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An de an, la sfârșit de noiembrie, ţara
noastră slăvește munca Agricultorului. Atunci
când lucrul în câmp se mai termină, atunci
când producătorii agricoli fac bilanţul anului
care se duce, atunci când ne dăm seama că,
indiferent cum a fost el, acest an – roditor
sau nu prea, speranţele noastre se adresează
anului ce vine. Anume în această perioadă
toată lumea își îndreaptă privirea spre El, spre
Agricultor! Oamenii își dau seama că anume
munca Agricultorului hrănește o ţară, că
anume de felul în care a făcut faţă îngheţurilor, secetei sau situaţiei economice din ţară,
depinde dacă vom avea pâine pe masă, dar și
preţurile la produsele alimentare.

Federaţia Naţională a Agricultorilor
din Moldova, AGROinform, vine cu felicitări și urări de bine. Fie ca roadele care
au fost strânse în acest an să ne aducă
tuturor bunăstare. Fie ca în anul ce vine
să ne păzească Domnul de furia naturii!
Fie ca autorităţile să-și îndrepte faţa
spre producătorii agricoli prin susţinere și promovare! Fie ca tot bobul pus în
pământ să rodească!
Cunoaștem cu toţii proverbul: ”Unde-i
unul nu-i putere la nevoi și la durere; Unde-s mulţi – puterea crește!” Am realizat
și realizăm împreună cu Dumneavoastră,
stimaţi membri ai Federaţiei Naţionale a

Agricultorilor din Moldova AGROinform,
lucruri bune și frumoase. Așa va fi și pe
viitor.
Vă urăm, dragii noștri, să aveţi puteri și stoicism pentru ca să înfruntaţi
absolut toate greutăţile care apar în cale.
Să aveţi puteri să Vă bucuraţi de roadele
muncii. Vă mai dorim, numaidecât, sănătate și ani mulţi!
Redacţia ziarului AgroMediaInform se alătură acestor urări de bine. Împreună scriem
istoria agriculturii moderne. Vă mulţumim
că sunteţi aproape. Fie binecuvântată munca
producătorului agricol. Să ne trăiţi!

Vă puteţi abona la ziarul nostru
la toate oficiile poştale din ţară
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PRIMA CONFERINŢĂ INTERNAŢIONALĂ CU FORUM COMERCIAL “RETAILUL
ȘI EXPORTUL PRODUSELOR HORTICOLE PROASPETE ÎN MOLDOVA”
Producătorii și exportatorii moldoveni de produse horticole au
avut recent șansa de a afla mai multe despre posibilitatea de a-și
exporta fructele și legumele, despre condiţiile pe care ar trebui să le
întrunească pentru a accesa pieţe noi de desfacere, dar și au avut
șansa de a stabili relaţii de colaborare cu reprezentanţi ai reţelelor
de comerţ din ţară și de peste hotare.
Pe data de 23 noiembrie 2016, la Chișinău și-a
desfășurat lucrările Prima
Conferinţă Internaţională cu
Forum Comercial “Retail-ul și
Exportul Produselor Horticole Proaspete în Moldova”.
Evenimentul, organizat prin
efortului comun al Băncii Europene pentru Reconstrucţie și
Dezvoltare (BERD) și Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie și Agricultură (FAO)
– în colaborare cu Federaţia
Naţională a Agricultorilor din
Moldova AGROinform, a reunit
peste 120 producători, comercianţi angro și cu amănuntul,
experţi în piaţă din toate
regiunile Moldovei, precum și
reprezentanţi ai importatorilor
și reţelelor de supermarketuri din Belarus, Tadjikistan,
România, Federaţia Rusă și
Ucraina. Producătorii agricoli
de la noi au avut oportunitatea
să comunice cu reprezentanţii
reţelelor de comerţ modern din
ţară și de peste hotare despre
condiţiile de livrare a produselor către acestea, să negocieze
posibilităţi, preţuri, termeni,
cantitate și să încheie contracte
de colaborare.
” Acest eveniment, prin
conceptul de organizare,
segmentul comercial vizat și
geografia participanţilor, 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 încurajaţi 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 producătorilor agricoli de a identifica noi pieţe de desfacere, fapt
care ne permite să credem că
acest Forum Comercial va deveni în timp unul tradiţional.”
– a declarat Aurelia Bondari,
Director Executiv al Federaţiei
Naţionale a Agricultorilor din
Moldova ”AGROinform”.
Evenimentul a vizat promovarea legăturilor pozitive în
cadrul sectorului și diseminarea celor mai bune practici în
domeniul marketingului, producerii și gestiunii post-recoltă,
în vederea susţinerii dezvoltării
sistemului de comerţ modern și
noilor oportunităţi de export.
Astfel, în faţa celor prezenţi
au venit experţi internaţionali
din cadrul Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie
și Agricultură (FAO) pentru
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a prezenta oportunităţi de
export a producţiei horticole
moldovenești pe piaţa Federaţiei Ruse, Ucrainei, Republicii
Belarus, a Kazahstanului, României, dar și pe pieţele mai puţin
tradiţionale și cunoscute pentru
producătorii moldoveni – cele
din Asia și Orientul Mijlociu.
“Gradul de diversificare a
exporturilor moldovenești de
fructe și legume este foarte jos,
mai mult de 90% din exporturi
fiind direcţionate către piaţa
Uniunii Vamale Eurasiatice”
a menţionat Andriy Yarmak,
economist FAO. “Noi încercăm
să ajutăm producătorii locali
în dezvoltarea de noi pieţe atât
în Moldova, cât și în afara ei.
Aceasta necesită modernizarea
întregului lanţ valoric.”
“Accesul la pieţe de valoare înaltă, locale sau de export,
rămâne o provocare majoră
pentru producătorii de fructe
și legume din Moldova. Noi
putem ajuta producătorii să
răspundă acestei provocări
prin oferirea de consultanţă
specializată, precum și de
finanţare necesară oricăror
viitoare investiţii.”, a menţionat Victoria Zinchuk, Director
Interimar pentru Sectorul Agroalimentar, BERD.

TENDINŢE ALE COMERŢULUI
CU FRUCTE ȘI LEGUME
Statisticile arată că populaţia planetei crește, iar anual
avem de hrănit cu 80 mil de
oameni mai mult! Pentru ca să
ne dăm seama – numeric este
cât o Germanie, dar săracă,
deoarece preponderent crește
populaţia ţărilor sărace africane. Respectiv, chiar dacă la
această etapă Africa rămâne a
fi în continuare un exportator
net, piaţa de acolo trebuie luată
serios în consideraţie, deoarece importurile pe continentul
african sunt în permanentă

creștere. O altă piaţă a cărei
putere de cumpărare crește din
ce în ce mai mult este Asia.
Importurile în aceste regiuni
sporesc anual cu 2,2 mld. $, în
principal datorită creșterii populaţiei. În același timp, Europa
este și rămâne în continuare
cea mai mare și cea mai stabilă
piaţă de desfacere – anual,
ţările din UE importă producţie horticolă în valoare de 31
mld. dolari SUA. Astfel, experţii
recomandă producătorilor și
exportatorilor să ia în calcul
toate aceste tendinţe globale
pentru proiecte de viitor, dar
și să studieze atent cerinţele
pieţelor din UE și ale celor din
ţările vecine – Ucraina, Belarus,
Federaţia Rusă sau Kazahstan,
care sunt tradiţionale pentru
producţia moldovenească, dar
care în ultima perioadă impun
rigori principial noi faţă de
calitate, cantităţi, cerinţe de
ambalare și sortiment.
Dezvoltarea vertiginoasă a
tehnologiilor își spune, la fel,
cuvântul în comerţul extern,
inclusiv, cu produse horticole.
Experţii afirmă că trebuie luată
în calcul creșterea comerţului on-line, care, deși încă nu
domină piaţa, ”mușcă” din
volumul comerţului tradiţional
cu amănuntul. O altă tendinţă
este dezvoltarea tehnologiilor
de păstrare a producţiei care
reduc delimitarea sezonieră a
fructelor și legumelor proaspete. Crește concurenţa în
sector datorită posibilităţilor de
acces momentan la informaţie, datorită posibilităţilor de
transportare mai rapidă și mai
comodă a mărfii, dar și datorită
robotizării unor faze a procesului de recoltare.

”MATERIE PRIMĂ”
SAU ”PRODUS”?
În aceste condiţii, vânzătorul tot mai greu își găsește
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cumpărătorul! O tendinţă
care domină piaţa modernă în
ultima perioadă este crearea și
dezvoltarea reţelelor de comerţ
cu amănuntul – un răspuns la
necesităţile cumpărătorului
de a găsi produsele cele mai
bune, calitative și la preţuri
avantajoase la un loc. Această
tendinţă generează cererea de
produse de calitate, standardizate, ambalate și sortate.
Prin urmare, „ceapa”, „cartofii” sau „merele” din depozite nu
se consideră ”produse”, ci doar
”materie primă”, care pentru a
putea fi vândute cumpărătorului, necesită noi investiţii. De
aici încolo, producătorul trebuie
să investească în tehnologii
moderne de cultivare pentru
a reduce cantitatea de produse nestandardizate(care se
vând mai greu); în tehnologii
post-recoltare de sortare și
păstrare (depozitarea producţiei
horticole în camere frigorifice
dă posibilitatea de a le păstra
mai bine și de a le vinde în
momentul când piaţa oferă un
preţ mai bun); în ambalare (un
ambalaj modern, atractiv și
care oferă informaţia veridică
despre produs aduce plusvaloare mărfii), etc… Toate aceste
rigori sunt valabile atât pentru
piaţa internă, cât și pentru cele
din afară, afirmă specialiștii.

UNDE STĂ CUMPĂRĂTORUL?
 ROMÂNIA

Ionuţ Parfente, Director
Executiv Achiziţii legume și
fructe, reţeaua de magazine
Kaufland, România, a avut în
cadrul forumului comercial întâlniri cu mai mulţi producători
de fructe de la noi. Iată ce ne-a
spus reprezentantul magazinelor românești:
”Acest gen de conferinţe
ne oferă posibilitatea de a
găsi parteneri noi, de a avea
contacte importante și de a
dezvolta parteneriate pe perioada următoare. Pentru reţelele de magazine din România
(în special, pentru reţeaua
de supermarketuri Kaufland)
dintre produsele moldovenești
ar prezenta interes în primul
rând merele, fiind produsele care ar putea asigura o
perioadă de lucru mai lungă
împreună, de asemenea – strugurii (pe perioada sezonului),
aici vorbim și despre prune,
dar și despre afine – piaţa
din România este în creștere
pe acest segment de produse.
În același timp, condiţiile de
a accede pe piaţa României
sunt foarte simple. Nouă ne
place să spunem că sunt trei
condiţii de bază – și anume:
prima este legată de calitate;
cea de-doua ţine de logistică
(iar când vorbesc de logistică,
mă refer la ambalarea produselor, livrarea la platformă în
ambalaje corespunzătoare, în
camioane corespunzătoare);
și, nu în ultimul rând – preţul.
Aici, la acest forum am întâlnit producători din Moldova
care, cu siguranţă întrunesc
aceste condiţii și ar avea toate
șansele să colaboreze cu reţele
de magazine din România
(cel puţin –pe segmentul
merelor, eu cred că Moldova
este pregătită pentru ca să le

exporte pe piaţa românească).
Toate acele produse pe care
le-am enumerat mai sus sunt
cunoscute și apreciate la noi.
Iar dacă e să vorbim de posibilii concurenţi ai produselor
moldovenești pe piaţa de peste
Prut, pe segmentul merelor ar
fi Polonia – la nivel de preţ,
în primul rând; pe segmentul
strugurilor, ar fi Grecia, unde
raportul calitate/preţ este tocmai cel cerut de către români,
iar la prune ar fi România.
Totuși, acești concurenţi nu
acoperă cererea în totalitate
și produsele moldovenești ar
avea succes” – a conchis Ionuţ
Parfente.
 FEDERAŢIA

RUSĂ

Și așa cum un vânzător
care se respectă trebuie să
cunoască toate pieţele cu condiţiile pe care le impun acestea,
producătorilor de la noi le-au
fost prezentate oportunităţile
de export pe piaţa rusească. Și
aici, vom face o mică paranteză:
este vorba nu despre tradiţionalele destinaţii – Moscova
sau Sankt Petersburg, unde
cumpărătorul este prea alintat
cu toată diversitatea de fructe
și legume care i se propune
spre alegere.
Ala Sagoyacova, expert
FAO, a venit să povestească
despre piaţa din regiunile
Povoljie, Siberia și Ural:
”Sunt ţinuturi din Federaţia Rusă foarte mari, cu
o populaţie, per ansamblu,
de circa 60 de milioane de
oameni. Și acolo producţia
poate fi vândută la pieţele engros din Ekaterinburg, Permi
sau Celiabinsk, dar și livrată
reţelelor de magazine. Acestea,
la rândul lor, au condiţii
foarte clare de achiziţionare a
produselor. Chiar și în aceste
condiţii, trebuie să remarc
faptul că cerinţele faţă de calitatea produselor în Federaţia
Rusă sunt mai loiale decât în
UE, iar fructele și legumele
moldovenești sunt, tradiţional,
o garanţie a gustului, calităţii
și aportului de vitamine, în
percepţia consumatorilor din
Rusia. Între timp, principalii
concurenţi ai Moldovei pe
piaţa rusă sunt: pentru mere
– Serbia, China și Macedonia;
la prune – Serbia, Turcia și
Azerbaidjan; sau la struguri –
Turcia, Chile și Peru. Și trebuie
să recunoaștem că distanţa
dintre acele regiuni din Rusia,
despre care v-am vorbit și
ţările sus enumerate este
incomparabil de mare faţă
de drumul pe care îl parcurg
fructele din Moldova. Cu siguranţă, aici au de câștigat doar
exportatorii moldoveni. Cerinţele de calitate și corectitudine
în afaceri, desigur, nu trebuie
neglijate. În rest, totul ţine
de business” – a mai adăugat
expertul FAO, Ala Sagoyacova.
 UCRAINA,

BELARUS,
KAZAHSTAN

Chiar dacă foarte tradiţionale și cunoscute pentru
producătorii și exportatorii din
Moldova, pieţele din Ucraina și
Republica Belarus, se modernizează și își modifică cerinţele
de calitate și logistică în pas cu

timpul. Experţii FAO au făcut o
analiză a acestora și concluziile
pe care le-au oferit exportatorilor de la noi ţin mai întâi
de toate de sortiment. Spre
exemplu, trebuie luat în calcul
faptul că Ucraina își acoperă
practic totalmente cererea de
prune și struguri. Totodată,
odată cu anexarea Crimeii la
FR, Ucraina a pierdut regiunea
cu cea mai mare producţie de
piersici – astfel creându-se o
nișă pentru exportul de piersici
din Moldova.
Exportul în Belarus în anul
2015 – 2016 a crescut semnificativ, producţia luând apoi
drumul către alte destinaţii
și termenul economic de
re-export, iar Kazahstanul a
devenit în anul 2015 una dintre
pieţele alternative de export al
merelor din Moldova. De mai
notat că aproape toate reţelele
de comerţ din Ucraina practică
importul direct, iar în reţelele
din Belarus este foarte dezvoltată practica organizării licitaţiilor. Între avantaje mai pot fi
enumerate costurile comparativ mici de transport, taxe mici
sau nule de import. Și - poate
cel mai important, deși de ordin
subiectiv - loialitatea consumatorilor beloruși, ucraineni și
kazahi faţă de produsele din
Moldova.

EXPLORATORI DE PIEŢE NOI
Unii producători de la noi
merg înainte și demonstrează
că se poate. Unii dintre ei au
ajuns pe pieţele UE (cum ar
fi Asociaţia Producătorilor și
Exportatorilor de Struguri de
masă din Costești) sau Mobile
S.R.L. (care are experienţa exportului de mere moldovenești
în Asia și Orientul Mijlociu).
Reprezentanţii acestora au
venit cu experienţă, sfaturi,
concluzii.

STUDIILE DE PIAŢĂ –
GHID DE MARKETING
PENTRU EXPORTATORI
Anterior conferinţei, FAO
și BERD, cu suportul Federaţiei
Naţionale a Agricultorilor din
Moldova AGROinform, au efectuat analiza lanţurilor valorice
pentru principalele culturi horticole ale ţării. În baza acestora,
au fost organizate trei seminare
regionale specializate pentru
150 producători locali privind
îmbunătăţirea calităţii ofertei
de fructe și legume la standarde de calitate acceptabile
pentru anumite pieţe de export
și reţele de supermarketuri.
„Ne-am propus câteva
obiective. În primul rând, noi
am testat lucrurile în teritoriu. În prima fază a proiectului respectiv, iniţiat și lansat
de către ONU, FAO și BERD,
am organizat trei seminare regionale în trei raioane (Cahul,
Nisporeni și Hâncești) la care
au participat trei experţi din
partea FAO din Italia, Ucraina
și Rusia. Am avut și experţi
independenţi din Italia, dar și
experţi naţionali. Am discutat
despre două probleme. Am
vorbit despre tehnologiile noi,
moderne și care pot fi aplicate
în Republica Moldova pentru

sporirea competitivităţii producţiei agricole.
Cea de-a doua problemă
discutata a fost identificarea noilor pieţe. Experţii au
menţionat pieţe concrete care
ar fi gata să primească și să
cumpere producţia autohtonă,
din Republica Moldova. la
fiecare din aceste seminare
au avut un număr dublu
de persoane interesate faţă
de numărul de participanţi
preconizat iniţial. După aceste
seminare am organizat conferinţa internaţională, în cadrul
căreia au introdus un nou
element, în afară de tehnologiile noi și accesarea pieţelor,
am invitat nouă reţele de magazine (cinci de peste hotare
și patru locale). Am organizat
un forum comercial, după
lucrările conferinţei, unde 38
de întreprinderi din Republica
Moldova și-au propus ofertele
pentru reţelele respective. Au
lucrat unul la unu. A fost un
exerciţiu interesant. Fermierii,
dar și reţelele care au participat au rămas foarte mulţumiţi
pentru că au stabilit primele
contacte și relaţii în baza ofertelor concrete”, a precizat vice
directorul Federaţiei Naţionale
a Agricultorilor din Moldova
AGROinform, Iurie Hurmuzachi.

”DE FACTO”
Lucrările forumului s-au
finalizat seara, destul de târziu.
A fost un sistem de conveier.
”Împreună cu colegii am monitorizat cu stricteţe timpul
pentru că aveam timp foarte
limitat pentru o mulţime de
doritori să vină cu oferte în
faţa acestor reţele. Acum
urmează să facem bilanţul.
Aleatoriu, pot să aduc câteva
exemple. Imediat peste o
zi-două o anumită cantitate de struguri a plecat deja
către o reţea de magazine
din Odessa, contractul a fost
semnat chiar la forum. O
altă întreprindere a semnat
contract de comercializare
directă cu o reţea locală, cu
care lucra și mai înainte, dar
prin intermediari. Sunt doar
câteva exemple proaspete” – a
mai punctat Iurie Hurmuzachi.
P.S.
Prezentarea unuia dintre
experţii internaţionali finaliza cu un îndemn: ”Nu uitaţi
niciodată de piaţa internă!”.
În perioada antecedentă forumului experţii în marketing din
cadrul AGROinform, au efectuat
un amplu studiu de piaţă, în cadru căruia au investigat condiţiile de livrare a producţiei horticole moldovenești în practic
toate reţelele de magazine de
la noi, dar și modul în care este
prezentată producţia autohtonă
pe raﬅurile magazinelor din
ţară. În unul dintre numerele
următoare ale ziarului nostru,
neapărat Vă vom prezenta
rezultatele acestui studiu.
La acest moment spunem cu
siguranţă că mai e loc de fructe
și legume moldovenești și în
supermarketurile de la noi.
Rămâne doar atât – să
învăţăm să punem în valoare
producţia Moldovenească!
Stela VDOVÎI
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RUSIA ESTE REGĂTITĂ SĂ RIDICE EMBARGOUL
LA UNELE PRODUSE MOLDOVENEȘTI

Referindu-se la colaborarea în sectorul energetic,
s-a convenit că părţile
vor crea toate conditiile
necesare și vor contribui la
semnarea contractelor pe
termen mediu între ”Moldovagaz” şi ”Gazprom” privind
livrarea gazelor naturale

moldova către Federaţia
Rusă, precum și despre
consolidarea eforturilor
pentru deschiderea Centrului de expoţizii ”Moldova”
pe teritoriul VDNH până la
1 aprilie 2018.
Pentru impulsionarea
cooperării în domeniul
mediului de afaceri, în
cadrul Comisiei a fost
semnat Memorandumul de
colaborare între Camera
de Comerţ și Industriei a
Moldovei și Consiliul de
Afaceri pe lângă Camera
de Comerţ și Industrie a
Federaţiei Ruse. Poziţia Republicii Moldova este de a
trece de la liste de companii autorizate la import în
Federaţia Rusă la cerinţe
nediscriminatorii, care vor

şi tranzitarea acestora pe
terioriul Republicii Moldova până la finele anului
curent.
Vorbind despre cooperarea în domeniul agroalimentar, a fost abordată
problema eliminării
restricţiilor pentru exportul
producţiei vinicole, produselor de origine vegetală
și animală din Republica

fi respectate de agentii
economici naţionali, iar
supravegherea realizării
acestora să fie efectuată de
către structurile relevante
ale Republicii Moldova.
În cadrul ședinţei
Comisiei moldo-ruse de
cooperare comercial-economică, care a avut loc
după o pauză de 4 ani,
părţile au examinat și

Rusia este pregătită să
anuleze embargoul la fructele şi legumele crescute
în Moldova. Anunţul a fost
făcut în urma discuţiilor
ţinute la Moscova dintre
ministrul Economiei de la
Chişinău, Octavian Calmîc,
şi vice-premierul rus, Dmitri Rogozin.
Vicepremierii Republicii Moldova și Federaţiei
Ruse, Octavian Calmâc și
Dmitrii Rogozin, au semnat
Protocolul ședinţei Comisiei
moldo-ruse de cooperare
economică, care are ca parte componentă Planul de

taxelor vamale impuse
de Federaţia Rusă la 19
categorii de mărfuri și
măsurilor netarifare aplicate la exportul de produse

acţiuni pentru dezvoltarea
relaţiilor comercial-economice dintre două state
pentru anii 2016 – 2017.
Documentele includ
acţiuni prioritare de cooperare bilterală în domeniul
comerţului, mediului de
afaceri, în sectorul energetic, transporturi, agricultură, industrie, migraţie și
sfera umanitară, precum și
colaborarea regională, etc.
În domeniul comerţului
partea moldovenească a
pledat pentru eliminarea

agroalimentare, inclusiv
pentru bauturile alcoolice.
Tema respectivă, care a fost
abordată în luna noiembrie
curent, și de Prim-ministrul
Republicii Moldova, Pavel
Filip, în adresarea sa către
Președintele Federaţiei
Ruse, Vladimir Putin, la
moment se examinează, iar
o decizie finală urmează a
fi adoptată la întrevederea
șefilor de state.
În cadrul discuţiilor
de la Moscova s-a reuşit
depăşirea problemei în

domeniu transporturilor,
partea rusă angajându-se să
ofere 75.000 de autorizatii
pentru transportatorii noştri
în Federaţia Rusă şi 750 de
autorizatiii pentru a tranzita
teritoriul Federaţiei Ruse
spre ţări terţe, lucru care va
facilita foarte mult comerţul între ambele state, dar
şi exporturile noastre spre
ţări cum ar fi Kazahstan,
Kârgâstan, etc. Potrivit
ministrului Economiei,
Octavian Calmîc, ”sigur că
suplimentar părţile trebuie
să semneze un acord, care a
fost agreat şi a fost convenit. Acest lucru trebuie să se
întâmple în trimestru unu
al anului 2017 şi imediat
după aceasta Federaţia Rusă
va pune la dispoziţie toate
aceste cantităţi de acte
permisive pentru transportatorii din Republica
Moldova”. Este de mentionat
că în anul curent Republica
Moldova a beneficiat doar
de câteva mii de autorizaţii
pentru transportarea mărfurilor spre Federaţia Rusă
și doar 50 de autorizaţii de
tranzit spre ţări terţe.

aprobat un șir de măsuri
care urmează a fi realizate
în contextul impulsionării
relaţiilor bilaterale comercial-economice și de alt gen
dintre Republica Moldova
și Federaţia Rusă. Salutând
reluarea lucrărilor Comisiei,
viceprim-ministrul Octavian Calmîc a menţionat că
ţara noastră este interesată
în dezvoltarea relaţiilor
bilaterale cu Federaţia Rusă
pe toate dimensiunile. În
context, ministrul Economiei a menţionat că în scopul
stabilirii unor relaţii directe
dintre mediul de afaceri din
ambele state, în delegaţia
Republicii Moldova au fost
incluși reprezentanţi din
diferite regiuni ale ţării,
inclusiv UTA Găgăuzia și
raioanele de est.
Împortanţa reluării
lucrărilor Comisiei a fost
menţionatî și de vicepremierul rus, Dmitrii Rogozin, care
a menţionat că aceasta este
o platformă foarte bună atât
pentru dezvoltarea relaţiilor
bilaterale, cât și soluţionarea
problemelor apărute între
două state pe parcursul
ultimelor patru ani. ”Ședinţa
de astăzi a demonstrat că
noi putem ajunge la un consens când este vorba despre
soluţionarea problemelor
apărute în diferite domenii,
reieșind din interesele noastre naţionale”, a menţionat
oficialul rus.
Următoarea ședinţă a
Comisiei moldo-ruse de
cooperare comercial-economică va avea loc în 2017 la
Chișinău.

UE VA ALOCA REPUBLICII MOLDOVA APROXIMATIV
45 MILIOANE DE EURO. PENTRU CE SUNT BANII
Uniunea Europeană va
susţine în continuare promovarea reformelor în Republica
Moldova în avantajul cetăţenilor ţării, inclusiv în lupta
contra corupţiei, depolitizarea
instituţiilor statului, reforma
sistemului bancar. Declaraţia a
fost făcută astăzi de Comisarul
UE pentru Politica Europeană
de Vecinătate şi Negocieri de
Extindere, Johannes Hahn în
cadrul unei conferinţei de presă comună cu Prim-ministrul
Pavel Filip.
Totodată, oficialul european
a felicitat autorităţile de la
Chișinău pentru aprobare unui
Acord cu FMI pentru dezvoltarea ţării, care deblochează și
finanţările din partea Băncii
Mondiale și a Uniunii Europene. Astfel, până la finele anului
curent, UE va aloca Republicii
Moldova aproximativ 45 milioane de euro în calitate de suport

bugetar. Potrivit Comisarului
Hahn, banii vor ajunge în Moldova în următoarele zile.
În altă ordine de idei, Comisarul european a menţionat
importanţa asigurării unei colaborări constructive între Guvern
și Președintele ales în interesul
cetăţenilor Republicii Moldova.

La rândul său, Premierul Pavel Filip a declarat că a venit la
Bruxelles cu sentimentul unor
sarcini îndeplinite.
„Pașii pe care i-am făcut în
acesta perioadă vor crea premisele necesare pentru o dezvoltare a ţării. Cel mai important
este ca populaţia Republicii

Moldova să resimtă beneficiile
reformelor. Am ferma convingere că vom reuși să facem
transformarea, să modernizăm
ţara. Dacă 2016 a fost anul
stabilizării Moldovei, sunt convins că 2017 va fi anul creşterii
Moldovei. Dar, în acest parcurs,
avem nevoie în continuare de
sprijinul UE. Rog și pe această
cale Comisia, Instituţiile UE, dar
și Statele Membre să fie alături
de noi”, a menţionat Prim-ministrul.
Referitor la alegerile prezidenţiale, Pavel Filip a spus
că Republica Moldova are de
învăţat câteva lecţii în urma
acestor alegeri pentru a organiza
mai bine procesul electorale pe
viitor. „Acum scopul este de a
depăşi „febra electorală” şi să ne
apucăm de lucru. Am avut o discuţie cu președintele ales și i-am
spus că guvernul este pregătit
să coopereze în interes naţional,
or interesul nostru naţional este

continuarea reformelor, modernizarea, drumul european”, a
spus Premierul.
Şeful Guvernului a dat asigurări că mobilizarea şi angajamentul de care a dat dovadă
actuala guvernare în implementarea recomandărilor UE de la
începutul anului curent vor persista şi în următoarea perioadă
pentru realizarea reformelor
structurale în sectoarele-cheie
în conformitate cu angajamentele stipulate în Acordul de
Asociere.
„Acest acord este în beneficiul populaţiei noastre și noi
suntem ferm axaţi pe implementarea Acordului de Asociere. Să
nu existe nici o îndoială faţă de
seriozitate cu care tratăm această responsabilitate. Angajamentul Guvernului şi, respectiv, al
coaliţiei majoritare în Parlament,
pentru obiectivul integrării europene este ireversibil”, a subliniat
Premierul Pavel Filip.
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NEREGULI LA DEPOZITELE ALIMENTARE
AFLATE ÎN GESTIUNEA MINISTERULUI EDUCAŢIEI
Timp de cinci zile,
subdiviziunile ANSA, au
efectuat controale la 6
depozite alimentare aflate
în gestiunea Ministerului
Educaţiei, de unde sunt
distribuite produse alimentare la instituţiile de
învăţământ. De asemenea,
verificării au fost supuse
și 323 blocuri alimentare
din instituţii şcolare şi
238 blocuri alimentare din
instituţiile preşcolare. La
unele din obiectele supuse
controlului au fost constatate neconformităţi!
La aceste depozite s-au
depistat:
• produse cu termenul expirat: fasole – 5
kg, ceai negru – 5 pachete
x 100 g, mazăre verde – 1
borcan (720 g), 3 borcane
(500g), lapte condensat
– 85 buc. (380g), lapte
pasteurizat, ulei de floarea
soarelui, ouă, lapte, turte
dulci, magiun de mere (64
kg), pâine, piper negru,
covrigei, cacao.
• produse neetichetate sau cu eticheta necorespunzătoare: stafide – 1
kg, prune uscate – 3 kg,
peşte, pulpe de găină.
• produse afectate de
rozătoare: napolitane cu
aromă de lapte – 2,5 kg,
• produse fără acte
de conformitate sau
acte necorespunzătoare: pâine, fructe, legume,
peşte, caşcaval, colţunaş cu
cartofi, ouă de găină, produse de patiserie, stafide,

mere uscate, fileu de peşte
congelat, zahar.
La multe obiecte data
eliberării certificatului sanitar-veterinar la produse
din carne nu corespunde
cu data fabricării indicate
pe etichetă, la produsele de
origine vegetală certificatele de inofensivitate lipsesc
sau nu corespund. Responsabilitatea pentru încălcările admise revine în aceste
cazuri agenţilor economici
și persoanelor care recepţionează produse alimentare
pentru alimentaţia copiilor.
S-au depistat alimente din lista produselor
interzise în alimentaţie la
şcoli şi grădiniţe – chifle,
urechiuşe, conuri cu creme
vegetale, lapte condensat.
Toate produsele neconforme au fost retrase din
consum, cele cu termen

ATENŢIE, ȘOFERI!

PNEURILE DE IARNĂ,
OBLIGATORII DIN 1 DECEMBRIE!
Începînd cu data de 1 decembrie,
șoferii din întreaga ţară sînt obligaţi
să circule cu pneuri de iarnă. Potrivit
legislaţiei, începînd cu prima zi de iarnă, este interzisă circulaţia vehiculelor
care nu sînt echipate conform sezonului, adică cu pneuri sau cu lanţuri
antiderapante pe pneurile roţilor de
tracţiune. Mai mult, poliţia recomandă
ca unităţile de transport să fie dotate
cu lopată și sac cu nisip, iar șoferii să
păstreze distanţa sigură în raport cu
vehiculele din faţă, să nu vireze și să
nu frîneze brusc. La fel, conducătorii
auto sînt îndemnaţi să folosească frîna
de motor, îndeosebi pe sectoarele de
drum cu carosabil alunecos.

expirat au fost nimicite,
s-au întocmit procese verbale de contravenţie faţă
de persoane care au comis
contravenţii.
În urma controlului efectuat la depozitele din mun.
Chișinău, care furnizează
produse alimentare instituţiilor de învăţământ școlar și
preșcolar, au fost prelevate
80 probe de produse alimentare şi remise către Centrul
Republican de Diagnostică
Veterinară şi la laboratorul
Centrului Naţional Sănătate
Publică, pentru efectuarea
investigaţiilor.
Controalele la instituţiile de învăţământ și
preșcolare continuă, pe
marginea rezultatelor fiind
luate măsurile de rigoare.
În comunicatul remis de
ANSA se menţionează că
Agenţia, conform legislaţiei

în vigoare, se limitează la
certificarea producţiei de
origine vegetală și animală,
la controlul calităţii producţiei importate și a celei
destinate exportului. Agenţia efectuează, de asemenea
controale oficiale de stat la
întreprinderile înregistrate.
Alte competenţe, cum ar
fi achiziţiile de produse,
licitaţiile pentru asigurarea obiectelor cu alimente,
încheierea contractelor cu
agenţii economici, verificarea documentelor, precum
și păstrarea, procesarea
produselor, revin persoanelor responsabile din
administraţia locală, de la
Ministerul Educaţiei, iar
o parte din abilităţi ţin și
de competenţa directă a
Agenţiei pentru Protecţia
Consumatorului și a altor
instituţii.

PONDEREA ENERGIEI REGENERABILE ÎN MOLDOVA
VA CONSTITUI 17% CĂTRE ANUL 2020

Despre aceasta a declarat directorul Agenţiei pentru Eficienţă
Energetică, Mihail Stratan, luni,
în cadrul inaugurării Săptămînii
anuale „Moldova Eco-Energetică”
2016. Potrivit agenţiei, implementarea Programului Naţional
de Eficienţă Energetică pentru
2011-2020 se desfăşoară conform
planului, însă Moldova consumă
şi importă în continuare foarte
multe resurse energetice.
„Graţie Proiectului Energie şi
Biomasă, în peste 160 de şcoli,
grădiniţe şi alte instituţii sociale
din mediul rural au fost instalate
sisteme moderne de încălzire pe
bază de biomasă”, a comunicat
Stratan. Potrivit lui, cu cinci ani în
urmă era imposibil să-ţi imaginezi

că în Moldova va apărea piaţa de
biomasă, iar acum aceasta se dezvoltă dinamic.
Şeful Direcţiei securitate şi
eficienţă energetică din cadrul ministerului Economiei, Călin Negură,
a spus că „priorităţile Guvernului în
domeniul energeticii rămîn securitatea livrărilor de energie, liberalizarea pieţei energetice şi dezvoltarea durabilă a sectorului energetic.
O modalitate de a atinge acest
scop este conectarea la reţelele de
alimentare cu energie ale Romîniei.
El a mai amintit că BERD a acordat Moldovei un credit în valoare
de $40 mil. pentru modernizarea
sistemului centralizat de termoficare din Chişinău şi încă 10 mil. euro
pentru CET-Nord şi la Bălţi.
Cea de-a doua ediţie a săptămânii „Moldova Eco-Energetică” 2016
s-a desfășurat în perioada 28 noiembrie – 2 decembrie și a culminat
cu ceremonia de premiere a celor
mai bune idei de responsabilitate
ecologică.
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PREȘEDINTELE A PROMULGAT LEGILE
PRIVIND ATRAGEREA ÎMPRUMUTURILOR
EXTERNE DE LA FMI

Preşedintele Republicii Moldtova, Nicolae
Timoﬅi, a promulgat
legile privind atragerea
împrumuturilor externe
de la FMI în sumă de
74,5 mln de drepturi
speciale de tragere, o
supă de aproximativ
103 mln de dolari.
Legile promulgate de
președintele Moldovei
au fost publicate în
ediţia din 29 noiembrie
a Monitorului Oficial.
Potrivit docuemtnelelor, a fost aprobată atragerea de către
Guvernul Republicii
Molova a două credite
de stat de la FMI. Prima
tranşă, în mărime de
31,4 mln DST ($43,4
mln), va fi acordată în
cadrul Mecanismului de

finanţare extinsă (EFF).
Cea de a doua tranșă,
de 43,1 mln DST ($59,5
mln) va fi acordată în
cadrul Mecanismului
extins de creditare (ECF).
Suma creditului
oferită prin Mecanismul
de finanţare extinsă va
fi restituită în 12 tranşe
egale, peste 4,5 ani după
fiecare retragere de pe
cont.
Rata dobânzii pentru
credit va fi rata de bază
pentru drepturile speciale de tragere.
Suma creditului restituită prin Mecanismul
extins de creditare va fi
restituită în 10 tranşe
egale, după 5,5 ani după
fiecare retragere de pe
cont. Rata dobânzii pentru acesta va fi 0% până
în 2018.

PROCEDURA DE LICHIDARE
BENEVOLĂ A UNEI AFACERI,
MAI SIMPLĂ
Procedura de lichidare benevolă a unei
afaceri ar putea fi
simplificată. Un proiect
în acest sens a fost deja
aprobat de Guvern și
urmează a fi discutat în
Parlament.
Proiectul prevede

ate anumite angajamente atât de contribuabil
(prezentarea informaţiei,
depunerea declaraţiilor și
plata taxelor și impozitelor), dar și din partea
Serviciului Fiscla de Stat
privind numărul necesar
de controale efectuate
într-o anumită perioadă.

anumite reguli clare
privind termenul de
prezentare a informaţiei
de iniţiere a procedurii
de încetare a activităţii,
termenul de depunere a
rapoartelor fiscale de lichidare, dar și efectuarea
verificărilor fiscale.
Cu același scop, o
atenţie sporită va fi
acordată și termenului în
care trebuie să fie efectu-

Toate acestea au
drept scop eliminarea
tergiversării finalizării
tuturor operaţiunilor ce
ţin de lichidarea benevolă a contribuabililor.
De asemenea, sunt
stabilite norme clare privind numărul posibil de
rapoarte contabile care
trebuie să fie prezentate
de contribuabil în perioada lichidării.
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ZILEI LUCRĂTORULUI DIN AGRICULTURĂ
ȘI INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE

A devenit deja o tradiţie, la
finele lunii noiembrie, să aducem
un omagiu celor care trudesc
pentru ca la sfârșit de toamnă,
ţara să aibă hambarele pline de
cele necesare pentru consumul
intern, dar și pentru a acoperi
o pondere semnificativă din
totalul de export al Republicii
Moldova.
Anul 2016 nu a fost deloc
ușor, cu îngheţuri târzii de
primăvară, cu grindină și ploi
puternice, urmate de secetă. Cu
toate acestea, am parcurs împreună cu bine acest an agricol
plin de frământări, riscuri, dar
și plin de împliniri.
Graţie responsabilităţii și
hărniciei de care aţi dat dovadă,

indiferent de greutăţi, în acest
an am înregistrat rezultate
frumoase printre care menţionez
recoltă record de grâu.
Sectorul agricol contribuie
aproximativ 30% la PIB-ul ţării,
reprezentând unul din cele mai
importante sectoare ale economiei Republicii Moldova.
În calitate de ministru, Vă
asigur de tot sprijinul necesar
pentru prosperarea sectorului.
În acest an, împreună cu echipa
guvernamentală, am întreprins eforturi pentru ajustarea
legislaţiei la situaţia actuală
din sector. Cu acest prilej ţin
să menţionez în mod deosebit
lansarea procesului de achitarea a subvenţiilor pentru anul

INTENSIFICAREA RELAŢIILOR
DINTRE MOLDOVA ȘI AZERBAIDJAN
ÎN DOMENIUL AGRICULTURII

Ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare Eduard Grama a
avut o întrevedere cu Ambasadorul Azerbaidjanului în Republica
Moldova, Gudsi Osmanov, vineri,
18 noiembrie. Discuţiile oficialilor
s-au axat pe relaţiile de colaborare moldo-azere și posibilităţile
de intensificare a cooperării în
domeniul agriculturii și industriei
alimentare între cele două ţări.
Oficialii au făcut un schimb de
opinii referitor la stadiul actual al
relaţiilor bilaterale între cele două
state și au discutat teme ce vizează
perspectivele diversificării raporturilor moldo-azere.
Ministrul Eduard Grama a
accentuat necesitatea majorării
volumului schimburilor comerciale.
În acest sens, a fost solicitată asis-

tenţa Ambasadei pentru promovarea pe piatra azeră a produselor
moldovenești de calitate.
Ambasadorul Gudsi Osmanov i-a
adresat lui Eduard GRAMA felicitări
cu prilejul Zilei lucrătorului din
agricultură şi industria prelucrătoare.
Diplomatul a menţionat importanţa modernizării agriculturii
în Republica Moldova și dezvoltarea relaţiilor de colaborare între
cele două state. În acest context
Ambasador a reiterat propunerea
de a examina această întrebare în
cadrul Comisiei interguvernamentale moldo-azere ce va avea loc în
trimestrul I a anului 2017 la Baku.
În aceiași perioadă se planifică
organizarea unui Forum al oamenilor de afaceri din Moldova și din
Azerbaidjan la Baku.

curent precum și a tuturor
datoriilor pentru anii precedenţi
la achitarea compensaţiilor și a
subvenţiilor. Vom sprijini agricultorii afectaţi de îngheţurile
din această primăvară printr-un
suport financiar pentru realizarea lucrărilor fitosanitare.
Avem obiective ambiţioase
printre care vreau să menţionez
aprobarea noului Cod Funciar,
a Legii subvenţionării și a altor
iniţiative care vor contribui
la promovarea consumului de
produse agroalimentare pe piaţa
internă.
Suntem în discuţii permanente cu partenerii pentru a facilita
accesul produselor noastre pe pieţele tradiţionale precum și pentru
a descoperi oportunităţi noi.
Dragi fermieri,
Cu prilejul Zilei Noastre profesionale, Vă asigur că vom face tot
posibilul ca obiectivele din sectorul agroalimentar să fie realizate
pe deplin, astfel să participăm cu
toţii la implementarea tehnologiilor avansate și la modernizarea
sectorului.
Vă mulţumesc pentru că rezistaţi și avansaţi în activitatea
Dumneavoastră deloc ușoară.
Vă doresc sănătate, mulţi
ani rodnici, belșug si prosperare!
Sincere felicitări.
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CÂTE SUBVENŢII AU FOST DEJA
ACHITATE PENTRU ANUL 2016
Începând cu data de 17 noiembrie 2016 s-a dat start achitării
subvenţiilor aferente Campaniei de
Subvenţionare 2016. Astfel, AIPA a
efectuat până la data de 18 noiembrie plăţi în valoare de circa 100
milioane de lei pentru aproximativ
1000 de producători agricoli.
Subvenţiile au fost achitate
după cum urmează: Măsura 1.1 - 5
dosare; Măsura 1.2D – 70 dosare;
Măsura 1.2P – 169 dosare; Măsura
1.2V – 32 dosare; Măsura 1.2A – 1
dosar; Măsura 1.3 – 443 dosare;
Măsura 1.4 – 8 dosare; Măsura
1.5 – 4 dosare; Măsura 1.6 – 35
dosare; Măsura 1.7 – 122 dosare;
Măsura 1.7A – 62 dosare; Măsura
2.2 – 47 dosare; Măsura 2.4 – 16
dosare; Măsura 2.5 – 1 dosar;
Măsura 4 – 3 dosare; Măsura 5 - 2
dosare.
În urma încheierii campaniei
de recepţionare a cererilor de
finanţare au fost înregistrate
peste 4500 de solicitări de subvenţionare în sumă totală de cca
630 mil. lei. Până în prezent AIPA
a autorizat 1116 de dosare (cu
o valoare de aproximativ 137,6
mil.lei), din care 1000 de dosare
(reprezentând 100 mil. lei) au fost
deja achitate.
Amintim că recent, Guvernul a
aprobat finanţarea tuturor cererilor, inclusiv a solicitărilor care au
depășit limita Fondului de subvenţionare pentru anul în curs. În felul
acesta, Guvernul s-a asigurat că toţi
producătorii agricoli care au depus
dosare pentru subvenţii vor beneficia de sprijin din partea statului.

Notă MAIA:
Pe parcursul anului 2016, Guvernul a
efectuat plăţi în valoare de circa 600 de
milioane de lei producătorilor agricoli,
după cum urmează:
• dosare de subvenţionare depuse
până la 31 octombrie 2014, autorizate şi
neachitate;
• dosare de solicitare a sprijinului
financiar depuse, conform prevederilor
Regulamentului privind modul de acordare
a sprijinului financiar producătorilor de
fructe din 2014;
• dosare de subvenţionare depuse
până la 31 octombrie 2015, autorizate și
neachitate;
• contribuţia statului în Fondul Viei și
a Vinului;
• dosare de subvenţionare depuse
până la 31 octombrie 2015 și neautorizate,
ca urmare a epuizării mijloacelor Fondului
de subvenţionare a producătorilor agricoli
pentru anul 2015;
• dosare de subvenţionare depuse
până la 31 octombrie 2016.

ANSA ANUNŢĂ CĂ FOCARELE DE PESTĂ PORCINĂ
VOR FI LICHIDATE ÎN SCURT TIMP
După expirarea a 45
de zile de la depistarea
focarului de pestă porcină africană, Directorul
General ANSA, Gheorghe
Gaberi și Directorul General Adjunct, Vsevolod
Stamati au efectuat o
vizită în satul Moșana,
raionul Dondușeni, pentru a lua cunoștinţă de
situaţia la zi.
La faţa locului s-a
constatat că specialiștii
Direcţiei raţionale de
siguranţă a alimentelor,
precum și administraţia
publică locală și alte
organisme abilitate au
întreprins măsurile de
rigoare pentru a stopa
răspândirea maladiei. A
fost instituită carantină
riguroasă la intrările în
sate. Medicii veterinari
au efectuat de repetate
ori, cu soluţie specială
lucrări de dezinfectare în
încăperile unde au fost
întreţinute animalele
bolnave.
Dat fiind că după
expirarea termenului
prescris conform metodologiei de luptă cu

ANSA a atenţionat că
pentru a evita apariţia
noilor focare de pestă
porcină, cetăţenii nu
trebuie să cumpere carne
de porc din Ucraina. Iar
punctele de frontieră cu
ţara vecină sunt monitorizate și în continuare.
„Până acum avem
ridicate peste o tonă
de carne de porcină și

pesta porcină, n-au fost
înregistrate alte cazuri de
îmbolnăvire a animalelor,
s-a convenit, de comun
acord cu reprezentanţii
consiliului raţional de a
ridica restricţiile de circulaţie (carantina instituită
anterior), iar pentru a se
convinge că virusul pestei
porcine africane-i lichidat, în încăperi au fost
populaţi purcei sănătoși.
„Dacă totul va fi bine,
atunci vom fi convinși că
virusul a dispărut pentru
totdeauna. Asta e procedura, dacă vom reuși,
vom fi una din primele
ţări care a reușit să în-

lăture focarele definitiv",
a afirmat Directorul General al ANSA, Gheorghe
Gaberi.
Potrivit lui Vsevolod
Stamati, timp de 14 zile
animalele vor fi monitorizate, iar periodic vor fi
prelevate probe de sânge
pentru a vedea dacă
porcinele nu au contactat
virusul.
Directorul Geheral

produse derivate, care
au încercat să fie introduse în ţară de călători”,
a afirmat Directorul
General Adjunct al ANSA,
Vsevolod Stamati.
Amintim, că cele două
focare de pestă porcină
au fost depistate în satele
Moșana și Cernoleuca, la
sfârșitul lunii septembrie.
Zece porci au pierit după
ce au contactat virusul.
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FEMEILE ÎNSĂRCINATE VOR BENEFICIA
DE 16 ORE LIBERE PENTRU INVESTIGAŢII
MEDICALE, FĂRĂ REŢINERI DIN SALARIU
S-ar putea ca în timpul
apropiat gravidele angajate, să beneficieze de 16
ore libere lunar din timpul
programului de lucru,
pentru a merge și a efectua controalele medicale
necesare, fără reţineri din
salariu.
Un asemenea proiect
de lege a fost adoptat în
primă lectură în Parlament.
Gravidele vor putea beneficia de acest drept numai în
cazul în care investigaţiile
medicale nu vor putea fi
efectuate decât în timpul
programului de lucru. Pentru a confirma angajatorului acest lucru, gravidele vor
trebui să prezinte în scris
recomandările medicului
de familie sau a medicului
specialist.
Acest proiect de lege a
fost înaintat cu scopul de a
nu pune femeile gravide în
situaţia de a alege între salariu deplin și sănătatea sa
și a copilului, dar și pentru
a asigura dreptul femeilor

gravide la efectuarea investigaţiilor medicale. Despre
asta a menţionat și Liliana
Palihovici, Vicepreședinte
al Parlamentului Republicii
Moldova: „În Republica Moldova sunt frecvente cazurile
când femeile nu efectuează
examenul parental din
cauza că nu li se permite acest lucru din contul
orelor de lucru, iar dacă
o fac din contul orelor de
lucru, atunci se diminuează
salariul”.
În prezent Codul Muncii
al Republicii Moldova nu

conţine reglementări referitoare la dreptul la timp
liber pentru efectuarea
consultaţiilor și examenelor
prenatale pe durata programului normal de lucru.
Menţionăm că de acest
drept beneficiază și femeile
gravidele din România și
Marea Britanie. Tot acolo,
se optează pentru dreptul
tatălui de a însoţi partenera
la minim două controale
medicale în timpul sarcinii
cu oferirea de timp plătit de
angajator.
Sursa: odoras.md
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REGULAMENTUL CU PRIVIRE LA INDEMNIZAŢIA
DE PATERNITATE A INTRAT ÎN VIGOARE
Dreptul la indemnizaţie de paternitate
se instituţionalizează în Republica Moldova. Regulamentul cu privire la condiţiile de
stabilire, modul de calcul și de plată a indemnizaţiei de paternitate a fost publicat
în Monitorul Oficial. Această indemnizaţie
se stabilește pentru copiii nou-născuţi
începând cu data de 27 mai 2016.
Conform prevederilor legale, concediul
paternal de 14 zile calendaristice se acordă în baza unei cereri în formă scrisă, în
primele 56 de zile de la nașterea copilului și
pe perioada concediului paternal, salariatul
beneficiază de o indemnizaţie paternală,
achitată din bugetul asigurării sociale de
stat.
Reieșind din faptul că actualul cadru
normativ nu prevede mecanismul de stabilire, modul de calcul și de plată a indemnizaţiei de paternitate, aprobarea prezentului
Regulament va asigura realizarea dreptului
la indemnizaţie de paternitate.
Baza de calcul a indemnizaţiei paternale constituie 100% din venitul mediu
lunar asigurat realizat la locul de muncă
de bază în ultimele 3 luni premergătoare
lunii nașterii copilului, venit din care au fost
calculate și achitate contribuţii de asigurări
sociale. În vederea acordării indemnizaţiei
de paternitate pentru anul 2016 (din 27
mai 2016) este necesar alocarea a 30229,3
mii lei, pentru anul 2017- 51821,6 mii lei,

pentru anul 2018 - 56061,5 mii lei, precizează bani.md.
Indemnizaţia paternală se stabilește
pentru copiii nou-născuţi începând cu data
de 27 mai 2016 și se plătește o singură
dată pentru întreaga perioadă a concediului
paternal.
Răspunderea pentru corectitudinea stabilirii și calculării indemnizaţiei o poartă
Casa Naţională și casele teritoriale, în
conformitate cu legislaţia în vigoare.
Pentru stabilirea indemnizaţiei paternale se prezintă următoarele acte:
a) actul de identitate al tatălui copilului
nou-născut, în original și în copie;
b) certificatul de naștere al copilului,
înregistrat la oficiul stării civile, în original
și în copie;
c) extrasul din ordinul de acordare a
concediului paternal, în original, eliberat la
locul de muncă de bază.

REFORMA SISTEMULUI DE PENSII A FOST LANSATĂ PENTRU
CONSULTARE PUBLICĂ. CARE SUNT PRINCIPALELE PREVEDERI
Ministerul Muncii, Protecţiei
Sociale și Familiei prezintă spre
consultare publică proiectul de
lege privind reforma sistemului de
pensii. Documentul prevede modificarea sistemului de pensii actual
printr-un set de acţiuni legislative
și normative pentru a asigura un
sistem de pensii echitabil, stabil financiar, care să garanteze un trai
decent pentru fiecare beneficiar de
pensii. Proiectul de lege vine ca un
răspuns din partea autorităţilor
la problemele care pun în pericol
actualul sistem de pensionare.
Cele mai mari provocări sunt:
numărul mic al contribuabililor
și a cotelor de contribuţii sociale
la sistemul de pensii, vârsta de
pensionare diferită, îmbătrânirea
populaţiei și migraţia forţei de
muncă, condiţii inechitabile de
pensionare, economia informală și
munca nedeclarat etc.
Proiectul prevede o nouă
formulă de calcul a pensiei, pe
înţelesul tuturor, care va face
posibilă crearea unui nou serviciu
(calculatorul online), ce va oferi
cetăţenilor oportunitatea să-și calculeze viitoarea pensiei. Mărimea
pensiei va depinde de contribuţiile
achitate. Noul sistem va face ca
venitul obţinut după anul 1999 să
corespundă cu venitul care este la
moment, ceea ce, potrivit comunicatului emis de Minister, va aduce
automat la majorarea pensiei.
De asemenea, noua lege prevede

avea posibilitatea de a se pensiona înainte de termen. Persoanele
care vor continua să activeze după
stabilirea pensiei, vor beneficia de o
pensie recalculată.
Reforma sistemului de pensii va
pune semnul egalităţii între toate
categoriile de cetăţeni angajaţi în
câmpul muncii. Egalitatea presupune obligativitatea tuturor de a plăti
contribuţii de asigurări sociale.
Scutirea de la obligaţia privind pla-

trecerea graduală la vârsta de pensionare standard (pentru femei - 62
de ani și pentru bărbaţi - la 65 de
ani), cu 6 luni anual începând cu 1
ianuarie 2017. Majorarea graduală
a vârstei de pensionare și majorarea stagiului necesar de cotizare
pentru femei de la 30 ani la 33 ani,
iar pentru bărbaţi de la 33 ani la 36
ani vor.
În prezent, stagiul mediu de
cotizare al femeilor este mai mic cu
25% decât cel al bărbaţilor, drept
consecinţă femeile au o pensie mai
mică în raport cu cea a bărbaţilor.
Revizuirea graduală a stagiului
total de cotizare va înlătura această
discriminare, femeile constituind
70% din numărul beneficiarilor
sistemului de pensii.
Creșterea vârstei de pensionare pentru femei este în regim de
așteptare din 2003, iar începând
cu 1999, salariile utilizate pen-

tru calcularea bazei de salarizare
în formula pensiilor nu au fost
reevaluate sau valorizate pentru a
ţine cont de creșterea cumulativă
a salariului mediu din momentul
când salariul a fost câștigat până la
data pensionării.
Majorarea vârstei de pensionare
și respectiv a stagiului de cotizare,
va oferi cetăţenilor posibilitatea să
rămână activi în câmpul muncii.
Acest lucru înseamnă în primul
rând o pensie mai mare, dar și o
bătrâneţe activă.
În același timp, având un stagiu
de cotizare necesar, cetăţenii vor

ta contribuţiilor de asigurări sociale
pentru agricultorii neangajaţi, cât și
a angajaţilor din structurile forţă a
determinat reducerea semnificativă
a numărului de contribuabili la
sistemul de asigurări.
Prin unificarea modalităţii
de calcul a pensiilor de asigurări
sociale pentru unele categorii de cetăţeni (deputaţi, membri de Guvern,
funcţionari publici, aleși locali,
judecători, procurori) și excluderea
,,stagiului special” din sistemul public de asigurări sociale vom reduce
inechităţile din sistem.
Un alt factor care afectează

durabilitatea sistemului de pensii
este scutirea de la obligaţia privind
plata contribuţiilor de asigurări
sociale pentru agricultorii. Aceasta
a determinat reducerea semnificativă a numărului de contribuabili la
sistemul de asigurări. Așa cum un
salariat este asigurat în cazul riscurilor sociale (bătrâneţe, dizabilitate,
pierderea întreţinătorului, boală,
maternitate, accident de lucru,
deces), astfel și angajaţii structurilor de forţă, arendașii și proprietarii
de terenuri agricole, contribuind
la buget vor beneficia de aceleași
indemnizaţii și pensii.
Prima acţiune a reformei sistemului de pensii a fost susţinută
de membrii Guvernului. Datorită
aprobării proiectul de lege pentru
modificarea și completarea Legii
asigurării cu pensii a militarilor și a
persoanelor din corpul de comandă și
din trupele organelor afacerilor interne vor reduce birocraţia din sistem.
Dacă proiectul de lege va fi
aprobat de Parlament, o singură
instituţie (în loc de 6) va stabili și
va achita pensiile - Casa Naţională
de Asigurări Sociale (CNAS). Acest
lucru nu va influenţa condiţiile și
modalitatea de stabilire a pensiei pentru persoanele angajate
în structurile de forţă (MAI, MA,
SIS, CNA, DIP, SPPS) și va asigura o transparenţă în gestionarea
banilor publici. Proiectul de lege
poate fi consultat la adresa: http://
particip.gov.md/proiectview.
php?l=ro&idd=3699.
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POSIBILITĂŢI DE FINANŢARE A AFACERILOR ÎN AGRICULTURĂ,
DISCUTATE CU FERMIERII DIN RAIONUL CANTEMIR
Fiind întrebaţi care este problema cea mai stringentă în sectorul
agrar, fermierii, de obicei, răspund
într-un glas - accesarea mijloacelor de finanţare. Despre starea
în care se află la acest moment
economia din ţara noastră, dar și
sectorul agrar, se discută mult,
dar cert este că există în prezent
numeroase oportunităţi de finanţare din fonduri externe, despre
care mulţi producători agricoli nu
prea cunosc. Ce-i de vorbit – nici
despre unele condiţii, uneori chiar

horticol care doresc să investească
în utilaje și tehnologii post-recoltă.
Producătorii agricoli vor beneficia
de suport tehnic gratuit pentru
formarea grupurilor de producători,
dar și finanţare pentru aplicarea
tehnologiilor moderne post-recoltă. Cea de-a doua linie de granturi
post-investiţionale sunt destinate
managementului durabil al terenurilor. Producătorii agricultori vor
beneficia de finanţare pentru aplicarea practicilor agricole prietenoase
mediului.

de cereri de solicitare a sprijinului
financiar în sumă de 30 800 210 lei.
După numărul de cereri depuse și
suma sprijinului solicitat, raionul
Cantemir face parte dintre cele 5
raioane cu cele mai multe cereri
depuse și sume mari. Aceasta
este datorată sprijinului, acordat
producătorilor agricoli la elaborarea pachetelor de documente în
scopul obţinerii sprijinului financiar, de către Centrul de consultanţă
„Agroinform” din raionul Cantemir”
– a relatat pentru AgroMediaInform

nomiei, sau nu are deloc experienţă
și nu cunoaște procedurile necesare, la prima vedere, este destul
de dificil să obţină finanţare din
oricare surse disponibile. Și aici
informaţia este necesară ca pâinea
caldă. Se organizează diferite
seminare, mese rotunde de informare – într-un cuvânt, trebuie doar
să-ţi dai interesul. Cei care sunt cu
adevărat interesaţi, să cunoască,
precis, nu întâmpină probleme. Din
experienţa proprie, pot să spun că
există și seminare cu plată, dar
toţi finanţatorii, toate fondurile
disponibile organizează destule
întâlniri gratuite cu agricultorii.
Posibilităţi de informare există –
de am avea noi timp să participăm
la toate, ocupaţi fiind permanent
cu munca – asta este problema!
Cred că accesul la finanţare, întradevăr, este problema numărul unu
pentru agricultori! În plus, toate
acele produse de uz fito-sanitar,
îngrășămintele, sunt foarte scumpe, pe când producţia a rămas la
aceleași costuri, iar în unele cazuri

avantajoase, de creditare din
partea băncilor comerciale, dar nici
despre toate oportunităţile pe care
le oferă Fondul de subvenţionare,
adesea mulţi nu sunt informaţi
îndeajuns. Pornind de la această
idee, Asociaţia Obștească „FERMER – AGROINFORM”, din raionul
Cantemir, a organizat o masă
rotundă cu tema: ”Acces la sursele
de finanţare pentru sectorul agricol
și dezvoltare rurală”. La discuţii au
fost invitaţi membrii Cercului de
studiu comunitar, membrii Federaţiei Naţionale a Agricultorilor din
Moldova, AGROinform, producători
agricoli din raion.

Despre oportunităţi de finanţare
din partea Fondului Internaţional
pentru Dezvoltare Agricolă, fermierii de la Cantemir au aflat de la
reprezentantul Unităţii Consolidate
pentru Implementarea Programelor IFAD în Moldova. Obiectivul
programului IFAD – 6 este de a
permite antreprenorilor săraci din
mediul rural să-și sporească veniturile și să-și consolideze rezilienţa. Astfel, vor fi acordate granturi
pentru investiţiile, care vor spori
capacităţile de adaptare a întreprinderilor agricole la schimbările
climaterice, credite preferenţiale
(inclusiv granturi) pentru finanţarea
investiţiilor agricole. Scopul acestei
componente constă în îmbunătăţirea condiţiilor pentru dezvoltarea
întreprinderilor agricole, generarea
investiţiilor și majorarea veniturilor
din activitatea economică în spaţiul
rural prin dezvoltarea infrastructurii
publice rurale cu caracter economic.
Sesiunea a continuat cu informaţii despre posibilităţile pe care
le oferă antreprenorilor proiectul
INOBIZ - Promovează-ţi afacerea prin inovare, implementat de
către PNUD Moldova, care acordă
granturi pentru dezvoltarea afacerilor inovatoare pentru o creștere
economică locală durabilă, granturi
pentru întreprinderile mici și mijlocii
care doresc să realizeze inovaţii în
afacerile lor.
Și reprezentantul unei Bănci Comerciale a explicat despre condiţiile
de finanţare a producătorilor agricoli
prin intermediul creditelor.
Un subiect aparte l-a constituit
informaţia prezentată de către șefa
Secţiei teritorială Cahul a Agenţiei
pentru Intervenţii și Plăţi în Agricultură (AIPA), Dna Svetlana Manole.
”În perioada 5 august - 31
octombrie 2016, AIPA a recepţionat peste 4500 de cereri de
subvenţionare în sumă totală
de cca 630 mil. lei. Producătorii
agricoli din raionul Cantemir au
fost foarte activi și au depus 192

cred că toate oportunităţile care se
propuneau la acel moment! Unele
nu se potriveau pentru așa întreprinderi muici cum este a noastră,
pentru altele nu întruneam noi
toate condiţiile necesare.... Acum
ne gândim să ne mai extindem.
Ideea noastră a fost să construim
o seră inovativă, în care, indiferent
de condiţiile climaterice, care sunt
la noi, să creștem aceste plante,
mai exotice, ca apoi să le adaptăm
la condiţiile care sunt în apartamentele cumpărătorilor de la noi.
Știţi, atunci când aducem plantele
decorative de peste hotare, acolo
unde cresc ele, sunt alte condiţii
climaterice, iar odată procurate
și ajunse în casele noastre, ele se
ofilesc și ”nu merg”. Acum suntem
la etapa de testare a acestei sere
inovative, sperăm că în cel mai
apropiat timp vom începe explorarea ei. Deja am vândut o partidă
bună de plante.”- povestește Angela Danalachi. Antreprenoarea mai
spune că, deși avea pentru această
zi alte planuri, le-a lăsat la o parte
și a venit să afle mai multe despre
posibilităţile de finanţare: ”Vreau
să aflu despre oferte de finanţare
anume pentru femei și pentru tineri
(aici mă gândesc la copiii mei, care
au deja vârsta necesară pentru a
iniţia o afacere separat). Vrem să
facem ceva în ţara noastră, căci,
ţi se rupe inima atunci când mergi
peste hotare și vezi cât se face
acolo pentru tineri, sperăm că va fi
bine și la noi!”
Tot cu speranţa și încrederea că
se pot face lucruri bune și în ţara
noastră este și Aculina Andonii,
care are o Gospodărie Ţărănească în
satul Cîietu, Cantemir.
”M-am bucurat că în acest

Svetlana Manole.
Cei prezenţi la masa rotundă
ne-au spus că subiectele au fost
interesante și de folos.
”Am aflat multe lucruri noi, de
care chiar ne vom ghida. Pentru
mine personal a fost o noutate
faptul că se oferă granturi pentru
înfiinţarea fâșiilor forestiere de
protecţie. Chiar nu cunoșteam că
sunt posibilităţi de finanţare și
pentru asta – cu atât mai mult, la
așa sume impunătoare! Personal,
până acum am beneficiat mai mult
de finanţare din Fondul de subvenţionare în ceea ce ţine de procurarea tehnicii agricole, irigare,
procent bancar, dar și din fondurile IFAD – de asemenea - pentru
procurarea tehnicii agricole. Este
adevărat că pentru o persoană care
nu are cunoștinţe în domeniul eco-

chiar au scăzut” – ne-a spus Elena
Topciu, producător agricol din satul
Vișniovca, raionul Cantemir.
Angela Danalachi, administrează
o afacere cu plante decorative. Deși
parcă se pusese pe picioare și lucrurile mergeau binișor, când a auzit de
posibilitatea de a accesa un grant
din cadrul unui proiecte, nu a ezitat
să aplice. A câștigat proiectul, iar
acum încrederea în viitorul prosper
al afacerii sale este și mai mare.
”Cultivăm plante decorative, și
anume – lămâi, portocală, etc. Despre proiectul INOBIZ am aflat tot în
cadrul unui astfel de seminar, iar
când am înţeles că întreprinderea
noastră întrunește toate cerinţele,
am aplicat la proiect. Să știţi că
decizia nu ne-a bătut singură la
ușă, deoarece înainte de a aplica
anume la acest proiect, am studiat,

an au apărut noi oportunităţi de
finanţare din Fondul de subvenţionare pentru femei și pentru tinerii
antreprenori. Tare mult contează
tineretul! Cred că dacă statul
va susţine tinerii care doresc să
muncească acasă, satele Moldovei
nu vor dispărea de pe hartă. Sunt
pentru aceea ca mai mulţi tineri să
vină să lucreze la sat. Noi suntem
o ţară agrară, dacă vor prospera
satele, va prospera și ţara!„

Specialistul din cadrul Organizaţiei pentru Dezvoltarea sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii
(ODIMM), le-a prezentat fermierilor
oportunităţile oferite de programele implementate de ODIMM, unul
dintre care Platforma Naţională a
Femeilor din Moldova. Obiectivele
specifice ale programului ţin de
încurajarea spiritului de antreprenor
al femeilor, facilitarea comunicării și creării de parteneriate între
femei, dezvoltarea profesională și
personală a femeilor și promovarea
produselor și serviciilor companiilor
gestionate de către femei. În același
context, s-a vorbit și despre alte
proiecte, promovate de organizaţie
cu scopul de a sprijini dezvoltarea
sectorului agrar și a afacerilor în
zonele rurale, cum ar fi: PARE 1+1”;
Fondul special de garantare a creditelor; Acordul de asociere DCFTA;
Programul Naţional de Abilitare
Economică a Tinerilor si altele.
Consultanţii din cadrul proiectului Agricultura Competitivă în
Moldova (MAC-P), la fel au venit la
Cantemir cu informaţii despre programe de granturi pentru producătorii agricoli. Proiectul MAC-P a dat
startul a două programe de granturi
pentru producătorii agricoli. Prima
linie de granturi este orientată spre
grupurile de producători din sectorul

NOTĂ: Mese rotunde la subiectul
”Acces la sursele de finanţare pentru
sectorul agricol și dezvoltare rurală” se desfășoară periodic în toate
regiunile ţării, sub egida Organizaţiilor
Regionale ale Federaţiei Naţionale a
Agricultorilor din Moldova AGROinfom.
S.V.
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NUCILE SAU SCUMPIT ÎN ANUL CURENT
În acest an miezul de
nucă este cu 15% mai
scump. Experţii explică
acest lucru prin randamentul
scăzut al pomilor, care în
primăvară au fost afectaţi de
îngheţ, iar vara -de secetă.
Un kilogram de nuci decojite costă pe pieţele din ţară
începând de la 80,00 și până
la 180,00 de lei, în funcţie de
mărimea, culoarea și gustul
miezului. Comparativ cu anul
trecut, în acest an preţurile
au crescut în mod semnificativ. Micii producători care
vând miez de nucă în vrac,
spun că și ei beneficiază de
pe urma creșterii preţurilor.
De altă parte, cumpărătorii
locali sunt nemulţumiţi dec
astfel de preţuri, cu toate

că preţurile usturătoare nu-i
împiedică să cumpere miez
de nucă, atunci când chiar au
nevoie de el.
Reducerea producţiei de
nuci pla scară globală este la
mâna producătorilor locali,
exportatori de marfă în

străinătate. Cele mai multe
nuci ajung pe piaţa europeană, unde acestea sunt la
mare căutare. Anul trecut,
s-au înregistrat cele mai mari
preţuri din ultimii zece ani aproximativ 10,00 euro/kg.
Aproape întreaga pro-

ducţie de nuci din RM este
exportată, deoarece cererea
este scăzută în pe piaţa
autohtonă. În ţară rămâne
destul de puţin produs, la fel
ca în anii precedenţi.
Pe piaţa din Cantemir
miezul de nucă se vinde la
preţ de 180,00 - 200,00 lei/
kg, iar la Comrat, un pic mai
ieﬅin – 160,00 - 180,00 lei/kg.
Miezul de nucă este bogat
în vitamina E, care este de
ajutor pentru buna funcţionare a sistemului cardiovascular. În plus, consumul regulat
de nuci întărește sistemul
imunitar și ajută la prevenirea accidentului vascular cerebral și a diabetului zaharat.
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PIAŢA PRODUSELOR
AGRICOLE
LA UNGHENI
Anul acesta a fost unul specific pentru agricultori. În pofida condiţiilor climaterice drastice din vara
acestui an, piaţa agricolă este îndestulată cu produse
alimentare în sortiment larg și de calitate înaltă. Iar
cel mai însemnat este faptul că pe piaţa din Ungheni,
spre exemplu, predomină produsele autohtone, care
sunt comercializate de către producători mici și mijlocii din raion, dar și raioanele învecinate.

Sursa: AGROinform,
Cantemir

LOTURI MARI DE MERE PE PIAŢĂ

Actualmente, merele au fost și
rămân în continuare printre cele mai
solicitate și mai frecvente produse agricole, expuse pe piaţa angro din Bălti,
satisfăcând deplin cerinţele consumatorului. Conform rezultatelor monitorizării, la mijlocul lunii noiembrie, la piaţa
din Bălţi a fost observată o creștere a
ofertei de mere. Mai activi pe piaţă au
devenit înșiși producătorii agricoli. Toată producţia este de origine autohtonă,
crescută în raioanele de nord și în jur
de 70% din aceasta este comercializată
chiar de producători, fără intermediari.

Producătorii de mere din satul Grimancăuţi, raionul Briceni, prezenţi pe
piaţa din Bălţi spun că în ultimul timp
tot mai mulţi agricultori ies la piaţă cu
merele, deoarece numărul de TIR-urilor
care cumpără producţia de mere din
localitate pentru export s-a redus de la
o vreme. Intermediarii prezenţi pe piaţă
dispun de mere de o calitate mai înaltă
decât cele propuse de producători,
fiindcă aceștia cumpără producţia de la
diferite depozite de păstrare din ţară,
aceasta fiind deja sortată și calibrată.
Actualmente, în dependinţă de calitate,

calibru și soi, pe aceasta piaţă la mere
s-au înregistrat preţuri cuprinse între
3,50 și 12,00 lei/kg. Cele mai solicitate
de către consumatori sunt soiurile
Richard, Jonagold, Champion, Idared,
Golden, Florina și Renet Simirenco. Preţurile la mere vândute de către intermediari sunt cu 15-20% mai mari faţă
de cele comercializate de către producători. În ansamblu, preţurile actuale
sunt la același nivel faţă de perioada
similară a anului 2015, cu mici devieri.
Aici menţionăm că în multe gospodării
agricole, livezile au fost afectate de
temperaturile joase din luna martie a
anului curent.
Merele sunt comercializate la
toate pieţele agricole monitorizate.
La Edineţ, preţul la mese cuprinde
intervalul de la 3,00 până la 8,00 lei/
kg, la Chișinău, de la 4,00 până la 10,00
lei/kg, iar la Ungheni, merele sunt cele
mai scumpe și se vând cu 6,00 și chiar
12,00 lei/kg.
Conform www.agroserver.ru, merele
crescute în Republica Moldova sunt
foarte solicitate pe piaţa agricolă din
Moscova. Astfel, în dependinţă de calitate și calibru, soiul Golden se comercializează la preţul cuprins în intervalul
de la 33,00 până la 55,00 RUB/kg, iar
Florina - 45,00 RUB/kg.
Sursa: AGROinform, Fălești

Producătorii sunt
mulţumiţi de preţurile la
produsele agricole, care
s-au stabilit pe piaţă.
Comparativ cu perioada
similară a anului precedent la unele produse,
preţurile au rămas la
același nivel – cum ar
fi castraveţii, ridichea
neagră, usturoiul,
merele de soiul Idared,
Golden, Richard. La alte
produse, preţurile s-au
micșorat: de exemplu –
la cartofi – cu 43%, la
ceapă – cu 56%, ciupercile s-unt mai ieftine cu
13%, dovleceii – cu 34%,
morcovul și roșiile – cu
câte 25%, varza albă –
cu 50%, strugurii albi și
roșii – cu 34%. Ardeiul
dulce la acest moment
se vinde la un preţ mediu de 8,00 lei/kg și este

crescut de legumicultorii
din raionul Ungheni.
În aceiași perioadă a
anului trecut ardeiul se
vindea cu 45,00 lei/kg
și era tot de import. De
altă parte, producătorii
spun că nu sunt prea
mulţumiţi de volumele
vânzărilor, ei susţin că
sunt mici dar stabile.
Mulţumiţi sunt însă
legumicultorii, care
cresc legume în sere. Pe
parcursul sezonului au
comercializat legume la
un preţ satisfăcător.
Rezervele de produse
la producători sunt pe
sfârșite. Odată cu majorarea volumului produselor de import vor crește și
preţurile.
Sursa: AGROinform,
Ungheni

CARTOFUL  ALIMENT DE BAZĂ ȘI SURSĂ DE ENERGIE
Cartofii fac parte din
alimentele de bază, fiind cultivaţi în lumea întreagă, unde
77% din compoziţia acestora
este apa, restul – vitamine ca
B1, B12, B3, B6 și vitamina
C, dar și fier, magneziu și
potasiu.
Potrivit producătorilor
agricoli din raionului Cantemir
prezenţi pe piaţă, plantaţiile
de cartofi din zonă și în anul

curent au fost afectate puţin
de secetă. În această perioadă, cartofii sunt vânduţi la
preţ de la 4,00 până la 6,00
lei/kg pe piaţa din Cantemir.
Cu preţ mai mare se vând
cartofii de import - din Polonia și Belarus. Majoritatea
producătorilor agricoli locali
care cultivă cartofi își vând
producţia la preţurile minime
de la 4,00 până la 5,00 lei/
kg. Comparativ cu aceiași

perioadă a anului precedent,
preţurile actuale sunt aproximativ la același nivel.
Piaţa din Cantemir continuă
să fie inundată de loturi mari
de cartofi, iar cei de origine
autohtonă constituie în jur de
70 - 75%. În ultima perioadă
fiind în creștere cantităţile de
cartofi importate.
Cartofii se găsesc în comerţ
la toate pieţele monitorizate,
la Cahul preţul de vânzare este

de 4,00 - 5,00 lei/kg, la piaţa
din Comrat, cartofii se vând la
preţ de la 4,00 la 6,00 lei/kg, la
piaţa din Chișinău, se vând de
la 3,50 până la 6,00 lei/kg. În
România, jud. Cluj cartofii costă 1 RON/kg sau echivalentul a
4,70 MDL/kg. Pe toate pieţele,
preţul depinde de soi, calitate
și mărimea cartofului.
Sursa: AGROinform,
Cantemir
Potrivit materialelor oferite de Sistemul Informaţional de Marketing AGRAVISTA.MD
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EUROSTAT: PRODUCŢIA AGRICOLĂ DIN UNIUNEA EUROPEANĂ
Franţa, Italia, Germania,
Spania , Marea Britanie, Olanda, Polonia și România au
înregistrat anul trecut cea mai
ridicată valoare a producţiei
agricole din Uniunea Europeană, arată datele recente
publicate de Oficiul European
de Statistică (Eurostat). Valoarea totală a producţiei
agricole s-a ridicat la 411,2
miliarde de euro, la preţurile
de bază din 2015, în scădere cu
1,8% faţă de 2014.

Cu 75,2 miliarde de euro (sau 18%
din totalul UE), Franţa are cea mai
ridicată valoare a producţiei agricole
din Uniunea Europeană. Este urmată
de Italia (55,2 miliarde de euro, sau
13% din totalul UE), Germania (51,5
miliarde de euro, sau 13% din totalul
UE), Spania (45,5 miliarde de euro,
sau 11% din totalul UE), Marea Britanie (29,6 miliarde de euro, sau 7% din
totalul UE), Olanda (26,7 miliarde de
euro, sau 6% din totalul UE), Polonia
(22,3 miliarde de euro, sau 5% din
totalul UE) și România (15,5 miliarde

de euro, sau 4% din totalul UE).
La polul opus se află Malta (0,1
miliarde de euro) și Luxemburg (0,4
miliarde de euro).
În 2015, comparativ cu 2014, cea
mai mare creștere a valorii producţiei
agricole din Uniunea Europeană s-a
înregistrat în Letonia (8,8%), Lituania (5,9%) și Cipru (4,7%), iar cel mai
semnificativ declin în Luxemburg
(minus 9,9%), Slovacia (minus 9,7%),
Cehia (minus 8,6%), Germania (minus
7,8%) și România (minus 7,4%).
Sursa: ec.europa.eu/eurostat/

ÎN 2017 ŢĂRILE DIN UE
”PACHETUL PRIVIND LAPTELE”
VOR AVEA MAI MULŢI BANI CONSOLIDEAZA POZITIA PRODUCATORILOR
DE LAPTE DIN UNIUNEA EUROPEANĂ
PENTRU PROMOVAREA
PRODUSELOR AGRICOLE
In 2017, producătorii din UE vor
beneficia de un buget
majorat pentru a
promova produsele
agricole ale Uniunii în
interiorul și în afara
acesteia și pentru a
găsi în continuare
noi pieţe. Comisia
Europeana a adoptat
strategia 2017 de
promovare a produselor agricole
ale Uniunii, cu un buget total
de 133 de milioane EUR (faţă
de cele 111 milioane EUR disponibile în 2016). Această sumă va
cofinanţa o serie de programe
care vor viza, în majoritatea lor,
regiuni și ţări terţe, precum China, Orientul Mijlociu, America de
Nord, Asia de Sud-Est și Japonia.
Această orientare dă un nou
impuls ofensivei diplomatice lansate de comisarul Hogan la începutul acestui an, al cărei obiectiv este
găsirea de noi pieţe și sprijinirea
consumului de produse ale Uniunii
în străinătate.
Cel târziu în ianuarie 2017 va
fi lansată o cerere de propuneri
pentru a beneficia de bugetul de
promovare pentru 2017. Organizaţiile interesate pot prezenta
propuneri, iar campaniile lor, care
se desfășoară de obicei pe o perioada de trei ani, vor fi cofinanţate de
Comisia Europeana în proporţie de
70-85 %.
Campania de promovare din
2016 își urmează cu succes cursul:
campaniile selectate (60 de programe unice și 6 programe multinaţionale) au un domeniu de aplicare
mai divers și mai larg ca niciodată.
Într-adevăr, aceste campanii acoperă 32 de ţări terţe, faţă de cele
23 de anul trecut, iar în cele mai
importante doua destinaţii, SUA si
China, ele se extind mult dincolo
de cele mai vizate zone, New York
si Beijing. Produsele cele mai promovate de campanii vor fi fructele
si legumele (30 % din programe),
urmate de carne (17 %) și de produsele lactate (15 %). Acest lucru

reflectă importanţa politicii de promovare pentru sprijinirea sectoarelor care se confruntă cu situaţii
dificile pe piaţă, cum ar fi sectorul
lactatelor și al cărnii de porc.

CONTEXTUL PROGRAMULUI
DE PROMOVARE 2017
Pentru programul de promovare de anul viitor sunt prevăzute
o serie de modificări. Pe lângă un
buget majorat pentru 2017, pentru
acţiunile de promovare gestionate
direct de Comisie, (de exemplu,
pavilioanele Uniunii la târgurile
din tari terţe, misiunile la nivel
înalt) va fi disponibila o suma
suplimentara de 9,5 milioane EUR.
Aproximativ 63 de milioane EUR
au fost alocate pentru programe de
promovare pe pieţele ţărilor terţe.
Planul pune încă o data accent
pe produsele reglementate prin
sistemele de calitate ale UE, din
regiunile ultraperiferice și provenind din producţia ecologica, dar
include și elemente specifice pentru
sectoarele afectate de dificultăţi pe
piaţă, cum ar fi produsele lactate
si carnea de porc si de vita. De
asemenea, este disponibilă o sumă
suplimentară de 4,5 milioane EUR
pentru sectoarele care se confrunta cu crize neprevăzute. Un
alt element nou pentru 2017 este
alocarea unei sume de 15 milioane
EUR pentru programele de promovare care contribuie la creșterea
nivelului conștientizare cu privire
la agricultura sustenabilă și la
rolul agriculturii în combaterea
schimbărilor climatice pe piaţa
internă.
Sursa: gazetadeagricultura.ro

Comisia Europeana a
publicat la sfârșitul lunii
noiembrie cel de-al doilea
raport privind funcţionarea
așa-numitului „Pachet privind
laptele”, care reprezintă o
serie de măsuri lansate încă
în 2012 pentru a consolida
poziţia producătorilor europeni
de lactate în cadrul lanţului de
aprovizionare. Raportul arată
că, după trei ani de punere în
aplicare, fermierii europeni
folosesc din ce în ce mai mult
instrumentele oferite de pachetul privind laptele, precum
negocierile colective de clauze
contractuale prin intermediul
organizaţiilor de producători
sau utilizarea contractelor
scrise.
Măsura care permite
negocierea colectiva este

concepută astfel încât sa consolideze puterea de negociere
a producătorilor de lapte, în
timp ce contractele scrise oferă
fermierilor transparenta sporita
și o mai bună trasabilitate.
Iniţial, raportul trebuia sa
fie publicat in 2018, dar, având
în vedere dificultăţile persistente din sectorul produselor
lactate, comisarul UE pentru

agricultură, domnul Phil Hogan,
a decis să devanseze publicarea
raportului, astfel încât să fie
publicat la sfârșitul anului 2016.
Raportul examinează și
posibilităţile suplimentare pe
care le au fermierii producători
de lactate. De exemplu, el evidenţiază potenţialul a două instrumente-cheie ale Pachetului
privind laptele – organizaţiile de

producători (OP) și negocierile
colective – care nu sunt încă
valorificate pe deplin de către
statele membre, de organizaţiile
de producători și de agricultori,
și schiţează diferitele modalităţi
de creștere a eficacităţii lor, atât
la nivelul UE, cât și la nivelul
statelor membre. În particular,
statele membre sunt încurajate
să ia măsurile necesare pentru
a stimula înfiinţarea unor organizaţii de producători care să
întreprindă acţiuni colective ce
depășesc negocierea colectiva, crescând astfel ponderea
producătorilor în cadrul lanţului
de aprovizionare cu lapte. În
afara acestor recomandări, ar
trebui să se ia în considerare
extinderea rolului Organizaţiilor
interprofesionale .
Sursa: gazetadeagricultura.ro

GRIPA AVIARĂ SE EXTINDE ÎN EUROPA
Virusul H5N8 are în prezent o
tendinţă puternică de a se răspândi,
avertizează experţii în agricultură. Agentul patogen a fost detectat
în 10 state germane, precum și în
Danemarca și Elveţia. De când a
fost detectată pentru prima dată în
Germania la începutul lunii noiembrie, o tulpină a virusului aviar se
răspândește rapid în Germania și în
Europa, a avertizat miercuri Institutul
Friedrich Loeﬄer, care este însărcinat cu probleme legate de sănătatea
animalelor, iar conform Organizaţiei
Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie și
Agricultură (FAO), epidemia de gripă
aviară a început în urmă cu două luni
și va continua să ameninţe UE până în
primăvara anului viitor.
Comparativ cu răspândirea tulpinei
H5N1 a virusului aviar care a lovit
fermele avicole în urmă cu 10 ani, rata
actuală a infecţiilor este foarte ridicată.
Boala se răspândește rapid de la păsările sălbatice la păsările domestice ţinute
în șură.
Experţii sugerează că boala s-ar
putea de asemenea răspândi de către
animale prădătoare care ucid păsări
sălbatice infectate. Virusul H5N8, despre care cercetătorii sugerează că nu
este periculos pentru oameni sau alte
mamifere, precum pisici și câini, a fost
detectat în 10 state germane de când a
fost raportat iniţial în 8 noiembrie. Unele

prezenţa virusului, subtipul H5N8, a
anunţat, luni, Autoritatea Naţională
Sanitară Veterinară și pentru Siguranţa
Alimentelor din România. Cu toate
acestea, ANSVSA, dă asigurări că în
prezent, România nu înregistrează nicio
suspiciune de apariţie a gripei aviare
în populaţia de păsări domestice și
sălbatice
Infecţia cu H5N8 a fost pentru prima
dată descoperită la graniţa ruso-mongolă în luna iunie, apoi au fost raportate
cazuri în Europa, Iran și Israel.

autorităţi regionale au interzis deja
transportarea puilor, raţelor, gâștelor și
curcanilor dincolo de graniţele statelor
respective.
Organizaţia Mondială a Sănătăţii
Animalelor (OIE) a solicitat celor 180 de
state membre, printre care se numără și
România, să sporească măsurile de biosecuritate la ferme, pieţe și în comerţul
cu păsări, pentru a limita răspândirea
gripei aviare.
NOTĂ: Săptămâna trecută, în ţara
vecină, România (și anume la Constanţa), a fost găsită o lebădă moartă,
iar analizele de laborator au confirmat

NOTĂ: Cu referire la Gripa aviară (Influenta Aviara) boala infecţioasă a
păsărilor cauzată de mutaţia virusului
gripal de tip A, subtipurile H5 si H7.
Boala a fost descoperită acum mai mult
de 100 de ani în Italia și s-a răspândit
în întreaga lume, fiind predispuse la
infecţie cu gripa aviara toate speciile de
păsări domestice și sălbatice. Pasările
migratoare (raţele sălbatice, în mod
special) sunt sursa naturală de gripa
aviară, ele fiind și cele mai rezistente
la infecţie. Pasările domestice, inclusiv
găinile si raţele, sunt deosebit de predispuse la epidemii de gripă aviară cu final
fatal. Boala se manifesta prin tulburări
digestive, respiratorii și nervoase, tabloul clinic fiind dependent de tipul de virus,
specia de păsări, vârsta și condiţiile de
întreţinere.
Surse: gazetadeagricultura.ro;
agerpres.ro

TEHNOLOGII

 nr. 20 (216)
2 decembrie 2016

11

CEA MAI IEFTINĂ SOLUŢIE PENTRU
RECICLAREA DEȘEURILOR DIN LIVADĂ
După curăţatul crengilor din livezi, agricultorii se confruntă cu problema crengilor rămase. Întrebarea lor este
ce să facă cu ele? Vor fi adunate cu tractorul la capătul
rândului și apoi arse, astfel poluând atmosfera? Sau le
vor toca cu ajutorul unui tocător cu ciocane și vor cheltui
pentru aceasta multă motorină pentru a obţine curat în
livadă?
Compania Ozonteh IMPEX S.R.L. Vă prezintă o a treia
soluţie, care pare a fi cea mai raţională. Este vorba despre
un mărunţitor de crengi cu numele PIRANIA. Folosirea
acestui utilaj permite colectarea crengilor restante din
curăţitul copacilor din livezi și păduri, resturi pe care în
general nu le folosește nimeni, și asta, în mod operativ, cu
sinecosturi mici de operare.
PRINCIPIUL DE LUCRU CU ACEST UTILAJ
ESTE FOARTE SIMPLU:
– La curăţirea copacilor crengile trebuie să fie aranjate
cât de cât, pentru ca ulterior să poată fi ușor luate una
după alta.
– Tractorul se apropie de grămadă și un muncitor
încarcă în mărunţitor creangă după creangă.
– Productivitatea utilajului de mărunţit prezentat este
foarte mare, de până la 5 metri cubi pe oră.
– Tocătura rezultată este în formă de bucăţi mari, circa
12 cm lungime și este colectată direct în saci.
– Ulterior, sacii sunt încărcaţi în tractor și transportaţi
la depozitare și uscat. În sezonul rece poate fi folosită pentru a face focul în sobă fără ca să cumpăraţi lemne sau
să achitaţi pentru gaz. Cu doar 2 litri de motorină utilajul
PIRANIA poate toca până la o tonă de crengi.

TIPURI:
• După tractor
• Cu electromotor 11kw
• KOMBI (tractor + electromotor 11kW)
• După tractor compact
• Cu motor cu ardere KOHLER
22 HP

DATE TEHNICE:
• Lungimea : 1 780 mm Lăţimea : 1 120 mm
• Înălţimea : 1 650 mm
• Greutatea (modelul după
tractor) : 155 kg
• Greutatea (cu electromotor)
: 275 kg
• Diametrul maxim al materialului spre mărunţit: 70 mm
• Mărimea fărâmiţăturilor: 30
- 50 mm;
• Productivitatea : 2m cubi/h

De altfel, compania Ozonteh IMPEX S.R.L. pune la dispoziţia cumpărătorilor mai multe tipuri
de mărunţitoare de crengi. Utilajul poate fi achitat în rate fără % suplimentare. De asemenea,
managerii din cadrul companiei oferă soluţii și privind piaţa de desfacere a mărunţișului de
crengi, obţinut în urma folosirii acestor utilaje.

ACEST MĂRUNŢITOR ESTE FOARTE
INTERESANT PENTRU CĂ:
– Mărunţește crengi până la 7-8 cm în diametru, inclusiv ramificaţii – deci poate toca tot deșeul din livezi și
pădure, pentru că ce este mai gros de 8 cm nu mai socotit
deșeu ci crengi, iar oamenii și așa le colectează.
– Mărunţește crengile în bucăţi mari – ce permite folosirea lor direct ca lemn de foc, în același timp utilajul are
și productivitate mare de lucru, circa 5 metri cubi pe oră.
– Pentru o oră de lucru – un tractor consumă circa 2 litri de motorină, pe o zi de lucru consumă 20 litri, inclusiv
motorina pentru transport, iar timp de o zi de lucru poate
colecta circa 40 metri cubi de marunţitură de crengi.

PENTRU INFORMAŢII SUPLIMENTARE CONTACTAŢI:

12

SĂNĂTATE / STIL DE VIAȚĂ

 nr. 20 (216)
2 decembrie 2016

PRIMUL CAZ DE GRIPĂ DIN ACEST SEZON,
ÎNREGISTRAT ÎN MOLDOVA
Primul caz de gripă din acest sezon a fost înregistrat
în Moldova. Potrivit Centrului Naţional de Sănătate Publică, boala a fost depistată la o fetiţă de șase ani din Capitală.
Totodată, pe parcursul săptămânii trecute, au mai fost înregistrate 6361 cazuri de infecţii acute ale căilor respiratorii
superioare și 733 cazuri de infecţii respiratorii acute severe
spitalizate.
Pentru a evita infectarea
cu virusul gripal, medicii ne
sfătuiesc să purtăm mască de
protecţie, să evităm locurile
aglomerate și să consumăm
mai multe fructe și legume.
Totodată, la apariţia
primelor simptome ale bolii
este recomandat să evităm
automedicaţia și să ne adresăm specialiștilor.
Potrivit statisticii, anul
trecut, din cauza complicaţiilor provocate de virusul gripal, 20 de oameni au murit.
În total, au fost înregistrate
peste 900 de cazuri de gripă
și aproximativ 154.000 de
infecţii respiratorii.

GRIPĂ SAU INFECŢIE
RESPIRATORIE?
Deși, la prima vedere, răceala și gripa au manifestări
comune, fiecare are particularităţi ce le diferenţiază una
de cealaltă. Dacă cunoaștem
care este diferenţa dintre
acestea și cum ne putem pro-

teja putem lua din timp măsurile corecte de combatere și
diminuare a simptomelor.
Principalul mod de
diferenţiere a răcelii și gripei
constă în faptul că cea dintâi
afectează pe o durată mai
scurtă și întru- un mod mai
puţin agresiv organismul
decât gripa, care are o durată
de manifestare lungă și poate
prezenta episoade severe de
afectare a organismului.
De foarte multe ori, tusea, strănutul sau durerile în
gât nu ne pot indica decisiv
dacă este vorba despre o
gripă sau o simplă răceală.
Totuși, principalele simptome
care fac diferenţa între cele
două afecţiuni sunt:
• În cazul răcelii aceasta debutează cu stări
de oboseală, strănut, dureri
de cap și de gât, urmate de
creșterea consistentei mucozităţilor nazale și modificări
de culoare a pielii, care capătă un aspect palid.
• În cazul gripei - debutul este brusc și violent.

Febra, de 39 - 40 de grade,
este deseori însoţită de stări
de oboseală, tuse uscată,
frisoane, dureri puternice de
cap, dureri oculare și roșu în
gât. Febra poate dura de la
3 până la 5 zile. Tusea este și
ea prezenta și poate avea o
durată de manifestare până
la două luni, persistând chiar
și după dispariţia celorlalte
simptome. Durerile musculare sunt mult mai acute decât
în cazul răcelii, iar frisoanele
sunt însoţite de dureri abdominale și ale oaselor, precum
și senzaţie de usturime a
ochilor. Stările de greaţă și
vomă sunt, de asemenea,
asociate gripei, iar în cazuri
grave acestea pot evolua și în
alte probleme gastro-intestinale.
În afară de contextul
simptomatologic, diferenţele dintre cele două tipuri
de afecţiuni se extind și la
circumstanţele exterioare
organismului:
- Răceala și gripa sunt
provocate de factori diferiţi - astfel, răceala este cel
mai adesea determinată de
rinovirusuri, care afectează
nasul, gâtul sau căile respiratorii superioare. Acestea sunt
mai puţin puternice decât
virusul gripal, care poate proveni în urma unor epidemii.

- Perioada anului în
care ne aflăm - de obicei,
răceala poate fi contactată
pe tot parcursul anului, în
special vara. Gripa, în schimb,
este mult mai des întâlnită
în intervalul noiembrie februarie deoarece sistemul
imunitar este sensibil în
timpul sezonului rece și organismul necesită o îngrijire
mai atentă.
Deși tratamentele prescrise se diferenţiază conform
simptomelor pacientului, tipului de infecţie respiratorie
și în funcţie de modul în care
tusea se manifestă, toate
tipurile de terapie trebuie să
acţioneze în mod esenţial ca
un antispastic, un antiinfla-

“ACEEAȘI SUBSTANŢĂ ACTIVĂ!
DE CE ACHITAŢI MAI MULT?”
Adesea, când mergem la o
farmacie pentru a procura medicamentele prescrise de doctor,
ne punem mâinile în cap când
vedem preţul acestora. Totuși,
”mai scump” nu înseamnă neapărat ”mai bun”! Preţul variază
în funcţie de producător, iar dacă
mai pui pe lângă aceasta și un
ambalaj modern și o denumire
”deocheată” marketingul și-a făcut treaba – avem un preţ dublu
sau chiar triplu faţă de medicamentele cu aceeași substanţă
activă dar care au avut parte de
mai puţină publicitate.
Pornind de la ideea că
cetăţenii pot solicita în farmacii
întreaga gamă de medicamente
cu aceeași substanţă activă și
să aleagă preparatul la preţul
cel mai convenabil, Ministerul
Sănătăţii în comun cu Agenţia
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale și Compania Naţională de Asigurări în Medicină au
lansat o campanie de informare
cu genericul “Aceeași substanţă
activă! De ce achitaţi mai mult?”
Conform Ordinului Ministerului
Sănătăţii cu privire la prescrierea
și eliberarea medicamentelor,
medicii prescriu medicamentele
pe baza substanţei active, care se
regăsește în mai multe preparate
sub diverse denumiri comerciale
și la preţuri diferite. Prin urmare,
este important ca pacienţii să
cunoască opţiunile de tratament

disponibile în farmacii și să poată
face o alegere informată.
”Pacienţii trebuie să fie
informaţi că anume substanţa
activă este principalul component
al medicamentului, care tratează
boala, iar denumirea comercială
sau marcă acestora nu are nici o
importanţă. Scopul nostru comun
este să intensificăm informarea
și controalele în acest sens.
Avem planificate întruniri informative cu lucrătorii medicali și
farmaciștii pentru a-i îndemna să
anunţe pacienţii despre posibilitatea de a alege medicamentul
avantajos”, a declarat viceministrul Sănătăţii, Liliana Iașan.
Un alt obiectiv al campaniei îl
constituie informarea consumatorilor cu privire la medicamentele
generice, care, la fel, pot genera

economii semnificative, fără a se
face vreun compromis la nivelul
calităţii.
”Produsele generice sunt cu
25% mai ieﬅine decât produsele
originale din cauza faptului că
mai multe companii farmaceutice
pot fabrica aceleași preparate
generice sub diferite denumiri
comerciale. Pentru a putea obţine
autorizarea de punere pe piaţă,
companiile farmaceutice trebuie
să demonstreze că sunt îndeplinite criteriile internaţionale și naţionale privind calitatea, siguranţa și
eficienţa medicamentelor. Aceste
produse sunt supuse controlului
calităţii în laboratoarele Agenţiei Medicamentului”, a declarat
Vladislav Zara, directorul general
al Agenţiei Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale.

Campania va cuprinde o serie
de acţiuni de informare, în presă
dar și promovare directă către
pacienţi în instituţiile medico-sanitare publice.
„Drept rezultat al campaniei
așteptăm ca cheltuielile cetăţenilor pentru medicamente să
fie mai mici, iar toate reţetele
pentru preparatele farmaceutice
să fie prescrise în baza denumirii
comune internaţionale, adică a
substanţei active. La rândul său,
cetăţeanul să poate face o alegere
conștientă ”, a subliniat Dumitru
Parfentiev, directorul general al
CNAM.
În Moldova sunt autorizate
5.608 de denumiri comerciale
ale medicamentelor, în diverse
forme și doze, dintre care 876
sunt originale, iar celelalte 4.732
– generice.
Fiecare lot de medicamente
destinat pentru plasarea pe piaţa
farmaceutică este supus controlului calităţii. De exemplu, anul
trecut au fost verificate peste 35
de mii de loturi de medicamente,
61 fiind rebutate, iar în perioada
ianuarie - august 2016 controlului
calităţii au fost supuse peste 23
de mii de loturi, iar în 48 de cazuri
s-a adeverit că medicamentele nu
corespund cerinţelor.
Campania de informare “Aceeași substanţă activă!
De ce achitaţi mai mult?” se va
desfășura în perioada 18 noiembrie 2016 – 31 martie 2017.

mator pentru căile respiratorii și un emolient pentru
fluidizarea secreţiilor nazale.
Astfel de produse naturiste sunt cele pe bază de ulei
de eucalipt, rădăcină de
lemn dulce și ulei de mentol,
substanţe care au acţiune
puternic curativă pentru toate afecţiunile asociate cailor
respiratorii: bronșite, faringite, laringite, sinuzite, astm
bronhic sau pneumonii și are
în componenţă ingrediente
naturale cu acţiune specifică:
• uleiul de eucalipt are
efect antiinflamator, antimicrobian, analgezic și
de stimulare a sistemului
imunitar;
• rădăcina de lemn dul-

ce are o acţiune expectorant,
antispastica și antiinflamatoare;
• uleiul de mentol este
eficient în creșterea anticorpilor din organism și
combaterea infecţiilor, ajuta
la reducerea febrei, are efect
antispastic, antiinflamator și
de calmare a tusei.
Acţiunea sinergică a
acestor componente naturale
asigura fluidizarea secreţiilor
bronhice, reduce inflamaţia,
ajută la expectoraţie, calmează accesele puternice de tuse
și întărește sistemul imunitar
în fata complicaţiilor asociate
maladiilor respiratorii.
Sursa: csid.ro

A ÎNCEPUT POSTUL
CRĂCIUNULUI
În acest an Postul Crăciunului, sau al Nașterii Domnului a
început pe 28 noiembrie și se
va ţine până pe 6 ianuarie.
Postul înseamnă abţinerea
de la mâncarea “de dulce” –
carne, lapte, ouă, dar și faptul
că omul vede în el mai mult

din crupe de porumb și varză
acră. Se pregătesc și alte feluri
de borșuri: cu fasole, cu varză,
cu mazăre, cu cartofi, etc; diferite feluri de bucate din fasole:
fierte cu ceapă, prăjite, făcăluite
cu usturoi.
Sunt nelipsite și vărzările

decât trupul și încearcă să fie
mai bun și fără păcate.
Pe toată perioada Postului
Crăciunului există dezlegări la
pește sâmbătă și duminica. De
asemenea, în zilele de luni,
miercuri și vineri, se postește
fără untdelemn și vin.
Potrivit credinţei ortodoxe,
postul nu este doar o abţinere
de la anumite alimente, ci și
un prilej de rugăciune și bună
cuviinţă.
În postul Crăciunului, de
obicei se prepară: „Borș gros” –

cu bostan, cu varză, turtele cu
mac, colţunașii cu cartofi, cu
varză, dar și turtele cu mac.
Se mănâncă de sec și în
ziua din Ajunul Crăciunului și
anume din cele mai arhaice,
mai tradiţionale bucate din
roadele pământului în speranţa de a avea roade bogate în
anul care vine. Se pregătesc
bucate din acele cereale,
legume, fructe, pe care le
cultivă: grâu, bob, năut, varză,
mazăre, cartofi, mere, pere,
prune etc.
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ÎN PREMIERĂ LA IAȘI SA DESFĂȘURAT
EXPOZIŢIA ”FABRICAT ÎN MOLDOVA”

În perioada 25-17 noiembrie, la Iași, si-a
desfășurat lucrările Prima ediţie a forumului economic „Fabricat în Moldova“. Circa
70 de companii autohtone din domeniul
industriei alimentare, textilă, construcţiilor
etc. și-au expus produsele la Palas Mall.
Evenimentul a avut drept scop crearea
condiţiilor favorabile pentru susţinerea
producătorului autohton și promovarea
imaginii Republicii Moldova în ţara vecină,
România.
Prezent la inaugurarea expoziţiei, Sergiu
Harea, președintele Camerei de Comerţ

și Industrie a R. Moldova a menţionat că:
„Cooperarea Republicii Moldova cu România se înscrie în parametrii unei relaţii de
bună vecinătate, acestea fiind influenţate de
două categorii de factori: cadrul european și
contextul geopolitic internaţional precum
și nivelul contactelor bilaterale și preferinţele naţionale ale statelor.” De asemenea,
președintele a mai adăugat că acest eveniment permite agenţilor economici autohtoni să penetreze noi pieţe românești, să-și
promoveze produsele moldovenești și de ce
nu să încheie contracte de colaborare.
„Moldova este un start-up în economia

Colaj foto: CCI a RM

LEUL MOLDOVENESC A ÎMPLINIT 23 DE ANI

În această săptămână (mai exact,
pe data de 29 noiembrie) moneda naţională a Republicii Moldova a împlinit 23
ani. Anume începând cu 29 noiembrie
1993, leul moldovenesc a fost introdus
în circulaţie, înlocuind cuponul. Vă mai
amintiţi? Schimbul s-a realizat după
cursul: un leu pentru 1.000 de cupoane.
La 4 iunie 1991, Parlamentul ţării
a adoptat Legea cu privire la Banca
Naţională a Moldovei, în care a fost
stipulată introducerea monedei naţionale în Moldova. Însă, în legea respectivă
lipsea denumirea unităţii monetare. Ţara
a avut de ales între două denumiri a valutei naţionale – ducat sau leu – și peste
un an și jumătate alegerea a fost făcută
în favoarea leului. În luna aprilie 1994
a fost emisă pentru prima dată bancnota cu valoarea nominală de 5 lei, iar o
lună mai târziu au fost puse în circulaţie bancnotele de 10 lei și 50 de lei. În
septembrie 1995 au apărut bancnotele
de 100 și de 200 de lei. Abia peste patru
ani, în 1999, au fost emise și cele de 500
de lei. În 2003, a fost pusă în circulaţie
bancnota de 1.000 de lei.

Designul valutei noastre este opera
artistului plastic, Gheorghe Vrabie, care
este și autorul stemei de stat.
Banca Naţională a Republicii Moldova deţine dreptul exclusiv la emisia
monetară, iar aceasta se efectuează conform deciziei Parlamentului.
Leul moldovenesc este compus din
100 de subunităţi care se numesc bani,
iar codul internaţional prin care este
descris valuta este ISO 4217 MDL. Actualmente acesta se divide în 9 tipuri de
bancnote și în 4 tipuri de monede.

PUŢINĂ ISTORIE
Rolul de bază pe piaţa internă și externă a Ţării Moldovei îl jucau monedele
din străinătate confecţionate din aur
și argint: ducaţii, florinii, zloţii etc. În
secolul XVII în Balcani și Ţara Moldovei
și-a făcut apariţia și moneda olandeză
«leeuwendaalder» pe care era chipul
unui leu. Locuitorii Moldovei numeau
aceste monede lei. În 1867, după Unirea
Principatelor Române, cu numele de
„leu” a fost botezată moneda României,
iar după căderea Uniunii Sovietice și
bancnota Republicii Moldova a luat
același nume. Leva bulgară și leka albaneză au exact aceeași etimologie.

CURIOZITĂŢI DESPRE BANI
Pentru că trăim într-o lume în care
oamenii se ghidează după principiul „Banii nu aduc fericirea, dar o întreţin”, vă
propun ca pentru următoarele 5 minute
să uitaţi de facturi sau de plata ratei
la bancă, și să aflaţi câteva curiozităţi

despre bani care vă vor aduce zâmbetul
pe buze.
- Leul românesc a apărut în anul
1867, asemănându-se cu taleri olandezi
ce au circulat pe teritoriul ţării în secolul
al XVIII-lea. Deși Heliade Rădulescu a
propus ca moneda naţională să se numească „român”, Parlamentul a respins
cererea acestuia, după ce unul dintre
parlamentari a pus o întrebare retorică,
și anume: „câţi români costă un bou?”,
devenind astfel argumentul decisiv în
luarea deciziei de a da monedei naţionale denumirea de „leu”.
- Prima bancnotă de hârtie din
lume a fost creată în China în urmă cu
1400 de ani. În 1661, apar în Europa
primele bancnote emise de către Suedia.
- Primul card de credit a fost creat
din cauză că un om a trebuit să plătească pentru cină, însă acesta a uitat
portofelul acasă.
- Suedia a fost prima ţară din
Europa care a introdus în circulaţie
bancnotele, în 1661. Acum, însă, vrea
să renunţe total la numerar. O societate
fără bani în forma fizica începe să prindă
contur din ce în ce mai mult, odată cu
creșterea nivelului de tehnologizare. În
prezent, banii cash mai reprezintă numai
3% din economia suedeză.
- Dacă aveţi mai mult de 10$ în
buzunar și nu aveţi datorii, sunteţi mai
bogat decât 25% dintre americani.
- Două din 3 averi moștenite de
familie sunt pierdute de către noua
generaţie, arată un studiu în S.U.A.
- Un studiu arată că cele mai multe
divorţuri sunt din cauza banilor.

europeană, și trebuie susţinută. Vom crește
aceste colaborări din toate punctele de
vedere. Moldovenii au nevoie de prosperitate
economică pentru a privi mai liber spre vest,
nu spre est. Noi suntem primul pas spre vest,
și avem nevoie să fim din ce în ce mai vizibili
aici. Este primul eveniment organizat în România, «Fabricat în Moldova»“, a declarat primarul Iașului, Mihai Chirica.
„Expoziţia ,,Fabricat în Moldova” la Iași
este o dovadă vie că relaţiile comerciale, și
nu numai, dintre statele noastre sunt strâns
legate. Guvernul R. Moldova și al României
susţine mediul de afaceri și va continua să
creeze condiţii favorabile pentru aceștia” a
specificat Octavian Calmîc, viceprim-ministru, ministrul economiei al R. Moldova.
Programul expoziţiei a mai inclus și
Forumul Moldo-Român, cu participarea a
peste 150 de companii, precum și întrevederi B2B între mediul de afaceri al celor
două state.
În luna martie 2017 ar urma ca firmele
ieșene să meargă peste Prut în cadrul unui
eveniment similar intitulat „Fabricat în Iași“.
Ambele acţiuni, „Fabricat în Moldova”
și „Fabricat în Iași”, sunt organizate ca
urmare a semnării acordului de parteneriat
privind promovarea reciprocă a producătorilor locali, încheiat la începutul lunii
noiembrie, între Municipiul Iași, Camera de
Comerţ și Industrie a Republicii Moldova,
Camera Bilaterală de Comerţ și Industrie
Republica Moldova – România și Organizaţia de Atragere a Investiţiilor și Promovare
a Exportului din Moldova.

MOLDSILVA VA SCOATE
LA VÂNZARE 48.000
DE POMI DE CRĂCIUN

În anul curent pepinieriile întreprinderilor silvice subordonate
Agenţiei „Moldsilva” vor propune
pentru vânzare circa 48 000
pomi de Crăciun (46 000 molizi
și 2000 pini) cu 15 000 mai mult
decât în anul 2015, instituţiile de
stat, private, dar și persoanelor
fizice, în acest an pot procura
molizi din 20 de entităţi silvice
subordonate, cel mai mare volum îl au întreprinderile silvice:
Edineţ -10000 bucăţi; Strășeni
- 9700 bucăţi; Călărași - 5000
bucăţi; Tighina - 4400 bucăţi
pomi de Crăciun.
Înălţimea unui pom de Crăciun
variază de la 1m până la 6m, cea
mai mare cantitate, peste 23 000
de bucăţi sunt de până la un metru
jumătate, iar preţul de realizare
din pepinierele silvice rămâne

neschimbat. Tăierea molizilor va
începe în prima jumătate a lunii
decembrie și se va finaliza la 31
decembrie, în funcţie de necesitate
și solicitări.
În prezent, Agenţia „Moldsilva” a transmis spre examinare
Inspectoratului Ecologic de Stat,
demersul privind obţinerea
autorizaţiilor la tăierea pomilor de
Crăciun.
Menţionăm că, în cazul
tăierilor ilicite de molizi din fondul
forestier sau din alte spaţii verzi
persoanele fizice riscă o amendă
de la 40 la 50 unităţi convenţionale (de la 800 la 1000 de lei), iar
persoanele juridice de la 400-500
unităţi convenţionale (de la 8000
la 10.000 de lei) sau muncă neremunerată în folosul comunităţii
conform art. 122 al Codului Contravenţional al Republicii Moldova.
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TE INFORMEAZĂ LA TIMP,
OFERINDUŢI CELE MAI BUNE
ARGUMENTE ÎN ORICE NEGOCIERE!

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

Piaţa agricolă Edineţ
minim

maxim

mediu

Piaţa angro Chişinău
Piaţa agricolă Ungheni
Piaţa agricolă Cahul
(Albişoara)
mediu minim maxim mediu minim maxim mediu minim maxim mediu
LEGUME
10.00
12.00
10.00
2.80
5.00
6.00
5.00
2.80
6.00
5.00
3.00
4.00
4.00
25.00
30.00
30.00
22.00
22.00
22.00
3.00
2.20
4.00
5.00
4.00
3.00
5.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
35.00
35.00
35.00
28.00
28.00
29.00
28.00
35.00
40.00
35.00
30.00
32.00
32.00
15.00
15.00
15.00
20.00
20.00
20.00
4.00
6.00
7.00
6.00
5.00
7.00
6.00
4.00
4.00
4.00
3.00
5.00
6.00
6.00
4.00
4.00
4.00
18.00
15.00
18.00
18.00
15.00
15.00
15.00
3.50
5.00
6.00
5.00
5.00
6.00
6.00
4.00
4.00
4.00
45.00
45.00
60.00
45.00
35.00
65.00
55.00
60.00
61.00
61.00
2.00
2.50
5.00
2.50
3.50
6.00
5.00
4.00
4.00
4.00
25.00
25.00
25.00
12.00
12.00
15.00
12.00
12.00
15.00
15.00
12.00
15.00
12.00
8.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
25.00
30.00
25.00
FRUCTE
21.00
23.00
21.00
20.00
20.00
20.00
24.00
22.00
24.00
22.00
25.00
20.00
24.00
20.00
28.00
28.00
28.00
22.00
17.00
20.00
17.00
15.00
18.00
15.00
5.00
4.00
8.00
4.00
6.00
8.00
7.00
3.00
4.00
4.00
6.00
4.00
8.00
4.00
8.00
12.00
10.00
4.00
5.00
4.00
4.00
4.00
6.00
4.00
7.00
9.00
8.00
6.00
6.50
10.50
6.50
10.00
12.00
10.00
4.00
5.00
4.00
80.00 120.00 100.00 100.00 100.00 100.00
14.00
20.00
14.00
5.00
10.00
10.00
20.00
19.00
21.00
19.00
6.00
20.00
6.00
12.00
15.00
15.00
22.00
30.00
40.00
35.00
20.00
10.00
12.00
10.00
12.00
13.00
12.00
15.00
15.00
15.00
16.00
15.00
15.00
15.00
8.00
10.00
10.00
15.00
14.00
16.00
14.00
12.00
13.00
12.00
15.00
15.00
15.00

Piaţa angro Bălţi
minim

maxim

Ardei dulce
Cartofi
Castraveţi
Ceapă albă
Ceapă galbenă
Ceapă roşie
Ciuperci Păstrăv/Veşenca
Ciuperci Shampinion
Dovlecei
Gogoşari
Morcov
Ridiche neagră
Roşii de seră
Sfeclă de masă
Usturoi
Varză
Varză broccoli
Varză conopidă
Varză de pechin
Vinete

3.00
2.00
3.00
3.00
3.00
2.50
-

5.00
3.00
5.00
3.50
4.00
3.00
-

3.00
2.50
4.00
3.50
3.50
3.00
-

2.20
3.00
1.80
4.00
28.00
3.50
3.00
18.00
3.00
25.00
1.00
12.00
-

5.50
3.00
3.00
4.00
28.00
5.50
4.00
18.00
5.50
45.00
3.50
12.00
-

Banane
Grepfrut
Lămâi
Mandarine
Mere
Mere Golden
Mere Idared
Mere Richard
Miez de nucă
Pere
Portocale
Prune
Prune uscate
Struguri albi de masă
Struguri de masă Moldova
Struguri roşii de masă

3.00
5.00
4.00
80.00
16.00
-

7.00
7.00
5.00
100.00
19.00
-

6.00
6.00
4.50
95.00
18.00
-

24.00
25.00
20.00
3.50
4.00
3.50
5.00
20.00
22.00
16.00
16.00
15.00

24.00
27.00
24.00
8.00
9.00
4.50
9.00
20.00
26.00
24.00
18.00
15.00
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OFERTE COMERCIALE

Vând porumb boabe

OFERTE

Vând porumb boabe

Produs / Serviciu
Pomi fructiferi de cireș
"Germensdorf"
Pomi fructiferi de cireș
"Stella"
Pomi fructiferi de cireș
"Van"
Pomi fructiferi de cireș
"Rubin"
Pomi fructiferi de cireș
"Regina"
Pomi fructiferi de cireș
"Linda"
Pomi fructiferi de vișin
"Ponte"
Pomi fructiferi de vișin
"Productiv de Erd"
Pomi fructiferi de vișin
"Meteor"
Pomi fructiferi de vișin
"Ujfeher Erdi"
Porumb
Conserve de Vișine

Preț
12 MDL
12 MDL
12 MDL
12 MDL
12 MDL
12 MDL
12 MDL
12 MDL
12 MDL
12 MDL
2 030
MDL

50 t

30 MDL

130 unități

Vind porumb
Porumb
Ceapa
Varza

Cantitate
100 000
unităţi
100 000
unități
100 000
unități
100 000
unități
100 000
unități
100 000
unități
100 000
unități
100 000
unități
100 000
unități
100 000
unități

100 t
3 500
MDL
4 000
MDL
3 500
MDL

30 t
400 t
200 t

Floarea soarelui

100 t

Orz

100

Grâu alimentar

100 t

Porumb

500 t

vând porumb

20 t

vând porumb furajer
vând porumb furajer
vând porumb furajer
Pomi fructiferi de
prune "Pecesteanca"
Pomi fructiferi de mere
"Idared"
Pomi fructiferi de mere
"Florina"
Pomi fructiferi de mere
"Golden"
Pomi fructiferi de
piersici "Red Haven"
Pomi fructiferi de
Nectarine
Pomi fructiferi de pere
"Noiabrisk"

25 t
50 t
70 t
12 MDL

500 unități

12 MDL

500 unități

12 MDL

500 unități

12 MDL

500 unități

12 MDL

500 unități

12 MDL

500 unități

12 MDL

500 unități

vând porumb

30 t

vând porumb

40 t

vând porumb

100 t

vând porumb

100 t

Vide porumb boabe

24 t

Vinde morcov soi
Şantană
Vinde sistem de irigare
italian
Vinde dovleac
Vinde mere de iarnă - 40 t
Miere de albine
Mere Golden, Simirenco

55 MDL
8 000
MDL

Contacte
s. Jora de Sus; Telefon: ; Mobil: 068519340;
Email: cebotaritudor@mail.ru
s. Jora de Sus; Telefon: ; Mobil: 068519340;
Email: cebotaritudor@mail.ru
s. Jora de Sus; Telefon: ; Mobil: 068519340;
Email: cebotaritudor@mail.ru
s. Jora de Sus; Telefon: ; Mobil: 068519340;
Email: cebotaritudor@mail.ru
s. Jora de Sus; Telefon: ; Mobil: 068519340;
Email: cebotaritudor@mail.ru
s. Jora de Sus; Telefon: ; Mobil: 068519340;
Email: cebotaritudor@mail.ru
s. Jora de Sus; Telefon: ; Mobil: 068519340;
Email: cebotaritudor@mail.ru
s. Jora de Sus; Telefon: ; Mobil: 068519340;
Email: cebotaritudor@mail.ru
s. Jora de Sus; Telefon: ; Mobil: 068519340;
Email: cebotaritudor@mail.ru
s. Jora de Sus; Telefon: ; Mobil: 068519340;
Email: cebotaritudor@mail.ru
s. Sirota, r-nul Orhei; Telefon: 0235 49-259;
Mobil: 079893370; Email: brasecuandrei@
mail.ru
or.Orhei, str.Calaras 3; Telefon: 0235 24638;
Mobil: 069168973; Email: gainab@mail.ru
Voinescu; Telefon: 068533773; Mobil: ;
Email: a117
r-l Telenești; Telefon: 069415713; Mobil:
069780438; Email: gainasergiu@mail.ru
r-l. Telenești, s. Chițcani; Telefon: ; Mobil:
069780438; Email: verdesg@mail.ru
r-nul. Telenești, s. Chițcani; Mobil:
069780438; Email: verdesg@mail.ru
Fălești; Telefon: +373 69194851; Mobil:
+373 69194851; Email: amontibs@mail.md
Fălești; Telefon: +373 69194851; Mobil:
+373 69194851; Email: amontibs@mail.md
Fălești; Telefon: +373 69194851; Mobil:
+373 69194851; Email: amontibs@mail.md
MD-5917, s. Chetriș, raionul Fălești ;
Telefon: 00373 259 51513 ; Mobil: 00373
69353653; Email: jornyayion@mail.md
MD-3446, s. Cărpineanca, r-l. Hâncești
; Telefon: +373 26950305; Mobil: +373
79420373 ; Email: agrovelflor@mail.ru
Boghiceni; Telefon: 069042454;
Hâncești; Telefon: 068018507;
Caracui; Telefon: 069053982;
Orhei Jora de Mijloc; Telefon: ; Mobil:
068342025; Email: mleahu@mail.ru
Orhei Jora de Mijloc; Telefon: ; Mobil:
068342025; Email: mleahu@mail.ru
Orhei Jora de Mijloc; Telefon: ; Mobil:
068342025; Email: mleahu@mail.ru
Orhei Jora de Mijloc; Telefon: 068342025;
Email: mleahu@mail.ru
Orhei Jora de Mijloc; Telefon: 068342025;
Email: mleahu@mail.ru
Orhei Jora de Mijloc; Telefon: 068342025;
Email: mleahu@mail.ru
Orhei Jora de Mijloc; Telefon: ; Mobil:
068342025; Email: mleahu@mail.ru
Batir; Telefon: 069140597; Mobil: ; Email:
a115
Mihailovca; Telefon: ; Mobil: 069526179;
Email: a114
or. Hâncești, s. Bujor; Telefon: 079504724;
Email: nederita123
Voinescu; Telefon: 068533773
s. Bădragii Noi, r. Edineţ; Mobil: 067143395;

3 000 kg

s. Ruseni, r. Edineţ; Mobil: 0690-51884;

1 unităţi

s. Ruseni, r. Edineţ; Telefon: 0690-51884;

5 000 kg
40 t

s. Ruseni, r. Edineţ; Telefon: 0690-51884;
s. Ruseni, r. Edineţ; Telefon: 0690-12597;
s. Todirești, r. Ungheni; Telefon: +373
23649453; Mobil: +373 69239827; Email:
vgladchi@mail.ru
s. Florițoaia Veche, r-l Ungheni; Telefon:
+373 236 41365; Mobil: +373 693 59135;
Email: margarints@mail.ru
Batir; Telefon: 069140597
Suric; Telefon: 069158797; Mobil: ; Email:
a123

500 kg

2t

vând porumb boabe

70 t

Vând porumb boabe

60 t

15

s. Hirtop, r-l Cimișlia; Telefon: ; Mobil:
069254909; Email: Ciobanu909
or. Cimișlia; Telefon: ; Mobil: 060010030;
50 t
Email: Cojocaru16
Bozieni; Telefon: 069134071; Mobil: -;
100 t
Email: a35
Sărata Galbena; Telefon: 068002161;:
100 t
068083841; Email: a106
Sărata Galbena; Telefon: 069173692; Mobil:
80 t
; Email: a121
s. Fârlădeni r-l Hâncești; Telefon: ; Mobil:
70 t
079380020; Email: barbos020
50 t
Hâncești; Telefon: 069711006;
s. Albinețul Vechi, raionul Fălești; Mobil:
300
037378467577; Email: fiberdea@rambler.ru
orașul Fălești; Telefon: +37325922601;
500 kg
Email: vbatarovschi@rambler.ru
satul Bocani, raionul Fălești; Telefon: ;
1 000 unități Mobil: 079520844; Email: viitorul2014@
rambler.ru
satul Bocani, raionul Fălești; Telefon: ;
1 000 unități Mobil: 079520844; Email: viitorul2014@
rambler.ru
s. Călinești, raionul Fălești; Telefon: ; Mobil:
100 t
068009092; Email: spadure@mail.ru
Constantin Brâncuși 124/1; Telefon:
10 t
022106512; Mobil: 079761116; Email: stanislav.bcg@gmail.com
Constantin Brâncuși 124/1; Telefon:
10 t
022106512; Mobil: 079761116; Email: stanislav.bcg@gmail.com
s. Minjir, r. Hâncești; Telefon: 026976316;
130 t
Email: a445
s. Minjir, r. Hâncești; Telefon: 026976316;
120 t
Email: a445
s. Caracui, r. Hâncești; Telefon: 079343863;
10 t
Mobil: ; Email: 121
s. Caracui, r. Hâncești; Telefon: 079343863;
10 t
Email: 121
r-l Hâncești, s. Onești;; Mobil: 079338779;
80 t
Email: onesstinani
r-l Cimișlia; Mobil: 069116558; Email:
150 t
ciobanunic
r-l Cimișlia; Mobil: 069116558; Email:
95 t
ciobanunic
Sagaidac; Telefon: 079119328; Mobil: ;
68 t
Email: A99
Cicur Mingir; Telefon: 069267683; Mobil:
120 t
068083841; Email: a222
Cicur Mingir; Telefon: 069267683; Mobil:
100 t
068083841; Email: a222
100 t
Cimișlia; Telefon: 026430248; Email: a223
r-l Cimișlia; Mobil: 069293851; Email:
80 t
tataruanast
or. Cimișlia; Telefon: ; Mobil: 068083841;
70 t
Email: rotarumih
or. Cimișlia; Mobil: 069247326; Email:
50 t
bivoliovu
s. Risipeni, raionul Falesti; Telefon:
10 000
025959044; Mobil: 068610070; Email:
unități
icarp@mail.ru
120 t
Or. Cimislia; Telefon: 079269742;
s. Risipeni, raionul Fălești; Telefon:
5 000 unități 025959044; Mobil: 068610070; Email:
icarp@mail.ru
or. Cimislia; Telefon: ; Mobil: 079269742;
75 t
Email: faurenuiura
or. Edineţ; Telefon: ; Mobil: 0695-57676;
70 t
Email: LVG17
s.Badragii Noi, rl Edineţ; Telefon: 0690-53318;
10 t
Mobil: 0671-43220; Email: A6@mail.ru
s. Cotiujeni, r. Briceni; Telefon: ; Mobil:
200 t
0694-11090, 0691-02197; Email: agrodital@
gmail.com
85 t

Vând porumb boabe
Vând porumb
Vând porumb furajer
Vând porumb boabe
Vând porumb furajer
Sorg
Miere de albine
Baloate de lucerna

Baloate de fân
Porumb
Faina de grâu Calitatea
Superioara
Faina de grâu Calitatea
Superioara
Vând porumb furajer
Vând floarea soarelui
Vând porumb furajer
Vând floarea soarelui
Vând porumb furajer
Vând porumb
Vând floarea soarelui
Vând porumb furajer
Vând porumb furajer
Vând floarea soarelui
Vând floarea soarelui
Vând floarea soarelui
Vând floarea soarelui
Vând floarea soarelui
Puieți de zmeură
Vând porumb furajer
Puieți de căpșună
Vând floarea soarelui
Vinde 70 t de porumb
boabe
Vinde porumb boabe
10 t
Vinde mere de iarnă 200 t

CERERI
Produs / Serviciu

Preț

Cantitate

Contacte

CEMPAR FLOAREA
SOARELUI

100 t

Email: igorrailean38@gmail.com

Cumpăr butași de struguri soiul Moldova

12 000
unități

s. Buteni, r-l Hâncești; Telefon: ; Mobil:
078288311; Email: Casineanu311

Cumpăr porumb boabe

5t

s. Logănești. r-l Hâncești; Telefon: ; Mobil:
068083841; Email: Placinta841

Cumpăr găini de casa

20 unități

Pogănești; Telefon: 068083841;

Cumpăr iepuri de casa
pentru alimentație

15 unități

Pogănești; Telefon: 068083841;

Mai multe informații găsiți pe www.agravista.md
Responsabilitatea pentru veridicitatea ofertelor plasate aparține www.agravista.md
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DORIŢI SĂ ÎNCEPEŢI O AFACERE
ŞI NU ŞTIŢI ÎN CE DOMENIU SĂ INVESTIŢI?

a
i
d
e
m inform
Abonaţi-Vă la ziarul AGRO
Index de abonare:

DORIŢI SĂ LUAŢI PREŢ BUN

PM 21948

PE PRODUCŢIA CRESCUTĂ CU MULTĂ MUNCĂ?

©

ABONAMENTE LA ZIARUL AGROMEDIAINFORM
POT FI PERFECTATE ÎN TOATE OFICIILE POŞTALE

ŞI VEŢI PRIMI:

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

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

154 de lei
PENTRU
UN ABONAMENT
ANUAL

PREŢURI DE ABONARE (lei)
1 lună

3 luni

6 luni

9 luni

12 luni*

14

42

84

126

154

* august vacanţă

Ozonteh IMPEX S.R.L. din oraşul Străşeni vă propune tractoare compacte la preţuri
 Tractoare compacte japoneze
de la 12 la 70 cai putere atât de
mâna a doua, cât şi noi

mici

 Asistenţă tehnică
 O gama larga de utilaj
nou pentru aceste tractoare
precum:
 Pluguri
 Stropitoare combinată (dotată
atât cu ventilator pentru stropit în
vie, cât şi cu braţe pentru stropitul
culturilor de câmp)

 Grapă cu discuri
 Cultivatoare
 Cositoare cu rotor
 Cositoare plată
 Burghiu de săpat gropi
 Remorcă simplă sau basculabilă
 Tocător de crengi
TOATE PIESELE DE SCHIMB
LA TRACTOARELE IMPORTATE

PREŢURI ACCESIBILE -

suntem importatori direcţi din Japonia

AVANTAJE:
CALITATE SUPERIOARĂ

Pentru comoditate tractoarele
şi agregatele au fost expuse
pe o suprafaţă special amenajată ce se află în or. Străşeni la
adresa: şoseaua Chişinăului 1.
Terenul este amplasat exact
lângă Gara Auto, pe traseul
naţional Chişinău – Ungheni.

CONSUM REDUS
TRACŢIUNE 4x4
LONGEVITATE
STARE TEHNICĂ EXCELENTĂ
PUTERNICĂ ŞI COMPACTĂ
PREŢ MIC

OR. STRĂŞENI
www.tractoare.md

PENTRU INFORMAŢII SUPLIMENTARE
NU EZITAŢI SĂ NE CONTACTAŢI:

Ozonteh IMPEX S.R.L.
Mob.: 0698 98 123 - Nicolae
mob.: 0685 98 250 - Nicolae
mob.: 0698 98 987 - Ion

E-mail: ozonteh@gmail.com
www.TehnicaAgricola.md

