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Agenţia de Intervenţie și Plăţi pentru Agricultură reia recepţionarea cererilor pentru obţinerea subvenţiilor în
agricultură. La solicitarea lui Premierului Pavel Filip, cabinetul de miniştri a
aprobat miercuri o serie de modificări
şi completări la Regulamentul privind
modul de repartizare a mijloacelor fondului de subvenţionare a producătorilor
agricoli.
După modificările aprobate de Guvern, dosarele de subvenţionare vor fi

recepţionate până pe 31 octombrie, iar
autorizările de plată se vor efectua în
limita fondului alocat pentru anul 2016.
Totodată autorităţile îşi asumă obligaţia de a achita subvenţiile pentru cererile
depuse peste limita resurselor financiare
disponibile în anul următor.
Guvernul a decis ca beneficiarii să
primească suportul financiar în 2017,
în condiţiile în care anul curent o bună
parte din mijloacele fondului de subvenţionare (aproximativ 480 milioane de
lei) vor fi direcţionate pentru achitarea

datoriilor din anii trecuţi, iar în condiţiile
economice austere, Guvernul a micșorat
fondul cu 200 mil lei.
Anterior, Agenţia de Intervenţie și
Plăti pentru Agricultură anunţa stoparea
recepţionarii cererilor pentru acordarea
subvenţiilor, începând cu data de 27
septembrie current,. Până la acea data au
fost depuse 2659 dosare pentru subvenţionare.

Mai multe detalii la acest subiect,
citiţi în pag. 5

COD GALBEN DE ÎNGHEŢURI ÎN TOATĂ ŢARA!
Serviciul Hidrometeorologic de
Stat anunţă pentru perioada 1419 octombrie, în orele nocturne,
îngheţuri pe tot teritoriul ţări
de până la -1..-3°С. Totodată, în ţară se va menţine Cod
Portocaliu de ploi puternice. Se
prevăd intensificări ale vântului
nord-estic în rafale de până la
15-20 m/s. Specialiștii declară
că toamna îngheţurile riscă
vătămarea roadei nerecoltate de
legume şi struguri.

Vă puteţi abona la ziarul nostru
la toate oficiile poştale din ţară
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CRITERII PENTRU INSTITUŢIILE ABILITATE CU FUNCŢII DE CONTROL PRIVIND
DESFĂȘURAREA CONTROALELOR DE STAT ÎN PERIOADA POSTMORATORIU
Viceprim-ministrul, Octavian
Calmîc, ministru al Economiei, a
semnat ordinul cu privire la instrucţiunile metodice pentru autorităţile administrative abilitate cu
funcţii de control din subordinea
Ministerului Economiei privind
desfășurarea controalelor de stat
în perioada post-moratoriu.
Astfel, în perioada 3 octombrie
– 3 noiembrie, instituţiile respective vor decide efectuarea controalelor de stat în baza criteriilor de risc,
fără ieșire la faţa locului la sediile,
locurile de desfășurare a activităţii
sau de aflare/păstrare a bunurilor
persoanelor înregistrate în modul
stabilit, care desfășoară activitate
de întreprinzător.
De asemenea, autorităţile ad-

ROMÂNIA OFERĂ MOLDOVEI
550.000 DE EURO PENTRU
GAZODUCTUL UNGHENI - CHIȘINĂU
Guvernul român va acorda
Republicii Moldova o finanţare
nerambursabilă de 550.000 de
euro pentru elaborarea proiectului tehnic pentru lucrările
de construcţie a gazoductului
Ungheni - Chişinău, potrivit
unui Memorandum aprobat în
şedinţa de miercuri a Executivului, scrie mediafax.ro.
Decizia Executivului concretizează rezultatele tratativelor de
la Chişinău, finanţarea nerambursabilă de 550.000 de euro
urmând să fie destinată fazei a
doua a construcţiei gazoductului
care interconectează sistemele
de transport gaze naturale din
România şi Republica Moldova.
Implementator/beneficiar
al acţiunilor care urmează să

fie derulate va fi Vestmoldtrans,
operatorul de transport gaze naturale din Republica Moldova, iar
executant - Transgaz, operatorul
român de transport.
Cei 550.000 de euro vor fi
acordaţi ţării noastre după actualizarea Programului de cooperare
pe 2016 între guvernele celor
două state, în baza Acordului
semnat la Bucureşti, în aprilie
2010, prin includerea elaborării
proiectului tehnic detaliat pentru
lucrările de construcţie a gazoductului Ungheni-Chişinău.
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ministrative, abilitate cu funcţii de
control din subordinea Ministerului
Economiei, cu titlu de excepţie, vor
adopta decizii privind efectuarea
controlului de stat la faţa locului
doar dacă deţin informaţii veridice, susţinute prin probe, despre
existenţa unui pericol iminent
pentru viaţa și sănătatea populaţiei, pentru securitatea economică
a statului, dacă situaţiile date
nu pot fi remediate în afara unui
control la faţa locului, și doar după
notificarea prealabilă a Ministerului Economiei. În perioada vizată
de timp, autorităţile administrative
abilitate cu funcţii de control se
vor focusa preponderent asupra
acţiunilor de consultare și înaintare a recomandărilor persoanelor
înregistrate în modul stabilit, care

desfășoară activitate de întreprinzător; organizarea activităţilor de
evaluare/reevaluare a riscurilor
de corupţie în cadrul autorităţii
și elaborarea planului de integritate; instruire, perfecţionare a
funcţionarilor, schimb de experienţă; stabilirea și consolidarea
parteneriatelor cu mass-media și
cu societatea civilă, elaborarea și
punerea în aplicare a concepţiei
de comunicare publică, etc.
Amintim că la iniţiativa Guvernului Republicii Moldova, în
perioada 1 aprilie – 30 septembrie
a fost anunţat moratoriul asupra
controlului de stat asupra activităţii agenţilor economici. În legătură
cu expirarea la 30 septembrie a
moratoriul privind iniţierea controlului de stat, Ministerul Eco-

nomiei a propus ca controalele de
stat la faţa locului să fie efectuate
și în continuare doar cu titlu de
excepţie. Ieșirea la faţa locului a
organului de control, urmează să
aibă loc doar dacă există un pericol
iminent pentru viaţa şi sănătatea
populaţiei, pentru securitatea economică a statului şi pentru mediu
și doar dacă situaţiile date nu pot fi
remediate în afara unui control la
faţa locului.
Ministerul Economiei consideră că o astfel de abordare va avea
rolul unei etape tranzitorii perioadei moratoriului și va asigura
în continuare un mediu favorabil pentru activitatea agenţilor
economici, eliminând astfel riscul
unei presiuni bruște și nejustificate
asupra acestora.

PRIMELE REZULTATELE ALE CELEI DE-A TREIA EDIŢII A
”MOLDOVA BUSINESS WEEK 2016”
Peste 1500 de agenţi economici,
reprezentanţi ai administraţiilor
publice și parteneri de dezvoltare,
80 de speakeri din Republica Moldova și de peste hotare, 15 evenimente de afaceri s-au dovedit a fi o
platformă eficientă de promovare a
imaginii Republicii Moldova pe arena internaţională drept o locaţie de
investiţii cu o serie de facilităţi și
o economie deschisă, și totodată, o
platformă de comunicare și dezvoltare a relaţiilor dintre oamenii de
afaceri atât din ţară, cât și de peste
hotare. Acestea sunt doar câteva
dintre rezultatele celei de-a III-a
ediţii a Moldova Business Week,
care a avut loc în perioada 4 – 7
octombrie 2016.
„Moldova Business Week și-a
propus să ofere o platformă de
comunicare pentru mediul public,
privat și diplomatic, astfel încât să
fie puse în discuţii acţiunile realizate
până acum, precum și tendinţele și
provocările economiei autohtone. Intenţionăm să îmbunătăţim conceptul
acestui eveniment și să-l organizăm,
pe viitor, în fiecare an”, a declarat viceministrul Economiei, Vitalie Iurcu,
în cadrul unei conferinţe de presă, în
care au fost anunţate primele rezultate aду forumului, care s-a încheiat
azi la Chișinău.
Promovarea imaginii Republicii
Moldova, dezvoltarea climatului de
afaceri, sporirea competitivităţii
și internaţionalizării companiilor
autohtone au devenit pilonii evenimentului, astfel agenda primei zile a
„Moldova Business Week” s-a focusat
pe prezentarea priorităţilor strategice și planurilor statului de creare a
oportunităţilor investiţionale. Scopul
propus urmează a fi realizat prin dezvoltarea politicilor și mecanismelor
de atragere a investiţiilor utilizând,
instrumentele Zonelor Economice Libere și a Parcurilor Industriale. Celor
300 de agenţi economici și atașaţi
comerciali din peste 10 state, le-au

fost prezentate istoriile de succes ale
companiilor cu capital străin, care
deja investit în Moldova, servind
drept exemplu pentru potenţialii
investitori.
De asemenea, pentru intensificarea exporturilor și sporirea competitivităţii companiilor, MIEPO a organizat ProExport Forum , în cadrul
căruia au fost expuse cele mai recente informaţii privind accesul la pieţe,
accesul la finanţare din surse naţionale și externe și acces la informaţii,
în vederea pregătirii comunităţii de
afaceri autohtone pentru penetrarea
de noi pieţe sau avansarea relaţiilor
pe pieţele existente. În cadrul acestuia, MIEPO a semnat memorandumuri
de colaborare cu Camera de Comerţ
și Industrie, Asociaţia Oamenilor de
Afaceri din Moldova și cu trei Agenţii
de Dezvoltare Regională.
Obiectivul dezvoltării și sprijinirii
companiilor autohtone a continuat pe platforma incubatoarelor de
afaceri. Astfel, Organizaţia pentru
Dezvoltarea IMM-urilor (ODIMM) a
prezentat potenţialul, beneficiile și
eficienţa acestor instrumente care
vin să contribuie și ele la dezvoltarea
unui mediu de afaceri prietenos și
puternic, generând locuri de muncă.
Totodată, ODIMM a lansat oficial un
proiect-pilot dedicat dezvoltării antreprenoriatului feminin „Femeia în

Afaceri”, care are drept scop oferirea
suportului financiar și non-financiar
prin acordarea granturilor pentru
investiţii și servicii relevante pentru
dezvoltarea afacerilor gestionate de
femei.
Asociaţia Oamenilor de Afaceri
din Moldova și-a propus informarea
mediului de afaceri despre situaţia
capitalului privat moldovenesc, cât
și măsurile necesare pentru dezvoltarea acestuia, precum accesul
la finanţare, construcţia brandului,
creșterea productivităţii, ș.a. Cca 500
de agenţi economici, experţi și reprezentanţi ai administraţiilor publice
locale au participat la dezbateri în
acest sens și au venit cu propriile
viziuni aferent strategiilor de viitor,
necesitatea implicării autorităţilor și
perspective de afaceri.
De asemenea, tematica oportunităţilor pentru internaţionalizarea
întreprinderilor mici și mijlocii a fost
tratată în cadrul evenimentului organizat de către Camera de Comerţ și
Industrie a Republicii Moldova, principalul obiectiv fiind diversificarea
relaţiilor comerciale dintre Republica
Moldova și alte state prin facilitarea
contactelor de afaceri între întreprinzători.
În cadrul forului economici
au fost organizate 6 seminare dedicate instrumentelor pentru sprijinirea IMM-urilor, regulilor de achiziţii
din fonduri europene, legislaţiei în
domeniul turismului și metrologiei,
precum și aspecte practice privind
implementarea standardelor internaţionale de raportare financiară.
Parteneri în organizarea ”Moldova Business Week 2016” au fost
Asociaţia Oamenilor de Afaceri
din Moldova (AOAM), Organizaţia
pentru Dezvoltarea IMM-urilor
(ODIMM), Agenţia Turismului,
Camera de Comerţ și Industrie a
Republicii Moldova (CCI), Asociaţia Businessului European (EBA),
Camera de Comerţ Americană în
Moldova (AmCham), etc.
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SERVICIUL VAMAL ȘI FISCUL, PE URMA IMPORTATORILOR DE FRUCTE ȘI LEGUME!
LUPTĂ CU PREJUDIDICEREA BUGETULUI DE STAT
Serviciul Vamal și
Fiscul vor crea un grup
de lucru care va verifica
minuţios lanţul logistic
al loturilor de fructe și
legume importate în ţara
noastră. Măsura este
determinată de relevarea
mai multor cazuri de
contrabandă cu fructe
și legume, care presupuneau inclusiv reambalarea și falsificarea actelor
de origine în vederea
exportului loturilor respective drept producţie
autohtonă.

Crearea respectivului
mecanism a fost convenită în cadrul unei ședinţe
comune, prezidate de
către Directorul General al Serviciului Vamal,
Vitalie Vrabie și șeful
Inspectoratului Fiscal
Principal de Stat, Serghei
Pușcuţa. Reuniunea a
fost organizată în scopul
evaluării nivelului de
implementare a prevederilor stipulate în Memorandumul de colaborare și
Acordul privind schimbul
de informaţii, semnate de

către ambele instituţii la
data de 24 iunie a.c.
În baza documentelor

TOP 10 REGIUNI,
DUPĂ NUMĂRUL DE COMPANII
Municipiul Chișinău
este lider în clasamentul raioanelor după
numărul de companii
moldovenești și străine. Potrivit datelor
unui studiu realizat de
Asociaţia Oamenilor de
Afaceri din Moldova,
în Chișinău activează
peste 19 mii de companii cu capital străin și
circa 2 mii de companii
moldovenești.
Pe locul doi se
situează municipiul
Bălţi cu 1 881 de entităţi
moldovenești și cu 73 de
entităţi străine. În top trei
raioane după numărul de
companii autohtone intră și
raionul Ialoveni, pe teritoriul căruia activează 33 de
companii. Clasamentul este
completat de Ungheni (24

companii), UTA Găgăuzia
(24 companii), Strășeni (23
companii), Anenii Noi și
Hîncești (câte 18 companii).
Mai puţin atractive pentru
investitori sunt raioanele
Orhei și Cahul, unde activează câte 17 și respectiv, 15
companii.

21 LOCALITĂŢI DIN RAIOANELE NISPORENI ȘI
HÂNCEȘTI VOR AVEA ACCES LA APĂ POTABILĂ

Până în anul 2019,
cetăţenii din 21 localităţi din
raionele Nisporeni și Hâncești
vor avea acces la apă potabilă. Aceasta datorită unui
proiect realizat cu susţinerea financiară a partenerilor
francezi prin intermediul
Asociaţiei Obștești „Solidaritate Europeană pentru Apă în
Moldova”.
Detaliile proiectului au
fost discutate în cadrul unei
întrevederi oficiale la Ministerul
Dezvoltării Regionale și Construcţiilor. În cadrul acesteia

ministrul Dezvoltării Regionale
și Construcţiilor, Vasile Bîtca a
menţionat că în cadrul proiectului urmează să fie propuse
soluţii tehnice privind accesul la
apă potabilă.
„Proiectul va începe cu
o misiune a reprezentanţilor
autorităţilor publice locale din
raioanele Nisporeni și Hîncești
în Franţa, pentru a învăţa gestionarea eficientă a proiectelor,
precum și pentru a observa
calitatea serviciilor publice
locale”, a mai precizat ministrul
Vasile Bîtca.
Partenerii francezi au
subliniat că pentru implementarea eficientă a proiectului vor
fi realizate mai multe ședinţe.
De asemenea vor fi realizate
schimburi de experienţă și bune
practici dintre reprezentanţii
autorităţilor publice locale din
ţara noastră și din Franţa.

menţionate, autorităţile
întreprind acţiuni comune
și efectuează schimburi

de informaţii în vederea
combaterii evaziunii fiscale, a încălcărilor vamale
și fiscale, infracţiunilor de
corupţie, precum și pentru
îmbunătăţirea serviciilor prestate mediului de
afaceri prin automatizarea
acestora. În cadrul reuniunii, părţile au stabilit
modalităţile de reacţie și
intervenţie în procesele de
desfășurare a verificărilor,
îndeosebi în contextul expirării moratoriului asupra
controlului de stat la data
de 30 septembrie 2016.

La această temă, cele
două instituţii au convenit
pentru instituirea unui
mecanism de interacţiune și informare reciprocă
pe cazurile de contestare
a deciziilor organelor de
control, astfel încât acestea să fie examinate în
comun. Acest instrument
de cooperare va asigura
o mai mare transparenţă
în procesul de soluţionare a litigiilor survenite,
precum și va spori gradul
de conformare benevolă a
agenţilor economici.

ÎN MOLDOVA VA CREȘTE PRODUCŢIA DE TRACTOARE
În Republica Moldova va
crește volumul producţiei
tractoarelor mici „Belarus”, în
cadrul proiectului comun cu
Uzina de tractoare din Bobruisk, informează NOI.md.
Potrivit întreprinderii belaruse, la aceasta va contribui
semnarea acordului privind producţiei și asamblării tractoarelor
de dimensiuni mici „Belarus” și
a contractului de livrare a 45 de
seturi de piese pentru tractoare,
încheiat între Uzina de tractoare din Bobruisk și compania
„Batstractor” (s. Tomai, raionul
Ceadîr-Lunga). Documentele au
fost semnate în cadrul Forumuli
de afaceri moldo-belarus, care
s-a desfășurat pe 3 octombrie, în
cadrul vizitei oficiale a premierului Belarus Andrei Kobeakov.
Complexul de asamblare se află
pe teritoriul partenerului moldovean din Găgăuzia. Conducerea
Uzinei din Bobruisk a menţionat
că semnarea acestor documente

este o continuare a activităţilor
comune, demarate în noiembrie
2015, cînd în timpul Forumului
investiţional „Gagauzinvest” a
fost semnat memorandumul de
cooperare între companiile belaruse și cele găgăuze.
De la începutul anului, Uzina
din Bobruisk a livrat companiei „Batstractor” 16 unităţi de
tractoare de diferite modele,

care a ajuns nu doar la producătorii agricoli găgăuzi, dar și la
consumatorii din alte raioane
ale Moldovei. Se preconizează că tractoarele „Belarus” de
asamblare moldo-belarusă vor fi
prezentate consumatorilor deja
în cadrul expoziţiei internaţionale „Moldagroteh-2016”, care
se va desfășura în Chișinău în
perioada 19-22 octombrie.

SIMBOLURILE NAŢIONALE PENTRU MARCAREA
PRODUSELOR AU OBŢINUT PROTECŢIE
ÎN PESTE 190 DE STATE
Simbolurile naţionale pentru
marcarea produselor „Agricultura
Ecologică - Republica Moldova”,
„Indicaţie Geografică Protejată Republica Moldova” (IGP), „Denumire de Origine Protejată - Republica
Moldova” (DOP) și „Specialitate
Tradiţională Garantată - Republica
Moldova” (STG) au obţinut protecţie în peste 190 de state membre
ale Convenţiei de la Paris privind
Protecţia Proprietăţii Industriale (Convenţia de la Paris) și ale
Organizaţiei Mondiale a Comerţului
(OMC).
Protecţia simbolurilor naţionale
pentru marcarea produselor a intrat
în vigoare, pe 30 septembrie curent,
când a expirat termenul legal de
12 luni din data publicării, în care

părţile membre ale Convenţiei de la
Paris și ale OMC, notificate de Biroul
Internaţional al Organizaţiei Mondiale de Proprietate Intelectuală, au
putut înainta careva obiecţii privind
acordarea protecţiei acestor semne.
Simbolurile naţionale au fost
înaintate spre protecţie din numele

Republicii Moldova, în conformitate
cu art. 6 al Convenţiei de la Paris,
care instituie instrumentul juridic
ce oferă protecţie semnelor oficiale ale statelor care sunt parte la
Convenţia de la Paris, precum şi numelor şi emblemelor organizaţiilor
interguvernamentale internaţionale
împotriva înregistrării neautorizate
a acestora sau a unor imitaţii din
punct de vedere heraldic ale acestora în calitate de mărci comerciale.
Simbolurile naţionale protejate
constituie semne care pot fi utilizate
de către producătorii autohtoni în
vederea promovării produselor sale
dar și pentru a informa potenţialii
consumatori cu referire la caracteristicile deosebite pe care le deţin
produsele marcate cu simbolurile
respective.
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INFORMAŢIA MINISTERULUI AGRICULTURII CU PRIVIRE LA ACHITAREA
DATORIILOR FAŢĂ DE PRODUCĂTORII AGRICOLI
Ministrul Agriculturii
și Industriei Alimentare și
Agenţia de Intervenţie și
Plăţi pentru Agricultură
informează că pe parcursul anului curent au fost
achitate datorii faţă de
producătorii agricoli pentru
anii 2014-2015 în sumă de
aproximativ 500 milioane
de lei, după cum urmează:

• dosare de subvenţionare depuse până la 31
octombrie 2014, autorizate
şi neachitate;
• dosare de solicitare a
sprijinului financiar depuse,
conform prevederilor Regulamentului privind modul
de acordare a sprijinului
financiar producătorilor de
fructe din 2014;

• dosare de subvenţionare depuse până la 31
octombrie 2015, autorizate
şi neachitate;
• contribuţia statului în
Fondul Viei și a Vinului;
• dosare de subvenţionare depuse până la 31
octombrie 2015 şi neautorizate, ca urmare a epuizării
mijloacelor Fondului de

subvenţionare a producătorilor agricoli pentru anul
2015.
Totodată, aproximativ 4,5 milioane de lei au
mai rămas să fie achitate
pentru anul 2015, dosarele
respective momentan sunt
în procesare, se arană în
comunicatul emis de către
Ministerul Agriculturii.

CE A DISCUTAT MINISTRUL EDUARD GRAMA
CU OMOLOGUL SĂU RUS ALEXANDER TKACHEV
Ministrul Agriculturii
și Industriei Alimentare,
Eduard Grama, s-a întîlnit
cu omologul rus Alexander
Tkachev, în cadru unei
vizite de lucru la Moscova
în perioada 3-7 octombrie.
La întrevedere a participat și directorul adjunct
al Serviciului Federal de
Supraveghere Veterinară
şi Fitosanitară „Rosselihoznadzor”, Shvabauskene
Iulia, dar și Ambasadorul
Republicii Moldova la Moscova, Dumitru Braghiș.
Eduard Grama a mulţumit omologului rus pentru
invitaţia de a participa
la deschiderea expoziţiei
„Золотая осень” 2016. Totodată, ministrul moldovean
a exprimat sincere felicitări
ministrului rus Alexander
Tkachev, colectivului ministerului precum și tuturor
muncitorilor care activează

în domeniul horticol, zootehnic, în industria alimentară și cea prelucrătoare, cu
prilejul zilei profesionale,
sărbătorite în Rusia în cea
de-a două duminică a lunii
octombrie.
În cadrul dialogului,
care a avut un caracter constructiv, părţile au discutat
despre exportul produselor moldovenești pe piaţa
Federaţiei Ruse, în special
exportul de fructe și vin.
Oficialii au avut un schimb
de opinii în ce privește

sectoarele prioritare de
dezvoltare a agriculturii din
ambele ţări, printre acestea
fiind horticultura și zootehnia. Ministrii au menţionat
importanţa schimbului de
experienţă între specialiștii
moldoveni și ruși inclusiv
pe domeniul subvenţionării
și identificării noilor instrumente de sprijin a producătorilor agricoli.
Ministrul Eduard
Grama a propus crearea
la Chișinău a unei reprezentanţe a Serviciului

Federal de Supraveghere
Veterinară şi Fitosanitară „Rosselihoznadzor”,
care ar facilita relaţiile
comerciale dintre ţări și
ar simplifica procedurile
de logistică pentru producătorii din Republica
Moldova. De asemenea,
prezenţa experţilor ruși
la Chișinău ar garanta calitatea produselor
moldovenești care ajung
pe piaţa Federaţiei Ruse.
De asemenea, Conducerea MAIA a participat
la deschiderea oficială a
Expoziţiei „Золотая осень”,
unul din cele mai importante evenimente din
domeniul agrar, organizate
în ajunul zilei lucrătorilor
din agricultură și industria
prelucrătoare, și la AgrobusinessForum „Factorii de
creștere durabilă și competitivitate la nivel mondial:
ieri, astăzi, mâine”.

„PRODUSE AUTOHTONE PENTRU COPIII MOLDOVEI”: MERE
PENTRU 10 MII DE COPII DIN SOROCA, DROCHIA ȘI RÂȘCANI
Meniul copiilor care
frecventează grădiniţele din
raioanele Soroca, Drochia
și Râșcani, vor fi îmbogăţite
cu mere. În cadrul celei de-a
doua etape a Campaniei
sociale „Produse autohtone
pentru copiii Moldovei”,
Ministerul Agriculturii și
Industriei Alimentare în
parteneriat cu producătorii
agricoli au donat circa 20
de tone de mere pentru 10
mii de copii din grădiniţele
din raioanele menţionate
mai sus.
„Sunt bucuros că împreună cu partenerii noștri,
putem să asigurăm continuitatea acestei frumoase
campanii sociale. Conform
calculelor, meniul fiecărui
copil din aceste grădiniţe
va fi îmbogăţit cu circa 2
kilograme de mere. În total,
fructele vor fi distribuite
la 122 de grădiniţe, iar

centrele de plasament (20 la
număr) din aceste raioane
vor beneficia suplimentar
de o donaţie de legume”, a
menţionat ministrul Eduard
Grama, în incinta Grădiniţei

tate, o alimentaţie corectă
pentru generaţia de viitor”, a
precizat președintele raionului Soroca, Mihai Mîţu.
Totodată, în cadrul vizitei
la Soroca, ministrul Eduard

nr. 17 din Soroca, unde au
fost donate primele fructe.
„Administraţia publică
locală se alătură acţiunilor
de acest fel. „Un măr pentru
fiecare copil” este deja o tradiţie pentru raionul Soroca,
deoarece copiii noștri merită
produse autohtone de cali-

Grama, însoţit de secretarul
de Stat Veaceslav Cernat, a
avut o întâlnire cu producătorii agricoli din raion, în
cadrul căreia au fost discutate problemele actuale din
sector precum: Creditul Polonez, acordarea subvenţiilor,
importul de pesticide, pesta

porcină africană, și altele.
De menţionat că, în cadrul primei etape a campaniei, copiii din grădiniţele din
capitală și de la 5 centre de
plasament au beneficiat de o
donaţie de circa 10 tone de
fructe şi 500 kg de legume,
acestea din urmă fiind destinate doar pentru centrele de
plasament.
Amintim că, la finele
lunii august, la iniţiativa
ministrului Eduard Grama,
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a lansat,
în comun cu asociaţiile de
producători agricoli și cu alţi
parteneri, Campania socială
„Produse autohtone pentru copiii Moldovei”. Astfel
urmărim scopul de a stimula
consumul de produse autohtone în rândul copiilor,
precum și de promovare a
producătorilor agricoli din
ţară pentru creșterea comerţului pe piaţa internă.

UN PAS ÎNAINTE SPRE ACORDAREA
SUPORTULUI FINANCIAR
PRODUCĂTORUILOR AGRICOLI CARE AU AVUT
DE SUFERIT ÎN URMA CALAMITĂŢILOR NATURALE
DIN ACEST AN
Ministerul Agriculturii și
Industriei Alimentare a elaborat
Proiectul Hotărîrii Guvernului
privind acordarea suportului
financiar producătoruilor agricoli
în scopul diminuării consecinţelor calamităţilor naturale,
înregistrate în anul 2016. De
asemenea, ministerul a elaborat
și rerulamentul de acordare a
acestor mijloace bănești. Ambele
acte, dar și nota informativă
pe marginea acestora au fost
publicate pe site-ul Ministerului
Agriculturii la compartimentul
Transparenţă decizională/proiecte în discuţie. Documentele
urmează a fi aprobate de către
Executiv. Mai jos aducem textul
integral al notei informative:
NOTĂ INFORMATIVĂ
pe marginea proiectului cu
privire la acordarea suportului
financiar producătoruilor agricoli în scopul diminuării consecinţelor calamităţilor naturale,
înregistrate în anul 2016.
Proiectul Hotărîrii Guvernului este elaborat de Ministerul
Agriculturii și Industriei Alimentare
în scopul diminuării consecinţelor
calamităţilor naturale, care au fost
înregistrate în anul 2016.
În perioada 26-27 aprilie 2016
în unele raioane de Nord au fost
înregistrate temperaturi joase
sub nivelul de rezistenţă biologică, care au provocat prejudicii
considerabile sectorului agricol, în
special recoltei de fructe.
Întru evaluarea prejudiciilor
cauzate de îngheţuri, Ministerul
Agriculturii și Industriei Alimenetare a întreprins următoarele acţiuni:
 prin scrisoarea nr. 15/2-268
din 10.05.2016 a solicitat Direcţiilor raionale Agricultură și Alimentaţie (DRAA) informaţia primară realizată în comun cu reprezentanţii
Seviciului Protecţie Civilă și Stari
Excepţionale (SPCSE);
 a întreprins vizite de documentare în teritoriu;
 reieșind din faptul că îngheţurile s-au produs în perioada de
înflorire, iar determinarea mărimii
gradului de afectare a recoltei
poate fi efectuat după formarea
fructului, pe data de 16.06.2016
în baza Ordinului nr. 131 au fost
instituite Comisii de documentare
a mărimii pagubelor rezultate
de la îngheţuri. În componenţa

Comisiilor au fost incluși reprezentanţii Ministerului, Institutului
Știinţifico-Practic de Horticultură și
Industria Alimentară, Universitatea Agrară de Stat din Moldova și
Agenţia Naţională pentru Siguranţa
Alimentelor.
 în baza informaţiei prezentate de DRAA și SPCSE, precum și
datele Comisiilor de documentare,
Ministerul a evaluat prejudiciile
cauzate de calamităţile naturale:
- îngheţurile tîrzii de primăvară, înregistrate în zilele de 26 și
27 aprilie curent, au compromis
esenţial recolta de fructe în raioanele Briceni, Dondușeni, Drochia,
Glodeni, Ocniţa, Rîșcani și, parţial,
Soroca;
- suprafaţa totală de livezi
afectate de îngheţuri constituie
6424,82 ha, recolta compromisă
este aproximativ de 62 mii tone,
valoarea producţiei de fructe compromise constituie aproximativ
207189197 lei. Valoarea a fost calculată, conform metodologiei DaLa
(Damage and Loss Assessment in
the Agricultural Sector), elaborată
de Banca Mondială, reieșind din
suprafaţa afectată, recolta medie
pe fiecare specie pomicolă și
formă de organizare juridică (S.A.,
S.R.L., G.Ţ.) și preţul comparabil
pe anul 2015, prezentate de Biroul
Naţional de Statistică pentru perioada anilor 2013-2015;
- gradul de afectare a recoltei
de fructe a variat în limitele
30...100 % în funcţie de locul de
amplasare a plantaţiilor de livezi,
specia pomicolă și durata de timp
în care s-au menţinut a temperaturile joase.
Se propune aprobarea unui
Regulament prin care se stabileşte
cerinţele faţă de persoanele care
pot solicita acordarea suportului
financiar și procedura de acordare
a acestui suport.
În contextul celor menţionate,
Ministerul solicită susţinerea proiectului înaintat, reiterînd faptul că
o astfel de intervenţie va conduce
la remedierea stării economicofinanciare a producătorilor agricoli,
care are tendinţa de a se înrăutăţi
urmare a efectuării cheltuielilor de
întreţinere a plantaţiilor pomicole
într-o stare fitosanitară bună, pe
întreaga perioadă de vegetaţie,
fără a căpăta un beneficiu din
comercializarea producţiei, pentru
acoperirea cheltuielilor suportate.
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DEPUNEREA CERERILOR
PENTRU SUBVENŢIONARE
VA CONTINUA PÂNĂ
PE 31 OCTOMBRIE 2016

În dimineaţa zilei de joi,
13 octombrie, Directorul
Agenţiei Naţionale pentru Intervenţii și plăţi în
Agricultură, Nicolae Ciubuc,
a convocat reprezentanţii
mass-media într-o conferinţă de presă, în cadrul căreia
s-a referit la iniţiativa primministrului, Pavel Filip,
de reluare a recepţionării
cererilor pentru obţinerea
subvenţiilor în agricultură.
Astfel, poducătorii agricoli
pot depune, începând de
azi, în continuare, cereri
pentru obţinerea de subvenţii. Cererile pot fi depuse la
oficiile teritoriale, până la
31 octombrie curent. Pentru
a relua primirea cererilor a
fost nevoie ca Executivul să
aprobe o serie de modificări
şi completări la Regulamentul privind modul de
repartizare a mijloacelor
fondului de subvenţionare a
producătorilor agricoli.
Amintim că decizia
AIPA de a stopa recepţionarea cererilor pentru
acordarea subvenţiilor,
începând cu data de 27

septembrie a provocat
nedumerirea producătorilor
agricoli – asta în condiţiile în care regulamentul
prevedea termenul limită
de 31 octombrie. Atunci
AIPA a recurs la decizia de
a nu mai primi cereri tot în
temeiul Regulamentului,
care în acest an prevede recepţionarea cererilor doar în
limita bugetului. Astea fiind
clarificate, apele parcă s-au
mai limpezit. Nu mult după
aceasta - o nouă lovitură
peste fondul de subvenţionare. Guvernul reducerea
acestuia cu 200 de milioane
de lei.
În aceste condiţii, nedumerirea producătorilor
agricoli s-a transformat în
nemulţumire. Deja în data
de 4 octombrie membrii
celor mai reprezentative
asociaţii de profil au ieșit
în faţa jurnaliștilor la o
conferinţă de presă. Exact
într-o săptămână, AIPA reia
procesul de recepţionare a
cererilor.
Aducem mai jos poziţia Federaţiei Naţionale a
Agricultorilor din Moldova,
exprimată în cadrul acelei
conferinţe de presă din data
de 4 octombrie de către
vice-directorul AGROinform
Iurie Hurmuzachi.
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POZIŢIA FEDERAŢIEI NAŢIONALE A AGRICULTORILOR DIN MOLDOVA
FAŢĂ DE REDUCEREA CU 200 DE MILIOANE DE LEI
A FONDULUI DE SUBVENŢIONARE PENTRU ANUL CURENT

Reprezentanţii asociaţiilor
reprezentative ale producătorilor
agricoli din Moldova se declară
nemulţumiţi de reducerea cu 200
de milioane de lei a fondului de
subvenţionare pentru anul curent
și sensibilizează mass-media și
opinia publică privind situaţia în
ramură, care, astfel, a devenit și
mai drastică.
Agricultura este o ramură
cu grad sporit de risc, iar în anul
acesta, producătorii agricoli s-au
confruntat, practic cu toată gama
de calamităţi – secetă, îngheţuri,
grindină, inundaţii. Toate aceste
fenomene, după cum este lesne
de înţeles, și-au pus amprenta
asupra calităţii și cantităţii producţiei agricole din acest an. În astfel
de condiţii, decizia Guvernului
de a reduce mărimea fondului de
subvenţionare pentru 2016, va
avea consecinţe drastice pentru
producătorii agricoli.
”În acest an am contat pe o
cifră de aproape un miliard de lei,
și credeam, practic pentru prima
dată în ultimii ani, că acest fond

Iurie Hurmuzachi vice-directorul AGROinform
ar putea fi aproximativ suficient
pentru a acoperi necesităţile agricultorilor. Avem acum
situaţia, când fondul de 900 de
milioane (dintre care aproape 500
de milioane sunt datoriile din anii
trecuţi) a fost redus cu încă 200
de milioane și ne-am pomenit cu
fondul de subvenţionare de doar
200 de milioane pentru anul curent” a menţionat vice-directorul
Federaţiei Naţionale a Agricultorilor
din Moldova AGROinform, Iurie
Hurmuzachi în cadrul conferinţei de

presă, organizate de către reprezentanţii asociaţiilor de producători
agricoli la acest subiect.
”Sunt în faţa Dvs pentru a
exprima poziţia Federaţiei Naţionale a Agricultorilor din Moldova ,
care numără peste 4500 de membri, mulţi dintre care se adresează la noi, în calitate de organizaţie reprezentativă și ne întreabă
ce să facă în această situaţie.
Este clar că oamenii își fac planuri investiţionale, operaţionale,
strategice – pe termen scurt, pe
termen lung, unde se iau în calcul
toate sursele pe care poate să le
acceseze întreprinderea – credite,
alte împrumuturi, granturi, dar
și subvenţii, pe care agricultorul
contează, aceste surse financiare
au fost planificate pentru anumite
lucrări sau achiziţii”, a explicat
Iurie Hurmuzachi.
În urma consultărilor cu
membrii Consiliului Administrativ al
organizaţiei, care, la rândul lor au
consultat organizaţiile regionale,
consiliile regionale și membrii mai
activi, Federaţia Naţională a Agri-

cultorilor din Moldova AGROinform
își exprimă poziţia oficială faţă de
reducerea cu 200 de milioane de lei
a fondului de subvenţionare.
”AGROinform nu cheamă actualmente la proteste. Noi venim la
etapa dată cu alte două propuneri,
care, chiar dacă nu reprezintă cea
mai bună ieșire din situaţie, ar
putea constitui un compromis.
- Propunem ca aceste 200 mil
de lei să fie transferate ca datorie
pentru anul viitor. Dar, atenţionăm,
nu prin micșorarea fondului de
subvenţionare, ci prin transferarea
acestor mijloace în calitate de
datorie. Reieșind din multitudinea
problemelor care sunt astăzi și
reieșind din consultările cu Consiliul
Administrativ al organizaţiei, considerăm că asta ar fi o soluţie.
- Cea de-a doua propunere ţine
de adoptarea Legii subvenţionării,
deoarece, prin adoptarea acesteia,
automat se rezolvă un șir de probleme, inclusiv, întârzierea aprobării Regulamentului de subvenţionare. În acest context, dacă nu se va
ajunge la anumite compromisuri,
Federaţia Naţională a Agricultorilor
din Moldova, vine cu propunerea ca
imediat după încheierea campaniei
electorale să se revină la discuţii,
pentru a se stabili următoarele
acţiuni”, a punctat vice-directorul
AGROinform, Iurie Hurmuzachi.

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
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STUDIU: DECALAJUL DINTRE CEI BOGAŢI ŞI SĂRACI
ESTE SIMŢIT MAI MULT ÎN CAPITALĂ
Decalajul dintre cei bogaţi şi
săraci este mai mare în capitală
decât în alte regiuni ale ţării. În
creștere este și rata sărăciei,
arată un studiu de caz prezentat
de Programul Naţiunilor Unite de
Dezvoltare (PNUD) Moldova. Cercetarea este parte componentă a
unui raport regional care vizează
Europa şi Asia Centrală, numită
„Inegalităţile Moldovei urbane”.
Studiul constată că vârstnicii
şi persoanele cu probleme de
sănătate reprezintă două categorii
percepute ca fiind cele mai vulnerabile în Chişinău. Un alt grup considerat dezavantajat ar fi familiile
tinere fără locuinţă. Persoanele cu
venituri mici, de asemenea, au fost

menţionate în rândul persoanelor
vulnerabile, şi anume angajaţii din
sectorul public, persoanele fără un
sprijin financiar din străinătate etc.
Peste 7% din familiile din me-

diul urban şi 11% din familiile care
locuiesc în municipiul Chişinău
nu au case şi trăiesc în locuinţe
închiriate. Plata chiriei afectează
sever şansele familiilor tinere de

a avea propria locuinţă, notează
autorii studiului. În acelaşi timp, o
pătrime din familiile din municipiul
Chişinău, care au propriul spaţiu
de locuit, nu se pot bucura de
spaţiul minim stabilit de legislaţia
în vigoare. Familiile tinere cu
copii se confruntă cu cele mai
mari probleme legate de spaţiul şi
condiţiile de locuit.
Autorii recomandă garantarea
unor salarii decente, atât în sectorul public, cât şi privat. Pentru
a spori accesul la securitatea
socială, este necesar să fie redus
sectorul informal şi, prin urmare,
să se asigure un acces mai corespunzător la sistemul de pensii şi
la serviciile de asistenţă medicală,
citează bani.md.

83 GRĂDINIŢE DIN ŢARĂ
VOR FI RENOVATE
CU SPRIJINUL ROMÂNIEI
Membrii Cabinetului de
Miniștri au aprobat lista instituţiilor preșcolare ce vor fi renovate
cu ajutorul Guvernului României,
din sprijinul financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane
de euro acordat de România
ţării noastre. Hotărârea a fost
aprobată, săptămîna trecută, în
cadrul ședinţei Guvernului.

și vor fi renovate construcţiile
din punct de vedere al eficienţei
energetice”, a precizat ministrul
Dezvoltării regionale și Construcţiilor, Vasile Bîtca.
Menţionăm că, finanţarea
renovării instituţiilor preșcolare
din ţara noastră are loc în baza
Acordului semnat între Guvernul
României şi Guvernul Republicii

Copiii din 83 de grădiniţe din
raioanele Republicii Moldova,
inclusiv municipiile Chișinău și
Bălţi, precum și angajaţii acestor
instituţii vor beneficia de condiţii
mai bune de joacă, instruire și
muncă. Suma totală a proiectelor
constituie 3 mln euro.
„Proiectele sunt de 2 categorii, pentru unele grădiniţe va fi
procurat utilajul necesar și vor fi
efectuate lucrări de amenajare a
teritoriului, iar pentru altele va fi
elaborată documentaţia tehnică

Moldova privind implementarea
programului de asistenţă tehnică
şi financiară în baza unui ajutor
financiar nerambursabil în
valoare de 100 milioane de euro
acordat de România Republicii
Moldova, semnat la Bucureşti
la 27 aprilie 2010 (Acord) şi
cele cinci Protocoale adiţionale
ale acestuia, implementarea
căruia este asigurată de către
Ministerul Dezvoltării Regionale
şi Construcţiilor din Republica
Moldova.

MOLDOVA, PE LOCUL 52 ÎN CLASAMENTUL MONDIAL
AL BUNĂSTĂRII FETELOR
Republica Moldova a ocupat locul 52
din 144 de ţări în „Clasamentul mondial
al bunăstării fetelor” elaborat de organizaţia „Save the Children”. Raportul a fost
elaborat de Ziua Internaţională a Fetelor,
sărbătorită anual la 11 octombrie începând
din 2012, transmite Agora.
Autorii clasamentului au ţinut cont de
cinci indici: căsătorii infantile; rata sarcinilor
în adolescenţă; mortalitatea maternă; numărul femeilor în parlament și guvern; și numărul de fete care absolvesc școala medie.
Primul loc a fost ocupat de Suedia.

Aceasta este urmată de Finlanda, Norvegia,
Olanda, Belgia, Danemarca, Slovenia, Portugalia, Elveţia și Italia.
La coada clasamentului au ajuns ţările
africane, precum: Somalia, Mali, Republi-

ca Centrafricană și Ciad, iar pe ultimul loc
se află Nigeria, unde 76% din căsătorii se
încheie înainte ca mireasa se împlinească 18
ani, iar fiecare a cincea adolescentă naște un
copil înainte să atingă maturitatea.
Republica Moldova se află pe poziţia a
52-a. Vecina ţării noastre Ucraina a ocupat
locul 51. România nu a fost inclusă în raport.
Potrivit Organizaţiei Naţiunilor Unite
(ONU) fetele reprezintă un grup supus unei
duble discriminări, atât pe bază de vârstă,
cât şi de sex, iar Ziua Internaţională a
Fetelor urmează să promoveze drepturile
acestora.

ANTREPRENORIATUL FEMININ CA INDICATOR AL DEMOCRAŢIEI, EGALITĂŢII DE GEN,
AL OCUPĂRII FORŢEI DE MUNCĂ, PRECUM ȘI POTENŢIAL DE DEZVOLTARE REGIONALĂ
Aspectele ce ţin de antreprenoriatul feminin au fost
discutate recent, în cadrul
ședinţei Comisiei guvernamentale pentru egalitate între
femei și bărbaţi, prezidată de
Gheorghe Brega, Viceprim-ministru pe probleme sociale al
Republicii Moldova. La întrunire
au participat Viorica Dumbrăveanu, viceministrul Muncii,
Protecţiei Sociale și Familiei,
vicepreședintele comisiei,
membrii acesteia care reprezintă toate autorităţile administraţiei publice centrale și organizaţiile neguvernamentale.

În prezentarea subiectului,
Iulia Iabanji, Director general al
Organizaţiei pentru dezvoltarea
sectorului întreprinderilor mici
și mijlocii (ODIMM) a menţionat
că rata de ocupare în rîndul
femeilor, în ultima perioadă,
a fost de 37%. ”75 la sută din
totalul femeilor ocupate sunt
angajate în calitate de salariat
și respectiv, acestea au venituri
în medie cu 12,9% mai mici
decît ale bărbaţilor”, a spus
Iulia Iabanji. Totodată, Directorul general ODIMM a specificat
că în Planul de acţiuni pentru
implementarea Strategiei de

Dezvoltare a Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii pentru
anii 2012 – 2020 a fost introdus
o prioritate separată dedicată

antreprenoriatului feminin care
urmează, în perioada anilor
2015-2017, să faciliteze accesul
femeilor la instruire și resurse

informaţionale, financiare întru
promovarea spiritului antreprenorial în rîndul femeilor.
Gheorghe Brega a salutat
aceste acţiuni și a reiterat susţinerea continuităţii programelor
de promovare a femeilor.
La rîndul său, Viorica
Dumbrăveanu, viceministrul
Muncii, Protecţiei Sociale și
Familiei a accentuat că ministerul, în calitate de autoritate
publică centrală responsabilă de
promovarea politicilor pentru egalitatea de gen susţine
programele femeilor în afaceri,
cele de prestare a serviciilor,

consultanţă și subvenţionare a
antreprenoriatului feminin.
Un alt subiect abordat a fost
eficientizarea activităţii Comisiei
guvernamentale pentru egalitate
între femei și bărbaţi și oportunitatea operării modificărilor în
modul de activitate al acesteia.
Viceministrul a propus să fie
instituit un grup tehnic de lucru
pentru elaborarea mecanismului
de monitorizare a implementării
proiectului Strategiei privind
asigurarea egalităţii între femei
și bărbaţi 2017-2020, care
urmează să fie aprobată de către
Guvern.

AMBASADA SUA A OFERIT 150 DE MII DE DOLARI PENTRU REPARAŢIA BISERICII
„ADORMIREA MAICII DOMNULUI” DIN CĂUȘENI
Proiectul de restaurare a fost
lansat de către Ministerul Culturii
și Ambasada SUA în Chișinău în
cadrul unui eveniment, la care
a participat ministra Monica
Babuc, ambasadorul SUA,
James Pettit și alţi reprezentanţi
diplomatici.
„Biserica „Adormirea Maicii
Domnului” din Căușeni este un
monument de unicat în spaţiul
est-carpatic, acoperit în interior în
întregime cu o frescă fenomenal

de frumoasă, având și această
înălţime care ne face, de fapt, să
înţelegem cât este de înaltă pentru
cultura și spiritualitatea noastră”, a
remarcat Monica Babuc.
Potrivit ministrului, refacerea
acestui gen de construcţii, precum
Biserica „Adormirea Maicii Domnului”, Cetatea Sorocii, Hanul lui
Manuc-Bey, din proiecte transfrontaliere europene, va aduce
un flux mai mare de turiști pentru
Republica Moldova.
Proiectul de restaurare a

bisericii face parte din Fondul
Ambasadorilor SUA pentru
Conservarea Culturală (AFCP) și
va fi implementat de Centrul de
Cercetări Arheologice al Republicii
Moldova.
Termenul de efectuare a
lucrărilor este de 4 ani, însă
procesul va fi unul etapizat. Prima
etapă urmează a fi finalizată până
în toamna anului viitor. Acestea
vizează cercetarea arheologică a
cimitirului și straturilor culturale
din preajma Bisericii, finalizarea

lucrărilor de proiectare a elementelor de arhitectură bisericească
și a sistemului de ventilare/
climatizare, sistemului control
umiditate și temperatură, sistemului de iluminare în biserică etc.,
amenajarea reţelelor iluminare
exterior, reţele de alimentare cu
apă și canalizare pluvială și drenaj,
amenajarea teritoriului și a zidului
de incintă, consolidarea zidăriei
bisericii și preconsolidarea frescei.
În urma proiectului, biserica,
considerată un obiect de patri-

moniu din Europa de Sud-Est, va
putea fi pusă în circuitul public.
Lansarea proiectului a făcut

parte din programul acţiunilor
dedicate Zilelor Europene ale
Patrimoniului.
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”O PLANTAŢIE DE NUC ESTE UN MESAJ PENTRU GENERAŢIILE CARE VIN”
CE AU AVUT DE ÎNVĂŢAT ANTREPRENOARELE DE PE AMBELE MALURI
ALE NISTULUI DE LA UNUL DINTRE CEI MAI RENUMIŢI NUCICULTORI DIN MOLDOVA

SAU

În ultima perioadă, interesul
agricultorilor faţă de cultura
nucului crește. Explicaţia este
simplă – plantaţiile nucifere nu
necesită multă îngrijire, nu sunt
pretenţioase, condiţiile de păstrare a nucilor sunt sinple, preţul
de vînzare a producţiei este unul
satisfăcător. Chiar și cu atâtea
avantaje vădite, nu prea mulţi
producători agricoli se avântă,
totuși, să planteze livezi de
nuci. Pe unii îi împiedică faptul
că nu vor vedea rodul muncii
prea curând, alţii nu dispun de
pământ suficient, există și dintre
acei care recunosc că nu au
destule cunoștinţe ca să înfiinţeze și să îngrijească o plantaţie
de nuci așa cum scrie cartea.

Ei, cel din urmă motiv, poate fi
lesne depășit. Cu atât mai mult,
cu cât există în ţară agricultori
cu experienţă vastă, care sunt
bucuroţi să o împărtășească
tuturor celor care doresc să
cunoască secretele cultivării
nucului. Unul dintre aceștia a
acceptat provocarea de a susţine
o instruire pentru cele peste
30 de femei agricultoare de pe
ambele maluri ale Nistrului,
participante în cadrul proiectului
„Dezvoltarea unei platforme de
cooperare durabilă a femeilor
antreprenoare din agricultura de
pe ambele maluri ale Nistrului”,
implementat de Federaţia Naţională a Agricultorilor din Moldova
AGROinform în parteneriat cu
Camera de Comerţ și Industrie
din Tiraspol.
Zis și făcut! Într-o zi de
miercuri, două microbuze (unul
cu pasageri din stânga Nistrului,
altul, aducând pasageri de pe
malul drept) au parcat în faţa
sediului gospodăriei Dlui Nicolae
Kiktenco, în satul Rediul de Sus,
raionul Fălești. Nicolae Kiktenco este unul dintre cei mai de
succes nucicultori din Moldova.
Presa de la noi l-a supranumit
”împăratul nucilor”, pentru că
știe toate secretele cultivării
acestor pomi. Gospodarul deţine
propriile soiuri de nuci, iar unele
dintre acestea urmează ă fie
înregistrate la Academia de
Știinţe.
Vizita de studiu s-a
desfășurat sub genericul ”Înfiinţarea și utilizarea eficientă a
plantaţiilor nucifere ” și a inclus
partea teoretică, dar și partea
practică. Din experienţa pe care
o are Federaţia Naţională a Agricultorilor din Moldova în organizarea și desfășurarea unor astfel
de vizite, acesta este formula

știut că aici, pe malul drept
avem mulţi specialisti, fermieri
care au reușit să-și dezvolte o
afacere profitabilă și prosperă
pe baza nucului, de la care
au ce învăţa toţi cei care își
doresc o plantaţie de nucifere”,
spune Dna Aurelia Bondari,

cea mai potrivită pentru ca acele
cunoștinţe teoretice proaspăt
acumulate să fie confirmate,
demonstrate prin practică.
”Aici, la ”Gospodăria
Rediu”, a cărui proprietar și
administrator este Dl Nicolae
Kiktenko, Federaţia Naţională
a Agricultorilor din Moldova
”AGROinform”, în parteneriat cu Camera de Comerţ și
Industrie din or. Tiraspol am
organizat o vizită de studiu, cu

scopul de a asigura transferul
de cunoștinţe și bune practici
între antreprenoarele de pe
ambele maluri ale Nistrului. În
cazul dat, este vorba despre
proiectul „Dezvoltarea unei
platforme de cooperare dura-

bilă a femeilor antreprenoare
din agricultura de pe ambele
maluri ale Nistrului”. Este un
proiect destinat femeilor, deaceea vedeţi aici preponderent
femei. Femei care muncesc
pământul și și-au făcut din
aceasta și vocaţie și meserie.
Unele dintre ele au deja plantaţii de nucifere, altele abia
aspiră o la astfel de livadă.
Important este ca fiecare dintre
ele să înveţe ceva nou, să

plece de aici cu noi cunoștinţe
și abilităţi. Cu atât mai mult, cu
cât, subiectul acestei vizite de
studiu nu a fost ales întâmplător – a fost o solicitare din
partea antreprenoarelor din
partea stângă a Nistrului. Este

Director Executiv al Federaţiei
Naţionale a Agricultorilor din
Moldova AGROinform.
Iar despre interesul mare
pentru subiectul discutat în
cadrul acestei vizite de studiu
ne-au vorbit însăși participantele.
”Avem 36 ha de pământ pe
care creștem acum cereale.
Dar vrem să plantăm 8 ha de
livada de nuci. Asta pentru că
nunile sunt mai ușor de îngrijit
– nu este atât de mult de lucru
și este un produs care se
păstrează bine. Cred că acesta
este viitorul pentru gospodăria
noastră”, ne-a spus Tatiana
Cojuhari, directorul Gospodăriei
Ţărănești din satul Plopi, aionul
Rîbniţa.
”Ne gândim și la plantaţii de
nuc. Problema este că terenurile
sunt prea mici pentru plantaţiile de nuc. Ca să sădim nuci
trebuie să avem terenuri mari.
Acum, cât copiii sunt tineri, ne
orientăm către culturile care
ne răscumpără cheltuielile mai
repede, cum sunt cireșul mărul
sau prunul. Pe parcurs, însă, ne
gândim să sădim nuci – aceștia

cresc mai greu, dar trăiesc mai
mult. Știţi, o livadă de nuci ar fi
ca un cadou pentru nepoţi...” ne
relatează Lidia Siminciuc, producător agricol din satul Navîrneţ,
raionul Fălești.
”O plantaţie de nuc este un
mesaj pentru generaţiile care

Mai trebuie să luăm în calcul
condiţiile climaterice de la noi
din Moldova” ne sfătuie Nicolae
Kiktenco.
Și totuși, livadă de nucifere deja plantată, poate aduce
venit încă până să înceapă a
rodi nucii. Nicolae Kiktenko ne

vin”, spune Nicolae Kiktenko.
Din vorbe, din gesturi, din felul
în care ţine în mână puieţii de
nuc sau cum mângâie frunzele
abia atinse de rugina toamnei,
se vede că acest om este cu
adevărat îndrăgostit de pământ.
Despre nucifere, se pare că știe
totul.
”Omul care se gândește la
viitor, are nevoie mai întâi de
toate de toate de documentare,
spune nucicultorul, banul se
câștigă greu în ziua de astăzi.
Să știţi că eu refuz să vând
puieși acelor antreprenori care
nu vor să-și aplece urechea
pentru a auzi, a învăţa, a
înţelege bunele practici de

vorbește și despre sistemul, pe
care l-a promivat dintotdeauna,
și care constă în faptul de a
planta printre rândurile de nuci usturoi, cartofi, ceapă, morcov,
pruni pentru ca să folosim la
maximum pământul și să ne
”scoatem pârleala” până când
nucul prinde la putere.
În sala, amenajată ca o
adevărată aulă, în livadă, la
secţia de altoire a pomilor și la
terenurile de creștere a altoiului
– peste tot participantele au avut
posibilitatea să pună întrebări,
așa încât instruirea s-a transformat într-un dialog sau schimb
de opinii și experienţă între
oamenii pentru care Măria Sa
Pământul este sursă de venit....
și de inspiraţie.
Vizita de studiu este parte
a unui amplu program de evenimente (seminare de instruire,
mese rotunde, conferinţe) care
se desfășoară în cadrul proiectului „Dezvoltarea unei platforme
de cooperare durabilă a femeilor
antreprenoare din agricultura de
pe ambele maluri ale Nistrului”,
implementat de Federaţia Naţională a Agricultorilor din Moldova
AGROinform în parteneriat cu
Camera de Comerţ și Industrie
din Tiraspol.
Proiectul este realizat prin
intermediul Programului „Sus-

cultivare a nucilor. Cea mai
mare greșeală, pe care o face
un agricultor începător este
graba! Graba strică treaba,
spune proverbul. Ca să vedeţi,
omul este tare grăbit în ziua
de azi, vrea venit imediat. În
ce privește plantaţiile de nuc,
acest lucru este imposibil.
Pământul trebuie pregătit,
mai apoi, trebuie respectate
schemele de plantare, căci
nucul iubește mult spaţiu.

ţinerea Măsurilor de Promovare
a Încrederii”, finanţat de Uniunea
Europeană și implementat de
Programul Naţiunilor Unite pentru
Dezvoltare. Programul contribuie
la sporirea gradului de încredere
între oamenii de pe ambele maluri
ale Nistrului prin implicarea reprezentanţilor mediului de afaceri,
comunităţilor locale și altor părţi
interesate în activităţi comune
de dezvoltare a afacerilor și a
infrastructurii sociale.
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CULTIVAREA LEGUMELOR ÎN SERE.
SCHIMB DE EXPERIENŢĂ PENTRU TINERII AGRICULTORI DIN HÎNCEȘTI
Din moment ce sezonul agricol se apropie de
sfârșit, cererea pentru
legume proaspete nu scade
deloc, ba mai mult, consumatorii, de parcă nu ar
vrea să-și ieie rămas bun
de la vară, caută legume
proaspete și gustoase. Producătorii agricoli, de cealaltă parte, caută soluţii
pentru a prelungi perioada
de creștere a legumelor
fragede. Nu e deloc noutate
faptul că, odată cultivate
după toate regulile și tehnologiile, legumele crescute
în sere pot face faţă și la
gust, și la miros, și la aportul de substanţe nutritive.
Cheia succesului stă, însă
în secretele de cultivare, pe
care le deţin unii agricultori cu experienţă.
Recent, 13 membri ai
grupului de tineri fermieri
din cadrul Centrului de
Extensiune în Agricultură Hânceşti, au participat
în cadrul unui schimb de
cunostinţă între cultivatorii de legume la subiectul
”Promovarea cultivării
legumelor în sere”. Ei au
vizitat serele întreprinderii
SRL ,,Carpidor” din satul
Cărpineni, raionul Hîncești

și serele Gospodăriei
Tărănești ”Casineanu Lucia”
din localitatea Buţeni, a
aceluiaș raion.
Conducatorii ambelor
întreprinderi au mărturisit
că, în pofida tuturor greutăţilor, se merită efortul
de a cultiva legume în sol
protejat. Mai mult – ambii
au confirmat că sunt gata
să-și extindă suprafeţele.
Dl Andrei, conducatorul
întreprinderii SRL ,,Carpidor” a menţionat că deja
are încheiate contracte de
vânzare cu firme specializate din România. Nici
Dna Lucia de la Buţeni nu
se plânge de lipsa pieţei
de desfacere sau de preţ.

În cadrul vizitei de studiu,
tinerii fermieri au abordat

tot soiul de subiecte: au
vorbit despre cooperarea
fermierilor în grup, despre

subventionarea legumelor
în sere și despre suprafaţa
de plantare acceptată la
subvenţionare. Agricultorii
cu experienţă au menţionat
despre importanţa îmbinării mai multor soiuri de
legume pentru a avea un
profit stabil. Și, desigur, de
pe agenda cu întrebări nu
au lipsit discuţiile despre
comercializarea producţiei,
identificarea pieţei de desfacere a legumelor.
La activitate a a participat și specialistul de la
Inspecţia teritorială a muncii, dl Gheorghe Lica, care
a Informat tinerii fermieri

desprenormele în vigoare de
angajare în câmpul muncii,
despre necesitatea încheerii

contractelor, a explicat despre legislatia privin zilierii.
Tinerii fermieri au spus
la final că au avut parte de
o experienţă inedită. Au învăţat multe de la colegii cu
experienţă, dar, mai curând,
au învăţat să-ţi facă munca

cu entuziasm și dăruire,
deoarece tot ceea ce se face
din inimă și cu suflet, aduce
roade și împlinire.
Centrului de Extensiune
în Agricultură,
Hânceşti

NUTRIŢIA BOVINELOR PENTRU LAPTE ȘI CARNE
Vizita de studiu la ferma
din satul Tomai a fost organizată la solicitarea membrilor
cercului de studiu fermieri
din cadrul AO Fermer AGROinform, Cantemir, specializaţi
în nutriţia bovinelor pentru
lapte și carne. Societatea este
specializata în producerea
şi comercilizarea productiei
agricole de origice animală.
Întreprinderea administrează
o fermă de vite mari cornute
de prăsilă. Taurinele de la
fermă sunt de rasa Holstein
- 650 de captete (inclusiv
300 de vaci cu lapte, 200
de capete de tineret taurin
femel şi 150 de viţei sugari
cu vârste de 0-6 luni). Toate
categoriile sunt cazate în
adăposturi moderne, ieﬅine şi

de tablă ondulată. Furajarea
se face cu furaj unic din stoc,
prepararea şi distribuţia
furajelor se face cu ajutorul
unei remorci tehnologice, iar
mulsul are loc la platforma

bine construite - adăposturi
semideschise, cu pereţi din
lemn şi plasă de rafie (un
înlocuitor al prelatei) şi învelitoare simplă, dintr-o foaie

prevăzută cu sală de tip brăduleţ 2x4, totodată, laptele se
păstrează în tanc.
D-l Mihail Cupersmit, zootehnicianul SRL

„Doksancom”,i-a familiarizat
pe cei prezenţi diferenţiat, pe
categorii de taurine, despre
metodele de întreţinere și
îngrijire după cum urmează:
• vacile sunt întreţinute
în stabulaţie liberă într-un
adăpost semideschis, se
odihnesc în cuşete individuale dispuse pe trei rânduri;
în adăpost există un sistem
automatizat pentru colectarea şi evacuarea dejecţiilor de
pe cele două alei, adăpătoare
cu bilă şi grilaj autoblocant
de furajare;
• junincile şi vacile aflate
în repaus mamar sunt cazate
într-un alt adăpost rece, cu o
zonă de odihnă cu aşternut
permanent şi o alee de circulaţie, adăpătoare cu clapetă şi
fronturi de furajare individualizate; densitatea asigurată
este de 9 mp/animal;

• tineretul taurin, împărţit
pe categorii de vârstă, este
întreţinut în stabulaţie liberă,
are o zonă de odihnă cu aşternut permanent şi un padoc
pentru acces la furaje;
• tineretul sugar este
întreţinut în cuşti individuale
cu ţarc, amplasate afară, în
curtea fermei;
•Productivitatea medie la
o vacă este de 8000 litri cu

grăsimea de 3,2-3,4%
D-l Mihail Cupersmit a
acentuat importanţa alimentaţiei la bovine.Verigile tehnologoce folosite în exploatarea vacilor pentru lapte se
referăla hrănirea, mulgerea şi
întreţinerea acestora.
Hrănirea reprezintă cea
mai importantă verigă tehnologică de exploatare a vacilor
pentru lapte şi condiţionează
nivelul, calitatea, economicitatea, sănătatea animalelor şi
eficienţa exploataţiei.
Prin hrănire se înţelege
asigurarea animalelor cu nutreţuri care să conţină toate
substanţele necesare organismului, pentru desfăşurarea
normală a funcţiilor vitale,
pentru secreţia laptelui şi
pentru dezvoltarea produsului de concepţie.
Și reproducţia taurinelor
reprezintă totalitatea măsurilor cu caracter zootehnic,
sanitar-veterinar şi organiza-

toric aplicate în vederea perpetuării speciei şi cu scopul
de a obţine un număr maxim
de produşi de la acelaşi animal. Exploatarea raţionalăa
unei ferme de vaci impune
realizarea unei structuri optime a cirezii, care sămenţinăefectivul matcăla ponderea
de 55 % din efectivul total cu
o structurăpe stări fiziologice
de 80-83 % vaci în producţie
şi 17-20 % vaci înţărcate.
Respectarea elementelor
de întreţinere și exploatare a
vacilor este cel mai important factor în rezultatul
economic al afacerii.
Desigur, nu se ştie câţi
dintre vizitatori vor utiliza
practica raportului de vizită
dar, în cazul de faţă, ştim că
odată sugerate acele măsuri
operaţionale, putem, încet, încet, să sporim producţia de la
1800-2200 kg/vacă cel puţin
la 2500-3000 de kg/vacă.
Participanţii au remarcat
că pentru a avea o producţie
bună de lapte și vaci sănătoase, trebue să se ţină cont
de câteva principii: furaje de
calitate, adăposturi curate,
uscate, luminoase, lipsite
de curent , specialiști buni
și implementarea celor mai
noi și moderne tehnologii
de creștere a vacilor mari
cornute.
AO Fermer Agroinform,
Cantemir
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SECRETUL UNEI AFACERI CU FLORI
Cultivarea florilor – hobby
sau business? Probabil este
tocmai acel caz când pasiunea este concomitent
și afacere. De aceasta s-au
convins membrii cercului de
studiu comunitar de la AO
Fermer Agroinform, Cantemir, atunci cînd au mers în
vizită la Dna Valentina Duda,
administrator al Gospodăriei
Ţărănești ,,Duda Valentina,,
din satul Slobozia Dușca,
raionul Criuleni.
”Totul a început de la o
seră mică, unde cultivam răsad de roşii, ardei, castraveţi
pe care îl vindeam colegilor
de grupă de la universitate. Apoi am semnat un contract cu ei, pentru cultivarea
unui milion de fire de răsad.
Mai apoi, tot prin intermediul colegilor de facultate, am
făcut cunoştinţă cu un neamţ
care mi-a propus să cresc
seminţe de flori anuale. Astfel, o perioadă am exportat
seminţe de flori în Germania”,
povestește Valentina Duda.
La fel, Dna Valentina a
povestit despre procesul tehnoloc de cultivare a florilor,
desre speciile de flori pe care
le crește - flori anuale şi mul-

tianuale (cele din urmă nu
necesită mare îngrijire). Apoi
a dat câte o scurtă caracteristică pentru unele specii
mai solocitate pe piaţă, cum
sunt Petuniile, Sulfinele,
Pelargonia. Acestea, dinpotrivă, sunt plante capricioase,

care trebuie udate preparate
speciale ca să-ţi menţină
floarea.
În fiecare an preferinţele
cumpărătorilor diferă. Întrun an nu ajung pelargonii,
în altul sulfine. Florăreasa
spune că florile se aleg mai

mult după culori, cea mai
preferată fiind culoarea mov
de diferite nuanţe.
La moment Dna Valentina Duda are 4 sere mari,
care le incalzește în timpul
rece al anului.Seminţele
sunt strînse în gospodăria

personală, substraturile,
pentru florile de vazon,
sunt procurate din magazine specializate. De tot ce
este legat de marketing,
promovare, piaţă, contracte
,etc... se ocupă fiul antreprenoarei.

PUNCTE DE FORTA ALE
UNEI AFACERI CU FLORI
• Cererea este în crestere
constanta
• Activitatea se preteaza
dezvoltarii altor afaceri colaterale: vânzarea de răsaduri,
seminţe și utilaje pentru gră-

dinărit, consultanţă pentru
proiectarea grădinilor.
• Iniţiativa se preteaza
unei conduceri la nivel familial, cu respectiva limitare a
costurilor.
• Cunostinţele tehnice necesare pentru a vă putea de-

CREȘTE OFERTA DE VARZĂ PE PIAŢA DIN DROCHIA
Săptămâna trecută, la
Drochia, varza este comercializată la preţul mediu de
3,80 - 4,00 lei/kg, cu 24 %
mai ieﬅin faţă de săptămâna precedentă.
Pentru varza comercializată angro, preţul este de
2,70 - 3,50 lei per kilogram,
cu 29 % mai mic decât cel
de la sfârșitul lunii septembrie. Comparativ cu anul
trecut, preţul a înregistrat o
micșorare cu până la 25 %,
susţin producătorii de varză
din regiune.
Factorul care explică
micșorarea preţurilor, este
creșterea mare a ofertei de
varză autohtonă, cu toate
că cererea este înaltă la

acest produs pentru sezonul
rece al anului.
Cele mai des întâlnite
culturi de varză din Mol-

dova sunt cele de toamnă,
majoritatea oamenilor
folosind această legumă la
murat pe timpul iernii. Cel

mai solicitat soi de varză în
raionul Drochia este cel “De
Buzău”.
Producătorii se plâng că,
deși muncesc foarte mult,
sunt obligaţi să își vândă
producţia intermediarilor,
la un preţ mai mic, ca să nu
se strice la ei în gospodării.
În anul 2015, în Republica Moldova au fost
cultivate în jur de 2 mii ha
cu varză, obţinând o productivitate de 17 mii tone.
Statistica arată că au fost
exportate 107,7 tone , iar
importul a constituit 6008,6
tone de varză.

dica acestei activitati nu sunt
usor de dobandit: operatorii
din acest sector le pazesc și
le transmit din generaţie în
generaţie.
• Producţia trebuie programata cu atentie pentru
a nu ajunge nepregătiţi in
perioadele care preced marile
sarbatori (Paște, Crăciun, 8
Martie etc.) când cererea este
mai mare.
• În cazul în care nu
dispuneţi de sere foarte
costisitoare, activitatea este
influenţată de condiţiile
atmosferice.
Chiar dacă afacerea
necesită multe investiţii și
dăruire de sine, proprietarii
spun că rezultatele merită
munca depusă. Secretul
afacerii prospere este faptul
că florile sunt îngrijite cu
multă dragoste și pasiune, iar

cumpărătorii sunt atrași de
multitudinea de soiuri care
sunt în vânzare.
În afară de afacerea cu
flori, GT „Duda Valentina” mai
are o uscătorie modernă de
uscare a fructelor și legumelor bio, care sunt cultivate
pe plantaţiile proprii prune
(2ha), livadă de mere(2ha) și
mai are și o mini fermă de
bovine cu 15 capte.
În timpul vizitei de studiu
participantele au manifestat
interes in ingrijirea florilor
multianuale.Doamnele au fost
foarte inspirate de cele văzute. Finele viztei afacerii cu
flori dna Valentina a cadonat
tuturor participanlilor ghivece
cu flori pentru a trezi gragostea faţă de frumos și, de ce
nu, iniţierea unei noi afaceri.
AO Fermer Agroinform,
Cantemir

CANTITĂŢI MICI DE PERE
PE PIAŢA DIN ORHEI
Aromate şi zemoase,
perele sunt un remediu
natural împotriva diverselor afecţiuni. Astfel, în
plin sezon este bine să
ne bucurăm de beneficiile pe care ni le oferă
aceste fructe, mai ales
că ele conţin şi foarte
puţine calorii.
Pe piaţa din Orhei,
perele autohtone sunt la
mare căutare. Preponderent pe piaţă predomină

lizate la preţul de 10,00
– 12,00 lei/kg, se atestă
o majorare a preţului
cu 25%. Cerere la acest
produs fiind una mare,
datorită beneficiilor sale
uimitoare.
Pe pieţele din Ucraina
(Odesa şi Lvov), perele
sunt comercializate la
preţul de 12,00 – 20,00
UAH (9,18 - 15,29 lei/kg),
iar pe piaţa Bronisze din
Polonia (Varşovia), aceste

soiul Noiabriscaia. Volumul de pere expus către
vânzare este încă unul
mic, dacă e să facem
o comparaţie cu anul
precedent. Un motiv ar
fi seceta din anul curent.
Toată producţia este
comercializată numai de
către intermediari.
Preţul de comercializare a perelor pe
piaţă constituie in jur
de 10,00 – 15,00 lei/kg.
Comparativ cu perioada
similară a anului trecut,
acestea fiind comercia-

fructe sunt comercializate la preţul de 0.90 –
1,00 EURO (19,87 - 22,08
lei/kg).
În perioada următoare, se așteaptă o creștere
treptată a preţurilor datorită cantităţilor mici de
pere pe piaţă. Operatorii
de piaţă mai susţin că
majorarea preţurilor se
va datora şi apariţiei pe
piaţă a perelor provenite
din import.

Sursa:
AGROinform, Drochia

STRUGURII TEHNICI DE SOIURI EUROPENE,

LA MARE CĂUTARE
În acest an, strugurIi
tehnici de soi european sunt
la mare căutare comparativ cu anii precedenţi, asta
deoarece oferta pe piaţă
este mică. Producătorii au
ajuns să fie și ei mulţumiţi
de preţul de comercializare
care li s-a oferit.
Ploile abundente din
primăvara anului 2016, au
afectat mult procesul de
efectuare la timp și calitativ
al protecţiei plantaţiilor de
viţă de vie și, ca rezultat,
foarte multe plantaţii au
avut de suferit fiind atacate
de boli și vătămători, iar
cantitatea de roada la 1 ha
a fost diminuată cu 40%,

și chiar mai mult. Dar în
pofida roadei mici, producătorii au avut de câștigat,
cel puţin, la preţ.
Dacă în perioada anului

2015 preţul 1 kg de struguri
colectaţi angro de fabricile
de prelucrare era de 3,60
lei/kg, atunci în anul curent
este de 4,60 - 4,90 lei/kg.

Pe pieţele din capitală,
producătorii comercializează
1 kg de struguri la un preţ
între 5,00 și 7,00 lei/kg.
Așadar, observăm că în
anul curent strugurii se comercializează cu 30 - 35%
mai scump per kg, comparativ cu anul precedent.
Producătorii de struguri
sunt mulţumiţi de preţurile
oferite în acest an, și își doresc ca acestea să rămână
stabile și pentru anii viitori.
Unii viticultori încep chiar
să mai restabilească din
plantaţiile viticole neprelucrate în ultimii ani.
Sursa: AGROinform,
Hîncești

Sursa:
AGROinform, Orhei
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ÎN ACEST AN VOM AVEA RECOLTE RECORD DE GRÂU
ȘI OREZ LA NIVEL MONDIAL
În anul 2016 se așteaptă o producţie record de grâu și orez la nivel
mondial. Astfel producţia de cereale
pentru anul curent ar trebui să crească la 2 569 milioane
de tone, cu 1,5 la sută mai mult decât în anul trecut, a
declarat Organizaţia pentru Alimentaţie și Agricultură a
Naţiunilor Unite (FAO).
Pieţele mondiale de alimente vor rămâne echilibrate
în anul următor, deoarece preţurile celor mai comercializate produsele agricole pe plan internaţional sunt relativ
scăzute și stabile.
Producţia de orez se preconizează să se extindă până

la un nivel record de 497.8 milioane de tone. Această
creștere, cu 1,3 la sută, va avea loc pentru prima dată în
trei ani. Ce ţine de utilizarea totală de grâu, aceasta este
proiectată să ajungă până la 730,5 milioane de tone.
Creșterea producţiei pentru cerealele de consum va
reduce costurile de import al alimentelor la nivel mondial.
În conformitate cu Raportul Alimentar, acesta va fi cel mai
jos nivel din ultimii șase ani.
De asemenea, previziunile record pentru producţia
globală de grâu și orez din acest an, împreună cu producţia
de porumb, vor contribui la menţinerea stocurilor ample și
a preţurilor scăzute.
Sursa: agerpres.ro

CRESC SUPRAFEŢELE CULTURILOR
PROTEICE
Suprafaţa totală a culturilor proteice
din Uniunea Europeană este de aşteptat să
se mărească din nou în sezonul 2016/2017,
urmând să ajungă la 1,73 milioane de
hectare, un nivel fără precedent în ultimii
23 de ani!
Creşteri semnificative se vor înregistra în statele care au aderat la Uniunea
Europeană după anul 2004, aşa numitul
UE-N13, care însumând vor depăşi cu
177% media ultimilor cinci ani, în timp ce
în grupul UE-15 creşterea va fi de numai
29%. Având randamente mai mici decât în
sezonul precedent, producţia ar trebui să
se stabilizeze undeva în jurul valorii de 2,9
milioane tone (-4,1%), în continuare mult
peste media ultimilor cinci ani (+53%).
În acelaşi timp, cantitatea de furaje utilizate pentru hrana animalelor în

fermele de pe teritoriul UE ar putea creşte
uşor până la 174,8 milioane tone. Evoluţia
este influenţată de faptul că foarte mulţi
vor prefera grâul (disponibil în cantităţi
mult mai mari, după ce o parte importantă
nu a atins standardele pentru a putea fi
utilizată în industria de panificaţie) şi orzul,
în detrimentul porumbului, limitat de producţia nesatisfăcătoare în multe regiuni ale
blocului comunitar.
Sursa.agroinfo.ro

COMERŢUL UE CU BOVINE VII:
DATE OFICIALE ŞI PROGNOZE
Exporturile UE de animale vii din specia bovină
au continuat să crească anul acesta, datorită cererii
susţinute din regiunea mediteraneană. În primele
şase luni din 2016, livrările externe au sporit cu
34%, comparativ cu perioada similară a anului
trecut.
Turcia (cu 186 mii de capete), Israel (95 mii capete) şi Liban (90 mii capete) au fost cele mai importante
destinaţii, însumând împreună 65 procente din totalul
schimburilor comerciale directe. Israelul a preluat
poziţia Libanului ca al doilea partener comercial al
Uniunii Europene în comerţul cu bovine vii, confirmând importanţa sa ca o destinaţie solidă pe acest
segment. Cel mai mare furnizor UE al Turciei în 2016
până în prezent a fost Ungaria, care a exportat deja 52
mii de capete, în timp ce Slovacia vine tare din urmă,
după ce numai în luna iulie a organizat transporturi
pentru 14 mii de capete.
Uruguay şi Brazilia sunt principalii competitori
ai UE pe piaţa Turciei, unde preţurile sunt încă foarte
atractive din cauza cererii puternice şi a producţiei
interne limitate. Prin urmare, exporturile de bovine
vii din Uniunea Europeană ar putea susţine până la
sfârşitul anului o creştere de peste 30%, ajungând la
235 mii de tone, dublu faţă de nivelul înregistrat în
sezonul 2013-2014.
Pe de altă parte, în primele şase luni ale anului
2016, exporturile europene de carne de vită au sporit
cu 17%, faţă de 10% în primul trimestru. În această
vară, Turcia a reautorizat importurile de carne de vită
abatorizată de pe teritoriul UE (cu excepţia Poloniei),
iar partenerii europeni au onorat contracte valorând
5.000 tone, ceea ce reprezintă însă abia un sfert din
cantitatea livrată în prima jumătate a anului trecut.
Creşteri semnificative s-au înregistrat la exporturile
către Israel (+400%, respectiv 5.300 tone), Vietnam

(+300% / 3.000 de tone ) şi Coasta de Fildeş (+175% /
2.600 tone).
Comisarul european pentru Agricultură şi
Dezvoltare Rurală, irlandezul Phil Hogan, a promis să
găsească noi pieţe de desfacere pentru producătorii
de carne de vită din spaţiul comunitar, astfel încât
până la sfârşitul anului s-ar putea ajunge la o creştere
în volum a exporturilor de 10 la sută.
În ceea ce priveşte importurile, în primele şase
luni ale anului 2016 s-a înregistrat o creştere de 2%
faţă de perioada similară din 2015, cu Brazilia în poziţia de principal furnizor de carne de vită pentru piaţa
europeană. În schimb, importurile din SUA au scăzut,
pe de o parte din cauza orientării americanilor către
pieţele mai profitabile din Asia şi pe de altă parte din
cauza cursului de schimb monetar dolar/euro mai puţin favorabil. Pe de altă parte, s-a constatat o creştere
de 8% a importurilor de carne de vită din Australia.
Altădată un jucător mult mai agresiv, Argentina şi-a
crescut expunerea pe piaţa europeană cu doar 4% în
prima jumătate a acestui an. Per total, importurile UE
de carne de vită ar urma să înregistreze o creştere de
3 la sută în 2016 şi alte 3 procente în 2017.
Sursa: agrointel.ro

CARTOFUL, PE LOCUL AL PATRULEA
ÎN PRODUCŢIA MONDIALĂ DE ALIMENTE
Cartofii se situează pe locul
al patrulea în producţia mondială de alimente, după grâu,
porumb și orez. Cartoful este de
origine din Anzii Americii de Sud,
devenind o cultură alimentară
importanta în zonele muntoase
reci ale Americii de Sud, Asiei
(Himalaya) și ale Africii Centrale
si de Est.
În secolul al XVIII-lea, cartoful
a devenit treptat o cultura alimentara importanta pentru taranii
si orasenii saraci din Europa si
America de Nord si multe soiuri
care se cultiva in prezent la
tropice (in regiunile calde), isi au
originea in aceste zone temperate.
Mai recent, productia de cartofi
s-a raspandit, din mediul sau
traditional de mare altitudine, in
zonele mai uscate si mai calde,
cum ar fi vaile de coasta din Peru,
campiile din India, Bangladesh si
Pakistan si oazele irigate din Africa de Nord. In sistemele agricole
montane, cartofii sunt in general
cultivati in ferme mici, care depasesc rar doua hectare.
Productia mondiala de cartofi
a crescut in perioada 1991-2007,
de la 268 milioane tone la 325 milioane de tone. Tarile care produc
cea mai mare cantitate de cartofi
sunt: China 72 mil.tone; Federatia
Rusa 36,7 mil.tone; India 26,2 mil.
tone; Statele Unite 20,3 mil.tone;
Ucraina 19 mil.tone; Polonia 11,7
mil.tone; Germania 11,6 mil.tone;
Bielorusia 8,7 mil.tone; Olanda 7,2
mil.tone si Franta 6,2 mil.tone.
Sectorul mondial de productie
al cartofului este in cursul unor
schimbari majore. Pana la
inceputul anilor 1990, cei mai
multi cartofi au fost cultivati si
consumati in Europa, America
de Nord si tarile din fosta Uniune
Sovietica. De atunci, a inceput o
crestere puternica a productiei si
a cererii in Asia, Africa si America
Latina. Datele FAO arata ca, in
2005, pentru prima data, productia de cartofi din tarile in curs de
dezvoltare a depasit cea a lumii
dezvoltate.
Randamentele medii la hectar
cele mai ridicate la cartofi sunt in
America de Nord (SUA, Canada),
respectiv 41,2 tone/ha. Asia si Eu-

ropa sunt regiunile producatoare
de cartofi majore ale lumii (peste
80% din productia mondiala).
Tarile care consuma cei mai
multi cartofi in scop alimentar
sunt: China 47 mil.tone, Federatia
Rusa 18,8 mil. Tone, India 17,3
mil.tone, SUA 17 mil.tone, Ucraina
6,3 mil tone, Marea Britanie 6 mil.
tone, Germania 5,5 mil.tone. Consumul cel mai ridicat de cartofi
per locuitor, in decursul unui an,
este in: Bielorusia 181 kg/locuitor, Kirghistan 143 kg/locuitor,

cinci tuberculi, iar cele efectuate
duminica dupa masa si seara
costa 10 tuberculi de cartofi.
Cel mai greu cartof din lume
a avut 4,98 kg si a fost cultivat
de Peter Glazebrook (Marea
Britanie). Acesta a fost prezentat
si cantarit la Salonul National de
Gradinarit la Royal Bath & West
Showground in Shepton Mallet,
Somerset, Marea Britanie, la data
de 4 septembrie 2011.
Cartoful se poate consuma tot
timpul anului fiind o importanta

Ucraina 136 kg/locuitor, urmati
indeaproape de locuitorii din tarile
Europei de Nord-Vest (Polonia,
Germania, Marea Britanie).
Exportul de cartofi s-a ridicat
la 3,3 miliarde dolari US, la cartofii in stare bruta si la 7,8 miliarde
dolari pentru cartofi prelucrati
(inclusiv congelati, prajiti). Tarile
mari exportatoare de cartofi sunt:
Olanda 604 mil. dolari (18,2% din
totalul exporturilor reprezinta cartofi cruzi); Franta 459,2 mil.dolari
(13,8% cartofi cruzi); Germania
275,8 mil.dolari (8,3%), China,
Egipt, Statele Unite ale Americii,
Canada, Belgia, Regatul Unit,
Spania, Israel, Liban, Pakistan,
Danemarca.
Cartoful ramane un aliment
de baza pentru multe regiuni
ale lumii unde este considerat o
valuta forte. De exemplu, in Insulele Solomon (Marea Coralilor),
se mentine si in zilele noastre
obiceiul de a se platii consultatiile
medicale cu cartofi. O consultatie
pe timpul zilei costa un tubercul
de cartof. Consultatiile facute
seara si duminica dimineata costa

sursa de vitamine pentru organism in perioada de iarna. Cartoful este considerat un aliment
de baza in alimentatia dietetica.
Prin adaugarea de patrunjel,
tarhon, leustean, foi de dafin,
cimbru, etc., se poate imbunatatii
foarte mult savoarea preparatelor
dietetice obtinute din cartofi. In
bolile de stomac, boala ulcerosa, gastrite hiperacide si colite
cronice se vor consuma cartofi
fierti din soiuri bogate in amidon
in cantitate de 250-300 grame
zilnic. In diete se mai consuma
cartofii sub forma de budinci,
supe, creme, piure cu lapte si unt,
cu branza de vaci, etc.
În bolile de ficat si cele ale
cailor biliare se permit cartofii
fierti si copti in cantitati mai
mari, iar in calculoza urica, guta,
boli cronice ale rinichilor sau
inimii, hipertensiune arteriala,
cartoful se poate consuma sub
orice forma recomandata de
medic, mai putin sub forma de
cartofi prajiti.
Sursa: gazetadeagricultura.ro
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PESTA PORCINĂ AFRICANĂ. DE LA ”A” LA ”Z”
LABORATORUL DIN SPANIA CONFIRMĂ:
AVEM PESTĂ PORCINĂ
În numărul trecut al ziarului nostru
Vă informam despre cele două cazuri de
presupusă (pe atunci) infestare cu pestă porcină africană în două localităţi din raionul
Donduşeni, amplasate în zona de nord-vest
a republicii. Subdiviziunea Teritorială pentru
Siguranţa Alimentelor Dondușeni a fost alertată atunci când au intervenit primele decese ale porcinelor. Apoi specialiștii și-au făcut
treaba - animalele au fost supuse necropsiei,
au fost prelevate probe pentru cercetări de
laborator, după care au fost nimicite prin
ardere, iar rămășiţele acestora au fost îngropate, respectându-se normele de igienă și
cerinţele sanitar-veterinare. Mai apoi, pentru
confirmarea diagnosticului de pestă porcină africană către laboratorul de referinţă
al Uniunii Europene din Madrid, Spania au
fost trimise 13 probe recoltate la 23,24 şi 26
septembrie curent de la 7 porcine domestice,
care conţineau 9 probe de organe interne şi 4
probe de ser. La data de 03.10.2016, laboratorul de referinţă al Uniunii Europene pentru
pesta porcină africană a confirmat prezenţa
genomului pestei porcine africane depistat
la 6 din 7 porcine. 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.

BRIEFING DE PRESĂ PENTRU INFORMARE
ȘI RESPONSABILIZARE
Imediat ce au fost confirmate aceste
cazuri, cei de la ANSA au au susţinut un cu
privire la situaţia exceptţională creată de apariţia pestei porcine pe teritoriul republicii.
Directorul General al ANSA, Gheorghe
Gaberi, a menţionat că, încă din luna martie

Agenţia întreprinde măsuri în legătură cu pericolul pestei porcine, totuși apariţia acestui
virus pe teritoriul RM a fost inevitabil.
Directorul general adjunct al Agenţiie
Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor,
Vsevolod Stamati a solicitat autorităţilor și
cetăţenilor să dea dovadă de maximă responsabilitate şi mobilizare, şi să întreprindă toate
acţiunile necesare pentru a preveni răspîndirea acestui virus pe teritoriul Republicii
Moldova.

CONTROL MAI RIGUROS LA VAMĂ
De asemenea Stamati a mai adăugat: „Cazurile dubioase vor fi verificate de poliţie, vor
verifica călătorii care trec prin puctele vamale
pentru a evita extinderea bolii”. În toate cele
41 de puncte vamale cu trecere spre Ucraina
au fost amplasate tomberoane și poliţia de
frontieră împreună cu membrii ANSA, până
la momentul actual au rdicat aproximativ
150 kg din produse de carne, care prin decizia
Comisiei Excepţionale și prin hotărârea
Guvernului sunt interzise să fie aduse spre
Republica Moldova.

ȘASE ÎNTREBĂRI
ȘI RĂSPUNSURI
DESPRE PESTA
PORCINĂ AFRICANĂ
CE ESTE PESTA PORCINĂ AFRICANĂ?
Pesta porcină apare la porcii domestici și porcii mistreţi. Boala se manifestă prin
temperatură foarte ridicată, roșeaţă sau invineţire a pielii, a marginilor urechilor, a vârfului picioarelor, a abdomenului și pieptului, lipsa poﬅei
de mancare, apatie și împleticire în mers, care
pot aparea cu 24-48 de ore inaintea mortii: mortalitatea este ridicată, aproape de 100%!

SCENARIUL PESIMIST
În cazul în care focarele de pestă porcină se vor extinde în R. Moldova, vor trebui
nimicite toate animalele porcine și timp de
un an să nu mai creștem porci, fiindcă virusul
se păstrează, au precizat responsabilii de la
ANSA, exprimându-și totodată temerea ca
virusul să nu se extindă și la mistreţi. „Vor
trebui sacrificate și animalele sănătoase, iar
oamenii vor fi despăgubiţi în conformitate cu
decizia respectivă a Guvernului”, a anunţat
Stamati.
Vicedirectorul ANSA susţine că măsurile de prevenire a extinderii bolii necesită
eforturi mari, întrucât majoritatea animalelor
sunt crescute în gospodăriile casnice și e necesar să se meargă de la casă la casă pentru
a discuta.
Potrivit estimărilor, oferite anterior de
ANSA, în Republica Moldova există 700 mii
de porcine, iar în gosposăriile silvice sunt
circa 2500 de mistreţi.

RESTRICŢII ÎN LANŢ
Regiunea transnistreană a interzis importul de carne de porc din dreapta Nistrului.
Agenţii economici din dreapta Nistrului nu
vor mai putea exporta carne de porc și alte
produse utilizate la hrana acestora sau produse din carne de porc în regiunea transnistreană. În acest sens a fost emis un ordin de către
președintele așa-zisului executivului transnistrean, Pavel Prokudin. Portivit acestuia, în
regiunea transnistreană este interzis importul
de porci vii, a unor produse și materii prime
de origine vegetală și animală, a produselor
din porc și cărnii de porc, precum și a produselor care pot fi infectate cu pesta porcină.
Ordinul a intrat în vigoare la 7 octombrie.
Nici în România nu mai poate fi exportată
carnea de porc din R.Moldova. Ţara vecină
a interzis intrarea în tuturor produselor de
origine animală din Ucraina şi Republica Moldova, inclusiv în ceea ce priveşte micul trafic
de frontieră, după ce în cele două ţări vecine
au fost raportate cazuri de peste porcina
africană, scrie hotnews.ro. Ministrul român al
Agriculturii, Achim Irimescu, a explicat că s-a
interzis importul de orice produse de origine
animală deoarece există riscul, spre exemplu,
că „salamul din carne de vită să conţină şi
urmă de carne de porc”.
Riscul principal însă, evaluat de la 70%,
este legat de aducerea pestei porcine în România de către porcii mistreţi.
„Dacă se ajunge, Doamne fereşte”, la
intrarea pestei porcine africane în România,
„toţi porcii afectaţi vor fi ucişi şi incineraţi,
eventual îngropaţi în anumite condiţii”, a
arătat ministrul.
A urmat Republica Belarus, care a interzis importul cărnii de porc din Republica
Moldova. Potrivit Departamentului pentru
control veterinar și supraveghere alimentară

al Ministerului Agriculturii și Alimentaţiei
din Belarus, interdicţia a fost impusă astăzi,
7 octombrie, în legătură cu înregistrarea pe
teritoriul Moldovei a cazurilor de îmbolnăvire
cu pestă porcină africană.
În aceste condiţii, Belarusul a introdus
restricţii temporare la importul porcilor vii,
spermei de porci, cărnii de porc și produselor procesate, cărnii de mistreţ, trofeelor de
vînătoare obţinute de la animalele receptive
la boală din Moldova.
Restricţiile se referă și la importul de
aditivi alimentari pentru animale de origine
vegetală și animală, inclusiv din pasăre și
pește, utilajului pentru transportarea suinilor
și producţiei de origine animală, a utilajului
pentru întreţinerea și sacrificarea porcilor. De
asemenea, restricţiile vizează și importul de
aditivi alimementari pentru pisici și cîini, dar
și a hranei pentru aceste animale fabricate
din materie primă din Moldova, care nu a
trecut prelucrarea termică.

CONTROALE LA SUBDIVIZIUNILE
TERITORIALE
În cel mai apropiat timp în subdiviziunea
teritorială ANSA din raionul Cantemir va a fi
efectuat un audit. Asta, după ce Directorul
General al Agenţiei pentru Siguranţa Alimentelor, Gheorghe Gaberi, a vizitat subdiviziunea, se arată într-un comunicat al Agenţiei.
Din lipsă de iniţiativă și pasivitate cronică
Direcţia pentru siguranţa alimentelor din
Cantemir n-a întreprins toate măsurile de
rigoare pentru a contracara, conform cerinţelor, pericolul apariţiei pestei porcine africane.
Sub nivel este organizat procesul de instruire a crescătorilor de porcine, de evidenţă a
animalelor, lipsește interacţiunea cu medicii
veterinari de liberă practică, care au sarcina
de a se implica cât mai activ în munca de
prevenire a acestei boli periculoase. În cadrul
întâlnirii cu angajaţii Direcţiei respective, au
fost relevate mai multe lacune și deficienţe în
lucru, fapt cauzat în mare parte de managementul insuficient, organizarea sub nivel a
procesului de activitate cotidiană, disciplina
scăzută a unor colaboratori, care se află mai
mult timp în concediu decât la serviciu. Din
cauzele enumerate relaţiile de colaborare dintre funcţionarii Direcţiei și agenţii economici
din raion sunt întrerupte, producătorii agricoli
fiind nevoiţi să recurgă la serviciile subdiviziunilor ANSA din alte raioane.
În discuţia întreţinută cu colaboratorii
acestei direcţii raionale, Directorul General a
specificat că la nivel de conducere a Agenţiei
starea de lucruri existentă nu va fi tolerată, în
cel mai apropiat timp în această subdiviziune
va a fi efectuat un audit, rezultatele căruia
vor servi drept temei pentru a lua măsuri
de ordin organizatoric, care vor avea drept
scop consolidarea managementului acestei
subdiviziuni.

CE ĂA FACI ÎN CAZUL ÎN CARE SUSPEC
TEZI CĂA UN PORC ESTE BOLNAV?
Trebuie să anunţi imediat medicul veterinar ori subdiviziunea teritorială ANSA.
CE VOR FACE SERVICIILE VETERINARE?
– toţi porcii vor fi uciși, iar proprietarii vor
primi despăgubiri pentru pierderile suferite;
– toate cadavrele porcilor uciși vor fi
distruse în condiţii de maximă securitate,
astfelîincât să se împiedice orice transmitere
a bolii;
– circulaţia animalelor va fi pusă sub restricţii în perioada evoluţiei bolii, iar animalele
din curţile aflate în perimetrul de restricţii vor
fi îinute sub observaţie;
– exploataţiile infectate vor fi dezinfectate,
dezinsectate și deratizate, primind aprobarea pentru repopulare când conditiile sunt
intrunite.
CUM SE TRANSMITE PESTA PORCINĂ
AFRICANĂ?
Prin contactul direct dintre porcii domestici și/sau sălbatici, bolnavi si cei sănatoși.
Boala se răspândește prin contactul cu secreţiile (lacrimi, saliva) și excreţiile (fecalele
animalelor infectate). Porcii sănătoși se
infecteaza prin contactul cu obiecte, hrana, îmbracaminte, mijloace de transport,
adaposturi contaminate. Virusul poate fi
purtat de la porcii bolnavi catre cei sanatosi
in cadrul miscarilor necontrolate sau ilegale
ale animalelor (transport, vanzare, targuri)
și de către oameni, păsări, insecte. Virusul
de pestă porcină africană se transmite de la
porcii aparent sanatosi, cu 2-4 zile înainte de
apariţia semnelor de boala. Infecţia poate fi
contactata prin intermediul resturilor alimentare din gospodarie, motiv pentru care acest
tip de alimentatie este interzis (din carne de
porc, netratata termic sau resturi ce contin
fragmente de porc infectat cu virusul de pesta
porcina africana).
EXISTĂ VACCIN SAU TRATAMENT ÎMPO
TRIVA BOLII?
Nu există vaccin împotriva pestei porcine
africane, nu există tratament! Măsurile de
prevenire (igiena alimentară și a exploataţiilor,
mișcările animalelor și măsurile de control
aplicate de autorităţile împuternicite sunt
singurele metode care pot ţine pesta porcinaă
africană departe.
CÂT ESTE DE PERICULOASA PESTA POR
CINĂ AFRICANĂ PENTRU OM?
Boala nu este transmisibila la om, dar
poate genera pierderi economice de proporţii.
Carnea de porc provenită de la animalele infectate cu acest virus nu constituie un pericol
pentru oameni, dar este recomandat să nu fie
consumată!
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EVITĂ COMPLICAŢIILE VIROZELOR RESPIRATORII
DE TOAMNĂ
Toamna este sezonul
în care virozele respiratorii încep să-și facă
simţită prezenţa. Cel mai
mult au de suferit bolnavii cronici, care sunt
expuși și unor complicaţii, copiii care se reîntorc
în colectivitate, dar și
adulţii nu sunt feriţi de
răceli sau de gripă. Virozele respiratorii reprezintă afecţiunea căilor
respiratorii superioare,
de regulă de etiologie
virală.

SIMPTOME
CARACTERISTICE
Simptomele apar ca urmare a răspunsului imun al
organismului împotriva infecţiei și se manifestă prin
tuse, guturai, răgușeală,
oboseală accentuată, scăderea poﬅei de mâncare și
uneori poate fi însoţită de
durere musculară. Tabloul clinic include uneori și
dureri în gât, conjunctivită
și uneori, febră. Răceala
durează de obicei 7 zile,
dar sunt și cazuri în care
se poate prelungi până la
2 săptămâni. Persoanele în
etate, dar și pacienţii cu un
sistem imunitar slăbit, au
mai mult de suferit în urma
contactării unei viroze
respiratorii. Și viitoarele mămici fac parte din

categoria persoanelor mai
sensibile în faţa răcelilor.
Totodată, slăbirea sistemului imunitar pe fondul
infecţiei virale crește riscul
unei suprainfecţii bacteriene cu streptococi, stafilococi
sau pneumococi, care duce
la agravarea bolii.

TRANSMITEREA
VIROZELOR
Infectarea se poate
realiza: prin contact direct
cu mâinile contaminate
ale bolnavului - persoanele răcite care strănută în
palmă reţin pe mâna lor
virusurile ce pot supravieţui
pe piele două ore și pot fi
transmise mai departe unei
alte persoane, prin atingerea mâinilor; prin contact
indirect - lucruri contaminate de persoanele bolnave.
Există virusuri de răceală
care supravieţuiesc câteva
ore pe obiectele atinse de
bolnav; pe calea aerului prin inhalarea particulelor
virale eliminate de bolnavi,
mai exact prin tuse sau
strănut se răspândesc în aer
particule mici de secreţii
care conţin virusuri.

TRATAMENTUL
Tratamentul răcelii are
rolul de a ameliora simptomele, nu de a scurta perioa-

da acesteia. Acesta constă
în eliberarea căilor nazale
prin aspirarea secreţiilor
și utilizarea picăturilor cu
substanţe antiinflamatoare,
folosirea antitusivelor și a
antitermicelor, dacă apare
febra. Medicii atrag un semnal de alarmă și spun că
nu trebuie să iei antibiotic,
fiindcă acesta nu acţionează
pe virusuri. Antibioticul
poate fi indicat numai de
doctor și se folosește dacă
acesta constată o suprainfecţie de natură bacteriană.

COMPLICAŢIILE
RĂCELILOR
Cele mai frecvente complicaţii în urma răcelilor
sunt:
Sinuzita acută: este
cea mai întâlnită complicaţie, fiind determinată
de virusuri și mai rar de o
suprainfecţie bacteriană.
Simptomele sunt: pierderea
mirosului, secreţii nazale
abundente, dureri la nivelul
dinţilor, presiune în urechi.
Otita medie acută: presupune inflamaţia urechii
medii și apare din cauza
scăderii permeabilităţii
trompelor lui Eustachio.
Otita este indicat să fie
tratată numai de medicul
ORL-ist.
Bronșita acută – este
determinată de virusul sin-

ciţial respirator și afectează
de cele mai multe ori copiii
sau persoanele cu o imunitate scăzută. Tusea poate fi
productivă, cu mucus gros
și galben și ocazional cu
sânge.
Pneumonia – se manifestă prin inflamarea
căilor respiratorii sau a
ţesutului pulmonar. Este
o maladie infecţioasă
care provoacă inflamarea
plămânilor și poate fi cauzată de bacterii, virusuri.
De multe ori boala poate
debuta la câteva zile după
o infecţie a căilor respiratorii superioare (răceală,
gripă, amigdalită).
Remediile naturiste
ameliorează simptomele
răcelilor sau ale gripelor
▶ Hreanul este un antibiotic natural care tratează
infecţiile respiratorii. Se

TUBURELUL FACE VICTIME
RECOMANDĂRI ÎN CAZUL INTOXICAŢIILOR CU DIOXID DE CARBON
Un cuplu din satul Roșu, raionul
Cahul a murit în această săptămână,
cel mai probabil intoxicat cu dioxid de
carbon, emanat în urma procesului de
fermentare a vinului. Cele două persoane, o femeie de 33 de ani și un bărbat
de 45 de ani, au fost scoase din beci de
către pompieri, iar medicul din cadrul
echipajului SMURD a constatat decesul
acestora. În urma primelor cercetări, se
cunoaște că bărbatul ar fi fost primul
care a coborît în beci, a rămas cu piciorul
prins între butoaiele cu vin, iar în ajutor
i-a venit soţia, ulterior pierzîndu-și viaţa
ambii, intoxicaţi cu dioxid de carbon.
O rudă a acestora a fost cea care a
descoperit tragedia și a alertat serviciile
de urgenţă.
În acest context, salvatorii atenţionează despre importanţa măsurilor de
securitate și despre pericolul aflării în
încăperile unde se fermentează vinul.
În lipsa oxigenului din spaţiile închise
(beciuri, magazii sau alte încăperi), dioxidul de carbon emanat în urma procesului
de fermentaţie se transformă în monoxid
de carbon, gaz fără culoare sau miros,
care pătrunde în organism pe cale respiratorie şi constituie o otravă puternică.
Intoxicaţia acută cu monoxid de carbon
se manifestă prin tulburări neuropsihice, cardiovasculare şi respiratorii. Faza
iniţială constă din cefalee, vâjâieli în
urechi, oboseală, pierderea capacităţii
de a judeca şi acţiona, întrucât victima

este inaptă pentru a se salva. Într-o fază
mai avansată de intoxicaţie, apar greţuri,
vărsături, ameţeli, comă profundă. În
cazul concentraţiilor mari de monoxid
de carbon, aceste simptome se dezvoltă
fulgerător, provocând moartea în câteva
minute. Sechele ale intoxicaţiei acute:
afecţiuni ale glandei tiroide, ale rinichilor
şi tulburări gastrointestinale. Printre
complicaţii se înscriu edemul pulmonar
acut, infarctul miocadic acut, emboliile
pulmonare, bronhopneumoniile.
Intoxicaţia cronică se manifestă prin
cefalee, astenie, ameţeli, iritabilitate,
stare depresivă, tulburări audiovizuale
şi de mers, tulburări cardiace, modificări
sangvine.
Pentru a evita cazurile de intoxicaţie cu monoxid de carbon, acumulat în
spaţiile închise, pe timpul fermentării
mustului,
- nu puneţi mustul la fermentat în
spaţii închise;
- nu intraţi în încăperile în care fierbe

vinul, fără a asigura o ventilaţie
corespunzătoare;
- anunţaţi pe cineva că veţi
intra într-o astfel de încăpere;
- verificaţi concentraţia de
oxigen din încăperea în care
intraţi. Cea mai simplă modalitate de a verifica prezenţa
acestuia este prin aprinderea
unei lumânări, În cazul în care
se va stinge, înseamnă cu nu
există suficient oxigen;
- sunt mai susceptibili de a se intoxica cei cu probleme respiratorii, cardiace;
neurologice.
- nu intraţi în încăperea în care
există deja o victimă fără echipament
de protecţie pentru că este posibil să vă
intoxicaţi şi dumneavoastră;
- sunaţi la 112 în orice astfel de
situaţie.
Recomandări medicale în cazul
unei persoane intoxicate cu monoxid de
carbon:
• scoaterea celui intoxicat din atmosfera cu monoxid de carbon şi aplicarea
respiraţiei artificiale sau oxigenoterapiei;
• aşezarea bolnavului în poziţia
laterală, de siguranţă;
• combaterea hipertermiei, edemului
şi colapsului cardiovascular;
• administrarea de tonice cardiace;
• repaus absolut;
• anunţarea medicului în toate
situaţiile.

pun pe frunte 2-3 linguri
de hrean ras, învelit într-o
cârpă de bumbac și se ţine
pe frunte aproximativ 10
minute.
▶ O excelentă sursă de
vitamina C o reprezintă
măceșele. Ia o linguriţă de
măceșe pe zi, pentru prevenirea gripei.
▶ Fructe de cătină albă
și frunze de pătlagină. Poţi
face o soluţie din 300 ml de
apă și aceste plante. Las-o
la răcit și apoi poţi face gargară cu soluţia obţinută.
▶ Sucul de lămâie face
minuni atunci când răceala
își arată primele semne.
Stoarce o lămâie și pune o
linguriţă de miere în sucul
obţinut. Lasă-l la macerat
2 ore, apoi bea 3-4 pahare
pe zi.
▶ Mierea, polenul,
lăptișorul de matcă și tinc-

tura de propolis sunt foarte
bogate în vitamine care te
ajută să îţi revii mai iute.
Dacă ai dureri în gât, este
indicat să consumi fagurele
de miere.
▶ Echinaceea sub formă
de extract, tinctură sau
comprimate, administrată
încă de la debutul gripei,
poate ameliora simptomele
afecţiunii.
▶ Făina de muștar combate tusea productivă sau
iritativă și scade febra. Se
găsește gata preparată, în
magazinele plafar. Aceasta
se folosește sub formă de
cataplasmă. De asemenea,
în cazul unei răceli puternice, de folos pot fi și băile
fierbinţi la picioare, cu făină
de muștar.
Sursa:
farmaciiledona.ro

MEDICAMENTE MAI IEFTINE
Guvernul a anunţat ieﬅinirea cu 40% a peste
160 de preparate de primă necesitate. Decizia vine
după numeroase negocieri cu reprezentanţii companiilor farmaceutice din Republica Moldova.
„Am ajuns la un numitor comun, deși avem unele
angajamente pe care însă urmează să ni le asumăm.
Colaborare dintre stat și privat a fost una fructuoasă.
Așadat, anunţ că putem obţine o reducere a preţurilor de medicamente de primă necesitate. Vorbim
despre 160 de denumiri, cele mai uzuale, care vor
suporta o scădere de preţ de 40% din 12 octombrie”,
a anunţat premierul Pavel Filip după discuţiile cu
conducătorii companiilor farmaceutice din Republica
Moldova. În același timp, producătorii farma au spus
că decizia va ajuta considerabil pătura social-vulnerabilă și vine drept „un aport în perioadă nu prea
simplă prin care trece ţara noastră”.
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TOTALURILE ZILEI NAŢIONALE
A VINULUI, EDIŢIA A XVA

În acest an Ziua Naţională a
Vinului a revenit în Piaţa Marii Adunări Naţionale, unde a fost sărbătirită cu mult fast. În jur de 100 de mii
de vizitatori au fost prezenţi pe data
de 1-2 octombrie, la cea de-a XV-a
ediţie a sărbătorii, iar cele 8 vinării
care și-au deschis porţile pentru consumatori, au fost vizitate de aproximativ 12 000 turiști. Aceste date
au fost prezentate în cadrul unei
conferinţe de presă dedicată totalurilor Zilei Naţionale a Vinului. .

Directorul Oficiului Naţional
al Viei și Vinului, Gheorghe Arpentin,
a menţionat că pe parcursul acestor
două zile au fost consumate 115 mii
sticle de vin. Iar pe piaţă au fost lansate 22 de produse noi.
Duminică, în cadrul Zilei Naţionale
a Vinului au fost desemnaţi și învingătorii concursului „Polobocul de Aur
2016”- competiţia pentru cel mai bun
vin de casă Anul acesta în concurs au
participat peste 600 de vinuri de casă,
în etapa republicană au ajuns doar
110. Concursul este organizat anual de
Camera de Comerţ și Industrie a Republicii Moldova, cu scopul de a pune în
valoare tradiţia producerii vinului de
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POFTIŢI LA HRAM!
PROGRAMUL MANIFESTAŢIILOR
DE HRAMUL ORAȘULUI CHIȘINĂU
Pe data de 14
octombrie, sărbătorim Hramul orașului
Chișinău. În acest an
capitala împlinește
580 de ani de la fondare, iar autorităţile
municipale au pregătit
câteva surprize.

casă, a-i remarca pe cei mai buni producători, a ridica cultura de consum şi
a facilita schimbul de experienţă între
producătorii autohtoni de vinuri.
Premiu cel mare la „Polobocul de
aur” este un butoi de 120 litri, iar în
acest an învingătorii concursului au
devenit:
Nominalizarea: Vin tânăr din
soiuri tehnice, Categoria : Cel mai bun
vin alb - Vasluian Ion, or. Căușeni.
Nominalizarea: Vin tânăr din
soiuri tehnice, Categoria : Cel mai bun
vin roşu - Nicolenco Ion, or. Căușeni.
Nominalizarea: Vin tânăr din
soiuri tehnice, Categoria : Cel mai bun
vin roze - Gogu Svetlana, or. Căușeni.
Nominalizarea: Vin tânăr din soiuri
hibride, Categoria : Cel mai bun vin alb
- Arhip Tudor, s. Sadova, r-l Călărași.
Nominalizarea: Vin tânăr din
soiuri hibride, Categoria : Cel mai bun
vin roşu - Radu Ion s. Romanovca, r-l
Ungheni.
Nominalizarea: Vin de casă din
anii trecuţi păstrat mai mult de un an,
Categoria : Cel mai bun vin alb - Pogor
Timofei, s. Văzieni, r-l Ialoveni.
Nominalizarea: Vin de casă din
anii trecuţi păstrat mai mult de un
an, Categoria : Cel mai bun vin roșu Iurco Iulian, or. Căușeni.
Nominalizarea: Vin de desert,
Categoria: Cel mai bun vin alb - Sava
Mihail, s. Costești r-l Ialoveni.
Nominalizarea: Vin de desert, Categoria: Cel mai bun vin roşu - Bejenari
Ilia, s. Gaidar, Ceadîr-Lunga.
Premiul special: Nichiforenco
Vasile, or. Bender și Anatolie Patrașcu,
or. Bălţi.
Colaj foto: Cristina ISACOV

Programul Zilei
Orașului va începe cu
depuneri de flori la monumentul lui Ștefan cel Mare,
la ora 8:00, după care va fi
ţinută liturghia de hram de
la Catedrala Mitropolitană. Ulterior, în Piaţa Marii
Adunăr Naţionale va fi dat
startul sărbătorii.
La ora 14 va fi inaugurată Scara Cascadelor din
Valea Morilor, unde va fi
un mic program artistic.
De la ora 15, pe strada pietonală Eugen Doga
va avea loc un recital de
muzică jazz, cu participarea interpreţilor autohtoni. Seara, în PMAN, vor
evolua artiști precum Valy
Boghean, Alex Calancea
Band împreună cu orchestra municipală a fraţilor
Advahov, Alternosfera,
Catharsis.
Municipalitatea susţine
că este în căutarea unor
parteneri pentru a fi lansate focuri de artificii.

NOTĂ: La
14 octombrie
sărbătorim Acoperământul
Maicii Domnului
sau Pocroavele,
cum i se mai
spune în popor,
care reprezintă
hramul capitalei, dar şi
al altor localităţi din
ţară. Această sărbătoare a fost rânduită de
Biserică în amintirea
arătării Maicii Domnului în biserica din
Vlaherne, actuala Turcie.
Se făcea priveghere în
acest sfânt lăcaş, pentru
salvarea cetăţii care se
afl a în stare de asediu.
În timpul rugăciunilor
Maica Domnului s-a
arătat în faţa oamenilor,
stând în văzduh şi rugându-se înlăcrimată. În
mâini avea sfântul acoperământ, ţinându-l peste capetele credincioşilor.
Astfel, ce poate fi mai
frumos şi mai bineplăcut
ca în această zi, mai întâi de toate, să venim la
biserică şi să mulţumim
Maicii Domnului pentru grija şi mijlocirea ei
către Dumnezeu, pentru
că ne fereşte pe noi şi localităţile noastre de rele
şi de năpaste.

SONDAJ: CUM ÎȘI PETREC TIMPUL LIBER REPERE PENTRU PESCARII AMATORI
SERVICIUL PISCICOL DIN CADRUL MINISTERULUI MEDIULUI
A EDITAT ȘI A LANSAT ”GHIDUL PESCARILOR”
BĂTRÂNII DIN MOLDOVA
Populaţia Republicii
Moldova în vârstă de
60 ani şi peste mai bine
de jumătate din timpul
zilnic îl consumă pentru
activităţile de îngrijire
personală, lucrează mai
mult de 7 ore, au grijă
de gospodărie sau fac
voluntariat. Totuși, doar
aproape patru procente
din persoanele în etate
au o ocupaţie preferată,
iar de călătorii nici nu
vine vorba, arată datele Biroului Naţional de
Statistică.
În cursul unei zile (24
ore), ca pondere, după
activităţile de îngriji-

re personală, urmează
activităţile de îngrijire a
gospodăriei și familiei: a
cincea parte din zi, sau
în medie câte 4,7 ore.
Femeile dedică acestor
activităţi neremunerate
în medie cu 1,6 ore pe zi
mai mult decât bărbaţii,
citează agora.md.
A zecea parte din zi
(2,8 ore) este dedicată
activităţilor mass-media,
iar bărbaţii par a fi mult
mai interesaţi de presă,
dedicându-i cu jumătate
de oră mai mult. Majoritatea vârstnicilor (86,4%)
alocă în medie câte 3,2
ore pe zi din timpul liber
pentru citit, privit la tele-

vizor, ascultat radio/înregistrări etc. Circa 16,0%
citesc presa cotidiană
(reviste, ziare etc.), cărţi
sau alte publicaţii, dedicând acestor activităţi în
medie câte o oră pe zi.
Doar 3,8% din populaţia de 60 ani şi peste
a ţării a declarat că este
pasionată de un tip de
artă sau are un hobby,
alocând acestor activităţi
în medie câte 1,4 ore pe
zi. Circa 2,3% din persoanele vârstnice petrec 1,4
ore/zi la calculator comunicând cu cineva (41,4%
din timp) sau căutând
informaţii pe Internet
(58,6%).

Directorul instituţiei, Vlad Ungurean, susţine că recomandările enunţate
sunt preţioase, binevenite și vor servi în calitate de compendiu pentru implementarea
unui sistem de planificare, management și
monitorizare adecvat și eficient de protejare
a ihtiofaunei. ”Nu toţi pescarii cunosc și
aplică măsurile de prevenire a degradării
stării resurselor piscicole. Lansând ghidul
am urmărit scopul dezvoltării de modele
comportamentale responsabile privind
protecţia mediului acvatic și a ihtiofaunei
bazinelor hidrografice Nistru și Prut”.
Sfaturile sunt utile, cognitive în efortul de
educaţie ecologică, repere pentru dezvoltarea
turismului.
Ghidul se adresează publicului larg,
interesat de patrimoniul natural al Republicii
Moldova, studiul constând în generalizarea
informaţiei privind starea actuală a dome-

niului, printr-o documentare complexă cu
recomandări și măsuri necesare în vederea
optimizării procesului de protecţie a vieţuitoarelor acvatice.
”Ghidul pescarilor” merită să fie răsfoit de
pasionaţii de pescuit și să ocupe un loc aparte
în colecţia noastră de lecturi. În variantă
electronică ”Ghidul pescarilor” poate fi găsit
pe site-ul Ministrului Mediului, www.mediu.
gov.md.
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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

mediu

Piaţa angro Chişinău
(Albişoara)

Piaţa angro Bălţi
minim maxim

mediu

minim maxim

mediu

10/13/2016

Piaţa agricolă Ungheni
minim maxim

mediu

Piaţa agricolă Cahul
minim maxim

mediu

LEGUME
Ardei dulce

5.00

8.00

7.00

-

-

-

5.00

6.00

5.00

6.00

14.00

9.00

7.00

8.00

7.00

Cartofi

2.00

2.50

2.20

2.00

5.00

3.50

2.80

3.50

2.80

2.80

5.00

4.50

4.00

5.00

4.00

Castraveţi

18.00

18.00

18.00

-

-

-

-

-

-

8.00

16.00

13.00

10.00

10.00

10.00

Ceapă galbenă

2.30

2.50

2.50

3.00

3.50

3.00

3.00

3.50

3.00

3.00

5.00

4.00

4.00

5.00

4.00

Ciuperci Shampinion

-

-

-

-

-

-

30.00

32.00

30.00

35.00

38.00

35.00

30.00

32.00

32.00

Dovlecei

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.00

8.00

7.00

-

-

-

Gogoşari

7.00

10.00

8.00

-

-

-

11.00

12.00

11.00

14.00

20.00

18.00

10.00

10.00

10.00

Morcov

4.00

6.00

4.50

5.00

7.00

5.00

4.00

5.00

4.00

5.00

7.00

6.00

5.00

5.00

5.00

Ridiche neagră

-

-

-

4.00

4.00

4.00

-

-

-

5.00

6.00

6.00

4.00

4.00

4.00

Roşii de seră

15.00

15.00

15.00

-

-

-

-

-

-

10.00

15.00

10.00

7.00

8.00

7.00

Roşii de câmp

6.00

10.00

8.00

-

-

-

4.00

10.00

4.00

3.00

4.00

4.00

-

-

-

Sfeclă de masă

3.00

4.00

3.50

-

-

-

3.00

4.00

3.00

5.00

6.00

6.00

4.00

4.00

4.00

Usturoi

-

-

-

-

-

-

35.00

45.00

35.00

35.00

60.00

55.00

-

-

-

Varză

3.00

4.00

3.50

2.00

3.00

2.50

5.00

6.00

5.00

4.00

5.00

5.00

5.00

6.00

5.00

Varză conopidă

10.00

12.00

12.00

-

-

-

15.00

15.00

15.00

15.00

18.00

16.00

10.00

12.00

10.00

Varză de pechin

-

-

-

-

-

-

-

-

-

18.00

20.00

20.00

22.00

22.00

22.00

Vinete

4.00

5.00

4.00

-

-

-

6.00

7.00

6.00

5.00

10.00

7.00

5.00

6.00

5.00

FRUCTE
Banane

-

-

-

-

-

-

20.00

21.00

20.00

-

-

-

22.00

22.00

22.00

Grepfrut

-

-

-

-

-

-

34.00

36.00

34.00

-

-

-

-

-

-

Lămâi

-

-

-

-

-

-

26.00

30.00

26.00

-

-

-

32.00

32.00

32.00

Mandarine

-

-

-

-

-

-

40.00

40.00

40.00

-

-

-

22.00

22.00

22.00

Mere

6.00

9.00

7.00

4.00

9.00

5.00

4.00

8.00

4.00

5.00

8.00

7.00

5.00

5.00

5.00

Mere Golden

-

-

-

-

-

-

4.00

6.50

4.00

8.00

10.00

10.00

6.00

7.00

6.00

Mere Idared

-

-

-

-

-

-

4.00

6.00

4.00

6.00

8.00

8.00

-

-

-

Mere Richard

-

-

Miez de nucă

75.00

80.00

Pepene verde (harbuz)

-

-

Pere

-

Portocale

-

-

-

-

-

-

-

8.00

10.00

10.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

80.00

120.00

100.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.00

5.00

4.00

-

-

-

-

-

-

-

-

7.00

15.00

7.00

10.00

15.00

15.00

8.00

10.00

9.00

-

-

-

-

-

-

25.00

26.00

25.00

-

-

-

-

-

-

Prune

8.00

8.00

8.00

-

-

-

5.00

7.00

5.00

8.00

10.00

10.00

-

-

-

Prune uscate

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30.00

40.00

35.00

-

-

-

Struguri albi de masă

13.00

14.00

13.00

12.00

14.00

13.00

10.00

12.00

10.00

12.00

15.00

15.00

9.00

10.00

9.00

Struguri de masă Moldova

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8.00

10.00

10.00

9.00

9.00

9.00

Struguri roşii de masă

14.00

14.00

14.00

11.00

12.00

11.00

12.00

14.00

12.00

15.00

15.00

15.00

9.00

10.00

9.00

75.00
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OFERTE COMERCIALE
Perioada 1 - 13 octombrie 2016
OFERTE
Produs / Serviciu
Rosii

Preţ

Cantitate

Contacte

5 000 MDL

10 t

Mere

8 000 MDL

300 t

; Telefon: ; Mobil: ; Email: soroceanugregore@mail.ru
Ungheni; Telefon: +373 236 29714; Mobil: +373
69249049; Email: lefcons@yahoo.com
MD-3634, Manoilesti, Ungheni ; Telefon: 00373 236
73203; ; Mobil: 00373 69947447 ; Email: diaconubs@
mail.ru
; Telefon: ; Mobil: 069119634; Email: zavturmihai@
mail.ru
; Telefon: ; Mobil: 069119634; Email: zavturmihai@
mail.ru
; Telefon: ; Mobil: 069119634; Email: zavturmihai@
mail.ru
; Telefon: ; Mobil: 069119634; Email: zavturmihai@mail.
ru
; Telefon: ; Mobil: 069119634; Email: zavturmihai@
mail.ru
s.Jora de Sus; Telefon: ; Mobil: 068519340; Email:
cebotaritudor@mail.ru
s.Jora de Sus; Telefon: ; Mobil: 068519340; Email:
cebotaritudor@mail.ru
s.Jora de Sus; Telefon: ; Mobil: 068519340; Email:
cebotaritudor@mail.ru
s.Jora de Sus; Telefon: ; Mobil: 068519340; Email:
cebotaritudor@mail.ru
s.Jora de Sus; Telefon: ; Mobil: 068519340; Email:
cebotaritudor@mail.ru
s.Jora de Sus; Telefon: ; Mobil: 068519340; Email:
cebotaritudor@mail.ru
s.Jora de Sus; Telefon: ; Mobil: 068519340; Email:
cebotaritudor@mail.ru
; Telefon: ; Mobil: 069184405; Email: viku-viku_-b@
mail.ru
; Telefon: ; Mobil: 069184405; Email: viku-viku_-b@
mail.ru
; Telefon: ; Mobil: 079412445; Email: plugarua@mail.ru
s.Baimaclia; Telefon: 027343292; Mobil: ; Email:
sacali@mail.md
s.Baimaclia; Telefon: 027343720; Mobil: ; Email: ispas.
petru@mail.md
s.Baimaclia; Telefon: 027343214; Mobil: ; Email:
ionsibov56@mail.ru
s.Baimaclia,Cantemir; Telefon: 027343421; Mobil: ;
Email: ivaleriu88@mail.ru
s.Acui,rl.Cantemir; Telefon: 027346198; Mobil: ; Email:
andoni55@mail.md
s.Baimaclia,rl.Cantemir; Telefon: 027343534; Mobil: ;
Email: dzinaida53@mail.ru
s. Baimacila.rl.Cantemir; Telefon: 027343485; Mobil: ;
Email: cazacual@mail.ru
s.Baimaclia.rl.Cantemir; Telefon: ; Mobil: 067510083;
Email: valear@mail.md
s.Costangalia; Telefon: 027355265; Mobil: Email:
g.railenu@mail.ru
s.Coștangalia rl.Cantemir; Telefon: 027355212; Mobil: ;
Email: bandrei@mail.md
s.Coștangalia rl.Cantemir; Telefon: 027355212; Mobil: ;
Email: bandrei@mail.md
s.Coștangalia,rl.Cantemir; Telefon: 027355222; Mobil: ;
Email: gh.munteanu@mail.md
s.Coștangalia,rl.Cantemir; Telefon: 027355416; Mobil: ;
Email: cretu.72@yahoo.com
Nisporeni; Telefon: 026424432; Mobil: 68399185;
Email: caragia
s. Todirești, r-ul Ungheni; Telefon: +373 236 49230;
Mobil: +373 68683534; Email: dfrasin@gmail.com
Telefon: +373 (236) 613223; Email: olgutza.g@gmail.com
MD-3618, s. Chirileni, raionul Ungheni ; Telefon:
+373 236 75341; '; Mobil: +373 79207222 ; Email:
vladei@mail.md
Ungheni, Manoilesti; Telefon: +373 236 73253; Mobil:
+373 795 50647; Email: glodeanu@mail.md
s. Chirileni, rl Ungheni; Telefon: +37323675378; Mobil:
+37379446795; Email: vstoica@mail.md
Telefon: 023551293; Mobil: 069266560; Email:
pacium@mail.ru

Mere Golden,
Simirenco

8 000 MDL

150 t

Gutui

7 000 MDL

50 t

Puieti de mar

15 MDL

15 000 unităţi

Puieti de gutui

15 MDL

5 000 unităţi

Puieti de caise

15 MDL

4 000 unităţi

Puieti de prun

15 MDL

5 000 unităţi

5 000 MDL

65 t

5 000 MDL

65 t

5 000 MDL

70 t

Mere sortul
"Golden"
Mere sortul "Semernko"
Mere sortul
"Aidared"
Material saditor
pomicol de "Mar"
Material saditor
pomicol de "Prun"
Material saditor
pomicol de "Caise"
Material saditor
pomicol de "Visin"

15 MDL
15 MDL
17 MDL
15 MDL

Floarea Soarelui

100 000
unităţi
100 000
unităţi
100 000
unităţi
100 000
unităţi
200 t

Griu

2 000 t

Poama "Moldova" 4 500 MDL
Comercializez
făină de grâu
Comercializez
porumb boabe.
Seminţe de floarea
soarelui
Seminţe de floarea
soarelui
Comercializez produse animaliere
Comercializez produse animaliere
Comercializez
brînză de vaci
Comercializez
vacă penrtu lapte
Comercializez
struguri Moldova
Comercializez produse animaliere
Comercializez produse animaliere
Comercializez
struguri
Comercializez
struguri Moldova
struguri Moldova

20 t
10 t
10 t
50 t
40 t
1 unităţi
11 unităţi
200 kg
1 unităţi
5t
200 kg
2 unităţi
10 t
10 t
20 t

Floarea soarelui

7 500 MDL

300 t

Floarea soarelui

7 000 MDL

400 t

Varza

5 000 MDL

50 t

Mere

8 000 MDL

80 t

Rosii

6 000 MDL

50 t

Gogosari

15 000 MDL

20 t

struguri de masa
Moldova
Struguri tehnici
Struguri de masa
Moldova
struguri de masa
Moldova
struguri de masa
Moldova

15

5t

com. Siscani, rn. Nisporeni; Telefon: +373 (264) 42360;
Mobil: +37369651130; Email: vasilicabs@mail.md
Telefon: ; Mobil: ; Email: 060677749

10 t

Balauresti; Telefon: 069926550; Mobil: ; Email: a1

10 t

Nisporeni; Telefon: 079575117; Mobil: ; Email: farima_
vitalie@iayoo.com
Nisporeni; Telefon: 026446024; Mobil: ; Email:
5t
026446024
s,Zberoia r.Nisporeni; Telefon: ; Mobil: 060636121;
600 unităţi
Email: 060636121
s.Varzarestir.Nisporeni; Telefon: ; Mobil: 079560148;
5t
Email: 079560148
Nisporeni-Ciutesti; Telefon: ; Mobil: 026446023; Email:
10 t
lazari@mailru
10 t
; Telefon: ; Mobil: ; Email: 0264
Nisporeni; Telefon: 026422144; Mobil: 069083695;
12 t
Email: robu@mail.ru
s.Siscani; Telefon: ; Mobil: 069292781; Email:
30 t
069292781
Nisporeni; Telefon: 026423050; Mobil: 067123050;
40 t
Email: prudol@mail.com
Nisporeni; Telefon: 026422216; Mobil: 69106722;
50 t
Email: 012mai
MD-5937, s. Navîrneţ, raionul Făleşti ; Telefon:
100 t
00373 259 73431; Mobil: 00373 69213297 ; Email:
victor_agheni1959@rambler.ru
satul Ciolacu Vechi, raionul Falesti; Telefon: +373 259
40 t
78227; Mobil: +373 67178220; Email: palii_anton@
rambler.ru
s. Obreja Nouă, raionul Făleşti; Telefon: ; Mobil:
100 t
+37369084207; Email: promah@mail.ru
s. Obreja Nouă, raionul Făleşti; Telefon: ; Mobil:
50 t
+37369084207; Email: promah@mail.ru
s. Sarata Noua, raionul F[le;ti; Telefon: ; Mobil:
450 t
037368822552; Email: agroplant@rambler.ru
s. Obileni, Hincesti; Telefon: ; Mobil: 068194876; Email:
1 000 unităţi
a354
s. Cornesti, r. Hincesti; Telefon: 026944244; Mobil: ;
10 t
Email: a512
s. Loganesti, Hincesti; Telefon: 026957232; Mobil: ;
3t
Email: a765
s. Loganesti, r. Hincesti; Telefon: 026957234; Mobil: ;
5t
Email: a549
s. Loganesti, r. Hincesti; Telefon: 026957234; Mobil: ;
5t
Email: a549
5t
Stolniceni; Telefon: 068167923; Mobil: -; Email: a25
4t
Stolniceni; Telefon: 068167923; Mobil: -; Email: a25
s. Bobeica, r. Hincesti; Telefon: ; Mobil: 068631520;
3t
Email: a365
s. Bobeica, r. Hincesti; Telefon: ; Mobil: 068631520;
5t
Email: a365
s. Bobeica, r. Hincesti; Telefon: ; Mobil: 068631520;
3t
Email: a365
15 t

baloate de lucerna
struguri Moldova
Struguri Moldova
struguri tehnici
struguri Moldova
struguri Moldova
prune uscate
prune uscate
Mere

Mere
Mere
Floarea soarelui
Porumb
Stoloni de maciesi
Struguri Moldova
Struguri Izabela
Struguri Izabela
Struguri Aligote
Struguri Moldova
Struguri Aligote
Strguri Izabela
Struguri Moldova
Struguri Aligote

CERERI
Produs / Serviciu

Preţ

Cantitate

Grîu alimentar

3 000 MDL

500 t

PORUMB FURAJER

100 $

2 000 t

GRÂU FURAJER

100 $

20 000 t

SOIA FURAJERA

250 $

20 000 t

PORUMB FURAJER

100 $

2 000 t

GRÂU FURAJER

100 $

2 000 t

SOIA

250 $

2 000 t

PORUMB FURAJER

100 $

2 000 t

GRÂU FURAJER

100 $

20 000 t

SOIA

250 $

2 000 t

Contacte
s. Valea Mare, r-ul Ungheni; Telefon: +373 236 43006;
Mobil: +373 697 09509; Email: vpelipetchi@gmail.com
BUCURESTI; Telefon: 0040799890020; Mobil:
0040799890020; Email: ing.ciprianleonti@gmail.com
BUCURESTI; Telefon: 0040799890020; Mobil:
0040799890020; Email: ing.ciprianleonti@gmail.com
BUCURESTI; Telefon: 0040799890020; Mobil:
0040799890020; Email: ing.ciprianleonti@gmail.com
BUCURESTI; Telefon: 0040799890020; Mobil:
0040799890020; Email: ing.ciprianleonti@gmail.com
BUCURESTI; Telefon: 0040799890020; Mobil:
0040799890020; Email: ing.ciprianleonti@gmail.com
BUCURESTI; Telefon: 0040799890020; Mobil:
0040799890020; Email: ing.ciprianleonti@gmail.com
BUCURESTI; Telefon: 0040799890020; Mobil:
0040799890020; Email: ing.ciprianleonti@gmail.com
BUCURESTI; Telefon: 0040799890020; Mobil:
0040799890020; Email: ing.ciprianleonti@gmail.com
BUCURESTI; Telefon: 0040799890020; Mobil:
0040799890020; Email: ing.ciprianleonti@gmail.com

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

