-a axat pe „traiectoria
noastră principală”: agenda de reforme
și integrarea europeană. Filip a mulţumit personal comisarului Johannes
Hahn, precizând că ultimul este cel
care a venit cu ideea elaborării unei
foi de parcurs în relaţiia RM-UE.

„Este o mână întinsă din partea
UE Republicii Moldova, atunci când
ţara noastră a nimerit într-o criza de
imagine și aceată foaie de parcurs

ne-a oferit posibilitatea să ne recredibilizăm în faţa partenerilor din UE,
prin măsurile care au fost realizate de
către noi”, a subliniat premierul.

ÎMPRUMUT DE 52,5 MLN DE EURO
PENTRU CALEA FERATĂ DIN MOLDOVA
Banca Europeană de Investiţii
(BEI) a acordat un credit în valoare de 52,5 milioane de euro pentru
Calea Ferată din Moldova. Acordul
de finanţare a fost semnat astăzi de
către ministrul Transporturilor, Iurie
Chirinciuc și șeful oficiului BEI în
Republica Moldova, Antonio Castilllo.
Proiectul de finanţare este din 2014,
însă pentru a beneficia de bani era
nevoie de semnarea contractului de
finanţare. Suma totală a împrumutului este de 105 mln de euro, inclusiv creditul de 50 de mln din partea
Băncii Europene pentru Reconstrucţie și Dezvoltare (BERD).
„Suntem pe ultima sută de metri
pentru a negocia tenderul pentru
procurarea locomotivelor, dar până nu
era semnat contractul nu puteam beneficia de locomotive”, a declarat Iurie
Topală, directorul CFM, subliniind că
vor fi procurate în jur de 15 unităţi.
Potrivit acestuia, 50% din bani vor fi
folosiţi pentru procurarea locomotivelor, iar ceilalţi 50% pentru reabilitarea infrastructurii: șinele, traversele
etc. „Banii vor fi viraţi câștigătorului

licitaţiei ca să excludem toate suspiciunile”, mai adaugă Topală.
Menţionăm că negocierile cu
Banca Europeană de Investiţii pentru
semnarea contractului de co-finanţare a proiectului în egală măsură cu
BERD au fost finalizate în luna iunie
a.c.. Bugetul total al proiectului de de
restructurare a „Căii Ferate din Moldova” constituie 105 milioane de euro
(BERD+BEI).
De asemenea, au fost semnate și
două acorduri trilaterale de asistenţă

tehnică nerambursabilă între Guvernul RM, reprezentat de MTID, CFM și
BERD, și anume: În sumă de 5 mln
euro din Fondul de Investiţii de Vecinătate al UE (NIF) pentru a co-finanţa
achiziţionarea de locomotive noi, ratificat prin legea nr.43 din 25.03.2016 și
unul în sumă de 250 mii de euro din
Fondul special al acţionarilor BERD
pentru implementarea sistemului informaţional de management energetic
(EMIS), ratificat prin Legea nr.17, din
03.03.2016
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MOLDOVA VA ANULA COTELE LA IMPORTUL
PRODUSELOR UCRAINENE LACTATE ŞI DIN CARNE

EDITORIAL

Stela VDOVÎI
Redactor-șef

ȘTIREA SĂPTĂMÂNII
ȘI STATISTICA DINTOTDEAUNA…
Fără îndoială, știrea acestei săptămâni este anunţul făcut
de către Agenţia de Intervenţii și Plăţi pentru Agricultură,
privind stoparea recepţionarii cererilor pentru acordarea
subvenţiilor, începând cu data de 27 septembrie curent.
Anul acesta, iată așa-i! Cu multă transparenţă pe platforma
on-line a Agenţiei de Intervenţii și Plăţi pentru Agricultură,
care fixează că la data încheierii procesului de recepţionare
a dosarelor au fost depuse 2668 de cereri de finanţare prin
intermediul măsurilor și submăsurilor de sprijin, în sumă
totală de 432 milioane 236 mii lei. Potrivit Regulamentului
de subvenţionare din anul acesta, AIPA a recepţionat cereri
doar în limita fondului disponibil. Primirea dosarelor nu a
durat nici două luni, începând la data de 5 august, mai târziu
ca niciodată, iată că s-a și sfârţit. Astfel, agricultorii care
au reușit să ajungă la AIPA la timp, de acum încolo vor trăi
cu griji, în așteptarea banilor din fondul de subvenţionare,
pentru sprijinul ramurii prioritare a economiei noastre –
agricultura.
Zilele trecute, apropo, am întâltit un nou comunicat al
Biroului Naţional de Statistică, privind câştigul salarial mediu
al angajaţilor din diferite domenii ale economiei naţionale în
luna iulie, curent. Cică au crescut salariile faţă de aceeași
perioadă a anului trecut cu 8 procente și au constituit în
medie 5274 de lei.
Las pentru altă dată simplul calcul matematic cu privire
la raportul dintre veniturile oamenilor și preţuri, la puterea de
cumpărare și minimul necesar pentru existenţă. Amarul gust
pe suflet mi-l lasă statisticile care lună de lună, trimestru
după trimestru, an de an, atestă negru pe alb că cele mai
mici salarii le au angajaţii din industria agrară, piscicolă sau
silvicultură - în medie 3567 de lei în luna iulie, de exemplu!
Nici știrea săptămânii, nici statisticile dintotdeauna nu ne
dau pretexte să lăsăm mâinile-n jos. Pe câmp mai este roadă,
care trebuie stânsă. Producţia trebuie vândută, prelucrată,
ţara trebuie hrănită, nu în zadar, agricultura în Republica
Moldova este ramură prioritară a economiei naţionale, dacă
nu grșesc...

Şedinţa Comisiei interguvernamentale moldo-ucrainene de cooperare economică va avea loc pînă la
finele anului curent la Kiev, informează NOI.md. Potrivit unui comunicat al
Ministerului Economiei, acest subiect
a fost examinat în cadrul întrevederii
dintre vicepremierul, ministrul Economiei al Republicii Moldova, Octavian
Calmîc, cu ambasadorul Ucrainei în
Moldova, Ivan Gnatişin, unde a fost
analizat un cerc larg de probleme referitoare la relaţiile comercial-economice între ambele ţări şi perspectivele
dezvoltării lor.
Ivan Gnatişin l-a informat oficial
pe Octavian Calmîc despre decizia

Guvernului de la Kiev de a-l desemna
pe prim-viceprim-ministrul Ucrainei, ministrul Dezvoltării Economice
și Comerţului, Stepan Kubiv, copreședinte al Comisie interguvernamentale moldo-ucrainene de cooperare economică. Calmîc i-a lansat o
invitaţie omologului său ucrainean
de a vizita ţara noastră în luna octombrie, menţionînd că aceasta va fi
atît o oportunitate de a discuta despre stadiul actual al relaţiilor comercial-economice dintre ţările noastre,
cît și o platformă foarte bună pentru
pregătirea agendei ședinţei Comisiei
moldo-ucrainene, care urmează să
se desfășoare pînă la finele anului la
Kiev.

Referindu-se la problema cotelor
la importul produselor lactate, din
carne și ciment din Ucraina, Octavian Calmîc a accentuat că acestea,
cum a și fost stipulat la momentul
aplicării lor, sînt în vigoare pînă la 31
decembrie 2016.

ACORDUL DINTRE MOLDOVA ȘI TURCIA INTRĂ ÎN VIGOARE DE LA 1 NOIEMBRIE.

TOATE TAXELE DE IMPORT VOR FI ANULATE
La 1 noiembrie 2016 intră în vigoare
Acordul de comerţ liber dintre Republica Moldova și Turcia, care are drept scop promovarea comerţului reciproc, dezvoltarea relaţiilor
economice dintre ţări, eliminarea barierelor
în calea comerţului şi extinderea schimburilor comerciale, precum şi crearea condiţiilor
pentru continuarea atragerii investiţiilor, în
special pentru dezvoltarea investiţiilor mixte
în cele două state.
Potrivit Mihaelei Gorban, șef Direcţia
Generală cooperare economică internaţională
din cadrul Ministerului Economiei, Acordul
presupune o serie de avantaje pentru agenţii
economici autohtoni, inclusiv accesul nelimitat,
fără restricţii tarifare la import pe piaţa Turciei
a produselor agricole şi industriale. ”În total,
Republica Moldova şi Turcia vor elimina 99,5% şi
respectiv 100% din taxele cu valoare comercială. Eliminarea taxelor va permite exportatorilor
din Moldova anual să economisească sume
importante graţie taxelor vamale Turciei reduse.
Acordul presupune o liberalizare graduală pentru cele mai sensibile sectoare ale economiei,
totodată punând la dispoziţie și un șir de instrumente de protecţie comercială în conformitate

cu practicile internaţionale”, a menţionat Gorban.
La data intrării în vigoare a Acordului toate
taxele vamale de import, precum și orice taxe cu
efect echivalent aplicate produselor industriale,
vor fi anulate, cu excepţia unor mărfuri industriale originare din Turcia, precum încălţăminte,
mobilier, produse din plastic, etc, pentru care
Republica Moldova a solicitat instituirea unor
perioade de tranziţie de la 3 la 7 ani. În conformitate cu modalităţile agreate de oferire a unui
tratament preferenţial pentru produsele agricole, a fost elaborată lista de concesii agreate de
ambele părţi. Astfel, partea moldavă a fost de
acord să ofere 100% reducere a taxei vamale
MFN în cadrul anumitor contingente tarifare
pentru unele produse sensibile (legume și fructe), însă doar în limita unei anumite perioade pe
parcursul anului (oﬀ-season).

În context, partea turcă a fost de acord
să reconsidere cererile suplimentare ale
părţii moldave cu privire la produsele indicate
în lista menţionată anterior, cu reducerea
în proporţie de 100% a taxei MFN (cu mici
excepţii), precum și a cantităţilor solicitate
suplimentar. Acordul presupune o liberalizare
graduală pentru cele mai sensibile sectoare
ale economiei, totodată punând la dispoziţie
și un șir de instrumente de protecţie comercială în conformitate cu practicile internaţionale.
Acordul de comerţ liber dintre Republica Moldova și Turcia a fost semnat la 11
septembrie 2014, la Chişinău, și intră în
vigoare după ratificarea lui de ambele state.
Conform datelor statistice, pe parcursul
primelor 7 luni ale anului curent, Republica
Moldova a exportat pe piaţa Turciei mărfuri
în valoare de 39,6 milioane USD (3,7% din
total exporturi autohtone), cu 7 la sută
mai mult comparativ cu perioada similară a
anului 2015. La capitolul importuri, în primul
semestru al anului curent, din Turcia au fost
importate mărfuri în valoare de 152 milioane
USD, cu 13,7% mai puţin decât în primele
șase luni ale anului trecut.

CONCURS DE SELECTARE A COMPANIEI
CARE VA BENEFICIA DE COLECTOARE SOLARE

MOLDOVA A ADERAT LA ACORDUL OMC
PRIVIND ACHIZIŢIILE PUBLICE

Ministerul Economieia
lansat concursul de selectare
a agentului economic care
va beneficia de echipamentul
de producere a colectoarelor
solare pe teritoriul Republicii
Moldova. Doritorii pot depune
dosarele în decursul a trei
săptămâni.

Aderarea Republicii Moldova
la Acordul Organizaţiei Mondiale
a Comerţului privind achiziţiile
publice constituie nu doar îndeplinirea unui din angajamentele
cheie a ţării noastre asumat la
momentul aderării la OMC, dar
și o posibilitate de acces la o
piaţă în valoare de până la 1,7 de
trilioane USD anual, disponibile
în cadrul Acordului.

Agenţia pentru Eficienţă
Energetică și Fondul pentru
Eficienţă Energetică caută
compania privată, care pe parcursul a 18 luni, în cooperarea
directă cu agenţia și cu experţii
din domeniu va contribui la
implementarea şi promovarea
tehnologiilor în domeniul energiei regenerabile prin instalarea
şi menţinerea proiectului
demonstrativ de producere a
colectoarelor solare cu tuburi
vidate.
Ministrul Economiei,

Octavian Calmîc a declarat că
ajutorul oferit în cadrul acestui
proiect este în sumă de 5,5
milioane lei, fiind oferit de
Ambasada Poloniei.
Activităţile proiectului se
vor axa pe punerea în funcţiune a unei linii de producere a
colectoarelor solare, acordarea
susţinerii necesare companiei
locale pentru iniţierea afacerii
de producere şi comercializare,
certificarea procesului tehnologic
şi instruirea personalului tehnic.

Declaraţia a fost făcută de
viceprim-ministrul, Octavian
Calmîc, ministru al Economiei, în
cadrul conferinţei internaţionale
„Aderarea la Acordul privind Achiziţiile Guvernamentale în cadrul
Organizaţiei Mondiale a Comerţului: provocările de implementare
și beneficiile scontate”, organizată
de Ministerul Finanţelor și Banca
Europeană pentru Reconstrucţii și
Dezvoltare (BERD). Potrivit vicepremierului Octavian Calmîc, aderarea la Acordul privind achiziţiile

publice constituie o oportunitate
eficientă pentru creșterea nivelului
concurenţei pentru proiectele mari
de infrastructură realizate în ţara
noastră, tratament nediscriminatoriu atribuit pentru toţi furnizorii
participanţi în cadrul procedurilor
achiziţiilor publice acoperite de
către Acord, sporirea gradului de
transparenta si implicit, combaterea corupţiei, precum și eficientizarea managementului resurselor
publice. ”Calitatea de membru la
Acordul respectiv poate fi văzută
nu doar ca un instrument pentru a
îmbunătăţi practicile naţionale ale

achiziţiilor publice și simplificarea
procedurilor aplicate, adiţional,
calitatea de membru oferă operatorilor moldoveni posibilitatea
de a participa în cadrul licitaţiilor
organizate de către cele 46 state
membre la Acord”, a accentuat
ministrul Economiei.
În opinia lui Pirkka Tapiola,
șeful Delegaţiei UE în Moldova,
aderarea Republicii Moldova la
Acordul Organizaţiei Mondiale
a Comerţului privind achiziţiile
publice este salutată și de Uniunea
Europeană, care consideră acest
fapt drept o realizare a Guvernului

în procesul de transformare a
acestui domeniu în unul transparent și deschis. ”Acum avem un
obiectiv comun – să dezvoltăm
achiziţiile publice, transformândule într-un sistem eficient, transparent și cu posibilităţi de acces
la licitaţiile internaţionale pentru
agenţii economici din Republica
Moldova. Uniunea Europeană va
continua să ofere suport tehnic
și expertiză pentru realizarea
obiectivelor asumate de Republica
Moldova în implementarea acestui
important document”, a menţionat
oficialul european.
Republica Moldova a devenit
membră cu drepturi depline la
Acordul Organizaţiei Mondiale a
Comerţului privind achiziţiile publice
prin prezentarea la 22 iunie 2016 la
sediul OMC din Geneva a Instrumentului de ratificare a documentului în cadrul unei ceremonii speciale
cu participarea reprezentanţilor
celor 164 de state membre.
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MAIA SE ALINIAZĂ CONCEPTULUI „ONE HEALTH”
Ministrul Eduard Grama a
participat la ”Conferinţa Europeană Inter-Regională 2016 ONE
HEALTH” care s-a desfășura la
București, în perioada 22-24
septembrie. Conceptul promovat prin intermediul conferinţei
”ONE HEALTH” presupune coordonarea eforturilor de asigurare
a unei dezvoltări simultane a
mediului înconjurător, sănătăţii
animale și umane.
Unul din principalele subiecte
al conferinţei l-a constituit
siguranţa alimentelor și medicina
nutriţională. Promovarea măsu-

rilor ce asigură un grad înalt al
siguranţei alimentelor, și implicit,
a sănătăţii publice constituie

unul din obiectivele prioritare în
activitatea Ministerului Agriculturii
și Industriei Alimentare.

Programului vizitei a inclus
întrevederi cu Achim Irimescu, Ministru al Agriculturii și

PARLAMENTUL A APROBAT RATIFICAREA ACORDULUI DE FINANŢARE
ADIŢIONALĂ ÎN CADRUL PROIECTULUI MACP
Ratificarea Acordului de
finanţare (a doua finanţare
adiţională) dintre Republica
Moldova şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare în
vederea realizării Proiectului
„Agricultura Competitivă” a fost
aprobată de către legiuitori în
cadrul ședinţei Parlamentului care a avut loc, vineri, 23
septembrie.
Acordul prevede alocarea
Republicii Moldova a unui credit
în valoare de 10 milioane dolari
SUA. Obiectivul Proiectului
vizează sporirea competitivităţii
sectorului agroalimentar al
ţării prin susţinerea procesului
de modernizare a sistemului
de management al securităţii
alimentare; facilitarea accesului pe piaţă pentru agricultori,
precum şi integrarea practicilor
de agro-mediu şi de gestionare
durabilă a terenurilor. Finanţarea
adiţională presupune extinderea
activităţilor care au înregistrat succese considerabile, în

special, în cadrul Componentei 2
a Proiectului: „Îmbunătăţirea potenţialului de acces la pieţe”. De
asemenea, Acordul de Finanţare
Adiţională presupune o restructurare a proiectului, în vederea
realocării mijloacelor rămase
din Componenta 5: „Compensaţii
pentru susţinerea vânzărilor” la
Componenta 1: „Consolidarea
managementului siguranţei
alimentelor”.
În discursul său, viceminis-

trul Iurie Ușurelu a menţionat:
„Din suma totală de 10 milioane
dolari SUA, 8 milioane vor fi
direcţionate pentru investiţii în
infrastructura post-recoltare.
Spre deosebire de prima etapă,
a doua finanţare adiţională include două compartimente noi:
apicultura, precum și colectarea
și procesarea laptelui. Totodată,
pentru susţinerea grupurilor
de producători de succes în
vederea sporirii competitivităţii,

precum și pentru a le permite
acestora să atragă noi membri,
un grup de producători va putea
primi granturi consecutive,
astfel încât valoarea cumulativă
a acestora să nu depășească
plafonul maxim permis, 350.000
dolari SUA.”.
Implementarea acestui acord
de finanţare adiţională pentru
proiectul ”Agricultura Competitivă în Moldova” este preconizată
începând cu 1 septembrie 2016
până la 30 iunie 2019. Maturitatea împrumutului este de 20 ani,
taxa de angajament – 0,5%, taxa
de deservire – 0,75% și dobânda
- 1,25%, perioada de graţie 5 ani.
De asemenea, în cadrul
ședinţei deputaţii au aprobat
modificarea și completarea Legii
privind identificarea și înregistrarea animalelor și legii privind
activitatea sanitar-veterinară.
Totodată, au fost aprobate modificări și completări la Legea cu
privire la stabilirea principiilor și
a cerinţelor generale ale legislaţiei privind siguranţa alimentelor.

DIRECTORII INSTITUŢIILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL
TEHNIC CONVOCAŢI ÎN ȘEDINŢĂ

Rezultatele admiterii
pentru anul de studii 20162017 precum și performanţele
obţinute de elevi la examenele
de bacalaureat, au fost discutate în cadrul unei ședinţe
a ministrului Eduard Grama
cu directorii instituţiilor de
învăţământ profesional tehnic
din subordinea Ministerului.
Ministrul a solicitat explicaţii
directorilor privind rata scăzută

de promovabilitate a examenelor, precum și referitor la măsurile care se întreprind pentru
a redresa situaţia. „Aceste
cifre arată rezultatul muncii
dumneavoastră”, a menţionat
Eduard Grama.
Directorii au explicat că
una din probleme este lipsa
cadrelor didactice calificate
care să pregătească elevii
pentru examenele de BAC,
precum și testele foarte dificile.

Potrivit managerilor, profesorii
sunt disponibili să facă ore
adăugătoare pentru a asigura
necesarul de cunoștinţe elevilor
absolvenţi.
De asemenea, ministrul a
menţionat că este important de
a oferi tinerilor o garanţie a faptului că după finisarea studiilor
vor putea fi încadraţi în câmpul
muncii.
La rândul său, șefa Direcţiei
știinţă, formare profesională
și extensiune rurală, Rodica
Reșitca, a menţionat că urmează a fi efectuate și evaluări interne în ce privește disciplinele
de cultura generală și nu numai
la cele de specialitate.
În concluzie, ministrul Eduard Grama a solicitat managerilor instiuţiilor să fie informat
semestrial despre mersul
redresării situaţiei create și
prezentarea Direcţiei știinţă,
educaţie și extensiune rurală a
Planului de activitate elaborat
în baza Direcţiilor prioritare de
activitate a instituţiilor de în-

văţămînt profesional tehnic din
subordine, 2016-2017, aprobate
prin ordin.
În subordinea Ministerului
Agriculturii și Industriei Alimentare sunt 8 instituţii de învăţământ profesional tehnic: Centrul
de Excelenţă în Horticultură și
Tehnologii Agricole din Ţaul,
Centrul de Excelenţă în Viticultură și Vinificaţie din Chișinău,
Colegiul Agroindustrial ,,Gheorghe Răducan” din Grinăuţi, r-nul
Ocniţa,, Colegiul Agroindustrial
din Rîșcani, Colegiul Agroindustrial din Ungheni, Colegiul de
Zootehnie şi Medicină Veterinară
din Brătuşeni, r-nul Edineţ, Colegiul Tehnic Agricol din Soroca
și Colegiul Tehnic Agricol din
Svetlîi. Instituţiile de învăţământ
oferă pregătirea la 22 specialităţi din diverse domenii de
formare profesională (producţia
culturilor agricole, prelucrarea
alimentelor, medicină veterinară, afaceri și administrare,
electrotehnică și energetică,
mecanică etc.).

Dezvoltării Rurale al României
în scopul dezvoltării cooperării
eficiente cu partenerii români,
inclusiv discuţii privind posibilităţile de implementare a viitorului
Acord între Guvernul Republicii
Moldova și Guvernul României
privind Colaborarea în Domeniul
Combaterii Căderilor de Grindină
în Zona Transfrontalieră moldoromână, care a fost înaintat la
Guvern și urmează a fi aprobat și
semnat în viitorul apropiat.
De asemenea, conform
agendei, ministrul Eduard
Grama a avut o întrevedere cu
Radu Roaţiș Cheţan, Secretar

de Stat, Președinte al Autorităţii Sanitar-Veterinare și
pentru Siguranţa Alimentelor
a României, în scopul convenirii oportunităţilor de colaborare în domeniul siguranţei
alimentelor, un domeniu de
o importanţă semnificativă
pentru sector, ţinând cont de
experienţa partenerilor români
în implementarea reformelor
menite să alinieze legislaţia
naţională la normele și rigorile
UE. Conferinţa ”ONE HEALTH” a
fost organizată sub auspiciile
Excelenţei Sale Președintelui
României Klaus IOHANNIS.

AIPA A ÎNTRUNIT
ÎN ŞEDINŢĂ DE LUCRU
COMPANIILE DE ASIGURĂRI
Pe data de 21 septembrie 2016, Agenţia de
Intervenţie şi Plăţi pentru
Agricultură (AIPA) a întrunit în şedinţă de lucru mai
multe companii de asigurări
care asigură riscurile de
producţie în agricultură.
La şedinţă au participat
reprezentanţii subdiviziunilor AIPA implicaţi nemijlocit în procesul subvenţionării asigurării în agricultură,
directorul AIPA – N. Ciubuc,
directorul adjunct al AIPA
- G. Petrachi, şeful Direcţiei

necesitatea implicării mai
multor persoane în procesul
de întocmire a documentelor necesare pentru solicitarea subvenţiei, etc.
În Regulamentul de
subvenţionare pentru anul
2016 a fost instituit deja ca
criteriu de eligibilitate obligativitatea aflării în posesia
beneficiarului a terenului
pe care este amplasat bunul
subvenţionat. Astfel problemele de acest gen, invocate
de asiguratori vor fi excluse
pe viitor.

autorizare plăţi – A. Popa,
Şeful Direcţiei inspecţie şi
control pe teren (DICT) – V.
Sandu.
Scopul şedinţei a fost
identificarea problemelor cu
care se confruntă companiile de asigurări în domeniul asigurării riscurilor de
producţie în agricultură,
impedimentele pe care le
întîmpină AIPA, de rând
cu producătorii agricoli în
procesul de subvenţionare a
risurilor.
Directorul AIPA, N.
Ciubuc, a menţionat nivelul
scăzut al credibilităţii pe
care îl au companiile de
asigurări în rândul producătorilor agricoli, dat fiind
faptul că nu se achită prima
de asigurare pentru tot
terenul pe care s-a realizat
investiţia.
Companiile la rândul
lor au punctat probleme
precum: dificultăţile privind
asigurarea terenurilor
parcelate; efectuarea recalculărilor privind suprafaţa
terenurilor pe care este
amplasat bunul asigurat;

Totodată, părţile participante au convenit asupra
necesităţii convocării
comisiilor comune formate
din reprezentanţi ai AIPA şi
ai companiilor de asigurări
privind efectuarea inspecţiei bunurilor conform termenilor stabiliţi în Regulamentul de subvenţionare.
Ca obiectiv de viitor, a
fost stabilită crearea unui
grup de lucru care să înregistreze toate propunerile
ce urmează a fi aplicate la
modificarea Legii privind
asigurarea subvenţionată
a riscurilor de producţie în
agricultură.
În încheiere, N. Ciubuc
a menţionat că „asemenea
şedinţe sunt binevenite
pentru ambele părţi şi vor
fi organizate sistematic în
viitor, pentru a asigura o
colaborare cât mai intensă”.
De asemenea, N. Ciubuc a
venit cu propunerea de a
organiza seminare tematice
şi mese rotunde împreună
cu producătorii agricoli, şi
chiar cu experţi în domeniu
din statele membre ale UE.

OPORTUNITĂȚI
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AVIZ DE SELECTARE A GRUPELOR DE AGRICULTORI
în cadrul proiectului

PROMOVAREA LANŢULUI VALORIC HORTICOL ȘI INCLUSIV
ÎN ARMENIA, KAZAHSTAN, GEORGIA ȘI MOLDOVA
Federaţia Naţională a Agricultorilor din
Moldova AGROinform anunţă concurs pentru
selectarea grupelor formale și ne-formale
de producători agricoli PENTRU PRIMA
ETAPĂ de implementare a Proiectului Promovarea Lanţului Valoric Horticol și Inclusiv
în Armenia, Kazahstan, Georgia și Moldova
finanţat de Fondul Internaţional pentru
Dezvoltarea Agriculturii (IFAD) cu sediul în
Roma, Italia. Scopul Proiectului este sporirea
veniturilor fermierilor mici prin integrarea
lor în lanţul valoric cu utilizarea acţiunilor
durabile în comun.
Activităţile de susţinere și dezvoltare
a grupelor de producători vor fi divizate în
două etape.
Pentru prima etapă, în perioada
noiembrie 2016 – martie 2018, Grupele
de producători selectate vor beneficia
de: (i) instruiri privind principiile de creare și dezvoltare a grupelor de producători,
(ii) asistenţă tehnică individuală în funcţie
de necesităţile grupului, (iii) elaborarea în
comun a simulatoarelor economice pentru determinarea investiţiilor viitoare, (iv)
schimburi de experienţă, (v) vizite de studiu
interne și externe.
Pentru a doua etapă, în perioada
aprilie 2018 – martie 2019 Grupele de

producători selectate în bază de concurs
vor beneficia de: (i) instruiri tematice, (ii)
asistenţă tehnică individuală în funcţie de
necesităţile grupului, (iii) asistenţă în aplicarea tehnologiilor moderne, (iv) elaborarea
planurilor de afacere și asistenţă în atragerea
investiţiilor, (v) elaborarea pachetelor de
documente pentru atragerea subvenţiilor,
(vi) integrarea grupului în lanţul valoric, (vii)
acordarea mini-granturilor investiţionale.
Criterii de eligibilitate pentru selectarea grupelor de producători în cadrul
proiectului pentru prima etapă:
1. Grupele de producători formale (cooperative de întreprinzător sau societăţi cu răspundere limitată) și Grupele de producători
ne-formale să fie specializate actualmente
sau în viitor preponderent în horticultură
2. Grupele de producători trebuie să
includă minimum 15 – 20 membri actuali și/
sau potenţiali
3. Membrii grupelor trebuie să fie fermieri mici și medii
4. Este încurajată participarea grupelor
de femei și tineri agricultori sau mixte
5. Membrii grupului trebuie să demonstreze potenţial de asociere (lucru în comun,
viziunea pe termen mediu, luarea deciziilor
în comun)

6. Membrii grupului trebuie sa aibă produs (produse) omogene
7. În cazul lipsei criteriului stipulat în p.
4 membrii grupului urmează să demonstreze
intenţia și posibilităţile de a produce pentru
viitor produs (produse) omogene horticole
8. Membrii grupului trebuie să tindă la
un produs omogen comun de calitate înaltă
pentru comercializarea pe pieţele interne și
externe
9. Membrii grupului trebuie să fie disponibili pentru participarea la activităţile
în cadrul proiectului, ex instruiri, asistenţă
tehnică consultativă etc.
Grupele de producători interesate
sunt invitate să prezinte următoarele
documente:
1. Scrisoarea de motivare ce va include
descrierea grupului, domeniile de activitate, experienţa sau potenţialul de asociere,
planul operaţional pentru următorii trei ani,
intenţiile in investiţii comune, alta informaţie relevantă
2. Lista membrilor grupului cu indicarea
nume, prenume, forma de activitate, teren
agricol propriu sau arendat cu destinaţie
horticolă, datele de contact.
3. Grupele de producători formale
(cooperative de întreprinzător sau societăţi

cu răspundere limitată) suplimentar vor
prezenta copia certificatului de înregistrare/
extras din registrul de stat și ultimul bilanţ
contabil anual.
Condiţiile de prezentare a pachetului
de documente:
Pachetul de documente poate fi prezentat în plic sigilat pe adresa MD 2004,
Chișinău, bd. Ștefan cel Mare 123 V, oficiul
AGROinform sau prin email agroinform@
agroinform.md
Termenul limită de prezentare a pachetului de documente este - 30 octombrie 2016
Pachetele incomplete și cele care vor fi
prezentate după expirarea termenului limită
stabilit nu vor fi admise la Concurs.
Informaţii adiţionale:
Vor fi contactate doar grupele selectate
de către comisia împuternicită
AGROinform este în drept de a solicita
la necesitate informaţii adiţionale și de a se
deplasa la grupul ce a depus documentele la
concurs
Pentru clarificări și concretizări scrieţi pe
adresa de email: agroinform@agroinform.md
Persoana de contact: Iurie Hurmuzachi,
e-mail ihurmuzachi@agroinform.md, tel 022
23 56 97, 022 23 56 98

AU FOST LANSATE ZILELE REGIUNII
SOLUŢIA PENTRU APA
NECALITATIVĂ DIN MOLDOVA DE DEZVOLTARE NORD

Lipsa apei calitative și
a sanitaţiei continuă să fie
o problemă gravă cu care
se confruntă populaţia din
Moldova. Pentru a soluţiona aceste probleme acute,
Ministerul Mediului, în
colaborare cu Ministerul
Sănătăţii, vor implementa
până în 2025 „Protocolul
privind apa și sănătatea în
Republica Moldova”, relatează NOI.md.
Principalele obiective
ale acestui protocol constau
în facilitarea accesului la
sisteme îmbunătăţite de
apă potabilă și sanitaţie
pentru populaţia Moldovei,
reducerea incidenţei bolilor
condiţionate de apă și un
management bun al apelor.

„Circa 620 de mii de
cetăţeni moldoveni încă nu
au acces la apă potabilă de
calitate, iar peste un milion
de moldoveni nu sunt conectaţi deloc la sisteme îmbunătăţite de alimentare cu apă și
canalizare. Ne-am propus să
asigurăm, până în anul 2025,
crearea condiţiilor pentru
distribuirea apei potabile de
calitate în toate instituţiile
pentru copii; să reducem
până la 20% probele de
apă potabilă neconformă la
parametrii chimici de bază și
până la 5% probele neconforme la parametrii microbiologici. Reducerea cu 20% a
numărului de izbucniri epidemice prin boli infecţioase;
trebuie să asigurăm accesul
la sisteme durabile de apă

potabilă în toate instituţiile
preșcolare și în circa 75% să
asigurăm acest acces pentru
toată populaţia ţării”, a
declarat ministrul Sănătăţii,
Ruxanda Glavan.
Toate aceste obiective
urmează a fi realizate pe
parcursul anilor 2016-2015,
iar pentru perioada imediat
apropiată, până în 2017,
este preconizată modernizarea și construcţia staţiei de
tratare a apei brute la Cahul,
Ungheni, Soroca, Fălești,
Nisporeni și municipiul
Chișinău.
„Dezideratul nostru
este asigurarea, pe cât este
posibil, a cetăţenilor ţării cu
apă din Prut și din Nistru,
apă filtrată, de calitate. Toate
proiectele mari de aducţiune
cu apă vor fi realizate pe bazinele acestor două râuri”, a
subliniat ministrul Mediului,
Valeriu Munteanu.
Pentru implementarea proiectului „Protocolul
privind apa și sănătatea în
Republica Moldova” sunt
necesare surse financiare
în sumă de aproximativ 11
miliarde de lei, bani ce vor
veni din partea finanţatorilor
locali și celor internaţionali
precum BERD, BEI, Uniunea
Europeană și altele.

Agenţia de Dezvoltare Regională Nord
(ADR Nord), sub egida Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcţiilor, organizează Zilele Regiunii de Dezvoltare Nord, ediţia IV,
în colaborare cu Agenţia pentru Dezvoltare
a Austriei, Agenţia Cehă pentru Dezvoltare
și Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest
(România). Evenimentul se va desfășura în
perioada 26 septembrie - 22 octombrie 2016,
în mai multe localităţi din nordul Republicii
Moldova.
Astfel, organizatorii evenimentului urmăresc să promoveze potenţialul economic și
investiţional al Regiunii de Dezvoltare Nord a
Republicii Moldova, să implice actorii regionali în procesul de dezvoltare regională și să
faciliteze crearea parteneriatelor de dezvoltare dintre localităţi, instituţii și întreprinderi
din Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii
Moldova, Letonia, România, Polonia și Cehia.
În cadrul unei conferinţe de presă, organizatorii au anunţat despre programul de
desfășurare a evenimentelor.
Astfel, la Bălţi, pe data de 30 septembrie,

se va desfășura Forumul economic, ediţia
„Promovarea potenţialului economic și crearea oportunităţilor de atragere a investiţiilor
în Regiunea de Dezvoltare Nord” , pe data de
1 octombrie - Festivalul Mierii, ediţia III, iar
între 7 și 9 octombrie - Expo-târgul universal „Consum-Expo”, ediţia XXII. Pe data de 2
octombrie satul Chișcăreni, raionul Sângerei,
va găzdui Festivalul Plăcintelor și Sarmalelor, iar la Edineţ, la 21 octombrie va
avea loc Festivalul Pâinii. Informaţia despre
acestea și alte evenimente care vor fi organizate în cadrul Zilelor Regiunii de Dezvoltare
Nord, este plasată pe pagina Agenţiei www.
adrnord.md .
Prin organizarea Zilelor Regiunii de Dezvoltare Nord, ediţia IV, ADR Nord dorește să
accelereze procesul de dezvoltare socio-economică echilibrată și durabilă a Regiunii de
Dezvoltare Nord a Republicii Moldova, prin
reducerea dezechilibrelor de dezvoltare socioeconomică în interiorul regiunii, precum și
prin susţinerea actorilor regionali în procesul
de creare a parteneriatelor.
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SPECIALIST PROGRAME GENDER: ”ESTE TIMPUL CA ŞI ÎN REPUBLICA
MOLDOVA SĂ FIE ELABORATE PROGRAME SPECIALE,
DESTINATE FEMEILOR DIN MEDIUL RURAL”
sunt deschise și dornice să se implice în
astfel de proiecte, și se implică. Doar că
greutatea de a combina viaţa de familie cu
cea profesională, descurajarea și neîncrederea, precum și stereotipurile sexiste demonstrează că mentalitatea colectivă privind
implicarea femeilor din Moldova în afaceri
este încă în dezvoltare.
Stela VDOVÎI
Anual, la data de 15 octombrie, la nivel
mondial se sărbătorește Ziua internaţională
a femeilor din mediul rural. Sărbătoarea a
fost stabilită prin Rezoluţie de către Adunarea Generală a ONU în 2007, astfel, fiind
apreciată la nivel internaţional importanţa
și contribuţia femeii din mediul rural la
dezvoltarea societăţii. Depășind 15% din
populaţia lumii, femeile din mediul rural
lucrează în general în agricultură sau sunt
mici întreprinzătoare.
Despre implicarea în viaţa economică
și socială, despre condiţiile în care trăiesc
și muncesc, despre oportunităţile pe care
le au sau nu le au, într-un cuvânt, despre
profilul femeilor din satele Moldovei am
discutat cu Daniela Cuzicov, specialist
Gender în cadrul federaţiei Naţionale
a Agricultorilor din Moldova AGROinform.
- Care este părerea Dvs personală,
de ce a fost nevoie de a institui o zi
aparte a femeilor din mediul rural?
Care ar fi în opinia Dvs semnificaţia
acestei sărbători pentru femeile din
satele Moldovei?
Ideea celebrării, în fiecare an, a unei
Zile mondiale dedicate femeilor din mediul
rural s-a conturat cu prilejul unei Conferinţe a ONU pentru femei. De-a lungul
mai multor decenii, ONU a făcut progrese
semnificative în promovarea egalităţii de
gen, precum Convenţia privind eliminarea
tuturor formelor de discriminare împotriva
femeilor. Egalitatea de gen nu este doar un
drept fundamental al omului, dar realizarea acestuia are ramificaţii socio-economice
enorme. Cu toate acestea, inegalităţile de
gen rămân adânc înrădăcinate în societatea
noastră. Femeile din mediul rural au mai
puţine oportunităţi de a se manifesta, de
a pleda pentru drepturile lor, de a se face
auzite, iar aceasta zi internaţională este
un prilej frumos pentru ele de a obţine
recunoașterea și susţinerea multiplelor
roluri pe care și le-au asumat.
- Deși nimeni nu afirmă că femeile
de la oraș nu întâmpină greutăţi, nu se
ciocnesc de prejudecăţi, este evident că
doamnele care locuiesc în mediul rural
au nevoie de un pic mai multă susţinere din partea statului, a societăţii.
Care sunt mecanismele de încurajare a
acestora?
Din păcate, în Moldova nu avem programe destinate femeilor din mediul rural
care le-ar încuraja să înceapă o afacere sau
să-şi îmbunătăţească puterea economică. Dacă analizăm situaţia în ţara vecină
România, acolo femeilor li se atribuie un
rol tot mai important în societate, pentru
femei sunt programe speciale de încurajare
de a participa în afaceri şi deja sunt studii
care demonstrează că femeile sunt foarte
eficiente în antreprenoriat, deoarece stilul
lor de a conduce corespunde rigorilor vremii, adică femeile se bazează mai mult pe

Daniela Cuzicov, specialist Gender în
cadrul AGROinform.
sisteme motivaţionale atunci când conduc
companii mari, bazându-se mai mai mult
pe angajaţi, le oferă mai mult spaţiu pentru
a se manifesta. Acolo unde sunt femeile la
conducere, de regulă, constatăm o deschidere mai mare pentru tot ce înseamnă
inovaţii, o analiză mai critică a situaţiei
și interesul de a merge mult mai repede
pentru a depăși problemele existente. În
acest context este timpul ca şi în Republica
Moldova să fie elaborate programe speciale, destinate femeilor. Şi aici nu mă refer
doar la programe care oferă doar resurse
financiare, dar programe de încurajare care
implică informare, educaţie.
- Cea mai mare parte dintre femeile
din sat muncesc în agricultură, fie că
dezvoltă o afacere, fie sunt angajate
sau muncesc cu ziua. Cum se implică
Federaţia Naţională a Agricultorilor
din Moldova, în programe de încurajare și susţinere a femeilor agricultoare?
Activitatea cu femeile din spaţiul rural
începe în anul 2007 în cadrul cercurilor de
studiu comunitare, unde se punea accentul
pe dezvoltarea abilităţilor de lider a femeilor, capacitatea lor de a mobiliza comunitatea în soluţionarea problemelor stringente
şi influenţarea deciziilor APL-urilor. Din
2007 până în prezent AGROinform a susţinut circa 50 de cercuri de studiu comunitare ce au implicat peste 1000 de femei.
Începând cu anul 2013 în cadrul
proiectului ACED, AGROinform a demarat
activităţi special orientate la necesităţile
femeilor antreprenoare din agricultură.
Astfel, au fost formate 2 reţele de femei
antreprenoare (CENTRU și NORD) și creată
o bază de date care în prezent numără circa
450 femei antreprenoare. Anual AGROinform organizează Forumul Femeilor Lidere
din Localităţile Rurale, evenimentul şi-a

propus să sporească vizibilitatea activităţilor femeilor lidere din comunităţile rurale
și să ofere o platformă de comunicare între
femei pentru a împărtăși bunele practici şi
succesele pe care le ating.
Pe lângă studierea în comun, şi aici mă
refer la instruiri, ateliere de lucru, mese
rotunde, vizite de studiu/schimb de experienţă, doamnele activ se implică în acţiunile
comunitare gen „Sportul este viaţa - sportul
este sănătate” sau “Sprijin pentru Centrul
de Reabilitare pentru copii”.
În prezent, Federaţia AGROinform
în parteneriat cu Camera de Comerţ şi
Industrie de pe malul stâng al Nistrului, în
cadrul programului „Susţinerea Măsurilor
de Promovare a Încrederii”, finanţat de către Uniunea Europeana și implementat de
PNUD, implementează proiectul „Dezvoltarea unei platforme de cooperare durabilă
a femeilor antreprenoare din agricultura
de pe ambele maluri ale Nistrului”. Scopul
acestui proiect este atât de a activa procesul implicării femeilor antreprenoare din
agricultură in viaţa economica si socială,
cât și consolidarea platformei de cooperare
care deja a fost creată, între femeile din
agricultura de pe ambele maluri.
- Care a fost scopul creării acelor
reţele de femei, din zonele din Nordul
și Centrul ţării?
Scopul creării reţelelor femeilor antreprenoare din agricultură este de a deschide
oportunităţi de socializare, astfel încât, prin
interacţiune, schimb de idei, experienţă și
practici, acces la informaţie, instruire și
servicii, femeile să crească din punct de
vedere personal și profesional, să-și sporească încrederea în forţele proprii, să fie
încurajate și motivate să devină lidere și să
participe activ la luarea deciziilor. Dezvoltarea networking-ului reprezintă unul
din elementele principale care va permite
creșterea implicării femeilor în crearea de
noi afaceri. Afacerile Start-up de succes
sunt dependente nu doar de educaţie şi
experienţă, ci și de reţele profesionale cât
mai bune.
În acest context, noi ne propunem
instituţionalizare acestor reţele. Această
iniţiativă a fost lansată de însăși femeile
membre a reţelelor care doresc să asigure
continuitatea activităţilor, iar AGROinform
își asumă sarcina de a instituţionaliza
și susţine în continuare aceste structuri.
Remarcăm că această iniţiativă este una
inovativă, deoarece în premieră femeile din
agricultură sau pronunţat pentru crearea
unor organizaţii ce le-ar reprezenta interesele și susţine în dezvoltarea afacerilor
proprii. Este important de menţionat că
solicitările din partea femeilor coincid cu
strategia federaţiei de abilitare a femeilor
antreprenoare.
- Cât de deschise sunt doamnele
pentru participarea și implicarea în
astfel de proiecte?
Cu certitudine, femeile din mediul rural

NOTĂ
Vulnerabilitatea femeilor de la sate
rămâne a fi actuală în Republica Moldova. Accesul la serviciile medicale
pentru femeile din mediul rural este
mai redus în comparaţie cu situaţia
femeilor urbane, iar peste 19% dintre
femeile rurale își apreciază starea de
sănătate ca fiind rea sau foarte rea.
Datele se conţin în Profilul femeilor
din mediul rural – un studiu elaborat
de UN Women Moldove și Biroul Naţional de Statistică, citează IPN.
Femeile de la sate suferă de aproape
două ori mai des decât cele de la orașe
de boli cronice, care necesită tratament continuu, precum boli osteoarticulare, ale sistemului nervos sau
tumori. Concomitent, aproape 35%
dintre femeile rurale au renunţat la
vizita la medic din insuficienţă de
bani sau lipsa poliţei de asigurare.
Cu toate că natalitatea este mai
mare în mediul rural, populaţia satelor este în declin preponderent din
motivul părăsirii acestora de către
persoanele în vârsta aptă de muncă,
în special de peste 25 ani. Migraţia în
afara ţării, cumulată cu concentrarea
persoanelor tinere instruite în orașe,
aprofundează declinul demografic al
satelor, iar ponderea deosebit de mică
a femeilor instruite din mediul rural
în raport cu a celor din orașe confirmă
această afirmaţie.
Vârsta medie a femeii în mediul
rural este de 39 de ani. La 100 de
femei în vârstă aptă de muncă revin
70 de femei în etate. Mai puţin de
jumătate dintre femeile de 15 ani și
peste au studii superioare, medii de
specialitate sau secundar profesionale.
Cele mai afectate de sărăcie în
mediul rural sunt femeile care trăiesc
preponderent din pensie, cele fără
studii primare și gimnaziale. Din 10
femei ocupate în mediul rural, cinci
muncesc în agricultură, trei în administraţie publică, sănătate, educaţie,
una în industrie și alta în servicii.
Lipsa accesului la infrastructură,
în particular la apeduct și sisteme de
canalizare, rămâne a fi o provocare
pentru localităţile rurale, iar aceasta în special afectează femeile de la
sate, care duc povara principală a
gospodăriei casnice. Un accent special
trebuie să fie pus pe susţinerea abilitării și emancipării femeilor rurale,
măsuri care ar fi bazate nu doar pe
oferire de informaţii și consolidare de
cunoștinţe, dar și pe crearea condiţiilor de acces la resursele financiare –
recomandă autorii studiului.
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ROMÂNIA REIA EXPORTUL DE PORCI
PE PIATA EUROPEANĂ
Comisia Europeană
a adoptat o decizie care
permite comerţul pe piaţa
comunitară cu porci vii din
Romania și cu produse provenite de la aceștia. Astfel
România va putea exporta
pe piaţa intracomunitară,
începand cu luna octombrie a acestui an, porci vii
crescuţi în exploataţiile
comerciale din România, cu
respectarea unor anumite
condiţii, care reprezintă
derogari de la Decizia
764/2013.
La intalnirea din 14
septembrie a Comitetului
pentru Plante, Animale,
Alimente si Furaje (SCOPAFF) de la Bruxelles, a
fost votata in unanimitate
o decizie care va permite
Romaniei sa participe la
comertul intracomunitar cu
porci vii si produse proveni-

te de la acestia. Prin votul
adoptat de Statele Membre,
a fost amendata, printr-o
decizie de implementare,
Decizia Comisiei 2013/764/
CE referitoare la masurile de
control in sanatatea animala
datorate evolutiei pestei
porcine clasice, in diferite
state membre UE. Noua
decizie va intra in vigoare
la publicarea ei in Jurnalul
Oficial al UE.

Restrictiile au fost
impuse Romaniei inca din
perioada de pre-aderare,
iar eforturile factorilor de
decizie din administratia romaneasca au fost canalizate
pentru dovedirea faptului
ca, in tara noastra, virusul
acestei boli nu mai circula
printre suinele domestice si
salbatice. Prin urmare, porcii
vii si produsele provenite de
la acestia pot circula pentru

LIDERII UE, SCINDAŢI ÎN PRIVINŢA
EXTINDERII SANCŢIUNILOR
IMPUSE RUSIEI
Liderii statelor Uniunii Europene
vor discuta luna viitoare posibilitatea de a îmbunătăţi relaţiile
cu Federaţia Rusă în condiţiile în
care mai multe state membre sunt
afectate de sancţiunile economice
impuse Moscovei din cauza rolului
său în criza din Ucraina, relatează
luni Reuters.
Este foarte puţin probabil ca
sancţiunile impuse Rusiei să fie
ridicate, în ciuda dificultăţilor politice
și economice pe care le cauzează
menţinerea lor. Summitul din 20-21
octombrie va fi marcat de decizia
Marii Britanii de a părăsi UE și disensiunile dintre Bruxelles și guvernul naţionalist de la Varșovia, care

slăbesc poziţia blocului ce își dorește
menţinerea sancţiunilor.
De cealaltă parte, Italia, Grecia,
Ciprul, Slovacia și Ungaria sunt sceptice în privinţa extinderii sancţiunilor
și și-au exprimat dorinţa de a relua
schimburile comerciale cu Rusia,
cel mai important furnizor de gaze
pentru Europa. „Va fi din ce în ce mai
dificil să extindem sancţiunile. Dar
acest lucru s-ar putea întâmpla dacă
scepticii ar fi convinși că există și alte
elemente în politica UE în privinţa

Rusiei, nu doar sancţiuni”, a declarat
un oficial al UE pentru Reuters.
Un alt oficial citat de agenţia de
presă a mai spus că există și ţări
care și-ar dori să coboare ștacheta,
să dea un semnal că, dacă Rusia
ar da semne de bunăvoinţă, UE ar
putea să normalizeze situaţia. „Dar
vor fi și cei care vor să menţină
ștacheta ridicată”, a mai spus oficialul. „În cele din umbră, cred că vom
rămâne exact unde suntem și azi.
Avantajul celor care se opun extinderii este că e nevoie de unanimitate ca sancţiunile să fie extinse. Însă
nimeni nu vrea să rămână singurul
care se opune extinderii”, a adăugat
aceeași sursă.
UE a impus primele sancţiuni Rusiei după anexarea
Crimeii în martie
2014. Ele au fost
extinse din cauza
susţinerii acordate
de Rusia rebelilor
din estul Ucrainei
într-un război care
a făcut 9.500 de
victime din aprilie
2014. Eforturile
de a ajunge la un
armistiţiu în estul Ucrainei și avansarea la un plan de pace au întârziat
să dea rezultate, iar UE nu are foarte
multe soluţii noi în a readuce Rusia
la masa negocierilor. Sancţiunile
impuse includ interdicţii de călătorie și îngheţări ale bunurilor unor
organizaţii sau persoane, limitări ale
comerţului, operaţiunilor financiare
și contractelor în domeniul apărării
și limitări ale activităţii economice în
Crimeea.
Sursa: agerpres.ro

prima oara de la aderare in
spatiul Uniunii Europene, in
conditiile derogarilor oferite
sus-amintita decizie.
Pentru a-si recapata
statutul de liber de boala,
Romania a desfasurat in
fiecare an programe de supraveghere, control si eradicare, cofinantate de Uniunea
Europeana. Implementarea
programelor anuale de
eradicare a pestei porcine
clasice din perioada 2007 2015 a condus la o imbunatatire evidenta a situatiei
pestei porcine clasice in
Romania, situatie dovedita
si de rapoartele misiunilor
FVO din ultimii ani, in care
se mentioneaza progresele
Romaniei in implementarea respectivelor programe
anuale.
Sursa: gazetadeagricultura.ro
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ANUL ACESTA VINUL
VA FI DE CALITATE.
PRODUCŢIA SE VA MENŢINE
ÎN PARAMETRII ANILOR TRECUŢI
Agricultorii români anunţă că vinurile în acest an vor
fi de calitate, pentru că strugurii au acumulat cantităţi
suficiente de zaharuri, dar
se înregistrează diferenţe
semnificative de medie cantitativă de struguri la hectar
atât între regiunile viticole,
cât şi între producătorii
aflaţi în acelaşi areal, arată
un comunicat al patronatului. Aceste diferenţe sunt
create de condiţiile climatice şi atenţia dată aplicarii
eficiente a tratamentelor
fitosanitare.
În Moldova (Huşi, Iaşi,
Cotnari) – producţie este cu 15
– 20% mai mare, în Vrancea
cu 20% mai mare, la Dealu
Mare egală cu cea de anul trecut, în Dobrogea cu 30% mai
mică, în Oltenia cu 20 % mai

mică, în Banat cu 10% mai
mare, iar în Transilvania este
egală cu cea de anul trecut.
La nivel european, la
începutul verii Franţa anunţa
diminuarea producţiei de
struguri iar Spania anunţa
creşterea acesteia; acear ultim aspect care genera la nivel
mondial un preţ de vânzare
mai mic pentru vinul vărsat,
arată comunicatul.
Sursa: mediafax.ro

GRÂUL ROMÂNESC ARE FRÂNA DE MÂNĂ TRASĂ
ÎN COMPETIŢIA CU MARFA RUSEASCĂ PENTRU
CĂ FERMIERII LOCALI AU COSTURI CU 50% MAI MARI
Grâul, cel mai important
produs de export al agriculturii românești, are frâna de
mână trasă în competiţia cu
marfa produsă în Rusia în
condiţiile în care fermierii
locali au costuri de producţie
cu 50% mai mari. Nivelul costurilor de producţie se reflectă,
în consecinţă, în preţurile de
export iar rușii au în prezent
cele mai competitive cotaţii
din piaţa internaţională.
„Costurile medii pentru o
producţie bună de cel puţin 5
tone/ha sunt de 2.700 lei/ha
(600 euro/ha). Costurile sunt
aceleași, dar diferă rezultatele.
Contează cum și când semeni,
condiţiile de clima, ce soi
folosești”, spune Nicolae Sofone,
șeful cooperative Dobrogea
Sud, entitate care strânge
sub aceeași umbrelă ferme
cu 25.000 de hectare. Dintr-o
recoltă medie de 5 tone/ha și
costuri de 600 euro/ha rezultă
o cheltuială medie de 120 euro
pentru a produce o tonă de
grâu.
Fermierii ruși au produs în
acest an grâul la un preţ mediu
de 90 dolari/tonă (80 euro/tonă),
potrivit informaţiilor din mediul
comercial internaţional. Acest
nivel de costuri de producţie
arată că fermierii local susţin
costuri cu 50% mai mari faţă de
cei din Rusia.
Diferenţa de costuri între
România și Rusia este vizibilă la
nivelul productivităţii medii din
ferme, dar acest element nu are
capacitatea de a face diferenţa

în piaţa internaţională în condiţiile în care recolta rusească
este de nouă ori mai mare faţă
de cea locală.
România are o producţie de
grâu de 8,4 milioane de tone

economiei locale. Rușii vor avea
o cotă de piaţă de 17,4% din
volumul total de grâu tranzacţionat la nivel mondial în sezonul
2016/2017, nivel susţinut și
de niveluri de preţ mai scăzute

în acest an și o productivitate
medie de 4,3 tone/ha. Ambii
indicatori sunt la niveluri de
record istoric. Condiţiile meteo
bune din primăvară au ajutat
și fermierii din Rusia, astfel că
și ei au volume de producţie
record. Rusia are o recoltă de
grâu estimată la 72 milioane de
tone și o productivitate medie
de 2,7 tone/ha.
Acest volum de producţie
permite rușilor să exporte 30
milioane de tone de grâu în
acest sezon, de 6,2 ori mai mult
faţă de progamul de export al

faţă de competitorii direcţi.
Spre comparaţie, grâul
românesc are prognozată o cotă
de numai 2,7% în totalul volumelor ce vor fi tranzacţionate
internaţional în acest sezon.
Preţul mediu al grâului
rusesc de panificaţie (12%)
era zilele trecute 162 dolari/
tonă (145 euro/tonă), iar marfa
românească cu specificaţii
similare pleca la export pentru
o cotaţie medie de 169 dolari/
tonă (151 euro/tonă).
Sursa: agrofinanciar.ro
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INSTRUIREA FERMIERILOR 
UN PAS SPRE O AGRICULTURĂ MODERNĂ
Pentru a obţine roade
bune, fermierii investesc
mult timp, eforturi și mijloace financiare. În condiţiile
actuale, totuși, mai e nevoie
de ceva! Agricultura modernă
le impune necesitatea de
instruire și școlarizare, or
cheia succesului unei afaceri
profitabile în agricultură o
constituie implementarea
noilor tehnologii, a metodelor
și procedeielor moderne. În
acest sens, oportunitatea de
participare a producătorilor
agricoli în cadrul seminarelor
de instruire în domeniu este
de nepreţuit!
O astfel de oportunitate
au avut-o recent, producătorii

culturilor de câmp”, la care
au participat 19 producători
agricoli, ce dezviltă afaceri
în acest domeniu. Seminarul
a fost condus de Dl Boris
Boincean, doctor habilitat
in știinţe agricole, profesor cercetător, șeful secţiei

agricoli care au benficiat de
finanţare din partea Unităţii
Consolidate pentru Implementarea Programelor Fondului Internaţional pentru
Dezvoltare Agricolă (UCIPIFAD), care au participat la
două seminare de instruire,
organizate de Federaţia
Naţională a Agricultorilor din
Moldova AGROinform.
Astfel, la Bălţi, pe data de
20 septembrie s-a desfășurat
seminarul ”Producerea

sisteme agricole în cadrul
ICCC „Selectia”, șeful catedrei de știinţe ale naturii si
agroecologie a Universităţii
de Stat „Alecu Russo” din
Bălţi. Expertul a vorbit despre
calitatea (sănătatea) solului,
premisele tranziţiei la sistemul de agricultura durabila,
despre rolul asolamentului
în asigurarea unei dezvoltări
durabile în agricultură, și
despre optimizarea sistemelor de lucrare si fertilizare

a solului. De asemenea,
participanţii au aflat unele
particularităţi tehnologice
de cultivare a culturilor de
câmp.
Și așa cum teoria trebuie
confirmată prin practică (mai
cu seamă, atunci când vine
vorba despre agricultură),
perticipanţii la seminar au
avut parte și de o instruire
în câmpurile experimentale
ale Institutului de Cercetări
pentru Culturile de Câmp
„Selecţia”, unde li s-a demonstrat cultivarea culturilor
în asolamente și în culturi
permanente pe fond fertilizat
și nefertilizat, diferite metode
si sisteme de fertilizare a
solului in asolamente, iar pe
exemplul faceliei și măzărichei de primăvara au făcut
cunoștinţă cu modul de
folosire a culturilor succesive
în asolament.
În aceeași zi, la Glodeni,
mai exact, în satul Fundurii
Vechi, și producătorii agricoli
care practică vităritul au
beneficiat de un seminar cu
genericul „Creșterea bovinelor și obţinerea calitativă
a produselor animaliere”.

Seminarul a fost condus de
Dl Sergiu Coșman, doctor
habilitat in știinţe agricole,
Șeful Laboratoriului de Nutriţie și Tehnologii Furajere,
Institutul Știinţifico – Practic
de Biotehnologii în Zootehnie
și Medicină Veterinară din
satul Maximovca, raionul
Anenii Noi.
Și de această dată,
instruirea s-a desfășurat ăn
două etape. Partea teoretică
a inclus prezentări referitoare la cerinţele tehnologiilor
moderne de întreţinere și exploatare a taurinelor de lapte,
necesităţile de nutreţuri pentru animale de diverse nivele
de productivitate, organizarea
alimentaţiei vacilor de lapte

seminţelor, macuhul din
miez de nuci, macuhul din
seminţe de struguri, macuhul din embrioni de porumb,
borhotul uscat de alcool s.a.
Partea teoretică a inclus
și prezentări referitoare la
creșterea tineretului taurin și
reproducerea animalelor.
Partea practică s-a
desfășurat la ferma de
taurine de lapte SRL ”TotalGnatiuc” unde se întreţin
vaci de trei rase – holştein,
simmental şi bălţata cu
negru tipul moldovenesc. Par-

în dependenţă de nivelul
de productivitate, starea
fiziologică, vârsta animalelor
etc. O atenţie deosebită a
fost atrasă utilizării corecte
a tehnologiilor moderne de
preparare a silozului, finului
şi filajului. Participanţilor la
seminar le-au fost demonstrate mostre de nutreţuri noi
cum este tescovina uscată
de struguri după separarea

ticipanţii au putut vedea în
practică tehnologia modernă
de producere a laptelui cu
întreţinerea animalelor la
stabulaţie liberă în încăperi
ușoare cu sisteme modern de
ventilare naturală și eliminarea mecanizată a băligarului. Un interes deosebit a
generat distribuirea furajelor
în formă de amestec unic cu
ajutorul unui agregat special

– remorcă tehnologică, dar și
procesul de muls vacile în
sala de muls cu obţinerea
laptelui igienic de o calitate
superioară. În partea practică
fermierul Eugen Gnatiuc
și medicul veterinar Radu
Caraman au oferit explicaţii
și răspunsuri la întrebările
participanţilor.
Facilităţile oferite de către IFAD sunt relativ noi pentru Republica Moldova dar,
în același timp, sunt extrem
de importante și necesare
pentru spaţiul rural. Iată de
ce, organizatorul evenimentelor, Federaţia Naţională a
Agricultorilor din Moldova,
AGROinform, a dacordat o
deosebită atenţie selectării
spectrului de participanţi în
cadrul seminarelor, capabili
sa asimileze dar și să disemineze informaţia pe care
au aflat-o. Și, într-adevăr,
participanţii au demonstrat
un interes deosebit faţă de
tematicile abordate.
Menţionăm că până
la finele lunii noiembrie,
AGROinform va mai organiza
10 astfel de instruiri pentru
fermierii care au benficiat de
finanţare din partea UCIPIFAD. În curând, producătorii agricoli vor fi invitaţi la
încă șase seminare și patru
vizite de studiu, iar tematica
acestora vizează practic toate
domeniile agriculturii.

ZIUA COOPERATIVELOR LA UNIVERSITATEA
AGRARĂ DE STAT DIN MOLDOVA

Recent, studenţii de la facultatea de Economie a Universităţii
Agrare de Stat din Moldova au
avut șansa să asiste la o lecţie
deschisă cu genericul: ”Ziua cooperativelor la UASM”, în cadrul
căreia au aflat informaţii ample și
utile despre avantajele cooperării
în domeniul agro-businessului.
Evenimentul a fost organizat
de către specialiștii din cadrul
organizaţiei neguvernamentale cehe ”People in Need” și

reprezentanţii Universităţii Agrare
din Praga. Invitat special la
eveniment a fost Coordonatorul
de proiecte din cadrul Ambasadei
Cehe la Chișinău, Dl Dumitru
Comerzan.
Managerul de program
pe proiecte agricole în cadrul
”People in Need”-Moldova, Dna
Cristine Oriol, a vorbit despre
proiectele implementate în ţara
noastră de către organizaţia
pe care o reprezintă – proiecte orientate spre dezvoltarea
agriculturii ecologice, standardizarea învăţământului în domeniul
vitivinicol. În special, Dna Cristine
Oriol a menţionat despre activitatea organizaţiei ”People in
Need”, orientată spre dezvoltarea
cooperativelor de marketing în

Moldova. ”Organizăm seminare,
treninguri, instruiri pentru membri
cooperativelor din Moldova. Totodată, le oferim și posibilitatea de
a merge în vizite de studiu peste
hotare, unde ei au posibilitatea
de a vedea cum funcţionează
cooperativele agricole în ţările
UE, de a înţelege la modul practic
care sunt avantajele cooperării”,
a specificat Dna Oriol.
În Republica Cehă cooperativele agricole există din secolul
XIX, trecând prin diferite etape
de organizare și dezvoltare. În
acest sens, experienţa acumulată
de cehi pe parcursul anilor în
domeniul asocieri și cooperării
producătorilor agricoli este utilă
pentru agricultorii din Moldova.
Reprezentantul Universităţii

Agrare din Praga, Dl Alexander
Kandakov, le-a vorbit studenţilor despre istoria mișcării de
cooperare în Cehia, dar și despre
realizările actuale ale cooperativelor de marketing, a celor în
domeniul industrie post-recoltare
și a cooperativelor de producere.
”Lucrurile s-au schimbat spre
bine din momentul aderării Republicii Cehe la UE, în 2004. Acele
grupuri de fermieri, care s-au
unit și au creat cooperative, au
beneficiat de susţinere din partea
statului, dar și din partea fondurilor europene. Eu aș vrea să
cred că și în Republica Moldova
va veni timpul, când cooperativele
vor fi susţinute mai mult și mai
eficient de către stat și de către
donatorii internaţionali”, a spus Dl
Kandakov.
Republica Moldova este, conform „Concepţiei de colaborare
externă de dezvoltare a Republicii
Cehe” una dintre ţările prioritare
pentru perioada 2011 - 2017.
”Anual Republica Cehă implementează în Moldova proiecte de
cca 3 mil de euro în câteva sectoare prioritare, cum este sectorul social, sectorul ecologiei,
în special apă și canalizare. O
mare atenţie se acordă secto-

rului agroingustrial și aici avem
dezvoltate deja câteva proiecte,
iar cele mai majore ar fi Registrul
Vinului și suportul în procesarea
primară a fructelor și legumelor
pentru câteva cooperative. Doresc
să menţionez și buna colaborare
cu UASM, avem o colaborare
fructuoasă și sper că aceasta va
continua și în anii următori”, a
declarat Coordonatorul de proiecte din cadrul Ambasadei Cehe la

din satul Căzănești, raionul
Telenești. Administratoarea
acesteia, Dna Lilia Doroﬅei, le-a
povestit studenţilor despre experienţa acumulată, despre instruirile de care au beneficiat membrii
cooperativei și despre rezultatele
obţinute. ”Noi, moldovenii, știm
să muncim, știm să producem,
dar nu știm a vinde. Și aici, vreau
să Vă spun, că dacă noi ne vom
coopera, în perspectivă vom

Chișinău, Dl Dumitru Comerzan.
Una dintre cooperativele
care, prin intermediul organizaţiei
People in Need, a beneficiat, de
suport din partea Agenţiei Cehe
pentru Dezvoltare, este cooperativa de întreprinzători DORFIDAR

putea obţine și un preţ mai bun”,
a apreciat Dna Doroﬅei.
La final, studenţii au adresat
întrebări participanţilor la
eveniment și au mulţumit pentru
informaţiile noi și interesante
care le-au fost prezentate.
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PRIN ÎNCREDRE SPRE PROSPERARE
partea stângă a Nistrului, a fost
gazda evenimentului. Acesta cultivă pomușoare (mure și zmeură)
și, mai nou, a înfiinţat o livadă
de corn. Arbuștii de corn cresc în

Pe ambele maluri al
Nistrului, femeile care practică
agricultura, au același probleme,
aceleași griji, aceeași dorinţă –
de a-și vedea rodul muncii și al
efortului pe care îl depun de cu
zori și până în seară, lucrând pământul. Fie că practică apicultura
sau gestionează întreprinderi
de procesare, cultivă legume
sau pomișoare, plantează livezi
sau cresc struguri, au ferme
de păsări sau de bovine – toate
femeile care practică agricultura,
atât pe malul drept al Nistrului,
cât și pe malul stâng, știu cât de
importantă este oportunitatea de
a beneficia de instruire, posibilitatea de a participa la școlarizări,
dar mai ales, comunicarea și
schimbul de experienţă între
fermieri... Acum, graţie unui
nou proiect, implementat de
Federaţia Naţională a Agricultorilor din Moldova, în parteneriat
cu CCI din Tiraspol, în cadrul pro-

gramului ”Susţinerea măsurilor
de promovare a încrederii”,
finanţat de UE și implementat
de Programul Naţiunilor Unite
pentru Dezvoltare, femeile din
agricultură de pe ambele maluri
ale Nistrului au toate șansele
pentru dezvoltare.
Proiectul „Dezvoltarea unei
platforme de cooperare durabilă
a femeilor antreprenoare din
agricultura de pe ambele maluri
ale Nistrului” este în plină derulare, iar participantele în cadrul

proiectului, deja au întreprins
vara trecută, câteva vizite de
studiu. La una dintre acestea a
fost prezent și reporterul ziarului
AgroMediaInform.
Un om, cu adevărat îndrăgostit de pământ, un gospodar,
pentru care munca în agricultură
este o revelaţie, un producător
care nu obosește să înveţe și
are o mare dorinţă de a crește și
de a dezvolta afacerea sa, Ivan
Velicico, directorul și proprietarul
întreprinderii ”Green Haus” din

pădure, iar producătorul spune
că a ales să planteze cornul anume datorită faptului că nu este
pretenţios și nu necesită multă
îngrijire. Cele 30 de participante
la seminar (15 din dreapta Nistrului și tot atâtea – din stânga)
au asistat mai întâi la o lecţie
teoretică, susţinută de antrepre-

nor, unde el a povestit despre
modul în care alege materialul
săditor, cum plantează răsadul
și care soi, după părerea lui este
mai rezistent. A urmat apoi și o
lecţie practică chiar în mijlocul
plantaţiilor de zmeură (desigur,
cu degustare...). S-a discutat
mult, ca între colegi, despre
modul de prelucrare a arbuștilor
împotriva dăunătorilor, despre
îngrijirea lor, despre roadă și venitul pe care l-a obţinut fermierul
după ce și-a vândut producţia. A
mai urmat și o excursie comună
la cetatea Tighina.
Inspiraţie. Acesta este
cuvântul cel mai potrivit pentru
a descrie starea de spirit cu care
s-au ales antreprenoarele în
urma vizitei de studiu. Fiecare

dintre ele a plecat acasă cu noi
cunoștinţe, cu noi impresii, cu
numere noi de telefon în agenda
de contacte. Și cu încredere.
În lunile imediat următoare,
dar și pe parcursul anului viitor,
în cadrul proiectului „Dezvoltarea unei platforme de cooperare
durabilă a femeilor antreprenoare din agricultura de pe ambele
maluri ale Nistrului ”vor mai
avea loc numeroase asemenea
evenimente. Cel mai proxim
dintre acestea se va desfășura
pe data de 5 octombrie, când un
grup de 30 de femei din agricultură de pe ambele maluri ale
Nistrului vor participa la o vizită
de studiu în Raionul Fălești,
cu genericul: ”Înfiinţarea și
utilizarea eficientă a plantaţiilor
nucifere”.
Programul contribuie la sporirea gradului de încredere între
oamenii de pe ambele maluri ale
Nistrului. Astfel, reprezentanţi ai
mediului de afaceri, comunităţilor locale și altor părţi interesate
sunt implicaţi în activităţi comune de dezvoltare a afacerilor și a
infrastructurii sociale.

AGRICULTURA ECOLOGICĂ TRECE PESTE NISTRU

Mai este oare cineva în zilele
noastre care să nu conștientizeze
faptul că alimentele ecologie (organice, bio, cum li se mai spune)
sunt sănătoase? Mai încape oare
îndoială că agricultura ecologică
este, de fapt, viitorul
și garanţia siguranţei
alimentare? Exemplul
persoanelor care au
adoptat un mod de viaţă
sănătos, explicaţiile
medicilor și ale altor
specialiști au eliminat
demult toate semnele
de întrebare la acest
capitol. Realitatea, însă
ne demonstrează că
întreaga noastră societate mai are mult de
lucrat pentru a schimba
preferinţele și deprinderile consumatorilor,
dar și practicile și tehnologiile de
producere. Rolul societăţii civile,
al ONG-urilor în promovarea
agriculturii eco este indiscutabil.
Și așa cum lucrurile frumoase și
mari se fac la scară mare, membri
AO ”CUTEZĂTORUL” din Fălești șiau asumat promovarea agriculturi
ecologice, dezvoltarea afacerilor
si comercializarea produselor or-

ganice prin crearea unei platforme
comune a ONG-urilor de mediu de
pe ambele maluri ale râului Nistru.
Astfel, deja începând din luna
iunie, Asociaţia Obștească CUTEZĂTORUL din Fălești în parteneriat

cu Asociaţia Vitality din Tiraspol au
demarat implementarea proiectului „Prin comunicare si cooperare
pentru o viaţă mai bună”, finanţat
de Uniunea Europeană, prin Programul „Susţinerea măsurilor de
promovare a Încrederii”, implementat de PNUD Moldova.
Până în prezent, în cadrul
acestui proiect, au fost organizate

mai multe activităţi, iar recent, a
avut loc atelierul de instruire cu
liderii de ONG-uri de mediu și formatorilor in domeniul agriculturii
ecologice de pe ambele maluri ale
râului Nistru, privind agricultura

ecologică, dezvoltarea afacerilor
și comercializarea produselor
organice.
”Sper că prin realizarea
acestui proiect vom contribui la
îmbunătăţirea calităţii produselor
pe ambele maluri ale Nistrului.
Asociaţia noastră are o experienţă
bună în promovarea agriculturii ecologice și, sperăm ca să

împărtășim această experienţă și
colegilor din stânga Nistrului. La
rândul nostru, să învăţăm și noi
ceva. Noi avem mai mulţi agricultori, chiar în raionul Fălești, care
practică agricultura ecologică,
și-au certificat producţia și acum
o comercializează cu succes, unii,
chiar și peste hotarele ţării. Am
să Vă dau doar un exemplu demn
de urmat - fermierul Vasile Cireș,
care are o fermă ecologică, a
construit o fabrică de producere
a cașcavalului, unde produce
acum patru mărci de cașcaval
ecologic, pe care le-a certificat.
Are și distincţii în cadrul expoziţiilor internaţionale. V-am povestit
despre el, deoarece este exemplul
fermierului care a demonstrat că se poate!”,
ne-a relatat pentru
AgroMediaInform,
Dl Victor Cimpoieș,
director executiv al AO
”CUTEZĂTORUL”.
Menţionăm că până
la acest moment în cadrul proiectului au fost
organizate concursuri
de selectare a ONGurilor de pe ambele
maluri ale Nistrului,
care vor sta la baza
creării platformei de
cooperare. În total sunt
14 organizaţii neguvernamentale.
Au fost selectaţi și 12 formatori,
la fel – de pe ambele maluri ale
Nistrului, care, după ce vor fi
instruiţi și pregătiţi, vor organiza în
regiunile de unde au fost selectaţi,
ateliere de instruire pentru 180 de
fermieri.
Implementarea acestui proiect
este posibilă doar în strânsă

colaborare cu mediul academic, or
la etapa de trecere de la agricultura convenţională la cea ecologică,
dezideratele știinţifice stau la baza
informării. Astfel a fost stabilită
colaborarea cu ICCC din Bălţi,
”Selecţia” și cu Institutul Nistrean
de Cercetări în domeniul Agrar.
La fel, un ”know how” al

Informaţional de Marketing al Federaţiei Naţionale a Agricultorilor
din Moldova – ww.agravista.md.
Membrii AO ”CUTEZĂTORUL”
sunt conștienţi că promovarea
agriculturii ecologice va aduce cu
sine multă muncă atât în cadrul
proiectului ”Prin comunicare și
cooperare pentru o viaţă mai bună”,

proiectului va fi crearea ȘCOLII
CONSUMATORULUI, care va
promova beneficiile consumului
produselor ecologice.
”Informarea este esenţială
pentru promovarea oricăror produse, în cazul dat – pentru promovarea produselor ecologice. Piaţa
de desfacere întotdeauna trebuie
studiată și cercetată. Acest lucru
ne permite să creștem venitul și
să diminuăm cheltuielile ” – a
specificat Dl Iurie Hurmuzachi,
vice-directorul Federaţiei Naţionale a Agricultorilor din Moldova,
AGROinform, în alocuţiunea pe
care a avut-o în cadrul atelierului
de instruire, despre modalităţi de
promovare a producţiei și studii de
marketing în vederea promovării
pe piaţă a produselor ecologice. Dl
Hurmuzachi a atras atenţia asupra
posibilităţilor de utilizare a informaţiilor pe care le oferă Sistemul

cât și după finalizarea activităţilor
acestuia. Ei sunt convinși, însă
că viitorul este doar al agriculturi
ecologice și al produselor organice.
Prin intermediul Programului european de consolidare a
încrederii între locuitorii ambelor
maluri ale râului Nistru, mediul
de afaceri are posibilitatea să
sporească cooperarea și astfel,
să-și dezvolte afacerile. Programul
a fost lansat în anul 2009 și este
finanţat de Uniunea Europeană.
Proiectele sunt realizate
prin intermediul Programului ”
Susţinerea Măsurilor de Promovare
a Încrederii”, finanţat de Uniunea
Europeană și implementat de
Programul Naţiunilor Unite pentru
Dezvoltare. Viziunile expuse în
aceste articole nu reflectă neapărat
punctul de vedere al UE sau PNUD”
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CONTRABANDĂ CU PRODUSE AGRICOLE
Zahăr ucrainean şi
struguri turceşti de contrabandă, cu etichete de
producţie autohtonă: 7 persoane reţinute, printre care
şi un angajat al Agenţiei
Naţionale pentru Siguranţa
Alimentelor.
Procuratura pentru
Combaterea Criminalităţii
Organizate şi Cauze Speciale,
de comun cu angajaţii Serviciului Vamal, au deconspirat
şi contracarat activitatea
a două grupări criminale,
specializate în contrabandă
cu zahăr şi struguri.
În primul caz, potrivit
celor constatate, în cursul
lunii septembrie curent,
trei cetăţeni moldoveni au

introdus prin contrabandă,
din Ucraina în Republica
Moldova un lot de 20 tone
de zahăr, care urma a fi reambalat şi comercializat pe
piaţa internă a ţării ca marfă
de origine autohtonă. Astfel,
în scopul realizării planului
criminal, învinuiţii au trans-

portat zahărul, ambalat în
400 saci, pe teritoriul controlat de autorităţile transnistrene, după care au înlăturat
etichetele cu informaţia
privind producătorul şi ţara
de origine a mărfii. Ulterior, după ce au primit de la
administratorul unei firme

MUNCILE OCAZIONALE
VOR FI REGLEMENTATE PRIN LEGE
Un proiect de lege cu privire la exercitarea activităţilor
necalificate cu caracter ocazional a fost aprobat miercuri
de Guvern. Iniţiativa are drept
scop reglementarea activităţilor desfăşurate de către zilieri
întru diminuarea fenomenului
de ocupare informală a forţei
de muncă. Proiectul reglementează drepturile şi obligaţiile
angajatorului faţă de zilier şi
modul de activitate a zilierilor,
în derogare de la prevederile Codului muncii.
În document se specifică că
principalele domenii în care pot
fi desfăşurate activităţi necalificate cu caracter ocazional sînt:
agricultura, pescuitul şi piscicultura; silvicultura. Legea prevede
că durata zilnică de muncă nu
poate depăși opt ore: 5 ore
pentru persoanele de 15-16 ani
și 7 ore pentru cei cu vîrstele
de 16-18 ani. De asemenea,
se prevede ca durata activităţii

executate de un lucrător zilier
pentru acelaşi beneficiar să nu
depăşească 90 de zile într-un an
calendaristic.
Conform proiectului, se propune ca nivelul remuneraţiei pe
unitate de timp să nu fie mai mic
decît cuantumul minim garantat
al salariului din sectorul real pe
oră, stabilit de Guvern. Totodată,
plata impozitului pe venit datorat
pentru activitatea prestată de
zilier se va efectua de către

beneficiar. Totodată, acesta va
fi obligat să întreţină Registrul
de evidenţă a zilierilor, precum
şi să transmită extrasul din
Registrul vizat Inspectoratului
teritorial de muncă.
Desfășurarea activităţii
ocazionale nu atribuie zilierului
calitatea de asigurat în sistemul public de asigurări sociale
de stat și sistemul de asigurare obligatorie de asistenţă
medicală.

din capitală actele care certifică faptul că zahărul, cu o
valoare facturală de 252 mii
lei, este de origine autohtonă, lotul urma a fi transportat în Chişinău pentru
realizare. Eludând posturile
vamale interne, în timpul
deplasării pe traseul Anenii
Noi – Chişinău, camionul cu
marfa de contrabandă a fost
stopat pentru verificare de
către colaboratorii echipelor
mobile ale Serviciului Vamal,
care au ridicat lotul de zahăr
şi mijlocul de transport cu
care acesta era transportat.
Celălalt caz a avut loc
în intervalul lunilor iulieseptembrie 2016, cînd alţi
trei conaţionali au introdus
din Turcia, prin contraban-

dă, pe teritoriul Republicii
Moldova circa 20 tone de
struguri în stare proaspătă,
după care, prin reambalare
şi reperfectare ilegală a actelor, care certificau faptul
că marfa este de origine
autohtonă, lotul urma a fi
exportat în Federaţia Rusă.
Astfel, învinuiţii au obţinut, în mod fraudulos, de
la inspectorul principal al
structurii teritoriale mun.
Chişinău a Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa
Alimentelor un Certificat
fitosanitar cu date false
privind originea mărfii, care
a fost anexat la declaraţia
vamală de export a strugurilor cu o valoare facturală
de peste 14 mii dolari SUA.

În urma controlului vamal
efectuat la postul vamal
Sudja din Federaţia Rusă, în
respectivul lot de struguri
turceşti, reambalaţi în
marfă moldovenească, a fost
depistat virusul “FrankliniellaoccidentalisPerg”, iar
ulterior, la intrarea în RM,
prin postul vamal „Tudora”
mijlocul de transport cu
strugurii infectaţi a fost
reţinut de angajaţii Serviciului Vamal.
Procurorii le-au înaintat învinuirea toturor celor
şapte învinuiţi, în prezent,
aceştia fiind cercetaţi în
stare de arest la domiciliu.
Pentru această infracţiune,
legislaţia prevede pînă la 10
ani închisoare.

MOLDOVA AR PUTEA AVEA, DE ANUL
VIITOR, UN OBSERVATOR AL PIEŢEI MUNCII
Ministrul Muncii,
Protecţiei Sociale și Familiei, Stela Grigoraș a avut
zilele trecute o întrevedere
cu managerul de ţară al
Fondului European pentru
Educaţie, Franca Crestani.
Oficialii au discutat despre
crearea unui observator
al pieţei muncii în Republica Moldova, cu suportul
Fondului European pentru
Educaţie(ETF). Observatorul
pieţei muncii va furniza
informaţie necesară pentru
îmbunătăţirea funcţionării
pieţei muncii prin reducerea discrepanţelor între
cererea și oferta forţei de
muncă și promovarea muncii decente.
Astfel, oficialii au menţionat importanţa indentificării instituţiei gazdă a Observatorului. În acest sens,
urmează să fie organizate
ședinţe de lucru cu membrii
instituţiilor vizate, cât și

desfășurarea unui atelier
de lucru privind instruirea
membrilor grupului de lucru
și prezentarea experienţei altor state în domeniu. Fondul
European pentru Educaţie va
oferi suport tehnic în procesul de creare și de elaborare

În perioada 14-15 martie
curent, ETF a organizat un
atelier de lucru „Către o
piaţă a forţei de muncă și un
Observator al competenţelor” în cadrul căreia au fost
discutate rezultatele analizei
de referinţă și recomandările

a documentelor necesare privind deschiderea Observatorului pieţii muncii începând
cu luna ianuarie 2017.

în ceea ce privește crearea
unui observator al pieţei
muncii adaptat la necesităţile ţării.

PRESTAŢIILE SOCIALE, CEA MAI IMPORTANTĂ
SURSĂ DE VENIT A VÂRSTNICILOR DIN MOLDOVA
Gospodăriile cu vârstnici din mediul urban au o situaţie
financiară mai bună decât cei din mediul Rural. Cel puţin
asta arată datele publicate de Biroul Naţional de Statistică
din Moldova, cu referire la datele din perioada anului 2015,
scrie bani.md. Veniturile gospodăriilor cu vârstnici sunt
determinate de mai mulţi factori. În medie, o gospodărie în
componenţa căreia este cel puţin o persoană în vârstă de
60 ani şi peste, dispune de 1811,1 lei lunar pe o persoană.
Gospodăriile din mediul urban se află într-o situaţie mai
bună, cu un venit mediu lunar de 2135,4 lei/persoană, faţă
de 1583,6 lei/persoană în mediul rural.
Principala sursă de venit
a gospodăriilor cu vârstnici
sunt prestaţiile sociale, care
constituie 47,6% din veniturile
lunare ale gospodăriei. Totodată, plăţile salariale în medie
constituie 24,7% din veniturile

acestei categorii de gospodării, iar activitatea individual
agricolă – 10,1%. Transferurile
din afara ţării contribuie la
formarea veniturilor gospodăriilor cu vîrstnici în proporţie
de 10,3%.

Situaţia vârstnicilor diferă
în funcţie de componenţa
gospodăriei. Astfel, gospodăriile
formate numai din vârstnici
din perspectiva veniturilor

medii pe o persoană sunt într-o
situaţie mai bună decât vârstnicii care locuiesc în gospodării extinse. O explicaţie ar fi
faptul că aceste gospodării sunt

numeroase, iar veniturile vîrstnicilor sunt o sursă de venit
pentru toată gospodăria.
Pentru gospodăriile formate
numai din vîrstnici, principala
sursă de existenţă sunt prestaţiile sociale (64,7%). Datorită
faptului că o parte din vârstnici
sunt economic activi, veniturile
acestora au la bază şi alte surse
de venit, cum ar fi activităţile
salariale (11,9%) şi activitatea
individuală agricolă (9,5%). În
cazul gospodăriilor mixte, în
componenţa cărora sînt şi alte
persoane, principala sursă de
venit este activitatea salariată
– 37,4%, iar prestaţiile sociale
au contribuit la formarea ve-

niturilor în proporţie de 30,6%.
Totodată, gospodăriile mixte
sunt dependente într-o proporţie mai mare de transferurile
din afara ţării comparativ cu
cele formate doar din vârstnici
(13,2% faţă de 7,4%).
Preponderent cheltuielile gospodăriilor cu vârstnici
sunt destinate necesarului de
consum alimentar (45,7%), după
care urmează cheltuielile pentru
întreţinerea locuinţei – 19,5%,
îngrijire medicală şi sănătate – 8,9% și îmbrăcăminte şi
încălţăminte – 8,8%. Celelalte
cheltuieli revin pentru dotarea
locuinţei (3,9%), comunicaţii
(3,5%) şi transport (3,2%).

GRIJILE AGRICULTORILOR
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MOBILIZARE MAXIMĂ PENTRU PREVENIREA RĂSPÂNDIRII
PESTEI PORCINE PE TERITORIUL REPUBLICII MOLDOVA
Potrivit ultimelor
informaţii, în satele
Moşana şi Cernoleuca din
raionul Donduşeni au fost
depistate două focare cu
suspiciune de infectare
cu virusul pestei porcine.
Specialiştii au informat
că probele preluate de la
animalele decedate au fost
transmise la un laborator
acreditat din Spania şi
mâine urmează să fie primite rezultatele acestora.
Se presupune că virusul
a fost adus prin importul
produselor din carne din
Ucraina, unde au fost
înregistrate mai multe cazuri de infectare cu pesta
porcină africană.

În acest context, premierul, Pavel Filip a convocat, la
27 septembrie, în şedinţă de
urgenţă, membrii Comisiei
pentru Situaţii Excepţionale
a Republicii Moldova pentru
a discuta măsurile ce se

impun pentru prevenirea
răspândirii pestei porcine
africane pe teritoriul Republicii Moldova. Autorităţilor
le-a fost solicitat să dea
dovadă de maximă responsabilitate şi mobilizare, şi să

întreprindă toate acţiunile
necesare pentru a preveni
răspândirea acestui virus pe
teritoriul Republicii Moldova.
În urma discuţiilor,
Comisia pentru Situaţii
Excepţionale a aprobat un
Plan de măsuri privind
prevenirea răspândirii pestei
porcine africane pe teritoriul
Republicii Moldova. Documentul prevede între altele
că Agenţia Naţională pentru
Siguranţa Alimentelor va
coordona acţiunile de prevenire a răspândirii pestei
porcine africane pe teritoriul
ţării noastre şi va asigura
fondurile necesare pentru
desfăşurarea activităţilor în
vederea controlului virusu-

SECTORUL AVICOL VA FI MODERNIZAT

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor
(ANSA), în parteneriat cu
proiectul „Îmbunătăţirea
siguranţei alimentelor în Re-

publica Moldova”, implementat de Agenţia de Cooperare
Internaţională a Germaniei
(GIZ), cu suportul financiar al
Ministerului Federal pentru Cooperare Economică
și Dezvoltare a Germaniei
(BMZ), lansează activităţi
de modernizare a sectorului
avicol. Întreprinderile din
domeniul avicol cu ciclu
închis de producere, inclusiv
fermele (producere ouă pen-

tru consum / procesare sau
ambalare ouă/ producerea
cărnii de pasăre),sunt invitate să participe în procesul
de evaluare pentru oportunitatea de export pe piaţa
Uniunii Europene.
Companiile selectate vor
beneficia de consultanţă gratuită la nivel internaţional în
vederea stabilirii și ulterior,
a implementării unui plan de
modernizare a întreprinderii,

precum și includerea lor, în
final, în lista companiilor cu
drept de export în UE.
Întreprinderele interesate sunt invitate să aplice
prin îndeplinirea cererii și
a chestionarului, la adresa
electronicăvitalie.porcescu@
ansa.gov.md sau prin poștă
la adresa: Chișinău, Str. M.
Kogălniceanu 63, MD-2009,
pînă la data de 10 Octombrie, 2016.

CALENDARUL LUCRĂRILOR AGRICOLE DIN LUNA OCTOMBRIE
CULTURA PLANTELOR
DE CÂMP
Octombrie este luna în
care se termină recoltarea
culturilor agricole de câmp:
porumb, sfecla de zahăr,
tutun, cartofi. Se recomandă
a fi recoltate suprafeţele ce
urmează a fi însămânţate;
Aratura este recomandat a se executa imediat
după recoltarea culturilor
în agregat cu grapa stelata,
la adancime de 20-22 cm.,
concomitent cu încorporarea îngrășămintelor sub
arătură. Îngrășămintele pot
fi administrate și la suprafaţă, urmând a fi încorporate în sol odata cu pregătirea
patului germinativ;
Pe suprafeţele ce se
însămânţează în toamnă
se execută arături la 25-30
cm., pentru însămânţările
de primăvară;
Tot în octombrie are loc
finalizarea însămânţărilor
de toamnă, care trebuie sa
se termine până la 10 octombrie. Fermierii pregătesc
depozitarea produselor: cartofi, sfecla furajeră, porumb
și efectueaza controlul
produselor depozitate având
în vedere schimbările de
temperatură și umiditate;

Are loc tratarea seminţelor de cereale contra
bolilor și dăunătorilor.
LEGUMICULTURA
Se recoltează vărzoasele
și rădăcinoasele destinate
pentru consumul de iarnă;
Se recoltează dovleacul
pentru copt;
Odată cu recoltarea
culturilor, se adună resturile vegetale într-o platformă
pentru compostare, devenind astfel un îngrășământ
organic preţios;
Se plantează salata pentru consumul de primăvară,
folosind soiuri rezistente la
iernat;
Se plantează ceapa
stufat pentru a avea ceapă
verde primăvara cât mai
timpuriu;

La începutul lunii se
mai poate semăna spanac
pentru consumul de primăvară;
Se face aprovizionarea
cu amestecurile de pamânt
necesare producerii răsadurilor în primăvară.
VITICULTURA
Se termină recoltatul
strugurilor;
Se aplică gunoiul de
grajd și se încorporează
în sol, concomitent se pot
încorpora îngrășămintele cu
fosfor și potasiu;
Se vor completa golurile
existente.
POMICULTURA
În a doua jumătate a lunii octombrie se potîincepe

plantările de toamna;
Se termină recoltarea
merelor;
Se execută tratamentul
de toamnă dupa încheierea recoltarilor, cu scopul
distrugerii rezervelor de boli
si daunatori care pot afecta
calitatea și cantitatea producţiei anului viitor.
CRESTEREA
ANIMALELOR
Se fac ultimele verificari la adăposturi în ceea
ce privește pardoseala, uși,
geamuri; recoltarea ultimelor produse furajere și
depozitarea lor în spaţii
protejate;
Continuă pășunatul
ovinelor pe parcelele de
porumb;
Continuă însămânţarea
artificială și naturală cu
berbeci autorizati, la ovine;
Se instalează grătare la
urdinișurile stupilor contra
șoarecilor, se construiesc
adăposturi improvizate
pentru protejarea stupilor
pe timpul iernii;
Se aplică masurile sanitar – veterinare prevăzute
pentru această luna.
Sursa: glia.ro

lui. Totodată, autorităţile vor
efectua controale la punctele de trecere a frontierei
de stat, pentru a elimina
posibilitatea introducerii pe
teritoriul Republicii Moldova
a produselor de origine animală temporar interzise.
În acelaşi timp, Ministerul Agriculturii și Industriei
Alimentare, în comun cu
Agenţia Naţională pentru
Siguranţa Alimentelor, va
elabora un proiect de Hotărâre de Guvern prin care să
fie interzis importul animalelor vii receptive la acest
virus, a produselor din carne
din zonele de risc, precum
şi a furajelor din regiunile
afectate de virusul pestei

porcine africane. Decizia va
fi examinată în regim de
urgenţă în şedinţa de mâine
a Executivului.
Pentru a reduce la maxim posibilităţile de răspândire a pestei porcine africane
pe teritoriul Republicii
Moldova, va fi organizată o
amplă campanie de informare privind posibilele riscuri şi
modalităţile de acţionare în
cazul depistării unor focare
de infectare cu acest virus.
Pesta porcină africană
este o boală contagioasă,
care afectează speciile domestice şi sălbatice de porcine. Virusul nu se transmite
la om, dar poate provoca
pierderi economice uriaşe.

ANUNŢ PENTRU VÂNĂTORI.

ÎNCEPE SEZONUL DE VÎNĂTOARE
LA MISTREŢI
Agenţia „Moldsilva” informează că începînd de sîmbătă, 24 septembrie și pînă la 4
decembrie 2016, va fi deschis
sezonul de vînătoare la mistreţi. Potrivit Hotărîrii de Guvern ( nr.963 din 08.08.2016.),
în acest an vînătoarea se va
desfășura doar în terenurile
de vînătoare gestionate de
către Agenţia „Moldsilva”
transmise în arendă în scop
de gospodărire cinegetică.
Vînătoarea se va efectua în
sectoarele de vînătoare arendate în zilele de sîmbătă, duminică și în zilele de sărbători.
Limita de recoltare stabilită
în acest an este de 201 piese.
Vînătoarea în fondul forestier naţional se va desfășura
în strictă conformitate cu
Regulamentul privind autorizarea, organizarea şi practicarea
vînătorii la mistreţi. Tuturor
participanţilor la vînătoare le
sunt aduse la cunoştinţă prevederile Regulilor de vînătoare
şi instrucţiunile cu privire la
securitatea şi sănătatea în
muncă în timpul organizării
şi practicării acţiunilor de
vînătoare în fondul forestier
transmis în arendă în scop de
gospodărire cinegetică.
Totodată, se interzice:
vînătoarea cu folosirea armelor
ghintuite, folosirea gloanţelor
rotunde, precum şi a alicelor
cu diametrul mai mare de
5,00 mm; vânătoarea cu cîini
neînregistraţi în carnetele
de vînător, precum şi în alte
cazuri prevăzute de Regulamentul gospodăriei cinegetice;
împuşcarea femelelor, care
se află în fruntea ciurdei.
Acţiunea de vînătoare se poate
practica nu mai devreme cu

o oră înainte de răsăritul soarelui şi nu mai tîrziu cu o oră
după apusul soarelui, personalul responsabil de conducerea,
organizarea şi desfăşurarea
vînătorii să fie prezent la locul
destinat nu mai tîrziu de ora
7.00. În ziua de vînătoare se
interzice categoric efectuarea
lucrărilor silvice în fondurile de
vînătoare în care se preconizează acţiunea de vînătoarea,
precum şi accesul populaţiei şi
al oricărui tip de transport, cu
excepţia celui care deserveşte
grupele de vînători. În această
perioadă, pentru eficientizarea pazei fondului forestier și
cinegetic, Agenţia „Moldsilva”
prin intermediul întreprinderilor silvice subordonate a
creat grupe mobile de control
pentru patrularea fondurilor
de vînătoare limitrofe fondului
forestier.
În aceeași ordine de idei, în
scopul neadmiterii cazurilor de
braconaj, conducerea Agenţei
„Moldsilva” vine cu un apel
către populaţie, în situaţia
identificării unor circumstanţe
sau persoane suspecte în fondul forestier, să apleze la linia
fierbinte 022 211-311.
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MAI MULTE FARMACII DIN ŢARĂ
VOR FI SANCŢIONATE
Inspectorii Agenţiei Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (AMDM) au identificat o serie de nereguli în
urma controalelor inopinate
efectuate în farmacii la nivel
naţional.
Reprezentanţii AMDM au
constatat că în unele farmacii
lista medicamentelor şi dispozitivelor medicale de importanţă
socială nu este actualizată și
nu se află la un loc accesibil
pentru consumatori. O altă
neregulă constatată vizează neinformarea cetăţenilor
despre tot spectrul de denumiri
comerciale ale preparatelor,
preţurile cu amănuntul ale
acestora, precum și diversitatea
de poziţii pentru aceeaşi denumire comună internaţională.

Inspectorii AMDM au efectuat și cumpărătura de control
a unui medicament ce necesită
prescripţie medicală, iar farmacistul a eliberat preparatul, fără a
vedea reţeta, ceea ce contravine

ordinului Ministerului Sănătăţii.
Pe parcursul controlului
inopinat s-au depistat și reţete
eliberate cu încălcarea regulilor
de prescriere a medicamentelor. Medicii au scris denumirile

comerciale ale medicamentelor
și nu cele internaţionale. Mai
mult, unele prescripţii au fost
indicate pe recipise, deși legislaţia prevede formulare de reţetă.
AMDM deja a expediat sesizări
în adresa conducerii instituţiilor
medico-sanitare publice pentru
luarea măsurilor de rigoare în
privinţa medicilor, care au emis
prescripţii neconforme.
Inspectorii AMDM au
emis mai multe prescripţii și
recomandări privind înlăturarea neregulilor identificate. La fel, au fost întocmite
procese-verbale în baza art.77
alin. 5 al Codului Contravenţional “Încălcarea regulilor de
eliberare a medicamentelor”,
care vor fi remise instanţei de
judecată pentru examinare şi
aplicare a sancţiunilor.

ZECI DE MOTIVE PENTRU
A MÂNCA ZILNIC NUCI
Toamna este perioada când
se coc nucile. Se spune că sunt
bune pentru sănătate. În numărul
de astăzi al ziarului ne-am
propus să aflăm totul despre
beneficiile pe care le aduc nucile
pentru organismul nostru.
• Reduc colesterolul - Nucile,
arahidele și migdalele, bogate în
grăsimi sănătoase, fibre și vitamina E, scad colesterolul. Specialiștii
de la Universitatea Loma Linda
din California care au revăzut 25
de cercetări știinţifice legate de
impactul nucilor asupra sănătăţii
susţin că aproximativ 67 de grame
este cantitatea indicată pentru
consumul zilnic.
• Scad riscul apariţiei bolilor
cardiovasculare - deoarece scad
colesterolul rău din organism,
reduc apariţia cheagurilor de sânge
și reglează tensiunea arterială, nu-

Nucile sunt o foarte bună sursă
de magneziu, iar dacă mănânci o
mână de nuci cu 1-2 ore înainte de
a te culca, poţi dormi liniștită.
• Alungă stresul! Studiile
realizate în privinţa stresului au
arătat că tot complexul de vitamina
B reprezintă un remediu antistres, relaxând sistemul nervos și
totodată starea ta generală. Nucile
sunt o importantă sursă de astfel
de vitamine.
• Ameliorează durerile! datorită vitaminei B, mai exact
celei B1, durerile se diminuează în
intensitate. Această vitamină conţinută de nuci ajută la funcţionarea
optimă a musculaturii și crește
toleranţa la durere.
9. Sunt eficiente în lupta cu
diabetul! - un studiu recent, apărut
în februarie 2010 în Diabetes
Care, a ajuns la concluzia că un
consum de 56 g de nuci zilnic ajută

cile, prin conţinutul bogat de acizi
grași Omega-3, ajută la reducerea
considerabilă a apariţiei bolilor de
inimă, dacă stăm să ne gândim
că specialiștii spun că un sfert de
cană conţine 90% din doza zilnică
recomandată de astfel de acizi.
• Riscul de stop cardiac scade
cu o treime - tot în relaţie directă
cu apariţia bolilor cardiovasculare,
dar important de precizat este și
faptul că un consum zilnic de nuci
previne cu o treime riscul de a face
stop cardiac, în urma unui studiu
realizat pe 86.000 de femei.
• Sunt o sursă de grăsimi
bune - O mână de nuci, de fistic,
migdale sau seminţe de floareasoarelui (preferabil neprăjite) pot
completa necesarul de grăsimi
bune dintr-o zi.
• Ajută în cura de slăbire este important ca nucile să se
consume crude, în stare naturală,
fără adaosuri de sare, ulei și alte
condimente; prăjite acestea deja
se transformă în alimente nocive.
Pentru că sunt extrem de săţioase
și sănătoase, nucile reprezintă cea
mai bună gustare dintre mese, fără
repercusiuni în privinţa kilogramelor în plus, pentru că numai
o mână de nuci asigură un timp
îndelungat de saţietate. Un studiu
guvernamental realizat de americani a demonstrat că nucile luptă
eficient împotriva obezităţii, prin
faptul că persoanele care consumă
regulat acest aliment au parte de o
dietă mai echilibrată. Fiind bogate
în proteine și grăsimi „bune” și
consumate cu moderaţie, acestea
nu influenţează greutatea corporală
și nu îngreunează metabolismul,
ca alte produse.
• Sunt un excelent remediu
împotriva insomniei - știţi care
este cauza insomniei? Lipsa de
magneziu din organism care conduce la producerea unei cantităţi
mai mici de melatonină, ceea ce
alungă somnul și te ţine trează.

la ameliorarea diabetului de tip 2,
prin dilatarea vaselor de sânge,
îmbunătăţind astfel fluxul sangvin.
• Previn cancerul! - prin
conţinutul bogat de acizi Omega-3,
fibre, vitamina E, magneziu și acid
folic, nucile reprezintă una dintre
cele mai bune metode profilactice
împotriva cancerului, relatează
EatingWell. com.
• Previn constipaţia! - prin
conţinutul bogat de fibre, nucile îţi
asigură un tranzit intestinal complet, asigurând un sistem digestiv
care merge ca uns.
• Pentru un creier în formă pentru memorie, pentru sistemul
nervos, dar și pentru o minte mai
abilă, recurge la consumul zilnic
de nuci.
• Pentru o viaţă mai lungă
- prin toate beneficiile pe care
le aduc, per total, organismului,
cercetătorii susţin că nucile pot fi
considerate alimente valoroase
din punct de vedere anti-aging:
îmbunătăţind calitatea pielii și
contribuind la crearea de celule
sănătoase, regenerând constant
organismul.
• Pentru oase puternice datorită conţinutului de proteine,
nucile sunt excelente în întreţinerea sănătăţii oaselor, dar și
a mușchilor, pielii și celulelor.
Întărirea oaselor ajută la prevenţia
osteoporozei! Cam 65 de grame
zilnic este suficient pentru un efect
garantat!
Ceea ce este esenţial pentru
a beneficia de calităţile medicale
ale nucilor, este ca acestea să se
consume crude, în stare naturală,
fără adaosuri de sare, ulei și alte
condimente: prăjite, acestea deja
se transformă în alimente nocive;
Nu depăși mai mult de un
pumn la o gustare și încearcă să
nu le asociezi cu alte alimente;
folosește-le ca pe o gustare separată, individuală.
Sursa: feminis.ro

ATENŢIE! INTOXICAŢIILE ALIMENTARE!
Săptămâna trecută, la
Drochia a avut loc un caz de
toxiinfecţie alimentară după
o nuntă. 22 de oameni, printre care mirele, patru copii
și o femeie gravidă, au fost
spitalizaţi. Luna precedentă
au avut loc mai multe cazuri
de intoxicaţii alimentare la
Briceni și Căușeni. În legătură cu aceasta, Agenţia
Naţională pentru Siguranţa
Alimentelor a emis o notă
informativă, prin care
recomandă Autorităţilor Administraţiei Publice Locale, operatorilor din
businessul alimentar şi consumatorilor, să
admită organizarea festivităţilor numai în
locuri autorizate, cu excluderea acceptării în
cadrul unităţilor de alimentaţie publică a
produselor alimentare preparate în condiţii
casnice.
Agenţia atenţionează managerii unităţilor de alimentaţie pu blică asupra unui șir
de cerinţe, menite să prevină toxiinfecţiile
alimentare precum şi întru atingerea unui
înalt nivel de protecţie a sănătăţii umane şi
a intereselor consumatorului privind siguranţa alimentelor. Lista tuturor cerinţelor
poate fi consultată atât de către consumatori, cât și de către operatorii din businessul
alimentar pe site-ul oficial al Agenţiei
Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor
www.ansa.gov.md
INTOXICAŢIA ALIMENTARĂ: CAUZE,
SIMPTOME,
MASURI DE PRIM-AJUTOR
Intoxicaţia alimentară este o afecţiune
cauzată de consumul de alimente sau băuturi
contaminate cu microorganisme patogene
cum sunt bacteriile, virusurile sau paraziţii.
Riscul crescut de contaminare este cauzat în
principal de condiţiile de igienă, gătirea, depozitarea şi conservarea incorectă a alimentelor.

Copiii şi persoanele în vârsta sunt cel
mai frecvent afectate de intoxicaţiile alimentare, însă şi gravidele, persoanele cu boli
cronice asociate şi cele cu sistemul imunitar
slăbit sunt la risc.
Principalele simptome apărute în
intoxicaţia alimentară sunt: diareea, greaţa,
vărsăturile şi durerile abdominale.
Intensitatea acestor simptome pot varia
de la caz la caz, luându-se în considerare
factori precum vârsta, starea generală de
sănătate şi tipul microorganismului care a
cauzat infecţia.
SIMPTOME CARE TREBUIE SĂ TE TRI
MITĂ LA MEDIC
De regulă, toxiinfecţia alimentară nu
persistă mai mult de 2-3 zile iar simptomele
dispar treptat. Există însă şi cazuri de toxiinfecţie alimentară severă, care se manifestă
prin simptome grave, ce ar trebui să te
alarmeze şi să te trimită de urgenţă la medic.
Acestea ar fi:
Deshidratarea severă, ca urmare a diareei
persistente
Slăbiciune musculară, oboseală, ameţeală, vedere înceţoşată
Durere abdominală care se intensifică în
timpul mersului
Tensiune arterială scăzută şi senzaţia de
leşin
Bătăi rapide ale inimii, lipsa ori cantitatea
insuficientă de urină eliminată, ca urmare a
deshidratării severe
REGULI DE ALIMENTAŢIE
Pentru a evita apariţia toxiinfecţiilor
alimentare, este esenţial să respecţi câteva
reguli, cum ar fi:
Asigură-te că produsul pe care îl cumperi
este în termen şi nu prezintă o culoare ciudată
sau miros neplăcut;

Redu la minimum timpul între achiziţionarea produselor din carne din supermarket şi
refrigerarea acestora;
Spală-te obligatoriu pe mâini înainte să
găteşti mâncarea sau asigură-te că serveşti
mâncarea într-un restaurant care respectă
toate condiţiile de igienă;
Nu spăla carnea crudă de pui. În acest fel,
bacteriile de pe carne pot ajunge şi pe alte
alimente. În schimb, trebuie să speli bine fructele şi legume;
Nu folosi aceleaşi instrumente sau recipiente pentru tăierea sau păstrarea cărnii crude
cât şi pentru prepararea legumelor şi fructelor
care vor fi consumate nepreparate termic;
Păstrează alimentele perisabile în frigider,
la temperaturi mai mici sau egale de 4 grade
Celsius şi evită reîncălzirea şi consumul
alimentelor preparate anterior la temperaturi
crescute;
Evită să consumi fructe de mare din
locuri neautorizate şi, dacă le găteşti acasă,
ai grijă să fie în stare proaspătă atunci când
le cumperi. De asemenea, fii foarte atent la
produsele fast-food vândute de comercianţii
ambulanţi pe marginea străzii. Carnea tocată
din hamburgeri, de exemplu, este deseori
contaminată cu E. coli.
INTOXICAŢIA ALIMENTARĂ  MĂSURI
DE PRIM AJUTOR
Dacă simptomele nu sunt severe, este
suficient ca pacientul să urmeze un regim
alimentar specific: două-trei căni de ceai de
mentă zilnic, orez cu morcovi, brânză proaspătă etc.
În momentul când scaunul revine la
normal, este permisă introducerea treptată a alimentelor de bază, cum ar fi carnea
fiartă sau pâinea, dar sub nici o formă nu se
vor consuma băuturi acidulate, energizante
sau sucuri din fructe, care conţin foarte mult
zahăr şi prea puţini electroliţi, substanţe care
ajută la reechilibrarea hidroelectrolitică şi
acidobazică.
Dacă simptomele sunt severe, este
recomandat tratamentul medicamentos. Vizita
la medicul de familie, la medicul gastroenterolog sau infecţionist este obligatorie.
De asemenea, este foarte important
să nu te tratezi de sine stătător şi să nu iei
medicamente pe care ţi le recomandă vecinul
ori persoana care stă la coadă la farmacie. În
căutarea disperată a unei soluţii, mulţi apelează la medicamente care încetinesc tranzitul
intestinal, însă este complet contraindicat.
Sursa: csid.ro
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BOSTANIADA, 2016.
VESELIE, DOVLECI, CARNAVAL

În acest weekend, mai
exact, pe data de 24-25
septembrie, la Chișinău, s-a
desfășurat festivalul etnogastronomic - Bostaniada.
În acest an evenimentul
a fost deosebit de festiv și
s-a desfășurat în format
de carnaval. La cea de-a
cincea ediţie a festivalu-

lui, care a durat două zile,
vizitatorii au avut parte
de multe surprize! Mai înâi
de toate, despre recorduri.
Trebuie să Vă spunem că la
eveniment a fost adus... cel
mai mare bostan (cred că
din întreaga ţară). Minunăţia cântărește 285! de
kilograme.

Ca și în alţi ani, de la
eveniment nu au lipsit concursurile, unul dintre acestea
– concursul de carving, sau,
cu alte cuvinte – sculptatul
în bostani. Opere de artă, nu
alta! La fel, nu au lipsit nici
bucatele delicioase din dovleac: dulceaţă, diferite copturi, clătite și plăcinţele cu

bostan. De asemenia, ochiul
vizitatorului s-a delectat cu
obiecte de artă populară,
prezentate în cadrul expoziţiilor. Ediţia 2016 în stil
de Carnaval Aniversar, pe
lângă elementele tradiţionale
de iarmaroc și gastronomie
tradiţională, a mai inclus și
parade costumate, evoluţia orchestrelor de percuţii,
jonglori, piruieţi și acrobaţi,
prezentări de gimnastică
estetică, master-class și prezentări de Samba dans.
Copiii au participat la
concursul desenelor cu bostani, câștigătorul devenind,
după tradiţie, logoul următoarei ediţii.
Organizatorii spun că
festivalul Bostaniada vine în
susţinerea economiei locale,
prin sporirea veniturilor
antreprenorilor autohtoni,
precum si a agricultorilor din
Moldova, prin sporirea vânzărilor acestora.
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A FOST INAUGURATĂ EXPOZIŢIA FOTOGRAFICĂ
„DESCOPERĂ MOLDOVA”
Agenţia Turismului a
Republicii Moldova a semnat un memorandum de
înţelegere cu Proiectul de
Competitivitate al USAID
Moldova în vederea dezvoltării industriei turismului
și promovării Republicii
Moldova ca destinaţie turistică pentru perioada anilor
2016-2020.
Totodată, portivit unimedia.md, a fost inagurată
expoziţia fotografică „Desco-

peră Moldova”.
Cele 40 de poze realizate de cei 11 fotografi din
Franţa, Italia, România și
din RM se vor afla până pe
3 octombrie la Radisson
Blue Hotel (accesul este
gratuit), după care va se vor
muta la Gara Feroviară. Mai
mult, vor fi tipărite 10 mii
de cărţi poștale, care vor fi
distribuite turiștilor care ne
vor vizita ţara în perioada
următoare.

OFICIUL NAŢIONAL AL VIEI ȘI VINULUI ANUNŢĂ ORARUL EXCURSIILOR DE ZIUA VINULUI,
PUSE LA DISPOZIŢIE DE CĂTRE VINĂRIILE DIN ŢARĂ
CHATEAU VARTELY
Oaspeţii vor avea posibilitatea să participe la o palpitantă excursie la
vinărie, să deguste vinurile nobile, savurând bunătăţi gătite la grătar, toate
acestea într-un pachet turistic “All Inclusive” la un preţ de 240 lei, iar cu
transport tur-retur din Chișinău la un preţ de 290 lei. Și pentru că fiecare oaspete este special, Château Vartely va oferi în dar câte un pahar personalizat
fiecărui oaspete! Excursia va fi disponibilă în limba română, rusă și engleză.
Programul de primire a oaspeţilor la vinărie:
1 octombrie-10:00-15:00
2 octombrie-10:00-23:00
Orarul plecărilor spre Chateau Vartely, cu transport organizat din
PMAN:
1 octombrie - orele 10:00, 11:00, 12:00
2 octombrie – orele 10:00, 11:00, 12:00, 14:00, 15:00, 16:00
Pentru cei care vor opta pentru microbuzele organizate, termenul de
ședere pe teritoriu va fi limitat la 2 ore. Iar pentru cei ce vor ajunge la complex cu transportul propriu, șederea nu este limitată în timp.
* Copii cu vîrsta pînă la 7 ani - nu achită.
* Copii cu vîrsta cuprinsă între 7 și 18 ani - achită 50 % din pachetul all
inclusive.
MILEȘTII MICI
Pentru toţi amatorii de vinuri alese Combinatul de Vinuri de Calitate „Mileştii Mici” pregăteşte o adevărată sărbătoare. Vizitatorii care vor păşi pragul
vinăriei vor avea ocazia să savureze licoarea lui Bachus din recolta acestui
an, să guste din bucatele tradiţionale, să se familiarizeze cu tradiţiile, cultura
şi obiceiurile noastre naţionale. Surpriza evenimentului o constituie preţul
special doar 100 de lei, pentru o excursie în cele mai mari galerii subterane
cu cea mai mare colecţie de vinuri din lume! Preţul include transportul turretur din Chișinău.
Excursia va fi disponibilă în limba română, rusă, franceză și engleză.
Orarul plecărilor spre Mileștii Mici, cu transport organizat din PMAN:
1 octombrie - orele 09:00, 11:00, 13:00, 15:00
2 octombrie – orele 09:00, 11:00, 13:00, 15:00
Pentru cei care vor veni cu transportul personal, combinatul va oferi
transport gratuit pentru excursiile subterane. Iar grupurile mai mari de 15
persoane sunt rugate să vină cu microbuzele personale.
VINĂRIA ASCONI
Vinăria Asconi invită prietenii fideli, dar și pe cei care doar au auzit despre
cât de bune sunt vinurile acestora, la cea mai mustoasă petrecere a toamnei.
Două zile pline de tradiţii, folclor autentic, ateliere de dans și olărit, artizani,
gastronomie tradiţională, scăldată în cele mai bune vinuri ale Moldovei.
Vinăria Asconi Vă invite să contribuiţi la înregistrarea Recordului Naţional la
Degustarea Mustului din roada anului 2016.
Taxa de intrare la eveniment costă doar 100 de lei și include:
* 1 sticlă de vin cadou, în schimbul biletului.
* degustare de vinuri (15 vinuri!!!)

* muzică live
* 1 bilet de tombolă cu premii
Doritorii de a servi masa vor putea comanda în restaurant un meniu
standard din 3 feluri de mâncare, achitând 300 lei.
Orarul tururilor la Asconi:
1 octombrie - orele 9:30; 10:00; 11:00; 12:00; 13:00; 14:00; 15:00; 16:00;
17:00
2 octombrie – orele 10:00, 11:00, 12:00, 14:00, 15:00, 16:00
CASTEL MIMI
Castel Mimi propune oaspeţilor să descopere primul castel vinicol din
Moldova participând la o excursie, să deguste vinuri, asociate cu bucate
tradiţionale, toate la un preţ de 300 lei, iar cu transport tur-retur din Chișinău
la un preţ de 350 lei.
Excursia va fi disponibilă în limba română, rusă, franceză și engleză.
Orarul plecărilor spre Castel Mimi, cu transport organizat din PMAN:
1 octombrie - orele 10:30; 11:00, 11:30; 12:00; 12:30, 13:00; 13:30,
14:00; 14:30, 15:00; 15:30; 16:00; 16;30, 17.00
2 octombrie – orele 10:30; 11.00, 11.30; 12:00; 12.30, 13:00.
CRICOVA
Cricova vă invită să participaţi la o excursie prin galeriile subterane a vinăriei, să vizitaţi Oenoteca Naţională și să degustaţi cel mai bun vin spumant
din ţară, toate la un preţ de 390 lei, inclusiv transportul tur-retur din Chișinău.
Excursia va fi disponibilă în limba română și rusă.
Programul de primire a oaspeţilor la vinărie:
1 octombrie-10:00-18:00
2 octombrie-10:00-18:00
Orarul plecărilor spre Cricova, cu transport organizat din PMAN:
1 octombrie - orele 13:00; 15:00; 17:00
2 octombrie – orele 11:00 13:00; 15:00; 17:00
VINĂRIA PURCARI
Vinăria Purcari prezintă una din cele mai avantajoase oferte din acest an.
Sunteţi invitaţi să participaţi gratuit la o excursie la cea mai veche cramă din
ţară și să degustaţi renumitele vinuri de Purcari. Doritorii de a servi masa vor
putea comanda bucate la grătar, achitând doar 150 lei. Transportul tur-retur
din Chișinău este asigurat de vinărie.
Excursia va fi disponibilă în limba română, rusă și engleză.
Programul de primire a oaspeţilor la vinărie:
1 octombrie-09:00-22:00
2 octombrie-09:00-22:00
Orarul plecărilor spre Purcari, cu transport organizat din PMAN:
1 octombrie - orele 09:00; 11:00; 13:00; 14;00
2 octombrie – orele 09:00; 10:00; 11:00;12:00, 13:00
CHATEAU COJUȘNA
Compania Migdal-P vă invită să vizitaţi Chateau-l din Cojușna și să degus-

taţi vinurile din colecţia acestora. Acest pachet este disponibil la un preţ promotional de 100 lei, iar cu transport tur-retur din Chișinău la un preţ de 120 lei.
Excursia va fi disponibilă în limba română, rusă și engleză.
Programul de primire a oaspeţilor la vinărie:
1 octombrie-10:00-19:00
2 octombrie-10:00-19:00
Orarul plecărilor spre Cojușna, cu transport organizat din PMAN:
1 octombrie - orele 09:30, 13:30, 16:30
2 octombrie – orele 09:30, 13:30, 16:30
KVINT
Pentru prima dată, în cadrul Zilei Naţionale a Vinului, vizitatorii vor avea
ocazia să facă tururi și la Kvint, distileria de divinuri din orașul Tiraspol. Oferta
companiei include vizita la podgoriile companiei din satul Doibani, vizita
fabricii din orașul Tiraspol, cunoașterea procesului de producere și degustare
a vinului și divinului. Și toate acestea vor fi oferite gratuit, inclusiv transportul
tur-retur din Chișinău!
Excursia va fi disponibilă în limba rusă și engleză.
Orarul plecărilor spre Tiraspol, cu transport organizat din PMAN:
1 octombrie - orele 12:00
2 octombrie – orele 12:00
Nu uitaţi că va fi nevoie să prezentaţi buletinul de identitate pentru deplasarea în regiunea Transnistreană!
PIVNIȚELE BRĂNEȘTI
Cu ocazia Zilei Naţionale a Vinului, vinăria de la Brănești vin cu următoarea ofertă turistică:
# 1 Excursie prin beciurile Vinăriei Brănești - 100 lei
# 2 Tur prin Complexul turistic „Epoca de piatră” - 100 lei
# 3 Excursie prin beciurile Vinăriei Brănești + Tur prin Complexul turistic
„Epoca de piatră” - 150 lei
# 4 Excursie prin beciurile Vinăriei Brănești + Tur prin Complexul turistic
„Epoca de piatră” + degustare de vin în restaurantul complexului (3 vinuri) +
gustări + apă plată - 300 lei
# 5 Excursie prin beciurile Vinăriei Brănești + Tur prin Complexul turistic
„Epoca de piatră” + degustare de vin în restaurantul complexului (3 vinuri) +
gustări + prânz (Meniu: plăcinte, mămăligă, friptură, brânză, smântână) + apă
plată - 450 lei
Toţi oaspeţii vinăriei vor fi întâmpinaţi cu un pahar de tulburel și voie bună.
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TE INFORMEAZĂ LA TIMP,
OFERINDUŢI CELE MAI BUNE
ARGUMENTE ÎN ORICE NEGOCIERE!

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

Denumirea produsului

minim

maxim

Piaţa angro Chişinău
(Albişoara)

Piaţa angro Bălţi

mediu

minim

maxim

mediu

minim

maxim

9/29/2016

Piaţa agricolă Ungheni

mediu

minim

maxim

Piaţa agricolă Cahul

mediu

minim

maxim

mediu

LEGUME
Ardei dulce

3.00

8.00

6.00

4.00

9.00

6.00

5.00

6.00

5.00

6.00

9.00

7.00

5.00

5.00

5.00

Cartofi

2.00

3.50

3.00

1.60

4.50

1.80

3.00

5.00

3.00

3.50

6.00

5.00

3.00

4.00

3.00

Castraveţi

-

-

-

12.00

14.00

14.00

14.00

15.00

14.00

12.00

15.00

13.00

9.00

9.00

9.00

Ceapă albă

-

-

-

5.00

6.00

6.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.00

3.00

2.50

2.00

3.00

2.50

3.00

3.50

3.00

3.50

5.00

4.00

3.00

4.00

3.00

Ceapă roşie

-

-

-

6.00

6.00

6.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ciuperci Shampinion

-

-

-

35.00

35.00

35.00

35.00

38.00

35.00

35.00

40.00

38.00

30.00

30.00

30.00

Dovlecei

-

-

-

8.00

9.00

8.00

-

-

-

-

-

-

5.00

5.00

5.00

Gogoşari

-

-

-

8.00

12.00

10.00

14.00

18.00

14.00

15.00

18.00

16.00

12.00

12.00

12.00

Ceapă galbenă

Morcov

4.00

6.00

4.50

3.00

6.00

4.50

4.00

6.00

4.00

5.00

7.00

6.00

3.00

4.00

4.00

Ridiche neagră

-

-

-

4.00

5.00

5.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Roşii de seră

-

-

-

9.00

9.00

9.00

-

-

-

6.00

8.00

7.00

5.00

6.00

6.00

Roşii de câmp

3.50

4.00

3.50

2.50

6.00

4.00

3.00

8.00

3.00

4.00

5.00

4.00

4.00

5.00

5.00

Sfeclă de masă

2.50

3.00

2.50

4.00

5.00

5.00

3.00

4.00

3.00

5.00

6.00

6.00

4.00

4.00

4.00

Usturoi

-

-

-

35.00

45.00

45.00

45.00

60.00

45.00

35.00

55.00

50.00

-

-

-

2.50

3.50

3.00

2.00

3.50

2.50

5.00

6.00

5.00

4.00

5.00

5.00

3.00

4.00

4.00

Varză conopidă

-

-

-

12.00

15.00

15.00

15.00

15.00

15.00

18.00

20.00

20.00

15.00

18.00

15.00

Varză de pechin

-

-

-

17.00

17.00

17.00

-

-

-

25.00

25.00

25.00

15.00

15.00

15.00

3.50

4.00

3.50

3.00

6.00

4.50

6.00

7.00

6.00

5.00

6.00

6.00

3.00

4.00

3.00

Varză

Vinete

FRUCTE
Banane

-

-

-

-

-

-

20.00

21.00

20.00

-

-

-

22.00

22.00

22.00

Grepfrut

-

-

-

28.00

28.00

28.00

34.00

36.00

34.00

-

-

-

-

-

-

Lămâi

-

-

-

30.00

30.00

30.00

30.00

30.00

30.00

-

-

-

35.00

35.00

35.00

Mandarine

-

-

-

-

-

-

40.00

40.00

40.00

-

-

-

-

-

-

Mere

4.00

6.00

5.00

4.00

6.00

4.50

4.00

8.00

4.00

3.00

5.00

5.00

3.00

4.00

3.00

Mere Golden

5.00

6.00

5.00

4.50

6.00

4.50

-

-

-

6.00

8.00

8.00

4.00

5.00

4.00

Mere Idared

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.00

7.00

6.00

-

-

-

Mere Richard

-

-

-

8.00

8.00

8.00

-

-

-

5.00

7.00

6.00

-

-

-

Pepene galben (zemos)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.00

5.00

4.00

-

-

-

Pepene verde (harbuz)

-

-

-

1.80

3.50

3.00

3.50

4.00

3.50

3.00

4.00

4.00

-

-

-

Pere

-

-

-

-

-

-

10.00

18.00

10.00

7.00

9.00

7.00

-

-

-

Prune

7.00

8.00

7.00

7.00

7.00

7.00

5.00

7.00

5.00

5.00

10.00

6.00

3.00

3.00

3.00

Prune uscate

-

-

-

28.00

28.00

28.00

-

-

-

30.00

40.00

35.00

-

-

-

Struguri albi de masă

14.00

15.00

15.00

10.00

14.00

12.00

8.00

12.00

8.00

12.00

15.00

12.00

9.00

9.00

9.00

Struguri de masă Moldova

15.00

15.00

15.00

10.00

11.00

11.00

8.00

8.00

8.00

10.00

13.00

13.00

-

-

-

Struguri roşii de masă

-

-

14.00

15.00

15.00

10.00

14.00

10.00

14.00

16.00

14.00

9.00

10.00

9.00

-
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OFERTE COMERCIALE

Conopida

18 000 MDL

5t

Varză

5 000 MDL

30 t

Struguri de masa

12 000 MDL

10 t

Perioada 22 - 29 septembrie 2016
OFERTE
Produs / Serviciu

Preţ

Cantitate

Roșii

7 000 MDL

50 t

Grâu alimentar
23% glutena,90%
IDC

3 500 MDL

300 t

Grâu alimentar

3 200 MDL

300 t

Grâu alimentar

3 500 MDL

400 t

Porumb alimentar

4 000 MDL

Porumb

70 t

100 t

Floarea soarelui

100 t

Grâu alimentar

100 t

Grâu 23% gluten
90% IDC

3 500 MDL

300 t

Miere de albine

65 MDL

500 kg

Grâu alimentar

3 500 MDL

500 t

Prune Stanley

5 500 MDL

80 t

Floarea Soarelui

7 000 MDL

100 t

Mere "Semerenko"
Mere "Aidared"
Floarea Soarelui
Porumb

5 000 MDL
5 000 MDL
7 000 MDL
2 500 MDL

20 t
50 t
250 t
500 t

Porumb

2 500 MDL

200 t

Floarea Soarelui

6 800 MDL

100 t

Migdale

80 000 MDL

1t

Porumb

2 800 MDL

50 t

Floarea Soarelui

5 700 MDL

30 t

Mere "Semerenko"

4 500 MDL

20 t

Mere "Aidared"

4 500 MDL

20 t

Mere "Golden"
Mere "Jon Agured"

4 500 MDL
4 500 MDL

20 t
20 t

65 MDL

300 kg

Mere

6 500 MDL

50 t

Mere Idared, Golden

7 000 MDL

80 t

Varza

5 000 MDL

30 t

Prune

3 000 MDL

50 t

Mere Idared

5 000 MDL

80 t

Dovlecei

5 000 MDL

3t

Roșii

7 000 MDL

10 t

Miere de albine

Contacte
MD-3618, s. Chirileni, raionul Ungheni ;
Telefon: 00373 236 75258; Mobil: 00373
68569676 ; Email: sorucean@mail.md
MD-3648, s. Teșcureni, raionul Ungheni ;
Telefon: 00373 236 20616; ; Mobil: 00373
69114854 ; Email: traidan@mail.ru
s. Petrești, Ungheni, Republica Moldova; Telefon: +373(236) 42230; Mobil: +373 69688805;
Email: aspidistrabs@mail.md
s. Cioropcani, r-n. Ungheni; Telefon: +373
236 76239; Mobil: +373 68880678; Email:
adonic@mail.ru
satul Glinjeni, raionul Fălești; Telefon:
+37325971319; Mobil: +37379591851; Email:
bujag_boris@rambler.ru
gara Catranic, raionul Fălești; Telefon:
+37325974311; Mobil: +37367265255; Email:
zubic_ion1950@rambler.ru
gara Catranic, raionul Fălești; Telefon:
+37325974311; Mobil: +37367265255; Email:
zubic_ion1950@rambler.ru
gara Catranic, raionul Fălești; Telefon:
+37325974311; Mobil: +37367265255; Email:
zubic_ion1950@rambler.ru
s. Costuleni, r-n Ungheni; Telefon: +373 236
40230; Mobil: +373 79506811; Email: ivrabie@mail.ru
s. Todirești, r. Ungheni; Telefon: +373
23649453; Mobil: +373 69239827; Email:
vgladchi@mail.ru
s. Todirești, r-n Ungheni; Telefon: +373 236
49230; Mobil: +373 68683534; Email: dfrasin@gmail.com
s. Todirești, r-n Ungheni; Telefon: +373 236
49230; Mobil: +373 68683534; Email: dfrasin@gmail.com
Telefon: 023552430; Mobil: 079631432;
Email: digoris@mail.ru
Telefon: 023566244; Email: teorsas@mail.ru
Telefon: 023566244; Email: teorsas@mail.ru
Telefon: 023566244; Email: teorsas@mail.ru
Telefon: 023566244; Email: teorsas@mail.ru
Mobil: 079595515; Email: negura@olegmail.
ru
Mobil: 079595515; Email: negura@olegmail.
ru
Mobil: 069209141; Email: gaspermihai@mail.
ru
Mobil: 069209141; Email: gaspermihai@mail.ru
Mobil: 069209141; Email: gaspermihai@mail.
ru
Mobil: 069209141; Email: gaspermihai@mail.ru
Mobil: 069209141; Email: gaspermihai@mail.
ru
Mobil: 069209141; Email: gaspermihai@mail.ru
Mobil: 069209141; Email: gaspermihai@mail.ru
s. Grozasca, r-n Ungheni; Telefon:
+37323641666; Mobil: +37368022244; Email:
ipascaru@mail.ru
s. Grozasca, r-n Ungheni; Telefon:
+37323641666; Mobil: +37368022244; Email:
ipascaru@mail.ru
MD-3634, s. Mănoilești, raionul Ungheni ;
Telefon: 00373 236 73253; ; Mobil: 00373
79574905; Email: glodeanubs@mail.md
MD-3634, s. Mănoilești, raionul Ungheni ;
Telefon: 00373 236 73253; ; Mobil: 00373
79574905; Email: glodeanubs@mail.md
s. Cetâreni, r-n Ungheni; Telefon:
+37323641382; Mobil: +37379171730; Email:
cucut@gmail.com
s. Cetâreni, r-n Ungheni; Telefon:
+37323641382; Mobil: +37379171730; Email:
cucut@gmail.com
MD-3618, s. Chirileni, raionul Ungheni ; Telefon: +373 236 75341; '; Mobil: +373 79207222
; Email: vladei@mail.md
MD-3618, s. Chirileni, raionul Ungheni ; Telefon: +373 236 75341; '; Mobil: +373 79207222
; Email: vladei@mail.md

Floarea soarelui

40 t

Grâu

30 t

Prune uscate

40 t

Prune uscate

30 t

Grâu

20 t

Struguri Moldova

60 t

Struguri Moldova

40 t

Prune uscate

50 t

Prune uscate

35 t

Floarea soarelui

7 000 MDL

150 t

Floarea soarelui

7 500 MDL

250 t

Floarea soarelui

7 000 MDL

300 t
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Ungheni; Telefon: +373 (236) 75378; Email:
stoicabs@mail.md
s. Chirileni, r-n Ungheni; Telefon:
+37323675378; Mobil: +37379446795; Email:
vstoica@mail.md
s. Cetâreni, r-n Ungheni; Telefon: +373 236
41391; Mobil: ; Email: pascarut@gmail.com
Nisporeni, Boldurești; Telefon: +373 264
64460; Email: lupeicabs@mail.md
Nisporeni, Boldurești; Telefon: +373 264
64460; Email: lupeicabs@mail.md
Nisporeni; Telefon: 026423050; Mobil:
067123050; Email: prudol@mail.com
Nisporeni; Telefon: +373(264) 24256; Mobil:
+373 68440029; Email: secrierubs@mail.md
Nisporeni; Telefon: ; Mobil: 60732054; Email:
060732054
s. Șișcani r-n Nisporeni; Telefon: 069651130;
Mobil: 069651130; 069651130
Nisporeni; Telefon: 079575117; Mobil: ; Email:
farima_vitalie@iayoo.com
Nisporeni; Telefon: 026465213; Mobil:
069935593; Email: 123
s. Vărzărești r. Nisporeni; Telefon: ; Mobil:
079560148; Email: 079560148
s. Cioropcani, r-n Ungheni; Telefon: +373
236 76239; Mobil: +373 68880678; Email:
adonic@mail.ru
MD-3606, s. Cetâreni, r-l Ungheni; Telefon:
+373 79613223; Mobil: +373 79613223;
Email: undanagro@mail.ru
Mobil: ; Email: progagroter@mail.ru

CERERI
Produs / Serviciu
Preţ
Grâu alimentar,
23% gluten, 90%
2 600 MDL
IDC
Cumpăr porumb

Cantitate
500 t
5 000 t

Contacte
Ungheni; Telefon: +373 69709309; Mobil:
+373 69709309; Email: estelitprimbs@mail.
md
Telefon: +40(77)029-1587; Mobil:
0770291587; Email: gabriela@deltasource.ae

Mai multe informații găsiți pe www.agravista.md
Responsabilitatea pentru veridicitatea ofertelor plasate aparține
www.agravista.md
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DORIŢI SĂ ÎNCEPEŢI O AFACERE
ŞI NU ŞTIŢI ÎN CE DOMENIU SĂ INVESTIŢI?
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Abonaţi-Vă la ziarul AGROinform
Index de abonare:

DORIŢI SĂ LUAŢI PREŢ BUN

PM 21948

PE PRODUCŢIA CRESCUTĂ CU MULTĂ MUNCĂ?

©

ABONAMENTE LA ZIARUL AGROMEDIAINFORM
POT FI PERFECTATE ÎN TOATE OFICIILE POŞTALE

ŞI VEŢI PRIMI:

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

154 de lei
PENTRU
UN ABONAMENT
ANUAL

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

PREŢURI DE ABONARE (lei)
1 lună

3 luni

6 luni

9 luni

12 luni*

14

42

84

126

154

* august vacanţă

