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PROBLEMELE APICULTORILOR, 
DISCUTATE LA MINISTER

MOLDOVA VA MAJORA EXPORTUL 
DE CEREALE PRIN PORTUL 
GIURGIULEŞTI

Vă puteţi abona la ziarul nostru Vă puteţi abona la ziarul nostru 
la toate ofi ciile poştale din ţarăla toate ofi ciile poştale din ţară 1616

INSECTE FOLOSITOARE 
ÎN GRĂDINĂ

 PRIMA CONFERINŢĂ INTERNAŢIONALĂ 
CU FORUM COMERCIAL 

“RETAIL-UL ȘI EXPORTUL PRODUSELOR 
HORTICOLE PROASPETE ÎN MOLDOVA”

Conform datelor parvenite din 
teritoriu, până prezent au fost 
semănate cu culturi de toamnă 
în total  353,4 mii ha, inclusiv:  
grâu de toamnă 285 mii ha, orz 
de toamnă 39 mii ha, rapiţă de 
toamnă 28 mii ha şi triticale 1,4 
mii ha. Aceasta constituie cca. 
87% din totalul suprafeţelor 
planifi cate. Pentru semănatul 
culturilor de toamnă au fost uti-
lizate seminţe produse în ţară (de 
origine autohtonă şi străină), dar 
şi seminţe de import.

În scopul substituirii soiuri-
lor şi înnoirii seminţelor de soi a 
culturilor de toamnă s-au importat 
370 tone de seminţe de categorii 
biologice superioare („Prebază” şi 
„Bază”), preponderent din Ucraina.

Pentru producerea seminţelor 
au fost înfi inţate sectoare semin-
cere a culturilor de toamnă în total 
38 mii ha; inclusiv grâu de toamnă 
– 29 mii ha, orz de toamnă - 9 mii 
ha, ceea ce constituie cca. 84% 
din suprafaţa planifi cată de  45 
mii ha. Agenţia Naţională pentru 
Siguranţa Alimentelor anunţ că 
inspectorii responsabili din cadrul 
ANSA au supravegheat utiliza-
rea seminţlor calitative pentru 
înfi inţarea sectoarelor semincere 
şi a celor de obţinere a producţiei 
marfă.

Pe data de 23 noiem-
brie 2016, la Chișinău, se va 
desfășura Prima Conferinţă In-
ternaţională cu Forum Comer-
cial “Retail-ul și Exportul 
Produselor Horticole Proas-
pete în Moldova”, organizat 
de către Federaţia Naţională 
a Agricultorilor din Moldova 
AGROinform în colaborare 

cu Banca Europeană pentru 
Reconstrucţie și Dezvoltare 
(BERD) și Organizaţia Naţiuni-
lor Unite pentru Alimentaţie și 
Agricultură (FAO).

Conferinţa are drept scop 
prezentarea particularităţi-
lor colaborării cu reţele de 
comerţ modern, care sunt deja 
principalul canal de distri-

buţie a produselor horticole 
în ţările dezvoltate și sunt în 
permanentă creștere în ţările 
din Europa de Est, inclusiv 
Republica Moldova. O inovaţie 
pentru Republica Moldova 
este organizarea Forumului 
Comercial, prin care producă-
torii și exportatorii de fructe 
și legume proaspete vor putea 

stabili contacte directe cu o 
serie de reţele din Rusia (în 
special regiunile Ural, Volga 
și Siberia, unde producţia 
din Moldova ajunge în canti-
tăţi relativ mici), Ucraina și 
Belarus.

Detalii despre evniment, 
afl aţi în pag. 6 
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ACTUALITATE

Ministerul Economiei, 
în colaborare cu alte insti-
tuţii publice, reprezentanţi 
ai asociaţiilor obștești și ai 
societăţii civile interesaţi 
în dezvoltarea economiei 
sociale, a elaborat un pro-
iect de lege pentru modifi -
carea și completarea unor 
acte legislative aferente 
desfășurării activităţii 
de întreprinzător în sfera 
socială. 

Potrivit reprezentantului 
Ministerului Economiei, la 
moment proiectul docu-
mentului este examinat de 
către Guvern, iar concluziile 
și propunerile înaintate în 
cadrul Conferinţei vor fi  utile 
în exerciţiul de defi nitivare 
și promovare în continuare a 
proiectului menţionat.

Dezvoltarea antreprenori-
atului social se înscrie prin-
tre priorităţile Programului 

de guvernare pentru anii 
2016-2018, precum și reiese 
din prevederile Acordului de 
Asociere Republica Moldova 
- UE la capitolul transpunerii 
în legislaţia naţională a prin-
cipiilor de dezvoltare a IMM-
lor prin prisma Actului Unic 
european - Small Business 
Act, și anume susţinerea 
antreprenoriatului în rândul 
tinerilor, femeilor și persoa-
nelor cu dezabilităţi.

Din 1 ianuarie 2017, 
autorităţile moldovene vor 
anula restricţiile şi taxele 
instituite anterior pentru 
produsele din lapte, carne şi 
ciment, din Ucraina. Despre 
aceasta a anunţat vicepremi-
erul Stepan Kubiv, ministru 
al Dezvoltării Economice şi 
Comerţului al Ucrainei, după 
bilanţul şedinţei de la Chişi-
nău a Comisiei interguver-
namentale moldo-ucrainene 
pentru cooperare economică. 

Vicepremierul Octavian 
Calmîc, ministru al Economiei 
al Republicii Moldova, a decla-
rat în cadrul şedinţei că partea 
moldovenească nu preconizea-
ză să prelungească măsurile 
de restricţie la importul unor 
tipuri de producţie ucraineană, 
care au fost instituite în luna 
mai curent şi va analiza efec-
tul acestor măsuri, după care 

va informa partea ucraineană 
despre rezultate. 

În cadrul întâlnirii lui 
Octavian Calmîc cu Stepan 
Kubiv a fost exprimat anga-
jamentul reciproc al auto-
rităţilor pentru respectarea 
necondiţionată a regimului 
de liber schimb între cele 
două ţări, având la bază atât 
legislaţia naţională, cât și 
angajamentele asumate de 

ambele state în cadrul diferi-
tor organisme internaţionale, 
inclusiv Organizaţia Mondială 
a Comerţului. 

În cadrul şedinţei Comisiei 
Interguvernamentale, părţile 
au convenit asupra majorării 
volumelor de comerţ dintre 
ambele state, precum și nead-
miterea introducerii măsurilor 
de restricţie asupra importului 
și exportului de mărfuri.

PROIECTUL LEGII PRIVIND ACTIVITATEA DE ÎNTREPRINZĂTOR ÎN SFERA SOCIALĂ

PATENTARII ANUNŢĂ NOI PROTESTE 
LA GUVERN ȘI PARLAMENT

Reprezentanţii Aso-
ciaţiei Micului Business 
anunţă noi proteste din 
cauza faptului că autori-
tăţile vor anula patentele 
de întreprinzător din 1 
ianuarie 2017. Totodată, 
micii întreprinzători sus-
ţin că sunt intimidaţi de 
poliţie din cauza faptului 
că protestează contra 
acestei decizii.

Cei din micul business 
nu renunţă la noi proteste 
după ce nu au reușit să 
obţină menţinerea paten-
telor de întreprinzător. 
„O soluţie clară nu ni s-a 
propus. Ceea ce ne propune 
guvernarea este absolut 
inadecvat. Cei din micro-
business au câștiguri mici, 
aparatul de casă și un 
contabil scumpește radical 
afacerea. Am vorbit clar 
despre această proble-
mă la Consiliul Economic 
al Prim Ministrului și 
am oferit semnături ale 
micilor întreprinzători pe 
300 de pagini”, susţine 
Președintele Asociaţiei 

Micului Business. El mai 
spune că unii comercianţi 
sunt ameninţaţi de poli-
ţie. „Chiar ieri un membru 
al Asociaţiei a difuzat foi 
volante cu îndemnul de a 
veni la mitingul de vineri, 
a fost ameninţat de poliţie. 
Același lucru se întâmplă 
la Căușeni unde Herghele-
giu Eleonora, de asemenea 
a fost un timp arestată și 
este chemată permanent la 
poliţie. Ceva nu este normal 
în societate în care trebuie 
să existe libertăţi economice 
și democratice. Acest fapt 
ne îngrijorează foarte mult. 
Este o răscoală a tarabe-
lor, fi indcă anume acești 
agenţi economici vor ieși 

la protest pentru a lupta 
contra nedreptăţii care 
este din partea guvernării 
și a Parlamentului. Într-o 
societate normal trebuie 
să fi e alternative”, susţine 
Roșcovanu, citat de agora.
md. El anunţă că pe 18 
noiembrie 2016 va avea loc 
un noi protest al deţină-
torilor de patente. Acesta 
se va desfășura începând 
cu ora 9.30, în faţa clădirii 
Guvernului și va continua 
la sediul Parlamentului.

Amintim că micii în-
treprinzători au organizat 
anterior mai multe protes-
te, care totuși nu au ajutat 
să ajungă la un compromis 
cu autorităţile statului.

LEGEA PRIVIND COMERŢUL ELECTRONIC, 
ADAPTATĂ LA REGLEMENTĂRILE UNIUNII EUROPENE

Executivul a aprobat un 
proiect de lege prin care pro-
pune modifi carea și comple-
tarea Legii privind comerţul 
electronic. Astfel, proiectul 
constă în eliminarea lacune-
lor existente în cadrul legis-
lativ și normativ naţional și 
aplicarea noilor reglemen-
tări prin prisma legislaţiei 
europene și în conformitate 
cu Acordul de Asociere 
dintre Republica Moldova și 
Uniunea Europeană. Aplica-
rea acestor măsuri va oferi 
mai multe posibilităţi de a 
dezvolta comerţul online în 
ţara noastră. 

Un aspect important în 
acest sens este stimularea 
creșterii economice a între-
prinderilor, sporirea inves-
tiţiilor în inovaţie, care se 
dezvoltă datorită sistemelor 

electronice și care contribuie 
la consolidarea competiti-
vităţii întreprinderilor de 
toate nivelele din Republica 
Moldova. Instituţia publică 
în calitate de centru de in-
formare pentru cei interesaţi 
în domeniul comerţului elec-
tronic va fi  Agenţia pentru 
Protecţia Consumatorilor.

Menţionăm că, odată cu 

semnarea Acordului de Aso-
ciere, care include Acordul de 
Liber Schimb, Republica Mol-
dova și-a asumat angajamen-
tul de a transpune legislaţia 
și practica Uniunii Europene 
în mai multe domenii, in-
clusiv în sectorul comerţului 
electronic. Proiectul respectiv 
de lege urmează a fi  examinat 
şi aprobat de Parlament.

TAXELE PENTRU PRODUSELE DIN LAPTE, 
CARNE ŞI CIMENT PENTRU UCRAIN 
AR PUTEA FI ANULATE ÎN CURÂND
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ACTUALITATE

MOLDOVA A PRIMIT PRIMA TRANŞĂ DIN PARTEA FMI
În cadrul întîlnirii Pavel 

Filip a vorbit despre eforturile 
depuse de Guvern în vederea 
revenirii ţării noastre pe piaţa 
fi nanciară internaţională, prin 
realizarea prevederilor Foii de 
parcurs privind acţiunile prio-
ritare de reformă. Ca urmare, 
Fondul Monetar Internaţional 
a aprobat un acord cu Moldo-
va, iar negocierile cu Banca 
Mondială sînt acum la un nivel 

avansat. Şeful Executivului a 
subliniat că semnarea Acordu-
lui cu FMI înseamnă deblo-
carea fi nanţărilor externe și 
obţinerea resurselor necesare 
pentru continuarea reformelor 
destinate relansării economiei, 
dar şi un certifi cat de încredere 
pentru Moldoa. De asemenea, 
în cadrul întrevederii, Filip a 
menţionat importanţa stabiliză-
rii sectorului fi nanciar-bancar, 

redobîndirii încrederii cetăţe-
nilor în instituţiile statului și 
creării unui mediu de afaceri 
atractiv pentru investitori. El a 
menţionat că Guvernul lucrează 
în mod pragmatic pentru atin-
gerea obiectivelor propuse.

Consiliul executiv al FMI 
a aprobat la 7 noiembrie noul 
Program de fi nanţare a Mol-
dovei pe trei ani, care prevede 
alocarea pentru Moldova a 

178,7mil. dolari destinaţi 
susţinerii reformelor economi-
ce şi fi nanciare. Totodată, s-a 
menţionat că circa 35,9 mil. 
dolari din această sumă vor fi  
acordaţi Moldovei imediat după 
aprobarea noului program de 
fi nanţare, iar suma restantă va 
fi  alocată pe parcursul a trei ani 
în cinci tranşe, după evaluări 
semestriale ale executării 
programului.

Prim-ministrul Pavel Filip 
a vizitat compania agricolă 
SRL „Sorforjar” din satul 
Băhrinești, raionul Florești, 
unde i-au fost prezentate 
informaţii privind aplicarea 
tehnologiilor moderne de 
îngrijire a culturilor agricole, 
despre recolta medie în anul 
agricol curent şi contribuţia 
gospodăriei în soluţionarea 
problemelor sociale ale 
satului. 

În discuţii, Pavel Filip 
a menţionat importanţa 
utilizării noilor tehnologii în 
agricultură, fapt care asigură 
competitivitatea producţiei 
agricole autohtone pe pieţele 

externe. „Recolta obţinută, 
de opt tone de grâu la hectar, 
este un rezultat foarte bun și 
un semnal pozitiv pentru toţi 
agricultorii. Pentru a obţine 
rezultate trebuie să investești 
și să muncești. Vom încuraja 
agricultorii care fac investiţii 
și utilizează tehnologii noi”, a 
spus Prim-ministrul.

Totodată, Pavel Filip a ex-
primat deschiderea Guvernului 
pentru dezvoltarea agriculturii, 
specifi când că această ramură 
trebuie să devină mult mai 
modernă. În context, şeful Gu-
vernului s-a referit şi la noul 
Regulament de subvenţionare 
în agricultură.

PREMIERUL ÎNCURAJEAZĂ 
UTILIZAREA TEHNOLOGIILOR 
MODERNE ÎN SECTORUL AGRAR

Experţii ce au realizat Studiul “Managementul 
integrităţii în sectorul privat” recomandă întreprin-
derilor mici și mijlocii un model de Cod de Etică și 
Conduită a afaceriștilor. Cu titlu de recomandare, 
modelul poate fi  preluat și adaptat de agenţii eco-
nomici, în vederea conformării cu sistemul naţional 
de integritate în sectorul privat din Republica Mol-
dova și de raliere a acestui sector la standardele 
internaţionale anticorupţie, inclusiv la prevederile 
Convenţiei ONU împotriva corupţiei. 

Potrivit prevederilor codului, acesta va fi  conside-
rat drept unul din instrumentele utile ale unei strategii 
inclusive și politici holistice pentru lupta împotriva 
corupţiei în sectorul privat, însă Centrul Naţional 
Anticorupţie trebuie să-l adopte, să-l publice pe site-
ul ofi cial, dar și să-l promoveze prin campanii publice, 
scrie bani.md. 

Codul de Conduită constă dintr-un set de principii 
privind desfășurarea activităţi, menit pentru între-
prinderile mici și mijlocii (IMM) în scopul protejării 

afacerilor acestora și informării angajaţilor și actorilor 
cointeresaţi despre obiectivele și așteptările IMM-
urilor.

Totuși Modelul precizează că elaborarea unui cod 
nu este îndeajuns. Din aceste considerente, Republica 
Moldova ar trebui să analizeze și modalităţile pentru 
ca Codul să devină efectiv din perspectiva statului și 
impactului acestuia.  Astfel, Moldova ar putea decide 
să-i ofere Codului o legitimitate și autoritate generală 
prin adoptarea ofi cială a unui model de Cod de Con-
duită, cât și stimularea și susţinerea ÎMM și manage-
mentului superior al acestora să se conformeze prin-
cipiilor Codului. „Trebuie să existe instrucţiuni privind 
modul în care publicul ar putea raporta încălcările 
și cui, cât și capacitatea mass-mediei de a raporta 
cu bună-credinţă orice încălcări, fără frica răzbunării 
sau represaliilor. CNA va deţine rolul primar în aceste 
măsuri, prin adoptarea modelului Codului de Conduită, 
publicarea acestuia pe site-ul său web și promovarea 
Codului prin campanii publice”, se arată în Modelul 
de Cod de etică al IMM-urilor. Codul de etică-model 
cuprinde 19 principii, printre care: Guvernarea și anti-
corupţia, Raportarea fi nanciară, Neimplicarea în acte 
de corupţie, Regimul cadourilor, Confi ctul de interese, 
Abuz de poziţia ofi cială și altele.

Modelul a fost elaborat la comanda Programului 
Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) în cadrul 
Proiectului” Consolidarea funcţiei de prevenire a 
corupţiei și a funcţiei analitice ale Centrului Naţional 
Anticorupţie (CNA)” implementat cu suportul fi nanciar 
al Ministerului Afacerilor Externe al Norvegiei.

MOLDOVA VA MAJORA EXPORTUL DE CEREALE 
PRIN PORTUL GIURGIULEŞTI

NOI POSIBILITĂŢI DE INTRODUCERE A PRODUSELOR 
PETROLIERE PRIN FRONTIERA DE EST A REPUBLICII MOLDOVA

Cabinetul de miniştri a 
aprobat o serie de modifi cări 
privind modalitatea de intro-
ducere a produselor petro-
liere prin frontiera de est a 
Republicii Moldova. Conform 
documentului, Serviciul Vamal 
va efectua, cu titlu provizoriu, 
până la 31 decembrie 2016, vă-
muirea, la postul vamal Bender 
2, a produselor petroliere in-
troduse prin punctul de trecere 
Novosaviţcaia-Cuciurgan.

Măsura a fost luată la soli-
citarea agenţilor economici de 

pe malul drept al Nistrului, care 
practică activitatea de import a 
combustibililor lubrifi anţi, pre-
cum şi pentru a asigura controlul 
aprovizionării Republicii Moldo-
va, inclusiv a regiunii transnis-
trene, cu produse petroliere.

Reamintim că, în luna 
august curent, Ucraina a 
sistat importul produselor 
petroliere pentru regiunea 
transnistreană prin intermediul 
căilor ferate, prin punctele de 
trecere a frontierei Slobodca 
şi Cuciurgan. Astfel, trafi cul a 
fost redirecţionat prin punctul 
de trecere a frontierei Ocniţa, 
fapt ce a îngreunat activitatea 
agenţilor economici din regiune. 
Prin urmare, în urma discuţiilor 
purtate cu autorităţile de la Kiev 
şi a înţelegerilor convenite în 
cadrul grupurilor de lucru sec-

toriale pentru transport feroviar 
şi pentru problemele vamale din 
Chişinău şi Tiraspol, s-a decis 
aplicarea provizorie a contro-
lului vamal la postul Bender 2. 
Totodată, menţionăm că în 2012 
a fost semnată o decizie privind 
reluarea circuitului trenurilor 
marfare prin regiunea trans-
nistreană. Drept urmare, a fost 
lansată transportarea mărfurilor 
în regimurile de export/import 
pentru regiunea transnistrea-
nă prin punctele de frontieră 
Colbasna-Slobodca şi Novosa-
viţcaia-Cuciurgan. 

Republica Moldova a primit din 
partea FMI prima tranşă a creditului 
în cadrul noului program de fi nanţare 
aprobat la 7 noiembrie, relateaă NOI.md. 

Despre obţinerea banilor din partea 
Fondului a comunicat prim-ministrul 
Pavel Filip în cadrul întrevederii cu re-
prezentanţii administraţiei publice locale 
din raionul Florești. „Prima tranșă din partea FMI a fost deja transferată în 
contul Ministerului Finanţelor. Dincolo de banii obţinuţi, este important că 
semnarea Acordului reprezintă un program de reforme pentru Moldova”, a 
declarat premierul.

Realizarea acestui proiect 
transformă Trans Cargo 
Terminal SRL în cel mai 
operaţional agent economic 
din regiune privind capacită-
ţile de încărcare a navelor cu 
cereale: peste 1000 de tone 
pe oră pentru navele mari-
time și pînă la 8000 de tone 
pentru barjele fl uviale.

În primele zece luni ale 
anului curent, 11 companii 
autohtone au exportat prin 
intermediul Portului Inter-
naţional Liber Giurgiulești 
peste 60 de mii de tone 
de cereale, preponderent 
în Malaezia, Myanmar și 
Indonezia.

Compania Trans Cargo Terminal SRL își dublează ca-
pacităţile de export a cerealelor prin Portul Internaţional 
Liber Giurgiulești, comunică NOI.md. Acest lucru a fost 
remarcat de Ministerul Economiei, care a menţionat că 
viceprim-ministrul Octavian Calmîc, ministru al Economiei, 
va participa la 10 noiembrie curent la ceremonia de fi na-
lizare a proiectului de extindere a terminalului de export 
al cerealelor, construit de compania Trans Cargo Terminal 
SRL, fi lială a Grupului Trans-Oil, la Portul Internaţional 
Liber Giurgiulești.

UN MODEL DE COD DE CONDUITĂ 
PENTRU IMM-urile DIN MOLDOVA 

PARE 1+1 A APROBAT FINANŢARE NERAMBURSABILĂ 
DE 6 MLN LEI PENTRU 31 DE PROIECTE INVESTIŢIONALE

Pe parcursul acestui an prin intermediul 
programului PARE 1+1 au fost aprobate 
114 cereri de fi nanţare nerambursabilă în 
sumă totală de 22 milioane de lei. În cadrul 
ultimei ședinţe care a avut loc pe 7 noiem-
brie 2016, s-au aprobat fi nanţări de circa 6 
milioane de lei.

Comitetul de supraveghere al Programu-
lui de atragere a remitenţelor în economie 
PARE 1+1 a aprobat, astăzi, fi nanţarea a 31 
de proiecte investiţionale. Suma totală a 
grantului pentru aceste proiecte investiţi-
onale este de 6,03 milioane de lei, care va 
contribui la atragerea în economia naţională 
a 17,32 milioane de lei.

Potrivit Iuliei Iabanji, directorul Organiza-
ţiei pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici 
și Mijlocii (ODIMM), din totalul proiectelor 
acceptate spre fi nanţare, 29% sunt create de 
lucrătorii migranţi, care s-au întors de peste 
hotare, iar 71 la sută au fost constituite de 
rudele de gradul I al acestora.” Din proiectele 
aprobate spre fi nanţare, 19 afaceri sunt create 
și administrate de către tineri. Implementarea 
acestora va contribui la crearea a circa 130 
locuri noi de muncă”, a specifi cat Iabanji.

Conform datelor ODIMM, din totalul solici-

tărilor de fi nanţare nerambursabilă, 19 afaceri 
sunt demarate în agricultură și orientate spre 
diferite tipuri de activitate, printre care culti-
varea cerealelor și viţei-de-vie, creșterea plan-
telor și animalelor, apicultură, etc; 8 întreprin-
deri activează în domeniul prestării serviciilor 
și 4 întreprinderi în industria prelucrătoare. 
Analiza provenienţei remitenţelor relevă faptul 
că cei 31 solicitanţi investesc sursele fi nancia-
re provenite din munca desfășurată în 9 state, 
inclusiv Italia, Federaţia Rusă, Marea Britanie, 
Irlanda, România, Georgia, Spania, etc.

În anul 2016 au fost aprobate 114 cereri 
de fi nanţare nerambursabilă în sumă totală 
de 22,35 milioane de lei, care vor contribui la 
efectuarea investiţiilor cumulative de pes-
te 68,5 milioane de lei. În perioada lunilor 
mai - octombrie 2016 au fost instruiţi 195 
benefi ciari, inclusiv înscriși la Program în anii 
precedenţi.
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ȘEDINŢA COMITETULUI DE SUPRAVEGHERE ENPARD
Comitetul de Supraveghere a 

aplicării Acordului de fi nanţare dintre 
Guvernul Republicii Moldova și Comisia 
Europeană privind implementarea 
Programului ENPARD Moldova – suport 
pentru agricultură și dezvoltarea 
rurală s-a întrunit în ședinţă, joi, 03 
noiembrie. În cadrul celei de-a doua 
ședinţe a Comitetului, a fost examinată 
situaţia la zi privind implementarea 
Programului ENPARD.

În debutul ședinţei, ministrul 
Eduard Grama a asigurat participanţii 
de responsabilitatea și seriozitatea pe 
care Ministerul Agriculturii și Industriei 
Alimentare, cu instituţiile din subordine, 
dar și cu instituţiile partenere abordează 
Programul ENPARD și obligaţiunile pe 
care Republica Moldova și le-a asumat 

întru realizarea angajamentelor stabilite 
în Acordul de Finanţare cu Uniunea Eu-
ropeană. „Așteptăm debursarea primei 
tranșe, în valoare de 17 milioane EURO, 
care trebuia să ajungă încă în trimestrul 

II al anului curent în bugetul statului. 
Totodată, suntem în așteptarea asistenţei 
tehnice care trebuia să însoţească im-
plementarea Programului ENPARD încă 
din anul 2015”, a menţionat  președintele 

Comitetului de Supraveghere, Eduard 
Grama, ministru al agriculturii și industri-
ei alimentare.

Acordul de Finanţare privind imple-
mentarea Programului ENPARD Moldova 
– Suport pentru agricultură și dezvoltare 
rurală a fost semnat la 26 martie 2015. 
Bugetul total al programului  constituie 
64 milioane EUR, din care 53 milioane 
EUR reprezintă suportul bugetar șic 11 
milioane EUR – asistenţa complementară.

În conformitate cu grafi cul stabilit, 
sursele fi nanciare urmează sa fi e acorda-
te Republicii Moldova în trei tranșe. Prima 
tranșă, în valoare de 17 mil EUR, încă 
nu a fost debursată, fi ind condiţionată de 
semnarea Acordului cu Fondul Monetar 
Internaţional. Condiţiile generale au fost 
raportate drept îndeplinite și suntem în 
așteptarea surselor fi nanciare din partea 

Comisiei Europene până la fi nele anului 
curent.

Cu referinţă la tranșa a doua, Repu-
blica Moldova și-a asumat obligativitatea 
de a realiza condiţiile specifi ce (indicato-
rii) pentru debursarea acesteia, stabilite 
în Matricea de Politici a Programului pen-
tru anii 2015-2016. La situaţia din 31 oc-
tombrie 2016, din totalul de 27 indicatori 
(care însumează 7 obiective specifi ce), au 
fost realizaţi 22 indicatori. Dat fi ind faptul 
că nerealizarea a cel puţin unui indicator 
dintr-un obiectiv specifi c conduce la nere-
alizarea întregului obiectiv, a fost estimat 
că matricea de condiţii a fost îndeplinită, 
la ziua de astăzi, la un nivel de aprox. 75 
la sută (5 obiective specifi ce realizate). În 
general, sunt așteptări că, până la fi nele 
anului, va fi  realizată cea mai mare parte 
a indicatorilor. 

Problemele cu care se confruntă actualmen-
te apicultorii au fost puse în discuţie în cadrul 
unei întâlniri a reprezentanţilor ramurii cu 
responsabili din cadrul Ministerului Agriculturii 
și Industriei Alimentare.

În cadrul mesei rotunde, a fost abordată 
problema accesării mijloacelor din fondul de sub-
venţionare. Asta în condiţiile în care regulamentul 
de subvenţionare prevede foarte clar că subvenţiile 
sunt doar pentru persoanele juridice. 

Totodată, în Moldova, mai puţin de 10% dintre 
producătorii de miere au statut de persoană 
juridică. Înșiși apicultorii spun că majoritatea 
producătorilor din ramură sunt de vârstă înaintată, 
și le este frică de evidenţa contabilă precum și 

alte proceduri și formalităţi pe care le presupune 
crearea unei întreprinderi. 

De altă parte, ministrul agriculturii, Eduard 

Grama, a explicat că producătorii de miere pot 
alege să-și înfiinţeze o gospodărie ţărănească, 
fie un SRL. Inclusiv apicultorii cu tradiţie pot 
deveni persoană juridică, important este să 
se asocieze. „Este nevoie de asociaţii pentru 
promovarea intereselor ramurii, pentru că este 
mai ușor să discut cu cinci persoane pe cinci 
domenii decât să ne vedem cu sute de oameni. 
Cum fiecare om are dreptul să-și facă un SRL, 
așa se pot face și asociaţii. Nu este corect să 
existe o singură asociaţie în acest domeniu. 
Este nevoie să fie asociaţii puternice.”, a men-
ţionat Eduard Grama.

Ministrul a mai spus că afacerea de apicul-
tură este într-o zonă particulară, majoritatea 
celor din ramură fi ind persoane fi zice, care fac o 

anumită cantitate de miere, iar când se ajunge la 
creșterea în producere se ciocnesc cu mai multe 
probleme de certifi care, export etc. În asemenea 
situaţie, rolul asociaţiei de ramură este să facă 
și consultări, mai ales că în regulamentul de 
subvenţionare au fost introduse și prevederi ce 
ţin de consultări privind modalităţile de fi nanţare, 
condiţii de export. Eduard Grama a adăugat că, 
începând cu anul viitor, Ministerul Agriculturii va 
iniţia și cursuri pentru tinerii antreprenori, dar 
și pentru cei care doresc să cunoască lucruri 
elementare cum ar fi  perfectarea unei declaraţii 
vamale, a unui contract, etc. 

Mierea moldovenească devine tot mai soli-
citată pe piaţa UE și este unicul produs din zona 
animalieră din Moldova exportat. 

PROBLEMELE APICULTORILOR, DISCUTATE LA MINISTER

CONSILIULUI SECTORIAL ÎN DOMENIUL ASISTENŢEI 
EXTERNE S-A ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINŢĂ

Partenerii de dezvoltare au 
fost informaţi privind activităţile 
realizate de Ministerul Agricul-
turii și Industriei Alimentare în 
comun cu alte instituţii întru 
realizarea obiectivelor Stra-
tegiei Naţionale de Dezvoltare 
Agricolă și Rurală 2014-2020, 
rezultatele procesului de sub-
venţionare în anul curent și noul 
Proiect de Rezilienţă Rurală 
(IFAD VII).

În cadrul ședinţei Consiliului 
sectorial în domeniul asistenţei 
externe, responsabil de im-
plementarea și monitorizarea 
suportului extern în domeniul 
agriculturii și industriei alimen-
tare, viceministrul Iurie Ușurelu 
a prezentat rezultatele anului 

agricol curent, șefa Direcţiei 
analiză, monitorizare și evaluare 
a politicilor, Diana Gherman a 
prezentat raportul activităţilor în 
curs de desfășurare susţinute de 
comunitatea donatorilor în sus-
ţinerea implementării Strategiei 
Naţionale pentru Agricultură și 
Dezvoltare Rurală pentru 2014-
2020, iar directorul general al 
Agenţiei de Intervenţie și Plăţi 
pentru Agricultură, Nicolae 
Ciubuc, a informat despre rezul-
tatele procesului de depunere a 
dosarelor pentru subvenţionare 
a producătorilor agricoli pentru 
anul 2016. Ulterior, conform 
agendei, directorul Unităţii Con-
solidate pentru Implementarea 
Programelor IFAD, Victor Roșca 
a prezentat membrilor Consiliului 

noul Proiect de Rezilienţă Rurală 
(IFAD VII).

În concluzie, reprezentanţii 
donatorilor au adresat ministrului 
Eduard Grama solicitarea de a 

acorda suport pentru facilitarea 
procesului de gestionare a surse-
lor fi nanciare destinate Republicii 
Moldova prin programele de 
asistenţă externă.

UN  NOU DIRECTOR 
ADJUNCT AL AIPA

Agenţia de Inter-
venţie și Plăţi pentru 
Agricultură (AIPA) are 
un nou director adjunct. 
În această funcţie a fost 
numit Vadim CURMEI, de-
semnat printr-un ordin al 
Ministerului Agriculturii 
și Industriei Alimentare 
(MAIA), din 7 noiembrie 
2016.

Anunţul a fost făcut de 
directorul AIPA, Nicolae 
CIUBUC, care și-a expri-
mat încrederea că odată 
cu instituirea în funcţie 
a unei noi conduceri, se 
va reuși și o mai bună per-
formanţă în cadrul AIPA 
și i-a urat noului director 

adjunct succese și realizări 
frumoase.. 

Vadim CURMEI a acti-
vat de-a lungul timpului 
în mai multe instituţii 
publice cât și private acu-
mulând o experienţă vastă 
în domenii diverse.

Amintim că cea de-a 
doua funcţie de director 
adjunct al AIPA a devenit 
vacantă din 1 septembrie 
2016, în rezultatul pro-
movării fostului director 
adjunct Nicolae CIUBUC în 
funcţie de director al AIPA.

DIVERSIFICAREA PLANTAŢIILOR - SOLUŢIE DE PERSPECTIVĂ PENTRU POMICULTORI 
La Agenţia Naţională pentru Siguran-

ţa Alimentelor a avut loc o întrunire a re-
prezentanţilor asociaţiilor de pomicultori 
și a producătorilor de fructe individuali, 
în cadrul căreia s-a discutat despre 
necesitatea diversifi cării spectrului de 
livezi de fructe.

Gheorghe Gaberi, Directorul General 
ANSA, a specifi cat în deschiderea ședinţei, 
importanţa soluţionării problemei de 
plantare a livezilor de fructe de soiuri 

solicitate pe piaţa internaţională. ”Tradiţio-
nalele plantaţii triluiesc înlocuite treptat cu 
soiurile căutate și apreciate de cumpără-
tori, doar astfel pomicultorii vor rezolva 
problema desfacerii producţiei și vor obţine 
plus valoare și venit din afaceri”, - a spus 
Dl Gaberi.

Mihai Machedon, Președinte al Comi-
siei de Stat pentru Testarea Soiurilor de 
Plante de pe lângă Ministerul Agriculturii, 
a menţionat în luarea de cuvânt, că schim-
barea soiurilor este o procedură de durată, 

care-i reglementată de legislaţie și că un 
prim pas în soluţionarea problemelor ar fi  
modifi carea legilor existente și excluderea 
unor condiţii care prevăd termene extrem 
de mari de testare și măsuri sofi sticate de 
înregistrare a noilor soiuri.

Producătorii agricoli prezenţi la 
întrunire au solicitat implicarea mai activă 
a organismelor de stat pentru a accelera 
procesele de renovare în ramură, precum 
și asupra începerii elaborării unei Strategii 
Naţionale de Dezvoltare a Pomiculturii.
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Guvernul a aprobat ratifi carea 
acordului dintre Republica Moldova și 
BERD care va contribui la îmbunătăţirea 
accesului la surse sigure de apă potabilă 
a circa 400 000 cetăţeni. Proiectul „Apă 
Nord Moldova” are ca scop îmbunătăţi-
rea sistemului de alimentare cu apă și 
canalizare a localităţilor participante în 
proiect, prin extinderea și reabilitarea 
reţelelor existente și consolidarea capaci-
tăţilor autorităţilor locale din domeniul 
alimentării cu apă.

La acest apeduct se prognozează co-
nectarea a șapte orașe principale regionale 
din regiunea de nord: Soroca, Bălţi, Florești, 
Drochia, Rîșcani, Sîngerei și Telenești. Cu 
excepţia orașelor Bălţi și Soroca, toate cele-
lalte orașe și sate din regiunea de nord, ex-
trag ape subterane care sunt foarte poluate.

Banca Europeană pentru Reconstrucţie 
și Dezvoltare (BERD) este de acord să ofere 
pentru proiectul „Apă Nord Moldova” din 
Contribuţia NIF un grant în valoare de 
valoarea de 10 000 000 euro.

Părinţii ar putea fi  sanc-
ţionaţi cu  amenzi de până 
la 40 de mii de lei pentru 
exercitarea necorespunză-
toare obligaţiilor părintești. 
Cabinetul de miniștri a 
aprobat, în cadrul ședinţei 
de săptămâna trecută o serie 
de modifi cări la legislaţia 
privind protecţia copiilor 
afl aţi în situaţii de risc și a 
copiilor separaţi de părinţi. 
Amendamentele propuse vor 
extinde competenţele autori-
tăţilor tutelare și vor înăspri 
sancţiunile pentru părinţii 
care nu respectă drepturile 
copiilor.

Documentul prevede tra-
gerea la răspundere a părinţi-
lor pentru neîndeplinirea sau 
îndeplinirea necorespunzătoare 
a obligaţiilor de creștere și 

educaţie a copilului, precum și 
încasarea de la părinţii vinovaţi 
a cheltuielilor pentru creșterea 
și educaţia copilului în serviciile 
sociale de la momentul plasării 

până la reintegrarea copilului în 
familie. Astfel, pentru eschiva-
rea cu rea-voinţă a părinţilor 
de la exercitarea obligaţiilor 
părintești, pentru refuzul de a 
integra sau reintegra copilul în 
familie, dar și pentru  împiedi-
carea neîntemeiată a unuia sau 
a ambilor părinţi să comunice 
cu copilul ori să ia parte la edu-
carea lui, părinţii riscă amenzi 
de până la 40 de mii de lei sau 
până la 150 de ore de muncă în 
folosul comunităţii.

Modifi cările din Codul Fami-
liei și Codul penal care se prevăd 
în Proiect urmează a fi  discutate 
și aprobate de Legislativ.

APEDUCTUL SOROCABĂLŢI VA FI MODERNIZAT. 
400 DE MII DE CETĂŢENI VOR AVEA APĂ CURATĂ

AMENZI PENTRU PĂRINŢII CARE NUȘI EXERCITĂ 
CORESPUNZĂTOR OBLIGAŢIILE PĂRINTEȘTI 

LOCURI DE MUNCĂ VACANTE ÎN MOLDOVA. CE SALARII OFERĂ ANGAJATORII
Cele mai bine plătit loc de muncă dis-

ponibil, potrivit datelor Agenţiei Naţionale 
pentru Ocuparea Forţei de Muncă, sunt pos-
turile de „inginer programator” și de „ma-
nager de proiecte informatice” (2 poziţii) în 
cadrul companiei Ritlabs. Angajatorul este 
gata să ofere viitorului angajat un salariu de 

până la 50 de mii de lei, arată datele ANO-
FM. Agenţia mai publică informaţii despre 
alte funcţii pentru care  se oferă salarii  
generoase. Astfel, un venit de 20 de mii de 
lei și mai mult  ar putea ridica un director 
de producţie, un manager în serviciile de 
marketing și vânzare, un programator, dar și 

un director de sisteme informatice. 
Persoanele afl ate în căutarea unui loc de 

muncă, pot aplica CV-ul pentru una din-
tre ofertele menţionate, accesând porta-
lul www.angajat.md sau agresându-se la 
agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei 
de muncă.

DIN 1 IANUARIE 2017, VOR FI PUSE ÎN CIRCULAŢIE 
ECUSOANE DE TIP NOU PENTRU REVIZIA TEHNICĂ 
PERIODICĂ A AUTOVEHICULELOR

ÎS „CRIS „Registru” va pune 
în circulaţie, începând cu 1 
ianuarie 2017, ecusoane de 
tip nou la inspecţia tehnică 
periodică a vehiculelor auto. 
Eliberarea ecusoanelor de tip 
nou către staţiile de testare 
tehnică va începe din decem-
brie anul curent, astfel încât să 
fi e asigurat stocul necesar. 

Potrivit Ministerului Teh-
nologiei Informaţiei și Comu-
nicaţiilor, ecusonul de tip nou 
reprezintă un autocolant, con-
fecţionat din material autoade-
ziv, protejat cu elemente de se-
curitate avansate și nu poate fi  
utilizat după dezlipire. Acesta va 
fi  aplicat pe plăcile de înmatri-
culare în faţă și spate, realizate 
după standardul european „SM 
122:2014”, care au spaţii special 
prevăzute în acest scop. 

În cazul autoturismelor cu 
numerele de înmatriculare de 
tip vechi, ecusonul va fi  plasat 
pe parbriz. 

Conform informaţiilor, 
pentru motociclete, mopede, 
mototricicluri, cvadricicluri și 
remorci/semiremorci se va elibe-
ra un singur ecuson, care la fel 
se va aplica în locul stabilit pe 

placa de înmatriculare. În alte 
cazuri - se va aplica pe Raportul 
de inspecţie tehnică periodică 
conform procedurii existente.

Ecusonul este de formă 
circulară, în centrul se ampla-
sează anul efectuării următoarei 
inspecţii tehnice și se indică 
numărul de serie. Pe margine, în 
formă circulară, se înscriu lunile 

anului corespunzător pentru 
efectuarea următoarei inspecţiei 
tehnice periodice. Eliberarea 
ecusonului de tip nou reprezintă 
o soluţie complexă de generaţie 
nouă, care va asigura securi-
tatea înaltă în urma utilizării 
metodelor de protecţie sporite, 
anunţă ministerul Tehnologiei 
Informaţiei și Comunicaţiilor.

De menţionat, că implemen-
tarea ecusonului de tip nou nu 
va duce la majorarea tarifelor 
existente pentru staţiile de tes-
tare. Mai mult decât atât, pentru 
unele categorii de vehicule 
tariful respectiv va fi  micșorat 
cu 50%. Ministerul Tehnologiei 
Informaţiei și Comunicaţiilor și 
ÎS „CRIS „Registru” au asigurat 
condiţii necesare de implemen-
tare a ecusonului de tip nou 
în baza Hotărârii Guvernului 
nr.833 din 4 iulie 2016.

EDITORIAL  

Stela VDOVÎI 
Redactor-șef

CE MAI SPUN STATICTICILE 
ȘI DE CE NE PASĂ NOUĂ 
CU ADEVĂRAT...

În ultimul timp observ că datele oferite 
de  Biroul nostru Naţional se Statistică 
sunt din ce în ce mai optimiste. Exact 
cum afi rma eroul principal dintr-o come-
die sovietică de Eldar Riazanov: ”Dacă nu 
ar exista statistica, nici n-am bănui cât 
de bine lucrăm…” - crește activitatea de 
comerţ exterior a Republicii Moldova, ușor, 
dar, totuși crește produsul intern brut al 
ţării, scade infl aţia. Pe bune, dacă ţi se lasă 
mâinile în jos și te podidește pesimismul, e 
sufi cient să arunci o privire peste cifrele de 
pe BNS și gândirea pozitivă revine. 

Nu că aș pune la îndoială aceste cifre 
sau aș dispune eu de alte date. Nu că nu 
m-aș bucura pentru pașii mici pe care îi 
face economia noastră către redresare… 
Nodul amar din gât mi-l provoacă statisti-
cile internaţionale. 

Bunăoară, unul dintre studiile recente 
pe care l-am întâlnit. Indicele Prosperită-
ţii, evaluat de centrul londonez de studii 
analitice Legatum Institute. Hopa!  Repu-
blica Moldova a coborât patru poziţii în 
comparaţie cu anul trecut. Ne situăm pe 
locul 96 din 142 de ţări. Cu toate că avem 
domenii în care am înregistrat rezultate 
bune, precum: Siguranţă și Securitate (lo-
cul 73) și Încurajarea spiritului antrepre-
norial (locul 77). Cele mai proaste rezulta-
te, ţara noastră le-a obţinut la capitolele 
Mediul Înconjurător (locul 142), Capitalul 
Social (locul 123) și Sănătate (locul 103). 
La capitolul legat de efi cienţa guvernării 
Republica Moldova s-a plasat pe poziţia 
98, în ceea ce ţine de educaţie - locul 49, 
economie - 84, libertatea personală - 87.  
Un fel de... elev, pe care la școală îl toţi 
consideră ”slăbuţ” și orice ar face, oricât 
nu s-ar zbate, oricât nu s-ar umili în faţa 
profesorilor și oricât nu ar învăţa tema ca 
un tocilar cumsecade, nu mai vede el note 
bune. Da nici la coada clasamentului nu 
coboară, slavă Domnului! 

Nu ne pasă de raitinguri, clasamente și 
întreceri de alde ”care-i mai de care”! 

Ne pasă de munca noastră pe care am 
depus-o pe parcursul unui an, ca aproape 
de sfârșitul sezonului agricol să constatăm 
că avem mai multă roadă decât anul trecut 
(asta în pofi da faptului că ne-am confrun-
tat cu tot spectrul de calamităţi naturale 
pe care le-a putut îndura sectotul agricol). 

Ne pasă că suntem determinaţi să 
ne vindem producţia pe pieţele noi ale 
Uniunii Europene, iar pentru asta, acum, 
cât e frig și lucrul în câmp s-a mai termi-
nat, participăm la traininguri, forumuri și 
instruiri. 

Ne pasă pentru că viaţa merge înainte, 
oferindu-ne șanse la care mai avem drep-
tul să sperăm chiar dacă la acest moment 
scorul e în defavoarea noastră!
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Pe tot parcursul activităţii sale, 
Federaţia Naţională a Agricultorilor din 
Moldova AGROinform implementează în 
ţara noastră proiecte de susţinere și pro-
movare a sectorului agricol.  Graţie aces-
tora, mai mulţi producători agricoli au 
ajuns acum să practice o agricultură mai 
efi cientă și mai modernă. Exemplu este 
și proiectul ”Promovarea lanţului valoric 
horticol  şi incluziv în  Moldova, Armenia, 
Georgia şi Kazahstan”, fnianţat de către 
Fondul Internaţional pentru Dezvoltarea 
Agriculturii (IFAD). Scopul Proiectului este 
sporirea veniturilor fermierilor mici prin 
integrarea lor în lanţul valoric cu utiliza-
rea acţiunilor durabile în comun. Actual-
mente proiectul este în plină desfășurare 

Proiectul are două scopuri foarte 
importante. Unul dintre acestea este de a 
facilita cooperarea fermierilor, în special 
– a celor mici, de a le ajuta să se integre-
ze în lanţul valoric și a le asigura acces 
la piaţa de desfacere. Cel de-al doilea 
obiectiv se axează pe abilitarea bene-
fi ciarilor şi echipei de implementare a 
proiectului în domeniul cooperării şi celal 
marketingului prin lansarea unui pro-
ces amplu de învăţare. Experţii din cele 
patru ţări implicate în proiect vor face o 
cercetare complexă vis-a-vis de experien-
ţa precedentă de cooperare a fermierilor, 
vor estima succesele, eșecurile și vor 

trasa anumite concluzii pentru a vedea 
ce putem îmbunătăţi și ce putem învăţa 
unii de la alţii. Cercetările vor fi  compila-
te într-o sinteză prin integrarea lecţiilor 
învăţate din toate ţările participante, care 
va contribui la îmbunătăţirea metodologi-
ei de lucru în cadrul proiectului. În acest 
sens, rolul care îi revine Federaţiei Naţi-
onale a Agricultorilor în implementarea 
proiectului este unul foarte responsabil, 
deoarece anume ”AGROinform” asigură 
coordonarea, implementarea și monitori-
zarea acestuia.     

La prima etapă de derulare a proiectu-
lui sunt efectuate lucrări de cercetare dis-
tincte pentru Moldova, Georgia, Armenia 
și Kazahstan, ca rezultat al exerciţiului 
de evaluare a experienţei de cooperare 
a fermierilor, după care vor fi  elaborate  
documentele de învăţare și de evaluare 
comparativă a succeselor și provocărilor 
pentru grupurile de acţiune colectivă 
în ţările partenere. Ca rezultat, vor fi  
prezentate patru  documente de politici 
elaborate și promovate cu recomandări 
pentru factorii de decizie și partenerii de 
dezvoltare ale ţărilor vizate. Ulterior, va 
fi  elaborat și un ghid metodologic pentru 
promovarea activităţilor pilot bazate pe 
experienţa acumulată, care va cuprinde 
abordarea specifi că din diferite ţări, pre-
cum și transferul de cunoștinţe între ţări. 

Cât privește partea practică a proiec-
tului, Federaţia Naţională a Agricultorilor 
din Moldova AGROinform a lansat deja 
concursul pentru selectarea grupelor 
formale și ne-formale de producători 
agricoli, care vor benefi cia de instruiri 
privind principiile de creare și dezvolta-
re a grupelor de producători, asistenţă 
tehnică individuală în funcţie de necesi-
tăţile grupului, de elaborarea în comun a 
simulatoarelor economice pentru deter-
minarea investiţiilor viitoare, schimburi 
de experienţă și vizite de studiu. Ulterior, 
acele grupuri care vor fi  selectate în bază 
de concurs vor benefi cia de: instruiri 
tematice, de asistenţă tehnică individuală 
în funcţie de necesităţi, de asistenţă în 
aplicarea tehnologiilor moderne. Toto-
dată, vor fi  ajutate în elaborarea planu-
rilor de afacere și asistenţă în atragerea 
investiţiilor, în elaborarea pachetelor de 
documente pentru atragerea subvenţiilor, 
în integrarea grupului în lanţul valoric, 
precum și la acordarea mini-granturilor 
investiţionale.

Toate criteriile de eligibilitate, precum 
și lista documentelor necesare pentru se-
lectarea grupelor de producători în cadrul 
proiectului pentru prima etapă au fost 
făcute publice (inclusiv în ediţiile anteri-
oare ale ziarului nostru). 

La fel, au fost lansate sesiunile de 

pregătire a formatorilor care vor instrui în 
perioada imediat următoare instructorii 
pentru grupurile ţintă din ţările-partene-
re. În cadrul acestora participanţii au avut 
șansa să se familiarizeze cu principiile 
cooperării producătorilor agricoli în UE și 
modul de aplicare a acestora în contextul 
realităţilor economice ale ţărilor, partici-
pante la proiect, dar și cu cele de promo-
vare a lanţului valoric în horticultură. 

”Este un proiect inedit, o premieră 
care oferă șanse producătorilor agricoli (și 
aici vorbim mai curând despre fermierii 
mici) de a învăţa cum să obţină maximum 
profi t din munca pe care o desfășoară. 
Acest lucru este posibil în condiţiile în 
care fermierii conștientizează oportunita-
tea creării cooperativelor de producători 
agricoli pentru a avea potenţial să asigure 
întreg laţul valoric al produselor hortico-
le, crescând astfel valoarea, produselor 
și reușind în defi nitiv să obţină un preţ 
mai bun pentru ele. Componenta  practi-
că a proiectului va fi  de real folos acelor 
grupuri de producători care vor întruni 
cerinţele concursului și vor fi  selectate în 
calitate de grupuri-ţintă pentru a benefi -
cia de toate oportunităţile, pe care le oferă 
acest proiect.” -  a explicat pentru Agro-
MediaInform vice-directotul Federaţiei 
Naţionale a Agricultorilor din Moldova, Dl 
Iurie Hurmuzachi. ” 

PROIECTUL: ”PROMOVAREA LANŢULUI VALORIC HORTICOL 
ȘI INCLUZIV ÎN  MOLDOVA, ARMENIA, GEORGIA ŞI KAZAHSTAN” 
OPORTUNITĂŢI ȘI BENEFICII PENTRU PRODUCĂTORII AGRICOLI

PRIMA CONFERINŢĂ INTERNAŢIONALĂ CU FORUM 
COMERCIAL “RETAIL-UL ȘI EXPORTUL 
PRODUSELOR HORTICOLE PROASPETE 
ÎN MOLDOVA”

Federaţia Naţională a Agricul-
torilor din Moldova AGROinform în 
colaborare cu Banca Europeană pentru 
Reconstrucţie și Dezvoltare (BERD) și 
Organizaţia Naţiunilor Unite pentru 
Alimentaţie și Agricultură (FAO) va or-
ganiza pe data de 23 noiembrie 2016, 
Prima Conferinţă Internaţională cu 
Forum Comercial “Retail-ul și Expor-
tul Produselor Horticole Proaspete 
în Moldova”. În cadrul evenimentului, 
producătorii agricoli de la noi vor avea 
posibilitatea să comunice cu reprezen-
tanţii reţelelor de comerţ modern din 
Republica Moldova, Ucraina, Belarus și 
Federaţia Rusă, să afl e despre condiţii-
le de livrare a produselor către acestea, 
să negocieze posibilităţi, preţuri, ter-
meni, cantitate și să încheie contracte 
de colaborare. 

”Forumul Comercial, vizează conso-
lidarea relaţiilor economice regionale 
in cadrul căruia producătorii și exporta-
torii de fructe și legume proaspete vor 
putea stabili contacte directe cu reţele 
comerciale din regiune, inclusiv și de 
pe piaţa internă. Acest eveniment, prin 
conceptul de organizare, segmentul 
comercial vizat și geografi a participan-
ţilor, este o premieră pentru Republica 
Moldova. Noi am studiat practica altor 
ţări în organizarea și desfășurarea unor 
astfel de evenimente, în special – a 
ţării vecine, Ucraina și am fost încu-
rajaţi de succesele obţinute de colegii 
noștri. Este important de menţionat, 
că în cursul acestor reuniuni, care pun 
un accent sporit pe partea practică 
în stabilirea relaţiilor comerciale, se 
obţin rezultate destul de bune. Noi 

cunoaștem foarte bine necesitatea pro-
ducătorilor agricoli de a identifi ca noi 
pieţe de desfacere, fapt care ne permite 
să credem că  acest Forum Comercial va 
avea succes și va deveni în timp unul 
tradiţional. În calitate de parteneri ai 
acestui eveniment avem așa organiza-
ţii internaţionale ca Banca Europeană 
pentru Reconstrucţie și Dezvoltare 
(BERD) și Organizaţia Naţiunilor Unite 
pentru Alimentaţie și Agricultură (FAO), 
ceea ce ne încurajează la valorifi carea 
maximă a oportunităţilor oferite. Fără 
îndoială, vor avea de câștigat toţi acto-
rii implicaţi – atât reţelele comerciale 
locale cât și cele  de peste hotare, care 
vor fi  prezente la Forum, dar și producă-
torii și exportatorii de produse horticole 
în stare proaspătă.” – a declarat Aurelia 
Bondari, Director Executiv al Federaţiei 

Naţionale a Agricultorilor din Moldova 
”AGROinform”.

     La eveniment au fost invitaţi 
peste 100 de producători și exportatori 
de fructe și legume (în stare proaspătă), 
care dispun de cantităţile, calitatea și 
infrastructura post-recoltare necesare 
desfășurării operaţiilor de export și care 
sunt interesaţi în iniţierea sau extin-
derea activităţilor de export, precum 
și reprezentanţi a reţelelor de comerţ 
modern din ţară și de peste hotare.

Evenimentul va avea loc 
în Sala de Conferinţe ”Bego-
nia” a Hotelului Radisson Blu 
Leogrand (strada Mitropolit 
Varlaam 77), începând cu 
ora 08:30. 
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ISTORII DE SUCCES

Ca mulţi alţi tineri au 
plecat peste hotare. Au mun-
cit ani grei în Italia, încotro 
au deprins în acele timpuri 
să plece moldovenii. Nu au 
rămas însă printre străini. 
Dorul de casă s-a dovedit a fi  
mai mare.  După ce au ago-
nisit ceva bani, au revenit în 
Moldova, unde și-au îndrep-
tat privirile, dar și speranţele 
către pământ...

Așa începe povestea unei 
tinere familii de agricultori 
din satul Buţeni, raionul 
Hîncești. Pe Lucia Casinea-
nu am cunoscut-o în vara 
acestui an – participa în 
cadrul unei vizite de studiu, 
organizată de către Centrul 
de Extensiune în Agricultură 
Hânceşti. Interesată e tot ce-i 
nou, dornică de a afl a cât mai 
multe, activă și îndrăzneaţă. 
Ne-a povestit atunci, într-un 
minut de pauză, despre afa-
cerea pe care o are împreu-
nă cu soţul – două sere de 
legume, despre care, spunea 
ea atunci,că au devenit 
întruchiparea visului celor 
doi. Trecând cu automobilul 
pe lângă sat ne-a arătat de 
departe cu mândrie și emoţie 
– ”uite acelea sunt serele 
noastre...”

I-am lăsat să-și facă 
munca, să-și culeagă roadele 
și am revenit la această 
familie acum, la sfârșit 
de sezon agricol. Tineri și 
frumoși, harnici și optimiști, 
lucia Casineanu și Ion Ma-
cari, educă două fetiţe, iar 
părinţii lui Ion îi susţin și îi 
ajută întru tot. 

”Primul a fost Ion, cel 
care a decis că trebuie să ne 
întoarcem în Moldova după 
mai mulţi ani de muncă în 
Italia.” – povestește Lucia. 
”Eu am mai rămas ceva 
timp să mai lucrez printre 
străini, dar el a venit acasă 
și s-a apucat de lucru. Apoi 
m-am întors și eu.” 

Ideea de a lucra pămân-
tul a venit de la sine. Mai 
bine zis – nici nu putea să 
apară alta, atâta timp cât 
tinerii vroiau să aibă ”ceva a 
lor”. Și-au oprit alegerea la  
producţia de legume în sere. 
Este al doilea an când culeg 
roadele muncii. Primul an 
au cultivat atât roșii cât și 
castraveţi; anul acesta s-au 
limitat doar la roșii. 

”Prelucrăm pământul 

Stima ţi cititori, reluăm în numărul de astăzi rubrica noastră ”Istorii de suc-
ces”. Desigur, una îndrăgită de voi pe parcursul anilor, o serie de publicaţi care au 
inspirat multă lume la realizări frumoase, au insufl at încredere, au pus în valoare 
munca, onestitatea și perseverenţa.  

Munca în agricultură nu este una tocmai ușoară. Nici cea mai profi tabilă. Nici 
cea mai râvnită. Totuși, an de an, cei îndrăgostiţi de pământ îndrăznesc, seamănă, 
lucrează pământul, speră la un venit din munca lor. De îl au – mulţumesc Domnu-
lui și revin la anul cu noi speranţe și cu noi puteri, de nu-l dobândesc – tot revin, 
căci ce poate fi  mai sacru decât munca, ce poate fi  mai de preţ decât rezultatul 
acesteia, ce poate fi  mai lăudat decât pământul...

MUNCĂ, FAMILIE ȘI ÎNCREDERE ÎN VIITOR...MUNCĂ, FAMILIE ȘI ÎNCREDERE ÎN VIITOR...
tradiţional, dar avem mare 
grijă ca să respectăm toate 
normele și rigorile cerute. 
Avem certifi catele în regu-
lă.” adaudă Lucia. 

Pe parcursul unui sezon 
familia culege două recol-
te din serele sale. Prima 
oară, răsadul este plantat la 
începutul lunii martie, iar în 
iunie deja se încheie culesul 
primei roade. După ce se 
prelucrează pământul din 
nou, se se plantează răsadul 
iarăși, iar roada ţine pînă la 
sfârșitul lui octombrie. 

”După cum am spus, am 
încheiat cel de-al doilea 
an de rod. În primul an am 
sădit atât castraveţi cât și 
roșii. Anul acesta, doar la 
roșii. Dintre soiuri, dacă 
e să vorbim de castraveţi, 
am plantat ”Amour” și  
”Artist”. Cât despre roșii, 
am optat pentru soiurile 
”Izmir”, ”Sandoline” și am 
mai pus un pic de ”Reya-
na”- mai mult pentru noi...” 
povestește Lucia.

Desigur, nu se descurcă 
în doi, deși lucrează din zi 
până-n noapte. În perioadele 
”fi erbinţi” mai angajează 4-5 
femei din sat, care sunt bu-
curoase să facă un ban acasă. 

Producţia o vând la pie-
ţele din Chișinău, dar și la o 
reţea de magazine. În princi-
piu, dacă producţia ste bună, 
cumpărători se găsesc – spun 
tinerii.  ”Nu cred că ne-am 
descurca fără ajutorul pe 
care îl avem din partea pă-
rinţilor lui Ion”, zice Lucia. 
”Noi suntem la sere dis-de-
dimineţă, iar ei au grijă de 
fetiţele noastre. Bine, acum 
este mai puţin de lucru, dar 
în sezon... știţi câte nopţi 
am dormit la piaţă?...

Au acum două sere din 
lemn, pentru construcţia 
cărora au investit toţi banii 
agonisiţi prin străinie. Și 
dacă nu a fost de ajuns – au 
mai luat un credit chiar din 
bancă. Pentru a-l rambursa, 
au mai pus de o parte visul 
de a se muta la casa lor, 
care este încă în construcţie. 
Totuși, le-a mai rămas doar 
un an ca să întoarcă împru-
mutul de la bancă.

Tânăra familie nu se 
gândește să se oprească 
aici... Planurile de viitor sunt 
mari! ”Ne gândim la sere din 
metal – este o altă etapă la 

ce face unul, altul, uneori 
te umpli de inspiraţie – vii 
acasă,  răsufl eci mâinicile și 
vrei să faci la fel, sau chiar 
mai bine. Altă dată, de ce 
nu,  vezi că ești cu un pas 
înainte....” – ne mai spune 
tânăra antreprenoare. ”Tot 
felul de seminare, instruiri, 
vizite de studiu și schimb de 
experienţă – toate aceste ac-
tivităţi sunt de folos atunci 
când dorești cu adevărat 
să înveţi , să cunoști ceva. 
Careva informaţii mai luăm 
din internet, de ce nu?... 

Am îndrăznit să întreb 
de ce s-au ăntors în ţară, de 
ce nu au rămas peste hotare 
– așa cum o fac sute și mii 
de moldoveni... ”Nici nu ne 
putem închipui să rămânem 
defi nitiv printre străini. Să 
știţi că și acasă se poate 
face un ban. Și acasă este 
de lucru. Și aici ai cu ce te 
ocupa – doar să vrei!” – zice 
Lucia. 

P.S. Tare vreau ca să le 
reușească tot  ce și-au pus 
în plan. Tare vreau ca să 
avem cât mai multe astfel 
de familii.  Tare vreau să nu 
plece tinerii din ţara noastră, 
iar dacă pleacă – să revină! 
Cu idei, cu experienţă, cu 
entuziasm. Și tare mai vreau 
să aibă parte acești tineri de 
roadă bună și la anul. 

Stela VDOVÎI

care sperăm să ajungem – 
avem noi unele proiecte...”, 
ne dezvăluie Lucia. ”Totuși, 
dacă nu anul acesta – la 
anul. Dacă nu ne reușește, 
nu ne vom opri aici – vom 
mai construi încă una 
din lemn, dar vom  merge 
înainte.” 

Vă spuneam la început 
că am întâlnit-o pe Lucia 
în cadrul unei activităţi de 
schimb de experienţă. Spune 
că participă la astfel de 
instruiri ori de câte ori are 
posibilitatea. Fiind membră 
a Federaţiei Naţionale a 
Agricultorilor din Molova 
AGROinform,  are astfel de 
oportunităţi și nu ezită săf 
ie prezentă. ”Mă interesea-
ză tot ce-i nou, tot ce nu 
am cunoscut până acuma. 
Mergi în ospeţie la alţi pro-
ducători agricoli, mai vezi 
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ECOLOGIE

PRIMUL REGULAMENT SANITAR PRIVIND CALITATEA APEI DIN FÂNTÂNI
Cabinetul de miniștri a 

aprobat primul Regulament 
sanitar privind sistemele 
mici de alimentare cu apă 
potabilă. Acest document 
stabilește criterii exacte de 
sănătate publică faţă de 
calitatea apei potabile și ale-
gerea locului de amplasarea 
fântânilor,  cișmelelor sau 
sondelor arteziene. Regula-
mentul are ca scop alimenta-
rea populaţiei din localităţile 
mici cu apă potabilă sigură 
precum și prevenirea poluării 
instalaţiilor de alimentare 
cu apă.

Regulamentul se aplică 
pentru sistemele mici de 
alimentare cu apă potabilă, 
care furnizează mai puţin 

de 200 tone de apă pe zi sau 
care deservesc localităţi cu o 
populaţie mai mică de 2000 
de persoane.

Potrivit documentului, 
autorităţile administraţiei 
publice locale, dar și proprie-
tarii colectivi sau individuali 

vor fi  obligaţi să selecteze 
terenuri nepoluate pentru con-
strucţia instalaţiilor. Acestea 
trebuie să fi e amplasate la o 
distanţă nu mai mică de 30 
de metri faţă de depozitele 
pentru îngrășăminte și pesti-
cide, toaletele neamenajate, 
cimitire, locurile de întreţinere 
a animalelor și de acumulare 
a bălegarului, fântânile vechi, 
reţelele de canalizare şi insta-
laţiile pentru epurarea apelor 
reziduale.

Regulamentul sanitar 
mai prevede anumite cerinţe 
pentru amenajarea fântâ-
nilor freatice. Acestea pot fi  
construite din beton armat, 
piatră sau cărămidă și să 
aibă obligatoriu capac de 
închidere, iar pentru curăţa-

rea și coborârea în fântână în 
pereţii subterani trebuie să 
fi e montate scoabe meta-
lice instalate la o distanţă 
de 30 de centimetri una de 
alta. Totodată, dezinfecţia 
profi lactică a apei fântânilor 
şi cişmelelor se efectuează 
la fi nalizarea construcţiei, 
reparaţiei şi periodic o dată 
în an după curăţarea lor cu 
soluţii dezinfectante stan-
dard sau tablete de hipoclorit 
de calciu sau dioxid de clor.

Fiecare deţinător de 
sistem cu reţea de distribuţie 
(autoritate publică locală, 
proprietar) trebuie să desem-
neze un operator care va avea 
responsabilitatea primară 
pentru menţinerea sistemului, 
prelevarea de probe, testarea, 

primirea rezultatelor şi pre-
zentarea rapoartelor. Repre-
zentanţii centrelor teritoriale 
de sănătate publică vor moni-
toriza respectarea îndeplinirii 
acestui Regulament.

În Republica Moldova 
se estimează că peste 80% 
din cele 850 de sisteme de 
apeducte funcţionale se înca-
drează în categoria sistemelor 
mici de aprovizionare cu apă 
potabilă. Menţionăm că, uti-
lizarea apei potabile nesigure 
conduce la apariţia unor boli 
infecţioase, cum ar fi  hepati-
ta virală A, dizenteria, febra 
tifoidă şi holera, fl uoroza den-
tară şi fl uoroza oaselor, boli 
digestive şi renale cronice, boli 
cardiovasculare şi patologii ale 
sistemului imunitar.

A FOST DESCHIS CENTRUL DE INFORMARE 
ŞI EDUCAŢIE ECOLOGICĂ 
AL REZERVAŢIEI BIOSFEREI PRUTUL DE JOS

În localitatea  Slobozia Mare, 
Cahul a fost deschis pentru 
funcţionare conform standardelor 
internaţionale Centrul de Informare 
şi Educaţie Ecologică al Rezervaţiei 
Biosferei Prutul de Jos. Evenimentul 
a fost organizat în cadrul proiec-
tului „Consolidarea reţelei de arii 
naturale protejate pentru protecţia 
biodiversităţii şi dezvoltării durabile 
în regiunea Delta Dunării şi Prutul 
Inferior - PAN Nature” fi nanţat 
prin Programul Operaţional Comun 
România - Ucraina - Republica 
Moldova 2007 - 2013 implementat 
de Agenţia „Moldsilva”.

Prezent la evenimentul de des-
chidere, directorul general al Agenţiei 
„Moldsilva” Ion Cebanu, s-a referit 
la faptul că, crearea centrului, este o 
activitate importantă din acest proiect 
de amploare și unic pentru Republica 

Moldova și va deveni un element de 
atracţie turistică pentru vizitatori, în 
acest fel, întreaga zonă de sud va 
avea de cîștigat.

În aceeași ordine de idei, Ministrul 
Mediului Valeriu Munteanu, a dat 
asigurări că până la sfi rșitul acestui an, 

se vor depune eforturi ca să fi e creat 
cadrul legal și normativ pentru funcţi-
onarea Rezervaţiei Biosferei Prutul de 
Jos, iar reabilitarea acestei regiuni din 
punct de vedere natural să corespundă 
conceptului de rezervaţiei a biosferei.

Centrul va contribui la realizarea 

obiectivelor dezvoltării socio- econo-
mice durabile în zona de activitate, 
va conştientiza şi educa publicul, 
comunitatea locală, copii din insti-
tuţiile de învăţămînt, ong-urile de 
profi l, schimbul de experienţă dintre 
specialiștii locali și internaţionali, 
formarea unei mentalităţi pozitive 
şi active de protejare a resurselor 
naturale regenerabile, promovare 
interesului în rîndul turiștilor.

Obiectivul general al proiectului 
este reducerea pierderilor de biodi-
versitate şi îmbunătăţirea nivelului 
de trai al populaţiei locale prin 
introducerea unei abordări integrate 
a managementului resurselor natu-
rale în zona transfrontalieră a Deltei 
Dunării şi Regiunii Prutul de Jos şi 
consolidarea implicării comunitare în 
regiune. Valoarea întregului proiect 
este de 2.259.798,00 euro și este 
fi nanţat de Uniunea Europeană.

PROMOVAREA SILVICULTURII ENERGETICE 
ÎN REPUBLICA MOLDOVA

,,Consolidarea capacităţii 
la nivel local a unei pepiniere-
pilot și promovarea silviculturii 
energetice”, în Republica Moldova 
este activitatea implementată 
începând cu anul 2014 în cadrul 
pepinierii Sărătenii - Vechi a 
întreprinderii silvice Telenești, 
în cadrul Programului regional 
ENPI FLEG. Astfel, prin colabo-
rarea dintre Banca Mondială și 
ÎS Telenești, în primăvara anului 
2015 în pepinieră, a fost instalată 
o plantaţie mamă cu o suprafaţă 
de 0,46 ha de plop hibrizi obţinut 
din România, Direcţia Silvică 
Vaslui, urmînd a fi  testaţi pentru 
utilizare în crearea plantaţiilor de 
lignicultură (plantaţii energetice).

În primăvara anului 2016 au 
fost create două plantaţii pilot cu 
profi l energetic, pe malul Prutului 
în raioanele Glodeni și Ungheni pe 
o suprafaţă de 0,72 ha și respectiv 
0,48 ha. Aceste plantaţii vor fi  dez-
voltate de silvicultori şi proprietari 

privaţi, care dispun de capacităţi 
primare pentru dezvoltarea afacerii 
respective (terenuri apte pentru 
producerea plantaţiilor forestiere 
intensive; cunoașterea minimă a 
tehnologiilor pepinieristice).

 În toamna curentă culturile 
înfi inţate înregistrează rezultate 
bune, butași de plop energetic pot fi  
puşi spre vânzare doritorilor.

Vasile Iliescu, director  al 
ÎS Telenești, menţionează că 
graţie acestui proiect se contribuie 
inclusiv la promovarea silviculturii 
energetice în Republica Moldo-
va, iar pepiniera Săratenii Vechi 
dispune de condiţii geografi ce 
favorabile care în perspectivă ar 
putea deveni un centru naţional de 
resurse genetice  și pentru acest 
tip de material săditor. În același 
context, Aurel Lozan, consul-
tantul forestier al Băncii Mon-
diale, a  reiterat faptul că masa 
lemnoasă obţinută din silvicultura 
energetică este una din cele mai 
efi ciente surse de bioenergie, 

acest tip de combustibil absoarbe 
cantităţi importante de dioxid de 
carbon (CO2), ceea ce reprezintă 
o contribuţie directă la menţine-
rea carbonului și lupta împotriva 
schimbărilor climatice.

Totodată, autorităţilor publice 
locale, proprietarilor de terenuri 
împădurite, agenţilor privaţi 
le-au fost organizate mai multe 
ateliere de lucru, seminare, în care 
specialiștii întreprinderii silvice și 
cei din proiect au prezentat rezul-

tatele preliminare obţinute în im-
plementarea acestui proiect. Astfel, 
pentru a simplifi ca procedura de 
crearea a plantaţiilor de culturi 
energetice în Republica Moldova 
de către un grup de specialiști a 
fost elaborat un ghid cu materiale 
informative numit „Ghid tehnic cul-
turi energetice lemnoase cu ciclu 
scurt de producţie” și  a fost lansat 
de curînd la ședinţa Comitetului 
Naţional Consultativ al Programului 
ENPI FLEG II.

 LUCRĂRI SILVICE 
DE TOAMNĂ 
ÎN FONDUL 
FORESTIER NAŢIONAL

În această perioadă, în 
fondul forestier naţional se 
desfășoară mai multe tipuri 
de lucrări silvice specifi ce 
acestui sezon. Prin urmare 
întreprinderile silvice sub-
ordonate, efectuează lucrări 
de tăiere conform planului, 
astfel pentru trimestrul IV se 
preconizează de a fi  recoltată 
masă lemnoasă în volum de 
157,7 mii m3 , inclusiv tăieri 
de produse principale pe o 
suprafaţă de 1530 ha cu un 
volum de 132,5 mii m3, tăieri 
de îngrijire și conducere a 
arboretelor pe o suprafaţă de 
1683ha cu un volum de 23,8 
mii m 3, și tăieri diverse 1,4 
mii m3.

Ca și în anii precedenţi 
preţul pentru masa lemnoasă 
este stabilit de către între-
prinderile silvice subordonate 
conform catalogului de preţuri 
de realizare a masei lemnoase 
de la depozit sau din pădure. 
Astfel procesul de exploatare 
a masei lemnoase, doborîrea, 
secţionarea şi fasonarea 
sortimentală, dar şi lucrări su-
plimentare (colectarea, trans-
portarea lemnului etc.), toate 
aceste cheltuieli sunt incluse 
în preţul fi nal de comercializa-
re a sortimentelor respective, 
inclusiv a lemnului de foc. În 
funcţie de zona geografi că, dar 
și alte caracteristici, întreprin-

derile silvice subordonate au 
stabilit preţurile de comercia-
lizare a masei lemnoase (lista 
preţurilor poate fi  consultată 
pe pagina web: www.silvicul-
tura.md)

Totodată, actualmente 
întreprinderile silvice subor-
donate Agenţiei „Moldsilva” 
desfășoară și alte lucrări silvi-
ce cum ar fi : pregătirea solului 
780 ha, crearea culturilor sil-
vice în fondul forestier 793 ha, 
completarea culturilor silvice  
1974 ha. În această toamnă,  
sunt planifi cate a fi  acoperite 
cu vegetaţie forestieră alte 
663 ha de terenuri degradate 
gestionate de către autorităţile 
publice locale, mizînd în acest 

sens pe contribuţia fi nanciară 
a Fondului Ecologic Naţional.

În  cele 31 de pepiniere 
silvice din cadrul entităţilor 
subordonate urmează a fi  
create 36 de ha de sămănături 
şi repicaje de  cca  200  mii 
bucăţi de puieţi. Tot în aceeaşi 
perioadă a anului de către 
întreprinderile silvice vor fi  
colectate  cca 161 tone de 
seminţe de specii forestiere. 
Materialul forestier rezultat, 
peste 24 mln. buc, este folosit 
pentru necesităţile proprii ale 
întreprinderilor silvice, dar 
și la cererile administraţiei 
publice locale, agenţilor eco-
nomici şi alte instituţii.
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AGRICULTURA ECOLOGICĂ

Despre agricultura ecologică 
și benefi ciile comumului de 
produse eco știe toată lumea. 
Cultivarea acestora este însă o 
provocare pentru producătorii 
agricoli. Prea puţini fermieri de 
la noi se încumetă să adopte 
exclusiv metode ecologice în 
procesul de muncă. Unii – pen-
tru că s-au obișnuit ani la rând 
să folosească chimicale, alţii 
– pentru că râvnesc un profi t 
cât mai mare și cât mai repede. 
Unora le pare prea de lungă 
durată perioada de conversie 
și de pregătire a solului pentru 
trecerea la agricultura eco, alţii 
dau mâinile în jos numai când 
aud de complexitatea procedu-
rilor de certifi care a producţiei 

ecologice. Cert este un lucru – 
lipsa de informaţie referitoare la 
metodele ecologice în agricultu-
ră persistă. Și pentru că sezonul 
agricol s-a cam apropiat de 
sfârșit iar fermierii și-au mai 
terminat muncile în câmp, e 
tocmai momentul potrivit pentru 
instruiri...  

Recent, peste 30 de femei 
antreprenoare din agricultură de 
pe ambele maluri ale Nistrului, 
participante în cadrul proiectului 
„Dezvoltarea unei platforme de 
cooperare durabilă a femeilor 
antreprenoare din agricultu-
ra de pe ambele maluri ale 
Nistrului”, implementat de 
Federaţia Naţională a Agricul-
torilor din Moldova AGROinform 
în parteneriat cu Camera de 

Comerţ și Industrie din Tiraspol 
au avut posibilitatea să participe 
la o masă rotundă cu generi-
cul: ”Realizarea dreptului 
la un mediu ambiant sigur 

și sănătos prin promovarea 
agriculturii ecologice”. 

Despre condiţiile de con-
versie la agricultura ecologică, 
despre metodele și procede-
ele unei agriculturi eco, dar și 
despre experienţa altor ţări în 
acest domeniu, a vorbit în faţa 
celor przenţi Dl Boris Boincean 
– doctor habilitat, profesor 
cercetător, promotor al ştiinţei 
agrare durabile în Republica 
Moldova, omul care cunoaște, 
probabil, totul despre agricultu-
ra ecologică. 

”Sunt mai multe provocări, 
care ne impun să trecem la 
acest nou sistem de agricul-
tură. Și aici vorbim de sursele 
naturale limitate, de sursele 
energetice neregenerabi-

le, care la fel sunt limitate, 
starea economică precară a 
gospodăriilor, în condiţiile în 
care preţurile la aceste surse 
energetice cresc permanent. 

Pe lângă acestea, mai consta-
tăm scăderea biodiversităţii, 

degradarea solului, poluarea 
mediului ambiant și efectul 
ăncălzirii globale, pe care îl 
resimţim deja prin secetă și 
arșiţă și, nu în ultimul rund 
– degradarea comunităţilor ru-
rale, adică – dispariţia satelor. 
Toate acestea dau dovadă de 
faptul că în Republica Moldova 
s-au copt premise de ordin 
economic, social și ecologic 
pentru a trece la un nou mod 
de intensifi care a agriculturii.” 
– a explicat Boris Boincean. 

Între avantajele trecerii la 
agricultura ecologică, posibil – 
unul dintre cele mai concludente 
este și faptul că acele gospodării 
care vor trece la acest nou model 
de intensifi care a agriculturii se 
vor putea menţine pe linia de 
plutire datorită faptului că își 
vor reduce considerașil chel-
tuielile, reducând dependenţa 
de îngrășămintele minerale, 
pesticidele și alte inputuri, care 

sunt foarte scumpe. Se reduc, de 
asemenea, cheltuielile legate de 
arătură, dar și milte alte econo-
mii care ar permite fermierilor să 
obţină un profi t garantat. 

”Un producător simplu, 
de rând, pentru ca să pro-
ducă producţie ecologică 
trebuie mai întâi de toate 
să se consulte, pentru că nu 
cunoaște fi ecare acești pași. 
Iată de ce astfel de activităţi 
de instruire sunt foarte utile 
pentru fermieri.” – spune Maria 
Rotaru, Director Executiv în 
cadrul Centrului de Extensiune 
în Agricultură Hânceşti.

”Este foarte important 
schimbul de experienţă, mai 
ales – pentru tinerii antrepre-
nori. Astfel afl ăm mai multe 
de la acei care au o experienţă 
mai bogată. Astăzi s-au discu-
tat aspecte foarte importante, 
care ţin de agricultura ecolo-
gică. Acum rămâne doar să 

folosim corect toată informaţia 
pe care am auzit-o în cadrul 
acestei mese rotunde.” – ne-a 
spus Alina Fortună, producător 
agricol din or. Rîbniţa.

Practicile agricole durabile, 
care de rând cu păstrarea nive-
lului de producţie permit de a 
ocroti mediul ambiant, reducând 
poluarea și degradarea acestuia,  
mai sunt și benefi ce pentru 
sănătatea omului. Iată de ce in-
teresul cu care s-au implicat în 
discuţie participantele la masa 
rotundă a fost unul sporit. 

Evenimentul  este parte a 
unui amplu program de eve-
nimente (seminare de instru-
ire, mese rotunde, conferinţe) 
care se desfășoară în cadrul 
proiectului „Dezvoltarea unei 
platforme de cooperare 
durabilă a femeilor antrepre-
noare din agricultura de pe 
ambele maluri ale Nistrului”,  
implementat de Federaţia Naţio-
nală a Agricultorilor din Moldova 
AGROinform în parteneriat cu 
Camera de Comerţ și Industrie 
din Tiraspol și realizat prin 
intermediul Programului ” Sus-
ţinerea Măsurilor de Promovare 
a Încrederii”, fi nanţat 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 implica-
rea reprezentanţilor mediului de 
afaceri, comunităţilor locale și 
altor părţi interesate în activităţi 
comune de dezvoltare a afaceri-
lor și a infrastructurii sociale.

AGRICULTURA ECOLOGICĂ. DE LA PROVOCARE LA NECESITATE

 RISCUL PROCURĂRII ȘI UTILIZĂRII PESTICIDELOR DIN SURSE NEAUTORIZATE
Procurarea pesticidelor din 

locurile neautorizare poate dăuna 
grav sănătăţii oamenilor,  și poate 
provoca pagube recoltei. Despre 
aceasta au ţinut să atenţioneze, 
în cadrul unui briefi ng de presă, 
organizat săptămâna trecută, 
Directorul General al ANSA, 
Gheorghe Gaberi și șeful  Direcţiei 
control de produse de uz fi tosani-
tar și fertilizanţi, Mihail Negrescu. 

În pofi da Moratoriului asupra 
controalelor de stat, colaborato-
rilor ANSA le-au parvenit multe 
semnalizări din teritoriu despre o 
serie de încălcări, astfel Agenţia 
a depus toate eforturile pentru a 
menţine sub control acest dome-
niu de activitate și de a evita pe 
viitor apariţia cazurilor tragice, a 
specifi cat Gheorghe Gaberi. 

Mihail Negrescu a menţi-
onat că pentru a evita cazurile 
de intoxicaţii, este necesar de a 

atrage atenţia asupra unor principii 
de bază la alegerea pesticidelor. 
Astfel, procurarea pesticidelor se 
va face doar din locuri autorizate și 
magazine specializate. Este strict 
interzisă comercializarea pestici-
delor  în puncte ambulante, strazi 
sau tejghele în piaţă.  Pesticidele 
din pieţe sau străzi sunt contra-
făcute, ilegale și periculoase. 
Produsele controfăcute au efecte 

adverse asupra sănătăţii umane, 
dat fi ind faptul că în componenţa 
acestora intră și coformulanţi ale 
căror riscuri sunt imprevizibile.  
De asemenea, este interzisă ream-
balarea pesticidelor în ambalaje 
menajere pentru a evita riscul de a 
fi  manipulate de către copii.

Produsele de uz fi tosanitar 
originale, în afară de faptul că sunt 
comercializate doar în magazine 

agricole, mai au caracteristici 
distincte de ambalare și etichetare. 
Un produs autentic are imprimat 
numărul lotului și data producerii. 
Un produs autentic este în mod 
obligatoriu etichetat în limba de 
stat. Etichetele la produsele contra-
făcute sunt în limbi străine, în cele 
mai dese cazuri în limba ucrainea-
nă. Deasemenea, informaţia de pe 
etichetele produselor contrafăcute 
este una insufi cientă pentru a 
asigura o aplicare inofensivă.

 Primăvara și vara, inspectorii 
ANSA sunt antrenaţi în activităţi de 
combatere a comerţului stradal cu 
pesticide, împreună cu colaborato-
rii Ministerului Afacerilor Interne, 
în 2016 au fost întocmite 96 de 
procese verbale de constatare a 
contravenţiilor.  Din 2017 produse-
le extrase de pe piaţă vor fi  plasate 
în depozite speciale din contul per-
soanelor culpabile, care în afara 
de amenzile de prevăzute de lege 

vor achita și arenda depozitelor 
sus- menţionate, conform art.16 al 
legii Nr.119 din 22.04.2004.

Agenţia Naţională pentru Sigu-
ranţa Alimentelor îndeamnă pro-
ducătorii mici, care cresc produse 
de origine vegetală în grădinile 
din faţa casei, să apeleze doar în 
cazuri extreme la utilizarea pesti-
cidelor și doar echipaţi corespun-
zător pentru a nu permite cazurile 
de intoxicare  și să folosească 
preponderent măsuri biologice de 
combatere a dăunătorilor.
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TEHNOLOGII ECO

INSECTE FOLOSITOARE ÎN GRĂDINĂ

Dacă tot am scris în numătul curent  despre 
agricultura ecologică și am venit cu un exemplu 
concret al faptului că este un domeniu prioritar în 
interesele producătorilor agricoli de la noi, rubrica 
TEHNOLOGII din acest număral ziarului o consa-
crăm totalmente metodelor ecologice de luptă cu 
diverși dăunători ai culturilor agricole. 

COMBATEREA DĂUNĂTORILOR 
ÎN SISTEMUL DE AGRICULTURĂ ECOLOGICĂ

Dăunători (organisme 
animale care atacă plantele 
şi produsele vegetale) pot 
fi  exemplifi caţi următorii: 
acarienii, nematozii, insec-
tele, moluştele, păsările şi 
mamiferele. Pentru contro-
lul acestor dăunători, ca şi 
pentru agenţii patogeni, se 
recomandă măsuri preven-
tive, curative şi biologice. 
În plus, instalarea de plase 
şi garduri pentru a proteja 
culturile de eventualele 
atacuri de iepuri, rozătoare 
sau păsări.

În cazul măsurilor 

preventive sunt valabile 
aceleaşi metode ca şi în 
cazul combaterii buruieni-
lor şi a bolilor. Ca măsuri 
curative se poate practica 
combaterea mecanică prin 
colectarea şi distrugerea 
insectelor dăunătoare, prin 
folosirea de şanţuri, plante 
şi brâie capcană, stropiri cu 
apă rece pentru combaterea 
afi delor. Condiţii generale 
pentru utilizarea acestora 
presupun următoarele: 
capcanele şi/sau distribui-
toarele trebuie să prevină 
răspândirea substanţelor în 

mediu şi contactul direct 
dintre substanţe şi culturi, 
iar după utilizare ele se 
adună şi se îndepărtează 
pentru a elimina orice risc 
de poluare. Produsele ad-
mise pentru confecţionarea 
capcanelor sunt: feromonii, 
piretroizii naturali, metal-
dehida şi fosfatul diamonic. 
De asemenea, mai poate fi  
aminti efectul repelent al 
mazării pentru unii dăună-
tori.

Dintre măsurile chi-
mice care se recomandă: 
utilizarea alaunului (piatra 

acră) sau a săpunului de 
potasiu pentru combaterea 
păduchilor de frunze, făina 
de bazalt pentru acţiunea 
directă, mecanică asupra 
ochilor, corpului şi traheelor 
insectelor. 

Alte produse utilizate 
pentru combaterea dău-
nătorilor se pot enumera: 
uleiurile vegetale (mentă, 
chimen, in), uleiul de parafi -
nă sau uleiurile minerale.

Măsurile biologice cu-
prind o serie de metode de 
combatere bazate pe utili-
zarea de insecte prădătoare 

şi microoganisme, precum 
şi unele specii de plante 
care pot combate dăunăto-
rii. De asemenea, mai pot fi  
utilizate şi microorganisme, 
precum: viruşi, bacterii, 
ciueprcii, protozoare şi 
nematozi.

Combaterea cu ajuto-
rul insectelor se referă la 
utilizarea unor prădători 
(specii care se hrănesc 
cu alte specii) şi paraziţi 
(specii care se dezvoltă în 
stadiu de larvă hrănindu-
se cu alţi indivizi din alte 
specii). Exemplu de prădă-

tori: buburuza (Coccinella 7 
punctata) pentru combate-
rea păduchilor de frun-
ze. Biopreparatele virotice 
au în componenţa lor viruşi 
(genul Baculovirus) ce com-
bat insectele dăunătoare, 
acţionând în special asupra 
lepidopterelor (fl uturi). Pre-
paratele pe bază de bacterii 
(Bacillus thuringiensis) 
sunt utilizate pentru a ţine 
sub control lepidopterele. 
Există şi preparate pe bază 
de ciuperci entomopato-
gene (genul Verticilium) 
pentru combaterea afi delor. 

În concluzie, ideea 
care trebuie să fi e susţi-
nută conform principiilor 
agriculturii ecologice este 
aceea a protecţiei integrate, 
prin îmbinarea următoare-
lor măsuri: alegerea de spe-
cii şi varietăţi tolerante sau 
rezistente, asigurarea unui 
asolament şi a unei rotaţii 
corespunzătoare, procedee 
mecanice, fi zice, biologice 
şi chimice de combatere, 
protejarea entomofaunei 
utile prin asigurarea de 
condiţii favorabile (garduri 
vii, lansare de prădători, 
arderea cu fl acără a buru-
ienilor).

Una din cele mai bune 
metode de a ţine sub control 
insectele dăunătoare pentru 
plante este să fi m „prieteni” 
cu inamicii lor naturali. Ast-
fel, există două mari tipuri 
de insecte: cele dăunătoare, 
dacă afectează culturile, şi 
cele folositoare, care contri-
buie la combaterea primului 
tip, contribuie la igienizarea 
grădinii, precum şi la pole-
nizare.

Plantarea în grădină a 
unor specii de fl ori cu polen 
şi nectar precum şi prote-
jarea insectelor sunt unele 
din principiile de bază ale 
grădinăritului organic şi în 
acelaşi timp un mod de a 
mări diversitatea ecologică 
din grădină. Tocmai din 
acest motiv, mulţi grădinari 
au renunţat să mai foloseas-
că insecticide pe bază de 
substanţe chimice, care s-ar 
putea răspândi în aer şi, pe 
lângă combaterea insectelor 
dăunătoare, le-ar afecta şi pe 
cele prietenoase cu plantele.

Mai jos vă prezentăm 
câteva informaţii referitoa-
re la cele mai des întâlnite 
insecte benefi ce, precum şi 
câteva sfaturi pentru a le 
atrage în grădină.

BUBURUZA
Buburuza este un gândac 

mic, are elitrele bombate, de 
culoare roşie aprinsă şi cu 
puncte negre. Atât adultul 
cât şi larvele se hrănesc cu 
purici de plante, care sug 

seva plantelor tinere. Larva 
este tot carnivoră şi face 
adevărate ravagii printre 
puricii de plante. O buburuză 
adultă, ca şi larva ei, poate 
mânca într-o zi o cantitate 
de păduchi de plante cu o 
greutate de câteva ori mai 
mare decât corpul lor, deci 
circa 270 — 300 de păduchi. 
Pentru a atrage buburuzele 
în grădină, este recomandat 
să cultivi anumite plante 
care le atrag ca un magnet. 
Este vorba despre gălbenele, 
mărar, crăiţe, coada şoricelu-
lui şi păpădie.

LIBELULA
Libelula, foarte bună 

zburătoare, are corpul 
alungit, frumos colorat, doi 
ochi enormi, care acoperă 
aproape toată suprafaţa 

capului, şi două perechi de 
aripi sticloase, cu nervuri 
dese ca o reţea. Zburând cu 
mare iuţeală, libelulele prind 
din zbor insecte dăunătoare. 
Astfel, libelulele sunt foarte 
folositoare.

 
FURNICILE

Furnicile trăiesc ca şi 
albinele, în familii, într-un 

muşuroi; ele sunt neobosite 
distrugătoare de insecte 
dăunătoare.

CHRYSOPA
Adulţii de culoare verde-

pal sau maronii au aripi 
deosebite, mari, cu vinişoare 

şi se hrănesc mai ales cu 
nectar de fl ori. Larvele însă 
sunt prădători avizi ai afi -
delor, fl uturilor, puricilor de 
plante, tripsului, ouălelor de 
molii şi omizilor mici.

SYRPHIDA
Gâza adultă arată ca 

o albină mică, pentru că 

abdomenul este negru cu 
dungi galbene; larva se 
aseamănă cu lim axul şi are 
capul ascuţit. O caracteris-
tică după care este foarte 
uşor de recunoscut este că 
ea pluteşte în aer deasupra 
sau în jurul plantelor sau fl o-
rilor, pe care le caută pentru 
nectar şi polen. Larvele de 
Syrphida se hrănesc cu afi de. 
Odată ajunsă la maturitate, 
Syrphida ajută la poleniza-
rea soiurilor de capşuni.

PĂIANJENII
Nu sunt prea atragători 

când îi vezi, ba chiar au 
tendinţa de a te speria, însă 
trebuie să ştii că păianjenii 
sunt insecte benefi ce pentru 
grădină şi nu ar trebui anihi-
lati. Majoritatea speciilor de 
păianjeni din grădină nu fac 
probleme omului, însă sunt 
necruţătoare cu insectele 

dăunătoare. De la omizi şi 
muşte, până la fl uturi care 
atacă legumele, toate insec-
tele rele se prind în pânzele 
păianjenilor. Aceştia îşi fac 
casa în special printre plan-
tele înalte, de aceea îi vei 
zări adesea printre vrejurile 
de fasole sau printre arbuştii 
fructiferi.

CARABIDELE
Carabidele sunt insecte 

benefi ce care se hrănesc 
cu o mulţime de specii de 
insecte dăunătoare, de la 
viermi şi omizi, până la larve 
de gândaci de Colorado. 
Prin urmare, carabidele se 
dovedesc a fi  insecte benefi ce 

pentru culturile de cartofi  şi 
de vinete. Carabidele se adă-
postesc sub pietre, grămezi 
de lemne sau în copaci. În 
general, îşi fac treaba la lă-
sarea serii, dar poţi observa 

carabide în grădină chiar şi 
în timpul zilei, mai ales dacă 
este răcoare.

TACHINIDE
Muştele din familia 

Tachinidae arată la fel ca 
muştele de casă, însă sunt 
arme foarte importante în 
lupta împotriva omizilor, 
viermelui verde de varza, etc. 

Sunt atrase de plantele cu 
polen şi nectar.

 De mare folos pentru 
agricultură sunt insectele 
polenizatoare. Zburând din 
fl oare în fl oare, transportă 
pe corpul lor polen de la 
o fl oare la alta, realizând 
astfel polenizarea încru-
cişată şi, deci, rodirea mai 
bună. Cele mai importante 
insecte polenizatoare sunt: 
fl uturii, bondarii, şi îndeo-
sebi albinele.

TRUCURI PENTRU A ATRAGE INSECTELE 
FOLOSITOARE ÎN GRĂDINĂ:
• Majoritatea insectelor benefi ce se hrănesc cu nectar şi polen, 

aşa că plantează în grădină fl ori cât mai variate, care să înfl o-
rească din primăvară timpuriu până la venirea îngheţului.

• Acoperă suprafeţele de pământ gol cu straturi protectoare de 
frunze şi resturi de iarbă. Acestea vor oferi umbră şi adăpost 
insectelor.

• Renunţă la insecticide: acestea omoară insectele folositoare, 
lăsând grădina la cheremul unui nou val de dăunători.
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INDAGRA 2016: INDAGRA 2016: EXPOZIŢIA PERFORMANŢELOR EXPOZIŢIA PERFORMANŢELOR 
AGRICULTURII ROMÂNEȘTI  AGRICULTURII ROMÂNEȘTI  

Indagra, cel mai mare târg de agri-
cultură din România, a atras și în 2016 
numeroși vizitatori, de toate vârstele, cu 
deja tradiţionalele produse și mirosuri îm-
bietoare ale toamnei: pastramă, mici sau 
must proaspăt, chiar dacă în acest an au 
lipsit recordurile ediţiilor anterioare, re-
spectiv pâinea uriașă de 70 de kilograme 
coaptă pe vatră și viţelul la proţap de 250 
de kilograme. Echipamente și utilaje din 
ce în ce mai performante, dar și animale-
le rezultate din genetica românească au 
fost „vedetele” actualei ediţii ale târgului 
de agricultură și industrie alimentară de 
la Romexpo. După o negociere „la sânge” 
a preţului privind spaţiul de cazare a 
animalelor, fermierii români au reușit să 
aducă exemplare de excepţie. 

Ofi cialii români susţin că, pe ansam-
blu, târgul Indagra a evoluat, chiar dacă 
de două ediţii lipsește salonul dedicat 
exclusiv produselor ecologice, iar vinurile 
românești au fost puţin promovate. Ţări cu 
tradiţie în agricultură precum Austria, Po-
lonia, Bulgaria, Italia sau Olanda, au fost, 

de asemenea, bine reprezentate, aceasta 
din urmă venind cu multe inovaţii pe dife-
rite sectoare. În domeniul pomiculturii, cei 
interesaţi au putut vizita un lot demon-
strativ al livezilor viitorului în România, 
cu pomi roditori din primul an. Sistemul 
inovativ, implementat în Olanda și testat 
în ţara noastră, poate tripla producţia de 
fructe a pomicultorilor români, cu până la 
60 de tone de mere la hectar și cu un con-
sum de apă redus la jumătate. Noua teh-
nologie presupune plantarea unui senzor 
la rădăcina mărului, care oferă informaţii 
despre umiditatea și substanţele nutritive 
de care are nevoie planta. Acesta poate fi  
controlat de la distanţă, de pe laptop sau 
telefonul mobil. Sistemul oferă și soluţii 
de tratament pentru pomii ameninţaţi de 
secetă, insecte sau paraziţi.

În horticultură, specialiștii olandezi au 
prezent la târg și un sistem de seră care 
minimizează resursele de producţie. Cu 
material și cunoștinţe testate și imple-
mentate în Olanda, legumicultorii români 
pot reduce consumul de apă de la 60 la 4 
litri, pentru a obţine un kilogram de legu-

me gustoase. De asemenea, pe partea de 
zootehnie, fermierii au venit la Indagra cu 
vaci de lapte și de carne performante, cu 
genetică foarte bună, adaptate condiţiilor 
din România. Târgul internaţional de pro-
duse și echipamente în domeniul agricul-
turii, horticulturii, viticulturii și zootehniei 
— INDAGRA — a găzduit peste 520 de 
expozanţi din 22 de ţări, din care peste 300 
au fost din România: Acestea au expus pe o 
suprafaţă de 33.000 de metri pătraţi.

Sursa. Agerpres.md

RUSIA, RECORD 
LA CANTITATEA 
DE CEREALE RECOLTATE

Rusia a recoltat în acest an o can-
titate record de 117 milioane tone de 
cereale şi leguminoase, cea mai mare 
recoltă din ultimii 38 de ani, ceea ce 
îi va permite să rămână cel mai mare 
exportator mondial de grâu, a decla-
rat recent ministrul rus al Agricultu-
rii, Alexander Tkachev, potrivit RIA 
Novosti

Acesta a subliniat că un astfel de re-
zultat a fost posibil graţie creșterii pro-
ductivităţii de la 17 chintale la hectar 
până la 27 chintale la hectar, în timp 
ce suprafaţa cultivată a scăzut de la 74 
până la 47 milioane hectare. De aseme-
nea, Alexander Tkachev a spus că Rusia 

își va majora exporturile de cereale 
până la 35 milioane tone și va rămâne 
lider mondial la exporturile de grâu. „În 
acest an agricol (-1 iulie 2016 - 30 iunie 
2017- n.r.) ne așteptăm ca exporturile 
de cereale să crească de la 30 până la 
35 milioane tone și în același timp să 
ne păstrăm poziţie de lider mondial la 
exporturile de grâu, devansând o serie 
de mari furnizori precum UE și SUA”, a 
estimat Alexander Tkachev.

În 2015, Rusia a recoltat o cantitate 
de 104,8 milioane tone de cereale și a 
exportat 33,9 milioane tone de cereale.

Sursa: capital.ro

FAO: PREŢUL GLOBAL AL ALIMENTELOR A URCAT CU 0,7% ÎN OCTOMBRIE. FAO: PREŢUL GLOBAL AL ALIMENTELOR A URCAT CU 0,7% ÎN OCTOMBRIE. 
CEL MAI MULT A CRESCUT PREŢUL LA ZAHĂR ȘI LACTATE CEL MAI MULT A CRESCUT PREŢUL LA ZAHĂR ȘI LACTATE 

Indicele preţurilor produselor 
alimentare la nivel mondial a 
crescut ușor în octombrie, conti-
nuând tendinţa înregistrată din 
ianuarie, iar perspectivele pen-
tru producţia globală de cereale 
s-au îmbunătăţit, a anunţat joi 
Organizaţia Naţiunilor Unite 
pentru Alimentaţie și Agricultu-
ră (FAO), transmite Reuters.

FAO publică lunar pro-
priul său Food Price Index, 
care măsoară modifi cările de 
preţuri înregistrate de un coș 

de alimente format din cereale, 
uleiuri vegetale, lactate, carne și 
zahăr. În octombrie, acest indice 
a crescut cu 0,7% comparativ 
cu luna precedentă, până la un 

nivel de 172,6 puncte. Compa-
rativ octombrie 2015, indicele a 
urcat cu 9,1%.

Cererea ridicată pentru brân-
ză și unt în UE a majorat preţul 
produselor lactate cu 3,9%, în 
timp ce preţul zahărului a urcat 
cu 3,4%, în urma informaţiilor 
privind producţia sub așteptări 
în Brazilia și India.

Economistul FAO, Abdolreza 
Abbassian, a apreciat că estimă-
rile privind producţia alimen-
telor de bază, cum ar fi  cerea-
lele, arată că în viitor creșterea 

preţurilor va fi  probabil atenu-
ată, dar volatilitatea valutară și 
incertitudinile determinate de 
alegerea noului președinte ale 
SUA limitează prognozele.

În octombrie, preţurile cere-
alelor au urcat cu 01% compa-
rativ cu septembrie, iar FAO și-a 
îmbunătăţit estimările privind 
recolta mondială de cereale în 
sezonul 2016 — 2017, la 2,571 
miliarde tone, cu 1,5,% mai 
mare decât producţia record 
înregistrată în 2015.

Sursa. Agerpres.md

Producţia mondială de cereale pen-
tru 2016 ar trebui sa se ridice la 2.571 
milioane de tone, în creștere cu o marjă 
mica faţă de previziunile FAO pentru 
luna octombrie și cu 1,5 la sută mai 
mult peste nivelul înregistrat in 2015.

Rezumatul FAO privind Cererea si 
Oferta de Cereale refl ectă o îmbunătăţi-
re substanţială a perspectivelor privind 
producţia mondială de grâu, care este 
acum de așteptat sa crească până la 
746.7 milioane de tone, o creștere cu 
4,3 milioane faţă de previziunile FAO 
pentru octombrie.

Producţia de grâu in Federaţia Rusa 
este acum așteptata să stabilească un 
nou record, în timp ce starea vremii 
favorabile sporește, de asemenea, 
perspectivele de randament a produc-
ţiei în Kazahstan. Creșterea producţiei 
mondiale de grâu și orz compensează 
mai mult decât sufi cient declinul cu 4,8 
milioane de tone a recoltei de porumb la 
nivel mondial în 2016 din cauza deteri-
orărilor de randament cauzate de vreme 
în Brazilia, China, Uniunea Europeana și 
Statele Unite ale Americii. Previziunea 
pentru producţia de orez la nivel mondi-

al a fost în mare parte neschimbată.
Semnalele care pot fi  interpretate 

din plantarea culturilor de grâu de 
iarna pentru 2017, indică faptul ca 
în emisfera nordică, agricultorii din 
SUA reduc zonele cultivate din cauza 
perspectivelor unor preţuri reduse și o 

perspectivă de export limitat din cauza 
dolarului SUA mai puternic. Pe de alta 
parte, culturile de grâu din Federaţia 
Rusa și Ucraina sunt mai extinse faţă de 
perioada similară a anului trecut.

În același timp, semănatul pentru 

culturile cerealiere de vară din 2017 
este în curs de desfășurare în ţările din 
emisfera sudică iar condiţiile me-
teorologice favorabile încurajează 
extinderea culturilor în America de Sud. 
Se așteaptă ca suprafeţele de teren 
cultivate cu porumb în Argentina să 

se extindă cu 6 % faţă de nivelul și așa 
ridicat de anul trecut.

Cantitatea totală de cereale între-
buinţată pentru sezonul 2016/17 este 
prognozată acum la 2.562 de milioane 
de tone, o estimare ușor mai ridicată 

decât în octombrie și cu 1,7 la sută mai 
mare decât un an în urmă.

Un factor principal care a crescut uti-
lizarea cerealelor este creșterea folosirii 
acestora ca hrană pentru animale la nivel 
mondial, creștere estimată la 2,7 la sută. 
Utilizarea de grâu pentru hrana animalelor 
fi ind încurajată de provizii ample de grâu 
de calitate inferioară, este de așteptat 
să crească cu 6,1 la sută, până la 146,6 
milioane de tone, un record absolut.

Consumul alimentar de cereale 
la nivel mondial este estimat la 1.106 
milioane de tone, în creștere cu 1,3 la 
sută faţă de anul precedent și sufi cient 
pentru a menţine un nivel stabil de 
consum pe cap de locuitor la nivel glo-
bal. Rezervele mondiale de cereale vor 
crește probabil la aproape 662 milioane 
de tone până la sfârșitul sezonului 2017 
datorită stocurilor de grâu în creștere, 
în special în China, SUA și Rusia.

Stocurile de cereale grosier sunt 
proiectate să scadă cu 1,7 procente din 
cauza reducerilor în China, Brazilia și 
Africa de Sud. Rezervele de orez la nivel 
global sunt așteptate să scadă ușor la 
169,8 milioane de tone.

Sursa: stiriagricole.ro
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SĂNĂTATE / STIL DE VIAȚĂ

SERVICIILE MEDICALE DE ÎNALTĂ PERFORMANŢĂ SAR PUTEA 
SCUMPI. PROIECTUL SE AFLĂ ÎN DEZBATERI PUBLICE  

Serviciile medicale de 
înaltă performanţă ar putea 
să se scumpească în curând. 
Ministerul Sănătăţii a pregătit 
mai multe modifi cări în Ca-
talogul Tarifelor Unice, care 
acum este în dezbateri publice. 
Instituţia și-a motivat decizia 
prin faptul că au apărut mai 
multe servicii medicale noi 
și au fost cumpărate utilaje 
performante care au nevoie 
de întreţinere și consumabile 
mai scumpe. Tarifele existente, 
potrivit autorilor documentului, 
nu acoperă cheltuielile, prin 
urmare există riscul ca unele 
servicii medicale să nu fi e 
prestate, iar echipamentele să 
staţioneze. Totodată, în Catalog 
urmează să fi e incluse și tarife 
pentru servicii medicale noi.

În mod special, spune 
Ministerul Sănătăţii, modifi carea 
tarifelor e necesară pentru a 
putea pune în aplicare mai multe 
programe și planuri naţionale 
în domeniul sănătăţii, dar și 
pentru că multe instituţii au 
cumpărat echipamente medicale 
performante pentru prestarea 
serviciilor medicale de calita-
te. În document scrie că mai 
multe instituţii medicale de nivel 
republican își justifi că solicitarea 
prin faptul că actualele tarife 
la serviciile medicale de înaltă 
performanţă nu își acoperă 
cheltuielile, iar altele nu pot fi  
prestate, pentru că în general nu 
sunt stabilite tarife.

Ministerul spune că tarifele 
la serviciile medicale trebuie 
revăzute și pentru a putea pune 
în aplicare planul naţional de 
implementare a screeningului 
cancerului de col uterin, pentru 
utilizarea la capacitate maximă 
a celor 10 laboratoare noi ale 
Serviciului Supraveghere de 
Stat a Sănătăţii Publice, dar și 

pentru a pune în aplicare noile 
tehnologii cu care a fost dotată 
Secţia de chirurgie endovascu-
lară a Spitalului Clinic Republi-
can. Documentul enumeră lista 
a cel puţin 18 instituţii medi-
cale republicare, care au iniţiat 
procedura de calcul a tarifelor 
pentru serviciile medicale noi 
de înaltă performanţă, care 
nu sunt incluse în catalogul 
tarifelor unice.

De exemplu, spune Ministerul 
Sănătăţii, aprobarea tarifelor 
pentru implementarea programu-
lui de screening a cancerului de 
col uterin va permite depistarea 
tumorii în stadii incipiente, 
mai exact când încă nu există 
simptome, va reduce incidenţa și 
mortalitatea cu aproximativ 80%.

Și domeniul transplantului 
va avea de câștigat. În urma 
stabilirii tarifelor urmează să 

apară o serie de activităţi noi de 
transplant. De exemplu, scrie 
în document, „în cazul bunei 
desfășurări a activităţilor de 
transplant, doar de transplantul 
renal vor putea benefi cia anual 
20 de pacienţi. Bugetul statului 
va economisi aproximativ un 
milion de lei în primul an de 
transplant, iar la efectuarea 
a 50 de transplanturi renale 
anual, vor fi  economisiţi 2,5 
milioane de lei”.

Și Institutul Oncologic 
efectuează o serie de servicii 

medicale noi, utilizând echipa-
mente și metode contemporane 
care contribuie la stabilirea unor 
diagnostice mai calitative pentru 
diverse tumori maligne. Astfel, 
instituţia propune spre aprobare 
tarife pentru  efectuarea tre-
panbiopsiei tumorilor plămânilor 
și pleurei radiologic ghidate, 
trepanbiopsia glandei mamare 
și a prostatei, pentru testele 
imunohistochimice.

Totodată, urmează să fi e 
revizuite tarifele la serviciile de 
expertiză și examinare psihiatri-
co-legală efectuate de Spitalul 
Clinic de Psihiatrie. Din cauză că 
actualele tarife nu acoperă chel-
tuielile pentru diverse expertize 
psihiatrice, în 2014, spitalul și-a 
epuizat toate rezervele acumula-
te în ultimii ani contra plată, mai 
scrie în proiect.

Potrivit proiectului, acumula-

rea mijloacelor fi nanciare obţinu-
te din prestarea serviciilor contra 
plată nu au drept scop obţinerea 
de profi turi, ci doar compensarea 
cheltuielilor aferente. Autorii 
spun că veniturile obţinute din 
prestarea serviciilor medicale noi 
le va da posibilitate instituţiilor 
medicale să-și îmbunătăţească 
baza tehnico-materială.

Dacă noile tarife nu vor fi  
aprobate, există riscul să nu fi e 
efectuat screeningul cancerului 
de col uterin, nu va fi  extinsă 
gama serviciilor medicale și nu 

va fi  îmbunătăţită calitatea, nu 
vor putea fi  menţinute echipa-
mentele de laborator și va fi  
imposibilă utilizarea echipamen-
telor moderne deja procurate, iar 
în consecinţă accesul populaţiei 
la serviciile medicale de calitate 
și performante va fi  limitat.

Documentul a fost coordo-
nat cu Compania Naţională de 
Asigurări Medicale, reprezen-
tanţi ai instituţiilor medicale și 
specialiști de la Ministerul Sănă-
tăţii, dar urmează să primească 
avize pozitive ori negative din 
partea mai multor ministere, în 
mod special al celui de Finanţe, 
Sindicatelor, Confederaţiei Pa-
tronatelor, Ministerului Justiţiei, 
CNA, Comisiei de Stat pentru 
Reglementarea Activităţii de 
Întreprinzător și Liga Medicilor.

Catalogul tarifelor unice 
pentru serviciile medicale a fost 

modifi cat ultima dată în decem-
brie 2011.

Vom preciza că proiectul 
privind stabilirea noilor tarife a 
fost publicat pentru dezbateri 
publice la aproximativ trei săptă-
mâni de la intrarea în vigoare a 
ordinului privind extinderea listei 
medicamentelor compensate 
și la o săptămână de la anunţul 
privind iest inirea cu 40% a 160 
de denumiri de medicamente de 
importanţă socială.

Sursa: e-sănătate.md

CÂT SE CHELTUIE PENTRU OCROTIREA SĂNĂTĂŢII OCROTIREA SĂNĂTĂŢII 
ÎN REPUBLICA MOLDOVA?

Majoritatea ţărilor cu eco-
nomii avansate alocă resurse 
importante pentru fi nanţarea 
sectorului de sănătate ca 
premisă pentru generaţii cât 
mai sănătoase și o dezvoltare 
sustenabilă pe termen lung. În 
același timp, în Republica Mol-
dova acestea sunt insufi ciente, 
fi ind determinate de constrân-
gerile bugetare existente și de 
politicile în acest sector, se 
arată într-un studiu, realizat 
recent de Centrul analitic Inde-
pendent Expert-Grup. 

     
În perioada ultimilor 

ani, fi nanţarea domeniului 
ocrotirii sănătăţii din surse 

publice constituie 5,1 – 5,3% 
din PIB. Chiar dacă în termeni 
nominali sumele alocate pentru 
acest sector au crescut, în ter-
meni reali acestea oscilează, iar 
pentru anul 2015 chiar au fost în 
descreștere (aceleași perspec-
tive înregistrându-se și pentru 
anul 2016). Drept consecinţă, în 
anul 2015, Republica Moldova 
s-a situat printre ultimele ţări 
din Europa la capitolul ponderii 
cheltuielilor publice în totalul 
cheltuielilor pentru sănătate, 
fi ind depășită doar de Ucraina. 
Respectiv, populaţia ţării este 
nevoită să compenseze acest 
defi cit prin resurse proprii pentru 
a-și satisface nevoia de bunuri 

și servicii medicale. Totodată, 
indicatorul plăţilor din buzunar 
se situează în jurul valorii de 
48% din totalul cheltuielilor 
pentru sănătate, fără perspective 
de îmbunătăţire în următoarea 
perioadă.

Principala sursă de finanţa-
re a cheltuielilor publice pentru 
sănătate este reprezentată de 
contribuţiile de asigurări me-
dicale plătite de angajatori și 
angajaţi, care au crescut în anii 
2013-2015 cu câte un procent 
în fiecare an, ajungând la 9%. 
De asemenea, transferurile 
de la bugetul de stat către 
Fondurile Asigurării Obligatorii 
de Asistenţă Medicală continuă 

să fie o sursă esenţială de 
finanţare. Totodată, un audit 
recent al Curţii de Conturi arată 
că Guvernul plătește mult mai 
puţin pentru asigurarea medi-
cală a persoanelor neangajate 
decât costul poliţei obligatorii. 
Respectiv, transferurile de 
la bugetul de stat reprezintă 
aproape jumătate din suma 
necesară pentru acoperirea 
costurilor serviciilor medicale 
pentru categoriile asigurate de 
Guvern.

O altă sursă de fi nanţare 
a cheltuielilor publice pentru 
sănătate este reprezentată 
de fonduri externe din partea 
donatorilor. Transferurile pentru 

implementarea proiectelor 
fi nanţate din surse externe au 
crescut de trei ori în ultimii 6 
ani, atingând în anul 2015 suma 
de 638 mil. MDL. 

Pentru ca veniturile în 
sănătate să crească, Expert Grup 
propune să fi e redus numărul 
persoanelor angajate ”la negru”, 

o reducere cu 5%, care ar putea 
genera venituri suplimentare 
de circa 78 mil. MDL anual 
la FAOAM sau să fi e reduse 
plăţile informale pentru serviciile 
medicale, care nu doar ar crește 
veniturile în sănătate, ci ar con-
tribui la îmbunătăţirea mediului 
competiţional în sănătate.

ADMINISTRAŢI 
ANTIBIOTICELE CU GRIJĂ! 

Cu acest îndemn, Ministe-
rul Sănătăţii, Centrul Naţional 
de Săn ătate Publică, Agenţia 
Naţională pentru Siguranţa 
Alimentelor și Organizaţia 
Mondială a Sănătăţii au dat 
start unui șir de evenimente 
publice dedicate Săptămânii 
Mondiale de Conștientizare a 
Rezistenţei la Antibiotice. Eve-
nimentul este marcat al doilea 
an consecutiv, în perioada 
14-20 noiembrie 2016. Cu 
această ocazie, se face apel 
către toţi cetăţenii, lucrătorii 
medicali și responsabilii din 
sectorul agrar să utilizeze 
antibioticele cu prudenţă 
sporită și să ia măsuri urgente 
pentru a combate fenomenul 
de rezistenţă la antibiotice.

Rezistenţa la antibi-
otice,  combinată cu lipsa 
antibioticelor noi omologate, 
arată că un număr tot mai mare 
de infecţii sunt tratate tot mai 
greu ca rezultat a inefi cienţei 
remediilor medicamentoa-
se. Această problemă este 
considerată și una dintre cele 
mai mari ameninţări în dome-
niul sănătăţii publice la nivel 
mondial, ce implică costuri 
suplimentare pentru sistemele 
de sănătate. În fi ecare an, în 
lume, se înregistrează circa 
440.000 de cazuri noi de tuber-
culoză cu rezistenţă multiplă 
la medicamente, responsabile 
pentru 15.000 de decese. Dintre 
acestea, circa 81.000 de cazuri 
se înregistrează în Regiunea 
europeană a Organizaţiei Mon-
diale a Sănătăţii (OMS), inclusiv 

Republica Moldova.
Estimările efectuate de 

Centrul European de Prevenire 
și Control al Bolilor arată că, în 
Uniunea Europeană, infecţiile 
cu bacterii rezistente sporesc 
cheltuielile pentru sănătate 
cu circa 1,5 miliarde euro pe 
an. Peste 380.000 de europeni 
contractează anual infecţii cu 
bacterii antibiotico-rezistente, 
iar 25.000 persoane decedează 
anual datorită epuizării tuturor 
resurselor terapeutice. În 
același timp, 40% din cetăţenii 
europeni cred în mod eronat 
că antibioticele sunt efi cace 
împotriva răcelii și a gripei.

CÂTEVA REGULI PRIVIND 
ADMINISTRAREA CORECTĂ 
A ANTIBIOTICELOR:

• Utilizaţi antibioticele 
numai la prescrierea 
medicului;

• Nu cereţi antibioti-
ce în cazul în care 
medicul spune că nu 
aveţi nevoie de ele;

• Întotdeauna urmaţi 
sfatul medicului 
atunci când utilizaţi 
antibioticele;

• Nu folosiţi antibioti-
cele rămase în urma 
unui alt tratament;

• Preveniţi infecţi-
ile prin spălarea 
frecventă pe mâini, 
folosirea alimentelor 
sigure, evitarea con-
tactului cu persoane-
le bolnave și vaccina-
rea la timp.
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AGREMENT

„ZIUA VINULUI 2016” LA COMRAT

Duminică, 6 
noiembrie, zi de 
mare sărbătoare 
în Comrat. Orașul 
a găzduit Festiva-
lul „Ziua Vinului 
2016” („Gagauz 
Șarap Yortusu”). 
Evenimentul a 
fost organizat 
de Administraţia 
UTA Găgăuzia 
cu susţinerea 
Ofi ciului Naţional 
al Viei și Vinului. 
Pentru al treilea 
an consecutiv festivalul s-a 
desfășurat sub brandul naţio-
nal vinicol „Vinul Moldovei. O 
legendă vie”. Scopul principal 
al evenimentului este de a 
familiariza consumatorii cu 
producătorii autohtoni și de a 
populariza vinurile de calitate 
din Găgăuzia.

La ceremonia ofi cială de 
deschidere a Festivalului au 
participat mai mulţi ofi ciali atât 
din ţară cât și de peste hotare, 

printre care Ministrul Agriculturii 
și Industriei Alimentare al RM, 
Eduard Grama, vicespeake-
rul Parlamentului Republicii 
Moldova, Vladimir Vitiuc, 
vice-premierul Turciei, Yıldırım 
Tuğrul Türkeş, viceguvernatorul 
orașului Sankt-Petersburg, 
Victor Movcean. 

Eduard Grama, ministrul 
Agriculturii și al Industriei 
Alimentare: „Industria vinicolă 
din Găgăuzia are o contribu-
ţie importantă la vinifi caţia 

Republicii Moldova. Ne bucurăm 
că localnicii și oaspeţi de peste 
hotarele ţării, prezenţi la acest 
eveniment, apreciază la justa 
valoare Vinul Moldovei, acest 
produs al mândriei naţionale.”

Gheorghe Arpentin, direc-
torul ONVV: „Ziua Naţională a 
Vinului este marcată în toată 
ţara, iar în UTA Găgăuzia vinul 
este celebrat în cadrul Festi-
valul „Gagauz Șarap Yortusu”. 
Aceasta este o bună ocazie de 
a demonstra că vinifi catorii din 

partea de sud a ţării fac niște 
vinuri de calitate, care merită să 
ne reprezinte ţara peste hotare. 
De aceea, Ofi ciul Naţional al Viei 
și Vinului susţine și participă 
activ la promovarea brandului de 
ţară Vinul Moldovei.”

Potrivit informaţiei prezen-
tate de ONVV, la festivalul din 
acest an au participat mai multe 
companii locale, dar și din toată 
ţara, printre care: Tartcomvin, 
Bulgary Winery, Vinuri de Comrat, 
Bostavan, Jemciujina, Tomai-Vin-
ex, Barza Albă, Cricova, Kaza-
yak-Vin, Dionis Club, Vinăria din 
Vale, Chateau Vartely. Vinăriile din 
partea de sud a ţării au participat 
la concursul dedicat vinurilor din 
regiune. Juriul a examinat mai 
multe probe de vin și a premiat 
cei mai buni vinifi catori cu premii 
speciale. În acest an, fabrica de 
vinuri „Tomai-Vinex” s-a ales cu 
cele mai multe distinciţii: Grand 
Prix-ul Festivalului Vinului în 
Găgăuzia și premiul tradiţional - 
un butoi de stejar pentru vin.

Programul festivalului a 
inclus degustări de vinuri din 
recolta nouă, master-class-
uri de gătit bucate naţionale și 
locale, muzică tradiţională și un 
program de divertisment amplu. 
Totodată, la festival au participat 
reprezentanţii comunităţilor care 
locuiesc pe teritoriul Găgăuziei 
cu standuri separate la care au 
prezentat diferite meșteșuguri 
locale și bucate specifi ce zonei. 

La Comrat „Ziua Vinului” este 
sărbătorită în fi ecare an, în pri-
ma duminică a lunii noiembrie.

EXPOZIŢIA NAŢIONALĂ 
„FABRICAT ÎN MOLDOVA”. 
NOUTĂŢILE ACTUALEI EDIŢII A EVENIMENTULUI

Cea de-a XVI-a ediţie a 
expoziţiei naţionale „Fabricat 
în Moldova” cu sloganul „Prin 
calitate spre competitivitate” 
se va desfășura în perioada 
1-5 februarie 2017, la Centrul 
Internaţional de Expoziţii  „Mol-
dexpo”. 

În cadrul unei conferinţe de 
presă, organizată  de Camera de 
Comerţ și Industrie, Președintele 
CCI, Sergiu Harea, a menţio-
nat că evenimentul are drept 
obiectiv promovarea companiilor 
producătoare din ţară ca un tezaur 
naţional, valorifi carea potenţia-
lului companiilor autohtone prin 
integrarea acestora în comerţul 
internaţional cu produse și servicii 
racordate standardelor de calitate 
ale UE, promovarea mărfurilor 
autohtone pe piaţa internă și 
externă concomitent cu lupta 
împotriva produselor contrafă-
cute, încurajarea implementării 
managementului calităţii la 
întreprinderile autohtone, crearea 
platformei pentru interacţiunea 
efi cientă dintre participanţii și 
vizitatorii expoziţiei și examinarea 
aspectelor cheie ce împiedică 
dezvoltarea continuă a economiei 
republicii.

Concomitent cu expoziţia 
reală se va desfășura și expoziţia 
virtuală „Fabricat în Moldova” 
unde consumatorii din întreaga 
lume vor obţine informaţii despre 

produsele moldovenești, iar 
agenţii economici vor putea iniţia 
noi parteneriate. 

De asemenea, în cadrul 
expoziţiei va fi  organizat un amplu 
program de afaceri care va include 
3 forumuri: Forumul trilateral Mol-
dova-România-Ucraina; Forumul 
Bilateral Moldova - Federaţia Rusă 
și Forumul Bilateral Moldova- 
Austria”.

Nici la ediţia curentă nu va 
lipsi Târgul locurilor  muncă cu 
participarea a circa 40 de compa-
nii, care își vor prezenta ofertele.

NOTĂ: Expoziţia ,,Fabricat 
în Moldova” a fost lansată în 
anul 2002 și concepută pentru 
unifi carea forţelor reprezentanţilor 
administraţiei publice, comunităţii 
de afaceri și organizaţiilor obștești 
în vederea susţinerii fabricării 
produselor autohtone și majorării 
cererii de consum la acestea. 
Expoziţia naţională „Fabricat 
în Moldova” este organizată de 
Camera de Comerţ și Industrie a 
Republicii Moldova sub patronajul 
Guvernului.

Colaj foto: ONVV

ATENŢIE, ȘOFERI!  
SA REDUS NIVELUL 
CONCENTRAŢIEI ADMISIBILE 
DE ALCOOL ÎN ORGANISMUL 
CONDUCĂTORILOR AUTO

În Moldova, pentru com-
baterea consumului alcoolului 
la volan, a fost redus plafonul 
concentraţiei maxime admisibile 
de alcool în organismul conducă-
torilor auto, relatează NOI.md.

Acest fapt este prevăzut de 
modifi cările la legislaţiei, intrate 

în vigoare la 7 noiembrie, pe care 
Parlamentul le-a adoptat anterior 
în vederea prevenirii abuzului 
de alcool, reducerii și eliminării 
consumului de alcool, educaţiei 
populaţiei în spiritul abstinenţei 
și a modului sănătos de viaţă, 
precum și pentru lichidarea 
consecinţelor dependenţei fi zice 
și / sau psihologice ale consu-
mului de alcool. Potrivit autorilor 
amendamentelor, multe persoa-
ne conduc mijloacele de transport 

sub infl uenţa alcoolului, fi ind o 
sursă de pericol pentru ordinea 
publică, securitatea și integritatea 
fi zică a altor persoane.

Pentru a simplifi ca procesul 
de eradicare a consumului de al-
cool, inclusiv în timpul șofatului, 
în legea adoptată se prevede 

recalifi carea nivelu-
lui de concentraţie 
minimă de alcool în 
sânge, care va con-
stitui de la 0,3 g / l 
până la 0,5 g / l și, 
respectiv, a nivelu-
lui de concentraţie 
de alcool în aerul 
expirat - de la 0,15 
mg / l până la 0,3 
mg / l. Totodată, a 
fost coborât plafo-
nul concentraţiei de 

alcool de la 0,5 g / l în sânge și 
0,3 mg / l în aerul expirat.

Până în prezent, sub stare de 
ebrietate alcoolică cu grad minim 
se subînţelegea concentraţia de 
alcool de la 0,3 g/l până la 1,0 g/l 
în sânge și de la 0,15 mg/l până 
la 0,5 mg/l în aerul expirat, iar 
sub stare de ebrietate alcoolică 
cu grad avansat –depășirea 
concentraţiei de alcool de 1,0 g/l 
în sânge și de 0,5 mg/l în aerul 
expirat.

MUZEUL NAŢIONAL DE ARTĂ AL MOLDOVEI 
A FOST RENOVAT ȘI ÎȘI AȘTEAPTĂ VIZITATORII

După un amplu și 
îndelungat proces de 
consolidare și restau-
rare, Muzeul Naţional 
de Artă al Moldovei, 
a repus în circui-
tul public un sector 
important al unui 
valoros monument de 
arhitectură, sediul 
central Dadiani. Ast-
fel, începând cu data de 4 noiembrie, 
curent, au fost deschise ușile intrării 
centrale a muzeului, iar începând cu 
5 noiembrie, publicul are deja acces 
în spaţiul expoziţional, cu o supra-
faţă de 1783 m. p., reabilitat și dotat 
cu cele mai performante sisteme de 
expunere, conservare și protejare a 
patrimoniului. 

Finalizarea lucrărilor de restaurare a 
sediului central „ Dadiani” al Muzeului 

Naţional de Artă al Moldovei a fost po-
sibilă datorită grantului de un milion de 
euro acordat de către Guvernul Româ-
niei în baza Memorandumului semnat 
 între Ministerul Afacerilor Externe al 
României și Ministerul Culturii al Repu-
blicii Moldova.

De asemenea, a fost inaugurată ex-
poziţia permanentă de Artă Naţională, 
care include opere din Colecţia de Artă 

Religioasă (icoane și obiecte de cult, 
sec. XVI-XIX), precum și din Colecţia de 
Artă Modernă și Contemporană (pictură, 
grafi că, sculptură, artă decorativă, sec. 
XIX-XX), etalate în cele mai moderne 
condiţii de protejare și expunere.

Sediul Dadiani este un edifi ciu cu 
valoare de patrimoniu, monument de 
arhitectură și istorie, construit între 
anii 1899-1901, în baza proiectului 
reputatului arhitect Alexandru Bernar-
dazzi (1831-1907). Ridicată din iniţi-
ativa și fi nanţată de către principesa 
Natalia Dadiani, clădirea a găzduit, ini-
ţial, gimnaziul de fete. Începând cu anul 
1989, în sediul Dadiani, se desfășoară 
întreaga activitate administrativă și ex-
poziţională a Muzeului Naţional de Artă 
al Moldovei.  Lucrări de artă universală 
și naţională alcătuiesc bogata colecţie 
de peste 39000 de opere ce refl ectă 
dezvoltarea artelor plastice din sec. XV 

până în sec. XXI.
În prezent, cu 

sprijinul guvernu-
lui României este 
restaurată Sala cu 
Orgă din Chișinău 
și este construit 
sediul teatrului 
„Bogdan Petriceicu 
Hașdeu” din orașul 
Cahul, reamintește 
un comunicat al 
guvernului Repu-
blicii Moldova.Colaj foto: mnam.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 

MARKETING

Federaţia Agricultorilor AGROinform prezintă preţurile săptămânale angro la fructe şi legume pe 5 pieţe din Moldova
Informaţia despre preţurile săptămânale o puteţi accesa pe www.agravista.md   11/17/2016

Denumirea produsului
Piaţa agricolă Edineţ Piaţa angro Bălţi

Piaţa angro Chişinău 

(Albişoara)
Piaţa agricolă Ungheni Piaţa agricolă Cahul

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

LEGUME

Ardei dulce 14.00 14.00 14.00 - - - 10.00 13.00 10.00 8.00 23.00 15.00 10.00 15.00 10.00
Cartofi 3.50 5.00 3.50 2.20 5.50 3.00 5.00 6.00 5.00 3.00 6.00 5.00 4.00 5.00 4.00
Castraveţi ,  -   - 18.00 30.00 30.00 - - - 25.00 32.00 30.00 22.00 22.00 22.00
Ceapă albă  -  -  - 5.00 5.00 5.00 - - - - - -  -  -  - 
Ceapă galbenă 2.50 3.00 2.50 1.80 4.00 2.50 3.50 4.00 3.50 3.00 5.00 4.00 4.00 4.50 4.50
Ceapă roşie  -  -   - 4.00 5.00 4.00 - - - - - -  -  -  - 
Ciuperci Păstrăv/Veşenca  -  -  - - - - - - - 35.00 35.00 35.00  -  -  - 
Ciuperci Shampinion  -  -   - - - - 30.00 32.00 30.00 35.00 40.00 40.00 32.00 32.00 32.00
Dovlecei  -  -  - - - - - - - 8.00 12.00 10.00  -  -  - 
Gogoşari  -  - - - - - - - 10.00 15.00 15.00  -  -  - 
Morcov 4.50 5.00 4.50 3.50 6.00 4.50 4.00 5.00 4.00 5.00 7.00 6.00 5.00 5.00 5.00
Ridiche neagră 3.50 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 - - - 5.00 6.00 6.00 4.00 4.50 4.50
Roşii de seră  -  -   - 9.00 14.00 12.00 6.00 16.00 6.00 10.00 18.00 15.00 10.00 15.00 12.00
Sfeclă de masă 3.50 4.00 4.00 3.50 6.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 6.00 6.00 4.00 4.50 4.50
Usturoi  -  -  - 55.00 55.00 55.00 45.00 60.00 45.00 35.00 60.00 55.00  -  -  - 
Varză 3.00 4.00 3.50 2.00 4.00 2.50 5.00 6.00 5.00 3.50 5.00 4.00 4.00 4.50 4.50
Varză broccoli  -  -  - - - - 25.00 25.00 25.00 - - -  -  -  - 
Varză conopidă  -  -   - 10.00 15.00 15.00 12.00 15.00 12.00 12.00 15.00 12.00 12.00 12.00 12.00
Varză de pechin  -  -  - 10.00 10.00 10.00 - - - 10.00 12.00 10.00 10.00 12.00 10.00
Vinete  -  -   - - - - - - - 5.00 7.00 6.00  -  -  - 

FRUCTE

Banane  -  -   - - - - 21.00 23.00 21.00 - - - 22.00 22.00 22.00
Grepfrut  -  -   - 25.00 25.00 25.00 22.00 24.00 22.00 - - -  -  -  - 
Lămâi  -  -   - 27.00 30.00 30.00 20.00 25.00 20.00 - - - 28.00 28.00 28.00
Mandarine  -  -  - 22.00 26.00 22.00 20.00 24.00 20.00 - - - 25.00 25.00 25.00
Mere 4.00 7.00 6.00 3.50 8.00 5.50 4.00 8.00 4.00 6.00 8.00 7.00 5.00 5.00 5.00
Mere Golden 5.00 8.00 7.00 5.00 10.00 6.00 4.00 8.00 4.00 8.00 12.00 10.00 5.00 6.00 6.00
Mere Idared 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 6.00 4.00 7.00 9.00 8.00  -  -  - 
Mere Richard  -  -   - 6.00 12.00 9.00 6.00 10.00 6.00 10.00 12.00 10.00 5.00 6.00 6.00
Miez de nucă 90.00 100.00 100.00 - - - - - - 80.00 120.00 100.00  -  -  - 
Pere  -  -   - 15.00 15.00 15.00 12.00 14.00 12.00 5.00 10.00 8.00  -  - 
Portocale  -  -   - - - - 20.00 22.00 20.00 - - - 25.00 25.00 25.00
Prune  -  -   - 6.00 6.00 6.00 8.00 15.00 8.00 12.00 20.00 15.00  -  -  - 
Prune uscate  -  -  - - - - - - - 30.00 40.00 35.00  -  -  - 
Struguri albi de masă  -  -   - 16.00 24.00 20.00 10.00 12.00 10.00 12.00 15.00 12.00 15.00 15.00 15.00
Struguri de masă Moldova  -  -  - 16.00 18.00 18.00 13.00 14.00 13.00 8.00 10.00 10.00  -  -  - 
Struguri roşii de masă  -  -  - 20.00 24.00 24.00 14.00 16.00 14.00 12.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
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CERERI ȘI OFERTE

Responsabilitatea pentru veridicitatea ofertelor plasate aparține www.agravista.md

OFERTE COMERCIALE
Perioada 1 - 17 noiembrie 2016

Mai multe informații găsiți pe www.agravista.md

OFERTE 
Produs / Serviciu Preţ Cantitate Contacte 

FLOAREA SOARELUI 8 MDL 25 t ; Telefon: 069960422; Mobil: 069960422; Email: mar-
ian_bordian@ymail.com 

Mere, Idared, 
Simirenco 7 000 MDL 25 t s. Cetîreni, r-ul Ungheni; Telefon: +37323641382; 

Mobil: +37379171730; Email: cucut@gmail.com 

Varza de Pechin 15 000 
MDL 25 t Ungheni, Manoilesti; Telefon: +373 236 73253; Mobil: 

+373 795 50647; Email: glodeanu@mail.md 

Varza 5 000 MDL 5 t s. Chirileni, rl Ungheni; Telefon: +37323675378; Mobil: 
+37379446795; Email: vstoica@mail.md 

Porumb 3 000 MDL 300 t 
s. Petresti, Ungheni, Republica Moldova; Telefon: 
+373(236) 42230; Mobil: +373 69688805; Email: aspi-
distrabs@mail.md 

Material saditor de 
mar "Simirenko" 10 MDL 1 000 unităţi Jora de Mijloc Orhei; Telefon: 023555824; Mobil: 

068481500; Email: vbrinza@mail.ru 
Material Saditor de 
mar "Florina" 10 MDL 1 000 unităţi Jora de Mijloc Orhei; Telefon: 023555824; Mobil: 

068481500; Email: vbrinza@mail.ru 
Material saditor de 
mar "Gala" 10 MDL 1 000 unităţi Jora de Mijloc Orhei; Telefon: 023555824; Mobil: 

068481500; Email: vbrinza@mail.ru 
Material saditor de 
mar "Hang" 10 MDL 1 000 unităţi Jora de Mijloc Orhei; Telefon: 023555824; Mobil: 

068481500; Email: vbrinza@mail.ru 
Material saditor de 
mar "Discovery" 10 MDL 1 000 unităţi Jora de Mijloc Orhei; Telefon: 023555824; Mobil: 

068481500; Email: vbrinza@mail.ru 
Material saditor de 
mar "Xenapka" 10 MDL 1 000 unităţi Jora de Mijloc Orhei; Telefon: 023555824; Mobil: 

068481500; Email: vbrinza@mail.ru 
Material saditor de 
mar "Belii naviv" 10 MDL 1 000 unităţi Jora de Mijloc Orhei; Telefon: 023555824; Mobil: 

068481500; Email: vbrinza@mail.ru 
Material saditor de 
mar "Romus 2" 10 MDL 1 000 unităţi Jora de Mijloc Orhei; Telefon: 023555824; Mobil: 

068481500; Email: vbrinza@mail.ru 
Material saditor de 
visin "Ponte" 10 MDL 1 000 unităţi Jora de Mijloc Orhei; Telefon: 023555824; Mobil: 

068481500; Email: vbrinza@mail.ru 
Material saditor de 
pere "Rich" 10 MDL 1 000 unităţi Jora de Mijloc Orhei; Telefon: 023555824; Mobil: 

068481500; Email: vbrinza@mail.ru 
Material saditor 
de cires "Valerii 
Cikalov" 

10 MDL 1 000 unităţi Jora de Mijloc Orhei; Telefon: 023555824; Mobil: 
068481500; Email: vbrinza@mail.ru 

Material saditor de 
cires "Krupoplotnie" 10 MDL 1 000 unităţi Jora de Mijloc Orhei; Telefon: 023555824; Mobil: 

068481500; Email: vbrinza@mail.ru 

Grâu alimentar 2 300 MDL 25 t s.Jora de Sus, r-nul Orhei; Telefon: 023555827; Mobil: 
068259406; Email: cealnicI@mail.ru 

Porumb 2 500 MDL 50 t s.Jora de Sus, r-nul Orhei; Telefon: 023555827; Mobil: 
068259406; Email: cealnicI@mail.ru 

Material saditor de 
prun "Stanley" 15 MDL 3 000 Orhei Jora de Mijloc; Telefon: ; Mobil: 060687318; 

Email: zstavila@mail.ru 
Material saditor de 
piersic "Red Haven" 12 MDL 2 000 unităţi Orhei Jora de Mijloc; Telefon: ; Mobil: 060687318; 

Email: zstavila@mail.ru 
Material saditor de 
gutui "Codreanca" 15 MDL 1 000 unităţi Orhei Jora de Mijloc; Telefon: ; Mobil: 060687318; 

Email: zstavila@mail.ru 

Marcota M26 3 MDL 5 000 unităţi Orhei Jora de Mijloc; Telefon: ; Mobil: 060687318; 
Email: zstavila@mail.ru 

Marcota M106 2 MDL 10 000 
unităţi 

Orhei Jora de Mijloc; Telefon: ; Mobil: 060687318; 
Email: zstavila@mail.ru 

Ceapa 4 000 MDL 3 t Orhei Jora de Mijloc; Telefon: ; Mobil: 060687318; 
Email: zstavila@mail.ru 

Material saditor de 
mar "Xenapca" 14 MDL 1 000 unităţi Telefon: ; Mobil: 068337336; Email: gondiuvanea@mail.ru 

Material saditor de 
mar "Slavka" 14 MDL 1 000 unităţi Telefon: ; Mobil: 068337336; Email: gondiuvanea@mail.ru 

Material saditor de 
mar "R geneva" 14 MDL 1 000 unităţi Telefon: ; Mobil: 068337336; Email: gondiuvanea@mail.ru 

Material saditor de 
mar "Golden" 14 MDL 1 000 unităţi Telefon: ; Mobil: 068337336; Email: gondiuvanea@mail.ru 

Material saditor de 
mar "Siminenko" 14 MDL 1 000 unităţi Telefon: ; Mobil: 068337336; Email: gondiuvanea@mail.ru 

Material saditor de 
mar "Discovery" 14 MDL 1 000 unităţi Telefon: ; Mobil: 068337336; Email: gondiuvanea@mail.ru 

Material saditor de 
piersic "Red Haven" 14 MDL 1 000 unităţi Telefon: ; Mobil: 068337336; Email: gondiuvanea@mail.ru 

Material saditor de 
piersic "Star solo" 14 MDL 500 unităţi Telefon: ; Mobil: 068337336; Email: gondiuvanea@mail.ru 

Material saditor de 
par "Noiabrisk" 15 MDL 500 unităţi Telefon: ; Mobil: 068337336; Email: gondiuvanea@mail.ru 

Material saditor de 
par "RX" 15 MDL 500 unităţi Telefon: ; Mobil: 068337336; Email: gondiuvanea@mail.ru 

Material saditor de 
par "Star Krinso" 15 MDL 500 unităţi Telefon: ; Mobil: 068337336; Email: gondiuvanea@mail.ru 

Floarea Soarelui 7 000 MDL 20 t Orhei Jora de Mijloc; Telefon: ; Mobil: 068342025; 
Email: mleahu@mail.ru 

Porumb 2 500 MDL 20 t Orhei Jora de Mijloc; Telefon: ; Mobil: 068342025; 
Email: mleahu@mail.ru 

Porumb 2 500 MDL 150 t s.Inesti, r-nul Telenesti; Telefon: ; Mobil: 069422584; 
Email: turcani@mail.ru 

Mere "Aidared" 4 500 MDL 20 t s. Mălăieşti, rl Orhei; Telefon: 23551648; Mobil: 
79535158; Email: vindex_agro@yahoo.com 

Mere "Golden" 4 500 MDL 20 t s. Mălăieşti, rl Orhei; Telefon: 23551648; Mobil: 
79535158; Email: vindex_agro@yahoo.com 

Mere "Simirenko" 4 500 MDL 20 t s. Mălăieşti, rl Orhei; Telefon: 23551648; Mobil: 
79535158; Email: vindex_agro@yahoo.com 

Grâu 3 000 MDL 400 t Telefon: ; Mobil: 069131233; Email: poliglia@mail.ru 
Floarea Soarelui 8 000 MDL 200 t Telefon: ; Mobil: 069131233; Email: poliglia@mail.ru 
Porumb 3 000 MDL 200 t Telefon: ; Mobil: 069131233; Email: poliglia@mail.ru 
Sfecla rosie 4 000 MDL 150 t Telefon: ; Mobil: 069131233; Email: poliglia@mail.ru 
Varză 4 000 MDL 150 t Telefon: ; Mobil: 069131233; Email: poliglia@mail.ru 
Morcov 4 000 MDL 100 t Telefon: ; Mobil: 069131233; Email: poliglia@mail.ru 
Prune uscate 
"Stanley" 

30 000 
MDL 50 t s.Parcani, r-nul Soldanesti; Telefon: 0272-27428; 

Mobil: 060180640; Email: cojocarinatmail.ru 
Prune uscate "Cab-
ardinca" 

30 000 
MDL 50 t s.Parcani, r-nul Soldanesti; Telefon: 0272-27428; 

Mobil: 060180640; Email: cojocarinatmail.ru 
Prune proaspete 
"Stanley" 7 000 MDL 11 t s.Parcani, r-nul Soldanesti; Telefon: 0272-27428; 

Mobil: 060180640; Email: cojocarinatmail.ru 
Stoloni de capsun 
remontant 5 MDL 10 000 

unităţi 
s.Cucuieti, r-l Riscani; Telefon: +37368600162; Mobil: 
+37379013579; Email: ungureanu 

Butasi de coacaz 10 MDL 15 000 
unităţi 

s.Cucuieti, r-l Riscani; Telefon: +37368600162; Mobil: 
+37379013579; Email: ungureanu 

Butasi de zmeura 
remontanta 5 MDL 30 000 

unităţi 
s.Cucuieti, r-l Riscani; Telefon: +37368600162; Mobil: 
+37379013579; Email: ungureanu 

Porumb 3 000 MDL 300 t s.Manoilesti, Ungheni; Mobil: +373 69947447; Email: 
diaconu@mail.md 

Mere 10 000 
MDL 80 t Ungheni, Manoilesti; Telefon: +373 236 73253; Mobil: 

+373 795 50647; Email: glodeanu@mail.md 
Struguri Moldova de 
la frigider 26 t Hincesti; Telefon: 069221826; Mobil: ; Email: A11 

Frunze de salata 
Lollo bionda 

30 000 
MDL 8 t s.Pelivan, r-nul Orhei; Telefon: 023568614; Mobil: 

069274010; Email: adiagro@mail.ru 
Floarea soarelui 7 000 MDL 170 t Telefon: ; Mobil: 079767225; Email: ttugui@mail.ru 
Porumb 2 500 MDL 80 t Telefon: ; Mobil: 079767225; Email: ttugui@mail.ru 

Varza alba 5 000 MDL 200 t Ungheni, Manoilesti; Telefon: +373 236 73253; Mobil: 
+373 795 50647; Email: glodeanu@mail.md 

Varza alba 4 500 MDL 80 t 
MD-3618, s. Chirileni, raionul Ungheni ; Telefon: 
+373 236 75341; '; Mobil: +373 79207222 ; Email: 
vladei@mail.md 

CERERI
Produs / Serviciu Preţ Cantitate Contacte 

Griu alimentar 24% 
glutena, 90% IDC 2 800 MDL 500 t s. Sculeni, r-ul Ungheni; Telefon: +373 236 63629; 

Mobil: +373 69121750; Email: calinrica@gmail.com 
Cumparam fl oarea 
soarelui 

Chisinau; Telefon: 069108294; Mobil: 069263161; 
Email: svetlana@walnut.md 

Cumpar cereale 
certifi cate ecologic 
si oleaginoase

; Telefon: 0720088970; Mobil: 0720088970; Email: 
andreealidia19@gmail.com 
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ABONAREA 2016

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

ABONAMENTE LA ZIARUL AGROMEDIAINFORM 
POT FI PERFECTATE ÎN TOATE OFICIILE POŞTALE

1 lună 3 luni 6 luni 9 luni 12 luni*

14 42 84 126 154
* august vacanţă

Index de abonare: 

PM 21948

ŞI VEŢI PRIMI:
Abonaţi-Vă la ziarul

PREŢURI DE ABONARE (lei)

DORIŢI SĂ ÎNCEPEŢI O AFACERE 

AGROinformmedia
media©

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

ŞI NU ŞTIŢI ÎN CE DOMENIU SĂ INVESTIŢI?

ABONAREA

2016

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

154154 de lei de lei  
PENTRU PENTRU 

UN ABONAMENT UN ABONAMENT 
ANUALANUAL

16  nr. 19 (215) 

18 noiembrie 2016


