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Legea cu privire la principiile subvenţionării în agricultură și dezvoltare rurală a
fost aprobată în a doua și ultima lectură a
Parlamentului vineri, 16 decembrie 2016 cu
votul a 81 de deputaţi. Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare în comun cu
Agenţia de Intervenţie și Plăţi pentru Agricultură și deputaţi din Parlament au lucrat
asupra prevederilor acestei Legi timp de
peste 2 ani.
Legea va asigura continuitatea proceselor
de susţinere financiară din partea statului, direcţionând aceste mijloace reieșind din prevederile documentelor de politici, care confirmă
importanţa pe care o atribuie sectorului agroalimentar, precum și mediului rural, respectiv,
dezvoltării acestora pe termen lung.
Odată cu implementarea legii, politica
statului în domeniul susţinerii producătorilor
agricoli din Fondul de subvenţionare a producătorilor agricoli va fi bazată pe principii clar
definite, bazate pe calcule, pe analize economi-

ce, cu mecanisme de evaluare a impactului și
nu în ultimul rând cu previziuni clare pe termen cel puţin mediu.
Astfel, începând cu 2017 sistemul de subvenţionare va fi reglementat în baza Legii. Totodată, este de menţionat faptul că prin prisma
Legii va fi posibilă perfecţionarea sistemului
de subvenţionare a producătorilor agricoli din
RM, ajustarea acestuia la bunele practici europene, mai cu seamă:
- Planificarea și stabilirea măsurilor de
sprijin pasibile de subvenţionare conform
Strategiei naţionale de dezvoltare agricolă și
rurală pentru o perioadă de cel puţin 5 ani, asigurând astfel, o continuitate a măsurilor de
sprijin;
- Fixarea principiului de formare a Fondului de subvenţionare;
- Implementarea unui sistem nou de monitorizare a rezonabilităţii costurilor investiţilor,
în vederea neadmiterii majorării artificiale a
valorii investiţiilor;

- Facilităţi pentru tinerii fermieri și măsuri
de stimulare a producătorilor autohtoni de utilaje și echipament;
- Acordarea subvenţiei pentru investiţia
efectuată și aplicarea treptată, începând cu
2020, a plăţilor directe la hectar de teren prelucrat;
- Înviorarea climatului de afaceri în zonele
geografice defavorizate;
- Susţinerea tinerilor producători agricoli/
femeilor, prin majorarea cuantumului subvenţiilor, posibilitatea acordării subvenţiilor în
avans.
Menţionăm că prezenta Lege vine să substituie Regulamentul cu privire la modul de
repartizare a mijloacelor fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli care până la
moment era aprobat de către Guvern anual
prin Hotărâre de Guvern. Astfel prevederile
stabilite în Regulament nu vor mai suferi an de
an schimbări care să pericliteze desfășurarea
procesului de subvenţionare.

În prag de An Nou, Federaţia Naţională a Agricultorilor din Moldova, AGROinform,
vine să Vă ureze de bine și de sănătate!
Fie ca sărbătorile de iarnă să Vă aducă speranţă, dragoste, prosperitate
și ani mulţi alături de familie, alături de cei dragi!
Crăciun fericit și La mulţi ani!
Cu mult respect, Aurelia BONDARI
Director Executiv al Federaţiei Naţionale a Agricultorilor din Moldova AGROinform
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EDUARD GRAMA: AGRICULTURA POATE SĂ ADUCĂ

- Stimate Dle Ministru,
cum a fost acest an pentru
agricultura noastră?
- Anul care s-a scurs a fost
unul destul de controversat.
Au fost de toate, și bune, și
rele. S-a început cu acele îngheţuri din zona de nord a
ţării. Mai apoi natura a ţinut
cu noi – am avut parte și de
precipitaţii, și de soare moderat, fapt care s-a manifestat și
prin rezultatele pe care le-am
obţinut – am avut roadă extraordinar de bună la cerealele din prima grupă – o recoltă
record chiar! Apoi iar au fost
probleme – a fost seceta, care
a afectat roada la cerealele de
grupa a doua. Ce să Vă zic, la
nordul republicii la fine de decembrie încă se mai strânge
Sfecla de zahăr – Vă daţi seama cât de controversat a fost
acest an. Totuși, dacă e să vorbim de final, în comparaţie cu
anul 2015, anul este mai bun
din toate punctele de vedere.
- La începutul acestui
an, am realizat un interviu cu Dvs, unde ne-aţi po-

vestit despre priorităţile
pe care le aveţi. Acum Vă
întrebăm ce V-a reușit și
ce ”restanţe” luaţi în anul
viitor?
- De la începutul anului noi ne-am propus patru
obiective majore: Primul ţine
de Legea subvenţionării, al
doilea – de Codul Funciar, al
treilea obiectiv era rezolvarea
problemei privind utilizarea
apelor subterane pentru irigare, al patrulea - legat de reforma învăţământului, a știinţei
și a subdiviziunilor Ministerului. Acum, dacă e să vorbim
pur matematic, din toate patru s-a executat numai unul.
Mă refer la Legea subvenţionării, care am trecut-o prin
Parlament în lectură finală.
Deja începând cu anul viitor,
subvenţionarea în agricultură va fi reglementată în baza
unei Legi organice, și chiar
vreau să profit de ocazie și
să felicit agricultorii cu acest
fapt. S-a făcut un efort enorm.
La această Lege, Ministerul
Agriculturii a lucrat aproape

doi ani în comun cu deputaţii,
AIPA, împreună cu asociaţiile
de producători agricoli, încât
până la urmă s-a ajuns la un
astfel de succes. Zic succes,
deoarece suntem una dintre
puţinele ţări, care are o Lege
organică în domeniul subvenţionării. Nici măcar nu toate
ţările Uniunii Europene au o
astfel de lege. Pentru noi Legea subvenţionării este foarte
importantă, deoarece ne oferă câteva lucruri importante:
Primul este faptul că din anul
2020 vom avea plăţi la hectar. Al doilea lucru important,
transcris în lege, este minimul garantat de subvenţionare. Potrivit Legii, fondul de
subvenţionare va constitui de
la 2% până la 4% din bugetul
statului, ceea ce înseamnă că
noi vom avea garantat minim
600 - 700 milioane de lei pentru subvenţionare. Aceasta va
permite producătorilor agricoli să-și facă careva planuri,
or în orice afacere stabilitatea
și planificarea este cheia succesului. Bine, trebuie să fim
realiști și să conștientizăm că
acești bani vin doar din bugetul statului. Aici eu vreau să
fac o paranteză pentru ca să
concretizez. Noi avem o percepere greșită, atunci când
se vehiculează în presă că în
România se achită subvenţii de 164 de euro la ha. Nu
România alocă acești bani,
ci Uniunea Europeană. Exact
același lucru este și în alte
ţări, membre UE – banii sunt
din bugetul comunitar. Dar,
să revenim la discuţia despre
Legea subvenţionării, care

ter și pentru AIPA. Legea va
permite să motivăm mai bine
lucrătorii din Agenţie. Eu, personal, consider că acest lucru
este foarte corect, deoarece,
acești angajaţi ai Agenţiei
semnează dosare de miliarde
de lei, având un salariu de puţin peste 2000 de lei. Potrivit
prevederilor legii, va fi alocat
un procent garantat din Fond
pentru întreţinerea AIPA. Potrivit calculelor, salariile angajaţilor se vor mări cu aproximativ 60-70%. Ce trebuie să
înţelegem, este că și agricultorii vor avea de câștigat în
consecinţă – printr-o calitate
mai bună a serviciilor pe care

mau greu chiar și decât lucrul
asupra Legii privind principiile subvenţionării. Asta deoarece dreptul la proprietate
privată nu-l poate schimba
nimeni. Totuși, odată ce va intra în vigoare noul Cod multe
probleme, actuale la ziua de
astăzi, se vor rezolva. Bunăoară cele ce ţin de consolidarea
pământurilor, de întreţinerea
pământurilor, de obligaţiunile proprietarilor. Toate aceste
momente noi le-am transcris
în noul Cod Funciar. Planificăm ca el să ajungă în Parlament acum, în sesiunea de
iarnă. Primăvara să fie dezbaterile, și sperăm foarte mult

regulament, de folosire a apelor subterane pentru irigare
prin picurare pentru livezi și
sere, în care noi am transcris
toate momente foarte sensibile, care ţin și de domeniul
mediului, și cu reglementare
clară – cum, cine are dreptul
să utilizeze aceste ape pentru irigare și în ce volum. Am
făcut acest pas ca să impulsionăm cumva rezolvarea problemei. Dar, nici așa carul nu
s-a mișcat din loc. Mai mult
ca atât, Ministerul Mediului
promovează chiar o lege, prin
care s-ar interzice sub orice
formă folosirea apelor subterane pentru irigare. Păcat că

le acordă Agenţia de Intervenţii și Plăţi pentru Agricultură.
- Și acum să trecem în
revistă și acele obiective, la
care mai este de lucrat…
- Într-adevăr, vorbeam
despre Codul Funciar. Să știţi
că avem progrese și la acest
capitol. S-a lucrat foarte mult
și acum el este finalizat. Da,

mai oferă un lucru important,
și anume –noi posibilităţi și
instrumente financiare pentru agricultori, ca de exemplu,
avansarea subvenţiilor. Acest
lucru este transcris în lege,
iar noi urmează să venim cu
un regulament și, poate chiar
anul viitor, vom veni și cu instrumentele respective. Și, nu
în ultimul rând, vreau să mai
menţionez un lucru, poate
mai puţin important pentru
agricultori, dar destul de important pentru noi, ca minis-

cu multe lupte și controverse! Să știţi că noi nu am avut
schimbări în Codul Funciar de
vreo 10 ani, iar acum pot spune că am elaborat practic un
Cod Funciar nou, de la zero,
cu peste 100 de modificări
majore în comparaţie cu Codul vechi. Acum el este la avizare și sperăm că va ajunge
în Parlament în sesiunea de
iarnă. Eu consider că etapa la
care s-a ajuns este oricum un
succes, credeţi-mă că lucrul
asupra Codului Funciar a fost

că în sesiunea de vară va fi
aprobat.
Ce ţine de irigare, sau folosirea apelor subterane pentru
irigare, din păcate, la acest
capitol, nu ne-am mișcat tare
mult! S-au făcut eforturi, au
fost și discuţii, mese rotunde, dezbateri publice, certuri,
etc. Noi aven o neînţelegere
fundamentală cu Ministerul
Mediului. Din păcate, colegii
de la Ministerul Mediului nici
nu vor să conlucreze! Da, la
general, noi solicităm să fie
permisă folosirea apelor subterane pentru irigarea tuturor
culturilor – știm cu toţii care
este situaţia cu seceta, ea se
agravează cu fiecare an. Dar,
totodată, înţelegem foarte
bine că există și aspecte ce ţin
de ecologie, de resursele naturale. Noi, cel puţin vrem să
avem posibilitatea de a folosi
apele subterane pentru irigarea prin picurare a serelor,
a livezilor intensive și a masivelor cu struguri de masă.
Din păcate, nici la acest capitol nu găsim înţelegere din
partea Ministerului Mediului.
Partea bună este că la ziua de
astăzi, Academia de Știinţe
are sarcina să facă un studiu
privind calitatea și volumul
apelor subterane care există.
Mai mult, Ministerul Agriculturii a pregătit chiar și un

nu se găsește această înţelegere. Noi vom lupta în continuare.
În domeniul irigării, totuși
s-au făcut doi pași mari, și
anume: Primul ţine de imposibilitatea de a pune ţevi de
irigare din râuri. Fâșiile de
protecţie dintre râu și pământuri aparţin Ministerului Mediului. Acum, dacă un agent
economic dorea să-și tragă o
ţeavă pentru a realiza irigarea din râu, trebuia să facă un
plan cadastral, care îl costa
zeci și sute de mii de lei! Și
asta pentru o porţiune cu lăţimea de vreun metru și lungimea – de vreo 20 (cât ţine
ţeava). Până la urmă s-a găsit formula și ea a fost foarte
ușoară. Se vorbea de necesitatea unei legi chiar, dar până la
urmă, printr-un ordin intern
al cadastrului, problema s-a
rezolvat. Acum agentul economic plătește pentru planul
cadastral strict pentru bucata
pe care trece ţeava.
O altă problemă, care s-a
rezolvat la insistenţa Ministerului Agriculturii, a fost modificarea regulamentului de
folosire a bazinelor acvatice (a
iazurilor). Acum stăpânii sau
arendașii sunt obligaţi să fixeze locul de plasare a pompei
și asigure permisiunea pentru
irigare. Eu cred că la nivel de
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BANI, DACĂ EȘTI INFORMAT ȘI EȘTI PRECAUT
implementare mai este loc
de mai bine, dar cel puţin la
nivel de reglementare legislativă, lucrurile s-au mișcat din
loc. Noi avem peste 4000 de
iazuri în ţară și două râuri.
Poate că, la un moment dat,
nu ar fi fost nevoie de utilizarea apelor subterane pentru irigare, dacă era pus bine
la punct utilizarea apelor din
bazinele acvatice.
Cât despre reformele în
întreprinderile și subdiviziunile Ministerului, anul acesta, de asemenea, am făcut
multe lucruri. Am schimbat
managementul la unele întreprinderi de stat, cum ar fi
Franzeluţa, Cricova, Mileștii
Mici, Tutun CTC... practic automat au apărut și rezultatele
bune. Unele întreprinderi care
nu sunt funcţionale sau aduc
numai pierderi vor fi comasate sau lichidate. În anul viitor
ne așteaptă și reforma în învăţământ și în știinţă. Avem
proiecte destul de interesante,
prin care să relansăm știinţa
și învăţământul agrar.
- Problema suportului
financiar pentru producătorii care au avut de suferit în urma îngheţurilor
din această primăvară,
mai rămâne încă pe ordinea de zi…
- Acum Regulamentul
este la Guvern și așteptăm să
fie aprobat. Din momentul în
care va fi aprobat, se va trece la recepţionarea dosarelor,
care se vor primi prin AIPA.

avut foarte multe ieșiri în teren. Am avut întâlniri și cu
președinţii de raioane, și cu
specialiștii din cadrul direcţiilor agricole, și cu fermierii.
La început de an, când restanţele la plata subvenţiilor erau
foarte mari, dialogul părea

- Important că nu este
mai mic… De fapt, în fiecare
an el crește câte puţin și noi
sperăm că aceasta este manifestarea unui interes sporit
faţă de domeniul agriculturii.
- Care sunt priorităţile
Ministerului Agriculturii

De altfel, cunosc unii fermieri
care deja încearcă să-și vândă
și să-și promoveze în acest
fel produsele. Și tot aici mai
vreau să subliniez încă o prioritate a Ministerului – încurajarea cooperarării, sau asocierii producătorilor agricoli.

dacă ai cunoștinţe și știi să îţi
diversifici riscurile. Eu cunosc
agricultori care fac agricultură ”cu cap” și sunt în profit
oricând, indiferent de an –
mai bun, mai rău. Iată de ce,
domeniul consultanţei noi îl
calificăm drept unul prioritar.

mai tensionat. De fiecare dată
eram întrebat despre termenii
de achitare. Pe parcurs, spre
sfârșit de an, parcă erau deja
mai puţine întrebări.
Doar că vreau să remarc
aici – poziţia mea și poziţia Ministerului. Subvenţiile
sunt, dacă pot să mă exprim
așa, un bonus, un ajutor din
partea statului, iar agentul

și Industriei Alimentare
pentru 2017?
- Avem pentru anul viitor
două priorităţi mari:
- Prima este dezvoltarea
și promovarea produselor cu
valoare adăugată. Și aici nu
vorbesc despre fermieri mari.
Atunci când vine vorba despre producţia cu valoare adăugată, noi dimpotrivă, pro-

Nu cred că se reușește anul
acesta, dar, cu siguranţă, până
la începutul sezonului agricol
va fi rezolvată și această problemă.
- Spuneaţi la interviul precedent despre cât de
important este pentru Dvs
dialogul cu agricultorii.
Aţi reușit să mergeţi des
în teren pentru ca să vă
întâlniţi cu producătorii
agricoli?
- Noi anul acesta am

economic nu trebuie să-și
construiască afacerea doar
bazându-te pe subvenţii. Până
la urmă, producătorul agricol
întemeiază o afacere pentru
familie, iar statul, dacă poate,
vine doar cu un suport, cu o
motivare.
- Intrăm în anul nou
cu Legea bugetului de stat,
aprobată. Din câte am văzut, bugetul pe anul viitor
pentru agricultură este un
pic mai mare.

movăm și încurajăm fermierii
mici și mijlocii. Am să dau un
exemplu foarte simplu și frumos. Mierea. Și în lume, și în
Moldova consumul de miere
este în creștere. Acesta este
unicul produs animalier, pe
care reușim să-l exportăm în
UE, însă, practic toată mierea,
o exportăm în vrac. Acum,
dacă am reuși să o vindem
ambalată, valoarea adăugată a mierii ar fi de patru sau
chiar de cinci ori mai mare.

E mai ușor, spre exemplu, ca
zece producători să cumpere
împreună un tractor, ca mai
apoi să-l folosească pe rând,
decât pentru unul singur să
facă această investiţie - nuţi mai rămân surse pentru
altceva. În definitiv, nici nu
este nevoie ca absolut fiecare
producător să aibă linia sa de
ambalare, sau, să zicem, frigiderul său. Oamenii trebuie
să înţeleagă un lucru – nu
frigiderul sau linia de sortare
îţi aduce bani, ci producţia pe
care o vinzi! Cooperarea producătorilor agricoli pentru a
face investiţii în dezvoltarea
lanţului valoric este un imperativ al agriculturii moderne.
- Al doilea domeniu prioritar pentru anul viitor este
dezvoltarea serviciilor calitative de consultanţă. Din păcate noi ne dăm seama că în
Moldova sunt câţiva agenţi
mari, care pot angaja și juriști,
și economiști și specialiști în
marketing. Restul, în regiuni, fermierii mici nu cunosc
multe lucruri elementare.
Agricultura modernă necesită
cunoștinţe și instruiri. Eu am
spus-o dintotdeauna și mai
spun încă odată: Agricultura
poate să aducă și aduce bani
din momentul din care faci
agricultură deșteaptă, ești
informat și ești precaut. Diletanţii în agricultură pierd
și vor pierde întotdeauna. La
general vorbind, agricultura este o afacere profitabilă,

Știţi vorba: dacă ești informat,
ești înarmat!
- Câte zile pe săptămână lucrează Ministrul
Agriculturii?
- Toate șapte. Încercăm
să lucrăm cât mai eficient.
Eu am lucrat și în domeniul
privat, unde îţi ia mult mai
puţin timp să faci o reformă,
să schimbi lucrurile, care nu
merg, pe când la stat schimbările au loc mai încet. Ei, să
știţi că în timp eu am înţeles
de ce este așa. Fiind angajat
la un serviciu de stat, deciziile care le iei au un impact
cu mult mai major decât
cele pe care trebuie să le iei
atunci când lucrezi la privat.
Atunci când ești la o funcţie
de conducere, deciziile tale
afectează o ramură întreagă.
Iată de ce nu poţi răsturna
munţii într-o lună. În agricultură roadele muncii se culeg
într-un an, roadele muncii
noastre, a celor de la Minister, se culeg uneori chiar și
peste câţiva ani. Eu, personal, atunci când am venit, am
preluat multe lucruri foarte
dune, care au fost începute
înaintea mea. Cred că și după
ce voi pleca eu, se va asigura
continuitatea acelor intenţii bune, care vor da roade în
timp. Miniștrii, având o viziune globală personală despre
domeniul pe care îl monitorizăm, în mare parte, ne bazăm
pe specialiștii care sunt din
domeniu, pe societatea civilă,

pe asociaţiile de producători,
și profesioniștii din minister.
- Ce preferinţe culinare
aveţi la sărbători?
- Eu, să fiu sincer, mănânc
de toate. După funcţie, eu trebuie să fiu patriot. Dar și fără
funcţie, dintotdeauna am preferat produsele autohtone. De
sărbători, deja de mulţi ani
acasă, în familie nu gătim
mult, pentru că este un păcat,
risipa care se face adesea la
astfel de sărbători. Pregătim
ceva din pește sau ceva din
carne și o salată.
- Ce soiuri autohtone de
mere preferaţi?
- Am un soi preferat – Golden.
- Despre vinuri, la modul teoretic, cred că știţi
aproape tot. Ce fel de vin
preferaţi?
- Eu prefer vinuri albe. O
”Fetească Albă”, spre exemplu. Mă bucură faptul că în
ultimul timp crește și producerea, și consumul, și cererea
de soiuri autohtone și la nivel
local, și la nivel internaţional.
- Un mesaj de sărbători
pentru producătorii agricoli?
- Vreau să le urez sănătate. În primul rând
– sănătate! Atunci când
merg în teritoriu, la întâlniri cu agricultorii, văd că
marea majoritate dintre
ei au deja o vârstă. Iată de
ce vreau să îndemn tinerii
să-și îndrepte privirile
către agricultură. Vreau
să îndemn fermierii cu
experienţă să atragă generaţia tânără – feciorii,
rudele în agricultură ca
aceștia peste ani să continue afacere în care ei își
depun astăzi tot sufletul,
toată munca.

An de an agricultorul se
culcă în anul vechi cu speranţa că anul viitor va fi mai bun.
Un an viitor mai bun, deci, doresc tuturor.
Stela VDOVÎI
Surse foto:
MAIA, AGROinform
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LEGEA BUGETULUI DE STAT PENTRU ANUL 2017
A FOST ADOPTATĂ DE PARLAMENT
Legislativul a adoptat
în lectură finală Legea
bugetului de stat pe anul
2017, cu venituri în sumă
de 32,8 miliarde de lei,
cheltuieli în valoare de
36,99 miliarde de şi un
deficit de aproximativ 4,2
miliarde de lei.
Veniturile la bugetul
de stat sunt preconizate
să se mărească cu 10,8
la sută faţă de bugetul
precizat pentru acest an, ca
urmare a sporirii încasărilor din impozite și taxe cu
8,4 la sută și intrărilor de
granturi cu 47,0 la sută,
se menţionează în nota
informativă anexată la
document. Încasările din
impozite și taxe reprezintă

86,1 la sută din veniturile
bugetului de stat prognozate pentru anul 2017.
Potrivit legii, cheltuielile bugetului de stat se
vor majora cu 9,4 la sută
faţă de anul 2016. Deficitul
bugetului va fi acoperit
preponderent din surse
externe.
Parametrii bugetului
public naţional sînt estimaţi la venituri la 51,6 miliarde de lei, în creștere cu
9,9 la sută faţă de estimă-

rile precizate în anul 2016,
iar la cheltuieli la 55,3
miliarde de lei. Deficitul
bugetului public naţional
preconizat este de 4,3
miliarde de lei, la nivelul
deficitului aprobat pe anul
2016. Ponderea deficitului
bugetului public naţional
în PIB va constitui 3,0 la
sută, faţă de 3,2 la sută în
anul 2016.
Cheltuielile curente
pentru anul 2017 reprezintă 88,6% din cheltuie-

lile totale, iar cele capitale - 11,4 la sută. Pentru
Fondul de subvenţionare
a producătorilor agricoli
vor fi alocate 900 milioane de lei, dintre care 231
milioane de lei din contul
Programului de suport bugetar ENPARD al Comisiei
Europene. Fondul rutier
va constitui 1 miliard 830
milioane de lei, Fondul de
dezvoltare regională - 200
milioane lei, iar Fondul
de Eficienţă Energetică
- 100 milioane de lei. De
la bugetul de stat pentru
acoperirea deficitului bugetului asigurărilor sociale
de stat vor fi acordate 1,4
miliarde de lei.
Potrivit Ministerului
Finanţelor, soldul dato-

riei de stat va crește cu
12,8 la sută, pînă la 60,8
miliarde de lei. Ponderea acesteia în Produsul
Intern Brut se va ridica
la 42,6 la sută. Datoria de
stat externă se estimează
să crească cu 19,7 la sută,
pînă la 1 893,0 milioane
de dolari SUA.
Bugetul de stat pe anul
2017 a fost construit pe o
creștere economică de 3,0
la sută, o rată a inflaţiei
de 4,4 la sută și un curs
de schimb de circa 20,00
lei pentru un dolar SUA.
Pentru anul viitor câștigul
salarial mediu se preconizează la nivelul de 5
300 lei, în creștere faţă de
anul 2016 cu 7,6 la sută în
valoare nominală. Ministe-

rul Finanţelor mizează pe
o restabilire a comerţului
exterior, creșterea exporturilor cu 10 la sută, iar a
importurilor cu 9 la sută.
Parlamentul a adoptat,
de asemenea, în lectura a
doua și proiectul de lege
privind politica bugetară,
fiscală şi vamală.
Legea bugetului de stat
pe anul 2017 a fost publicată marţiu, 27 decembrie,
î Monitorul Oficial.

MINISTERUL ECONOMIEI PROGNOZEAZĂ
PENTRU ANUL VIITOR O CREŞTERE A PIB-ului CU 3%

Ministerul Economiei
prognozează pentru anul
2017 o creştere a produsului
intern brut /PIB/ cu trei la

sută. Despre acest lucru a
informat astăzi viceprimministrul Octavian Calmîc,
ministru al Economiei, la

o conferinţă de presă, în
cadrul căreia a fost făcută o
prezentare a activităţii ME
în anul 2016, informează
moldpres.
Vicepremierul a precizat
că evoluţiile economice în
nouă luni ale anului curent
au fost pozitive, iar PIB-ul a
crescut în această perioadă
cu 3,3% /în preţuri comparabile/ şi a constituit 98,3 mlrd
de lei. Principalele surse care
au contribuit la această creştere au fost: sectorul agricol,

comerţul cu ridicata şi cu
amănuntul, industria extractivă şi prelucrătoare ş.a.
Printre principalele
realizări ale anului 2016,
Octavian Calmîc a menţionat: aprobarea de către FMI,
la 7 noiembrie curent, a
Acordului de colaborare cu
Republica Moldova, în valoare de 178,7 mln de dolari
SUA, realizarea angajamentelor prevăzute de Acordul
de Asociere, valorificarea şi
extinderea cotelor la export

pe piaţa Uniunii Europene,
ratificarea Acordului privind
Facilitarea Comerţului din
cadrul OMC, iniţierea negocierilor asupra Acordurilor
de Comerţ Liber între R. Moldova şi Egipt, precum şi între
ţara noastră şi China etc.
În contextul aprobării
Strategiei naţionale de
atragere a investiţiilor şi
promovare a exporturilor
pentru anii 2016-2020,
vicepremierul a subliniat rezultatele pozitive în

activitatea ZEL-urilor, unde
volumul investiţiilor constituie 14,2 mln de dolari
SUA, iar volumul vînzărilor
nete s-a majorat cu 4,2%.
Tot de pe parcursul anului
curent, au fost create două
noi Parcuri Industriale - la
Cahul şi Străşeni, unde
vor fi atrase investiţii de
peste 40 mln de euro şi
urmează a fi create aproximativ 2400 de locuri noi de
muncă, a precizat Octavian
Calmîc.

ACORD DE COLABORARE CU FAO PENTRU URMĂTORII PATRU ANI
Organizaţia pentru Alimentaţie
şi Agricultură a Naţiunilor Unite
(FAO) va contribui la promovarea unei agriculturi durabile și
competitive în Moldova. Susţinerea sectorului agroalimentar
din Moldova pentru ca acesta
să devină mai competitiv pe plan
internaţional, mai durabil, mai
rezistent la schimbările climatice,
precum și consolidarea dezvoltării
rurale sunt obiectivele unui acord
semnat joi, 8 decembrie, între
Moldova și FAO.
Programul cadru FAO pentru
Republica Moldova a fost semnat
la Chișinău de către Eduard Grama,
ministrul Agriculturii și Industriei
Alimentare a Republicii Moldova
și Raimund Jehle, reprezentantul
FAO în Moldova.
„Programul Cadru de Ţară
(CPF) aduce cele mai bune și mai
inovative practici internaţionale
precum și standarde globale cu
expertiză la nivel naţional și regional”, a spus Jehle. „Acesta este
rezultatul și continuitatea firească
al unui parteneriat continuu de
succes între FAO și Moldova.”

Jehle a subliniat suportul acordat
pentru micii fermieri din Moldova,
dar și faptul că Moldova este una
din ţările de interes ale iniţiativei
regionale programatice privind
abilitarea fermierilor mici pentru
dezvoltare rurală și agricultură
durabilă pregătită să răspundă la
schimbările climatice.
„Moldova trebuie să crească
competitivitatea agriculturii și a
industriei alimentare, în special pentru a putea beneficia pe
deplin de oportunităţile oferite de
zona de liber schimb aprofundat
și cuprinzător”, a spus Grama.
„Aceasta este o prioritate esenţială pentru economia naţională a
Moldovei și de aceea salutăm în
mod special sprijinul internaţional
și cunoștinţele oferite de FAO
în acest domeniu. Împreună, ne
propunem să aducem la standarde
internaţionale mecanismele naţionale de control și să promovăm
produsele noastre pe pieţele locale
și internaţionale.”
Ministrul a subliniat, de asemenea, impactul pozitiv generat deja
în Republica Moldova de către FAO

- promovarea practicilor agricole
durabile, sprijinirea deţinătorilor
de ferme mici și mijlocii precum
și suportul oferit în elaborarea
reformelor agricole din ţară.
Conform programului cadru de
cooperare, FAO planifică să atingă
rezultate în următorii patru ani,
prin suportul acordat Moldovei în
trei direcţii prioritare:
• Creșterea competitivităţii
sectorului agroalimentar
• Promovarea unei agriculturi
durabile și a dezvoltării rurale

• Îmbunătăţirea capacităţii de
gestionare durabilă a resurselor
naturale și gestionarea riscului de
dezastre.
Rezultatele preconizate includ
consolidarea sistemului de siguranţă alimentară și a serviciilor
de control fitosanitar, promovarea produselor agroalimentare
moldovenești pe pieţele naţionale
și străine, creșterea ocupării
forţei de muncă și a investiţiilor
remitenţelor străine în agricultură, suport pentru recensământul

agricol planificat pentru 2020, și
dezvoltarea unei strategii naţionale
de management integrat al dăunătorilor precum și a unei strategii de
protecţie a plantelor.
Școlile de câmp pentru
fermieri vor fi folosite pentru a
introduce și promova practici
agricole durabile. De asemenea,
se va oferi instruire și sprijin
micilor producători de pomușoare
în dezvoltarea unei producţii cu
valoare crescută.
Totodată, FAO va ajuta
fermierii moldoveni să răspundă
la provocările climatice - prin
conservarea și îmbunătăţirea
resurselor genetice animale și vegetale, prin îmbunătăţirea tehnologiilor de producţie a animalelor,
precum și prin facilitarea accesului
agricultorilor la noi soiuri de
culturi rezistente la secetă și
tehnologii prietenoase cu mediul.
Vor fi consolidate capacităţile cu
privire la practicile de gestionare
a terenurilor și a apei, inclusiv a
tehnologiilor de irigare și de gestionare a deșeurilor de pesticide.
Resursele financiare necesare

pentru a obţine rezultatele prevăzute în programul de cooperare însumează aproximativ 9,75 milioane
$, din care 4,5 milioane $ sunt deja
disponibili. Restul fondurilor necesare vor trebui să fie mobilizate prin
Programul de Cooperare Tehnică al
FAO, din partea guvernului naţional,
precum și de la partenerii donatori
activi în Moldova.
Programul cadru de ţară urmează să ofere Republicii Moldova
un sprijin important în atingerea obiectivelor de dezvoltare
durabilă acceptate la nivel mondial. Acordul a fost elaborat după
consultarea și de comun acord cu
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare și alte autorităţi
publice competente, precum și cu
partenerii de dezvoltare, organizaţiile societăţii civile și a sectorului
privat, după discuţii bilaterale și
mese rotunde. În special, procesul
a implicat consultări cu Coordonatoarea Rezidentă a ONU și echipa
de ţară a ONU, Delegaţia Uniunii
Europene în Moldova, biroul Băncii
Mondiale, și donatorii bilaterali
activi în acest sector.
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PROIECTE DE DEZVOLTARE REGIONALĂ, ÎN VALOARE DE 1,3 MILIARDE DE LEI,

VOR FI FINANŢATE CU ÎNCEPERE DE ANUL VIITOR
proiectelor.
„Pentru perioada 20172020, în Fondul Naţional
pentru Dezvoltare Regională sînt planificate alocaţii
de la bugetul de stat în
mărime de circa 1 miliard
de lei. În context, ţinînd
cont și de beneficiile pentru
localităţi, proiectele au fost
evaluate în mai multe etape: pentru a observa dacă
corespund obiectivelor și
priorităţilor concursului de
proiecte, dacă deţin studii
de fezabilitate, proiecte tehnice actualizate, soluţiile
tehnice relevante, inclusiv
documentaţie tehnico-economică coerentă”, a menţionat viceprim-ministrul
Octavian Calmîc, ministru
al Economiei, președintele
CNCD.

Membrii Consiliului
Naţional de Coordonare
a Dezvoltării Regionale
(CNCDR) au aprobat, astăzi,
în cadrul unei ședinţe,
lista proiectelor propuse
pentru a primi finanţare
din Fondul Naţional pentru
Dezvoltare Regională, în
următorii patru ani.
Serviciul de presă al
Ministerului Dezvoltării
Regionale şi Construcţiilor
a precizat că, potrivit evaluării realizate de comisia
interministerială, proiectele
propuse pentru finanţare
au impact regional, asigură
durabilitatea lor, inclusiv
modalitatea de gestionare a
bunirulor post-implementare, precum și se încadrează
în priorităţile și obiectivele
concursului de selectare a

ACORD DE COLABORARE ÎNTRE AIPA ȘI
ORGANIZAŢIA SIMILARĂ DIN CROAŢIA
Directorul Agenţiei de
Intervenţie și Plăţi pentru Agricultură, Nicolae
Ciubuc și Ivan Macanić,
director al Agenţiei de
Plăţi pentru Agricultură, Pescuit și Dezvoltare
Rurală (APAPDR), Croaţiaau semnat astăzi, la
Zagreb, Acordul de colaborare între cele două
instituţii.
Documentul va
permite crearea
cadrului legal pentru
stabilirea unor
relaţii de colaborare
dintre instituţia din
Republica Moldova şi
Croaţia în domeniul
subvenţionării. În
cadrul întrevederii
bilaterale, Nicolae
Ciubuc și Ivan Macanić, au subliniat
interesul celor două
instituţii de a stabili,
în timpul cel mai
apropiat, relaţii de
cooperare în domeniile prioritare, cum ar fi
dezvoltarea sistemului
IACS, dezvoltarea noilor
mecanisme de intervenţii și
proceduri în domeniu, implementarea și îmbunătăţirea managementului intern
și a sistemelor de control
precum și perfecţionarea
activităţii de audit intern.
La rândul său, directorul AIPA, Nicolae Ciubuc a
declarat că salută această
iniţiativă de colaborare între instituţii și că
este absolut convins de o
ulterioară productivitate în
urma acestei colaborări. De
asemenea, și partea croată

s-a arătat interesată și dispusă să ofere tot sprijinul
necesar privind cooperarea
în domeniul dat.
Documentul prevede
schimburi de experienţă
privind dezvoltarea instituţională și procedurală,
organizarea de seminare și
conferinţe comune, precum
și vizite de studiu.
Ceremonia de semnare
a documentului a avut loc
în cadrul vizitei de studiu
organizata prin intermediul
Instrumentului de Asistenţă Tehnică și Schimb
de Informaţii (TAIEX) al
Comisiei Europene având

ca tematică sistemul de pre-investiţii în domeniul
subvenţionării care
se desfășoară între
6 și 10 decembrie
curent.
Scopul vizitei
de studiu constă
în familiarizarea
cu practicile UE
în administrarea
cererilor de subvenţionare în sistemul
de pre-investiţii. Informaţiile obţinute
vor contribui la îmbunătăţirea activităţii AIPA
în domeniul administrării
fondului de subvenţionare,
precum şi la dezvoltarea
capacităţilor instituţionale.

Principalele domenii de
intervenţie pentru care au
fost depuse propuneri de
proiecte ţin de infrastructura drumurilor regionale
și locale, aprovizionarea cu
apă și sanitaţie, managementul deșeurilor solide,
dezvoltarea infrastructurii
de afaceri, sporirea atractivităţii turistice și eficienţa
energetică a clădirilor
publice.
„În prima etapă a
concursului au fost depuse
321 note conceptuale de
proiecte, în valoare de circa
7,8 miliarde lei, ce reprezintă necesităţile de dezvoltare a localităţilor, parvenite
din partea APL de nivelul I
și II. După mai multe etape
de evaluare, 52 de proiecte,
în valoare de 1,3 miliarde

de lei, vor primi finanţare
începînd cu anul viitor. Cele
mai multe proiecte ţin de
domeniul aprovizionării cu
apă și sanitaţie. Pentru proiectele ce nu vor fi finanţate
din Fondul Naţional de
Dezvoltare Regională, vom
căuta alte surse de finanţare, inclusiv vom negocia cu
partenerii de dezvoltare”, a
subliniat ministrul Dezvoltării Regionale și Construcţiilor, Vasile Bîtca, în cadrul
ședinţei CNCDR.
Potrivit președintelui
Consiliului Regional pentru
Dezvoltare Nord, Ion Leucă, concursul s-a desfășurat
în trei etape, pe parcursul
lunilor martie-noiembrie
2016, în cadrul cărora a
fost asigurată participarea
tuturor actorilor implicaţi.

PERSPECTIVA DESCHIDERII
UNEI ÎNTREPRINDERI DE RECICLARE
A DEȘEURILOR ANIMALIERE,
DISCUTATĂ LA ANSA
La Agenţia Naţională pentru Siguranţa
Alimentelor a avut loc
o întrevedere cu reprezentanţii JICA și misiunea din partea PADECO,
ambele fiind organizaţii
nipone. Din partea ANSA
au participat la discuţii
Ion TOMA - Director
general adjunct, Vitalie
PORCESCU - Șef Direcţia
unităţilor de producere
a alimentelor de origine Animală, Zenonas
STANEVICIUS - Înaltul
Consilier UE pentru siguranţa alimentelor, Violeta
PREPELIŢA - Asistentă
a Înaltului Consilier UE
pentru siguranţa Alimentelor, Alexandra ŢVIRCUN - Șef Serviciu relaţii
internaţionale al Direcţiei
relaţii internaţionale și
integrare europeană .
În cadrul ședinţei, Directorul general adjunct,
Ion Toma, a prezentat
informaţia referitor
la situaţia actuală în
Republica Moldova în
ceea ce ţine de siguranţa
alimentelor. Totodată, a
fost abordată problema
procesării produselor de
origine animală nedestinate consumului uman.
În Republica Moldova,
în prezent nu este nici o
întreprindere de reciclare
a deșeurilor nedestinate
consumului uman. A fost
menţionată necesitatea
unei instalaţii de pre-

lucrare în Moldova cu
capacitatea de până la 15
000 de tone de materie
primă procesată pe an și
crearea unui sistem eficient pentru colectarea,
transportarea și utilizarea produselor de origine
animală, deșeuri de abator și cadavrele animalelor. Această instalaţie ar
fi o reală soluţie pentru
menţinerea situaţiei

epizootice favorabile din
ţară, inclusiv a protecţiei
mediului.
O atenţie deosebită a
fost acordată subiectului
privind acţiunile sanitarveterinare și de siguranţă
a alimentelor în vederea
includerii Republicii
Moldova în lista ţărilor
cu drept de export în
UE a ouălor și cărnii de
pasăre.
Principalul obiectiv
al Reprezentanţei JICA și
Misiunea PADECO este de
a colecta informaţia de
bază pe sectorul agricol și
de a sugera posibilităţile
de cooperare JICA pentru
dezvoltarea sectorului
agricol al Republicii
Moldova.
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MOLDOVENII CARE MUNCESC PESTE HOTARE
VOR PUTEA SĂ TRIMITĂ ACASĂ
MIJLOACE BĂNEȘTI ÎN VALUTĂ PRIN POȘTĂ
Cetăţenii Republicii
Moldova care muncesc
peste hotare vor avea posibilitatea să trimită acasă
mijloace bănești în valută
prin mandate poștale, potrivit Regulilor privind prestarea serviciilor poștale,
aprobate de către Guvern.
Documentul prevede
”posibilitatea utilizatorilor
de servicii poștale de a
expedia și primi din alte
ţări mijloace bănești în
valută străină” prin reţeaua poştală şi prin reţeaua
de comunicaţii electronice. Serviciul de mandate
poştale internaţionale este
prestat în baza acordurilor

internaţionale bilaterale
încheiate în conformitate
cu Aranjamentul Uniunii
Poştale Universale privind
serviciile poştale de plată
la care Republica Moldova

este parte”.
Proiectul stabilește
normele referitoare la prestarea serviciilor poștale,
include condiţiile de acceptare în reţea a trimite-

rilor poștale, drepturile și
obligaţiunile utilizatorilor
de servicii poștale, responsabilitatea furnizorilor și
utilizatorilor și alte reguli
importante pentru domeniu. Regulile vin să completeze cadrul normativ
în vederea reglementării
sectorului de rînd cu Legea
comunicaţiilor poștale,
menţionează Ministerul
Tehnologiei Informaţiei și
Comunicaţiilor.
Documentul conţine
prevederi clare cu privire la
confidenţialitatea și securitatea datelor cu caracter
personal, precum și acordarea unor servicii poștale
moderne.

COMERCIANŢII VOR PUTEA ACTIVA
ÎN BAZA PATENTEI ÎNCĂ DOI ANI
Micii comercianţi din R. Moldova care activează în baza patentei de
întreprinzător o vor putea folosi încă doi
ani, până la 31 decembrie 2018. Totuşi,
preţul acesteia se va dubla sau chiar
tripla, potrivit amendamentelor la Legea
cu privire la patenta de întreprinzător,
aprobate de Guvern în şedinţa din 5
decembrie curent.
Termenului de desfăşurare a activităţii
în baza patentei de întreprinzător va fi
prelungit cu doi ani pentru două genuri de
activitate. Este vorba despre comerţul cu
amănuntul la tarabe, tejghele, tonete, în
chioşcuri, pavilioane şi din autovehicule şi
comerţul cu produse alimentare și mărfuri
perisabile autohtone, precizează eco.md
Iniţial, desfăşurarea comerţului cu
amănuntul de către titularii de patentă
era permisă până la finele anului curent,
fiind elaborat un concept privind impozitarea simplificată a persoanelor fizice care
practică comerţul şi care nu sunt înregistrate în calitate de întreprinzător. Conceptul respectiv este promovat prin prisma
amendamentelor propuse în proiectul
politicii bugetar-fiscale pentru anul 2017.
Autorii proiectului susţin însă că

trecerea la un nou mecanism de impozitare necesită o perioadă de tranziţie, ce ar
permite actualilor posesori de patentă în
comerţ „să se informeze despre particularităţile noului regim fiscal şi să conştientizeze oportunităţile mecanismului
respectiv”.
De notat că această prevedere se va
extinde doar asupra comercianţilor ce
deţin la data 31 decembrie 2016 patente
valabile pentru unul dintre genurile de
activitate menţionate.
Printre modificările aprobate de Cabinetul de Miniştri se regăseşte şi indicarea
expresă a locului permis pentru desfăşurarea comerţului: doar în cadrul pieţelor
comerciale a căror funcţionare este reglementată de prevederile Legii cu privire la
comerţ interior.

De asemenea, vor fi majorate taxele
pentru patentă în funcţie localitatea în
care își desfășoară activitatea comerciantul. Pentru comerţul cu amănuntul
la tarabe, tejghele, tonete, în chioșcuri
(gherete), pavilioane și din autovehicule
în pieţele din Chişinău, Bălţi, Bender şi
Tiraspol preţul patentei va creşte de trei
ori, de la 360 de lei, cât este în prezent,
la 1080 de lei. În celelalte oraşe, patenta
va costa de două ori mai mult, adică 360
de lei, iar în localităţile rurale – 200 de
lei, faţă de 100 de lei cât constituie în
prezent.
Pentru comerţul cu produse alimentare și mărfuri ușor alterabile autohtone,
cu condiţia respectării cerinţelor sanitar-epidemiologice privind depozitarea,
păstrarea și comercializarea lor, patenta
de întreprinzător va costa 1620 de lei în
Chişinău, Bălţi, Bender și Tiraspol, faţă
de 540 de lei în prezent. În celelalte oraşe
preţul va fi de 720 de lei, iar în localităţile rurale – 200 de lei.
La sfârşitul lunii iunie 2016, în R.
Moldova erau valabile mai mult de 18
mii de patente de întreprinzător, dintre
care peste zece mii erau eliberate pentru
comerţul cu amănuntul.

FEMEILE ȘI BĂRBAŢII
DIN MOLDOVA VOR IEȘI
LA PENSIE LA VÂRSTA
DE 63 DE ANI
Foto: ancheteonline.ro
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Parlamentul a votat
în lectură finală proiectul
de lege privind reforma
sistemului de pensii. Potrivit noii legi, femeile și
bărbaţii din Moldova vor
ieși la pensie la vârsta de
63 de ani. Totuși, aceasta
nu se va produce momentan. Începând cu 1 ianuarie
2017, vârsta de pensionare
va crește anual cu 6 luni
pentru femei și cu 4 luni
pentru bărbaţi. Stagiul de
cotizare (perioada de activitate a unei persoane în care
aceasta a achitat contribuţii de asigurări sociale) se
unifică și crește până la 34
de ani, stagiul de cotizare
fiind.
Totodată, vor fi excluse privilegiile pe care le
aveau deputaţii, membrii de
guvern, funcţionarii publici,
aleșii locali, judecătorii etc.
Pensiile acestora vor fi calculate exact ca și ale celorlalte
categorii de contribuabili.
Mamele care au născut
și au educat până la vârsta
de 8 ani cinci sau mai mulţi
copii li se păstrează dreptul
de pensionare anticipată.
De la 1 iulie 2017, pentru
categoria respectivă se
aplică vârstele standard de
pensionare diminuate cu 3
ani. În stagiul de cotizare va
fi inclusă perioada de îngrijire a unui copil până la vârsta
de 3 ani de către unul dintre
părinţi sau de tutore în caz
de deces al ambilor părinţi.

Perioada de îngrijire de la 3
la 6 ani nu constituie stagiu
de cotizare. Din anul 2017
pensia minimă va fi egală cu
salariul minim pe economie.
„Această reformă este
în interesul tuturor, este
colacul de salvare al unui
sistem care se află în prag de
colaps. Dacă nu facem această reformă astăzi, mâine
poate fi târziu. În doi-trei ani
sistemul s-ar putea ruina, iar
efectele ar putea fi dramatice pentru populaţie. Astăzi
avem voinţă politică, avem
sprijinul societăţii civile. Cel
mai mult acest proiect este
așteptat de numărul mare de
beneficiari din sistemul de
pensii, care își doresc o viaţă
mai bună, un trai decent la
bătrâneţe. Nu putem tolera
această situaţie când peste
83% la sută dintre beneficiari primesc o pensie sub minimul de existenţă, iar alte
grupuri – peste 20 de mii de
lei”, a specificat Ministrul
Muncii, Protecţiei Sociale și
Familiei, Stela Grigoraș.

VALOAREA TVA PENTRU BIOCOMBUSTIBILI = 8% ÎNCEPÂND CU 2017
Valoarea TVA pentru
biocombustibili solizi, pe
întregul lanţ valoric, a fost
stabilită la 8% începând cu
ianuarie 2017. Modificarea
se conţine în Politica bugetar-fiscală și vamală pentru
2017 aprobată recent de
Parlament. Potrivit documentului, taxa de 8 % TVA
va fi aplicată pentru livrarea
biocombustibililor solizi,
precum și pentru materia
primă livrată pentru pro-

ducerea biocombustibililor
solizi (produse agricole și de
silvicultură, deșeuri lemnoase).
Până acum, pentru
biocombustibili era aplicată cota standard a TVA
de 20%, în timp ce pentru
gazele naturale - 8%. Astfel,
domeniul bioenergiei, care
anterior era discriminat, a
fost egalat cu sectorul gazier și va primi un nou impuls
pentru dezvoltare.

Amintim că în ultimii
cinci ani sectorul de producere a biocombustibililor s-a
dezvoltat de la zero, fiind
lansate peste 100 de afaceri
de producere a brichetelor
şi peletelor. Monitorizările
realizate de Agenţia pentru
Eficienţă Energetică şi Proiectul Energie și Biomasă
arată că 70 dintre aceştia
continuă să fie active în
sector.
O altă noutate a Politicii

bugetar-fiscale pentru anul
2017 este anularea TVA de
20% pentru electromobile.
Anterior, valoarea TVA făcea
electromobilele necompetitive la preţ cu automobilele
cu combustie internă, pentru care se plătește acciză
în funcţie de capacitatea
cilindrică a motorului și anii
vechime. Astfel, cei care-și
cumpără electromobile, vor
din 2017 cu 20% mai puţin
pentru importul acestora.

OPORTUNITATE
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INSTITUTUL DE FITOTEHNIE “PORUMBENI” –
MEMBRU ONORIFIC AL ALIANŢEI INDUSTRIEI SEMINŢELOR DIN ROMANIA
creșterii producţiei agricole în România.
Alianţa Industriei Seminţelor din România
(AISR) are caracterul unei asociaţii private,
profesionale, independente, non-guvernamentale, non-profit, apolitice și are personalitate juridică, guvernată de legea civilă.

- În luna martie ISTIS a luat decizia de
a introduce în registrul soiurilor de plante al României (și automat în registrul
tuturor statelor (în UE) a 3 hibrizi de marca
Porumbeni (P 461; P 310; P 427);
- În luna septembrie la Ialomiţa a fost

AISR reunește companii de prestigiu din
domeniul cercetării, ameliorării, producerii
şi comercializării seminţelor cu genetică
superioară și își dorește să fie “o nouă voce”
a agriculturii din România.
Așadar, la finele anului 2016, Institutul
de Fitotehnie ”Porumbeni” se poate
mândri cu unele rezultate remarcabile:

luată decizia să se includă hibridul Porumbeni 458 în topul celor 10 hibrizi cei mai
buni din lume;
- Din luna ianuarie 2017 IF ”Porumbeni”, cum s-a menţionat anterior, va
deveni membru al AISR.

Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale din România – dl Achim Irimescu,
Directorul IF ”Porumbeni

Începând cu 01 ianuarie 2017, Institutul de Fitotehnie “Porumbeni” devine
Membru Onorific al AISR. Consiliul Director
al Alianţei Industriei Seminţelor din România a analizat și acceptat cu unanimitate
de voturi cererea Institutului de Fitotehnie
“Porumbeni” de afiliere la AISR, apreciind
activitatea de cercetare a IF “Porumbeni”,
precum și relaţiile de bună colaborare cu
toţi partenerii din România și a considerat, că viitoarea colaborare între Institutul
de Fitotehnie “Porumbeni” și AISR, care
reprezintă peste 75% din piaţa româneas-

că de seminţe va fi de bun augur pentru
ambii parteneri. Ca urmare, numele si sigla
Institutului de Fitotehnie ”Porumbeni”
din Republica Moldova va fi înscrisă pe
bannerele și materialele de promovare ale
activităţilor Alianţei.
Înfiinţată în octombrie 2012, Alianţa
Industriei Seminţelor din România este o
nouă asociaţie profesională, care dorește să
sprijine agricultura românească.
Misiunea principală a AISR este promovarea și susţinerea utilizării seminţelor
certificate de către agricultori, în scopul

Pintilie PÎRVAN

PRIN COOPERARE SPRE BUNĂSTARE
AGENŢIA CEHĂ PENTRU DEZVOLTARE ACORDĂ ASISTENŢĂ COOPERATIVELOR DIN MOLDOVA ÎN DEZVOLTARE
ȘI CREAREA INFRASTRUCTURII DE POST-RECOLTARE

Pe parcursul anilor
2014 – 2016, prin intermediul proiectului implementat de organizaţia
neguvernamentală cehă
People in Need (PIN),
finanţat de Agenţia Cehă
pentru Dezvoltare au fost
asistate 9 cooperative din
Republica Moldova, care
numără în totalitate 60
de membri. Cooperativele care au beneficiat de
această asistenţă, sunt
amplasate pe întreg teritoriul ţării, iar membrii
acestora produc struguri
de masă, fructe, legume și
pomușoare. De menţionat
că aceste cooperative au
fost asistate chiar de la
înfiinţare, iar pe parcurs, ele și-au dezvoltat

capacităţile, și-au creat
acces la piaţă de desfacere, au creat infrastructură
de păstrare, ambalare și
sortare.
”Cooperarea fermierilor din Moldova este un
lucru foarte important,
deoarece prin această
modalitate ei pot crea
partide mari, uniforme de
producţie agricolă, ei pot
investi în infrastructura
de sortare, ambalare ,
păstrare, își pot coordona
mișcările pentru a face
export. În mod individual,
oricare producător agricol
din ţara noastră nu ar putea să acceseze pieţe mari
din motiv că ei nu ar reuși
să furnizeze pe parcursul întregului an canti-

tăţi uniforme și mici de
producţie – așa cum cere
piaţa. Producătorii noștri
sunt dispuși să furnizeze o
cantitate mare la sfârșitul
perioadei de recoltare, pe
când piaţa cere livrarea
producţiei în cantităţi
mici, uniforme pe întreg
parcursul anului”, menţionează Grigore Daraban,
manager de proiect în
cadrul organizaţiei neguvernamentale PEOPLE IN
NEED.

Cooperativele au primit asistenţă financiară
de la Agenţia Cehă pentru
Dezvoltare sub formă de
granturi, iar trei dintre ele
au finalizat deja recepţia
și darea în exploatare a
bunurilor pe care le-au

primit – o plantaţie de
coacăză, o linie de sortare
și un frigider pentru
păstrarea fructelor. La
acest moment, în cadrul
aceluiași proiect, se mai
construiesc două frigidere
și se livrează o linie de
sortare.
Este important și
faptul că în cadrul proiectului cooperativelor le-a
fost acordată asistenţă și
școlarizare în domeniul
marketingului, al admi-

nistrării cooperativei, în
domeniul administrării
financiare, dar și în aspecte tehnologice de producere. În același timp, pe
parcursul acestei perioade
a avut loc transferul de
cunoștinţe sub formă de

instruiri, schimburi de experienţă, vizite de studiu
peste hotare.
People in Need (PIN)
este o organizaţie neguvernamentală cehă care
oferă suport și asistenţă
pentru dezvoltare și ajutor umanitar în peste 20

și mijlocii. Acest obiectiv
este realizat prin optimizarea și îmbunătăţirea
condiţiilor existente ale
cooperativelor selectate,
precum și în gestionarea
și buna funcţionarea a
cooperativelor prin oferirea know-how-urilor în

de ţări ale lumii. PIN-Moldova tinde să contribuie
la dezvoltarea economică
și socială a ţării în care
activează. Unul dintre
proiectele implementate
de către PIN în Moldova
ţine de susţinerea producţiei de fructe și legume
cu valoare adăugată pe
și susţinerea creșterii
calităţii și a eficienţei
producţiei agricole, în
special a fermierilor mici

domeniul managementului și vânzării produselor
agricole. PIN oferă suport
în aspectele individuale
de producţie și de comercializare a produselor.
Acestea vor permite accesul pe piaţă și schimbul
reciproc de cunoștinţe și
experienţe între cooperativele individuale. Proiectul este implementat cu
suportul Agenţiei Cehe
pentru Dezvoltare.
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VALOAREA CREDITULUI ALOCAT DE POLONIA PENTRU MODERNIZAREA
AGRICULTURII MOLDOVEI AR PUTEA FI MICȘORATĂ
Solicitarea privind
reducerea sumei totale a
împrumutului de la 100
de milioane până la 50 de
milioane a venit din partea
poloneză, ţinând cont de
listele beneficiarilor potenţiali de mijloace și valoarea
proiectelor investiţionale
prezentate spre finanţare.
Totodată, se preconizează că
termenul de implementare
a Acordului de credit respectiv va fi prelungit până
la 8 august 2017. În cadrul
negocierilor vor fi modificate și condiţiile financiare
necesare pentru alocarea
împrumutului polonez,
ţinând cont de situaţia pe
piaţa financiară, relatează
NOI.md.
Astfel, până în prezent,
la Ministerul Finanţelor
Moldova au fost depuse 23
de dosare ale potenţialilor
beneficiari de mijloace din
creditul polonez în valoare de 26,6 milioane de
euro, care au fost aprobate
anterior de către Consiliul
de Supraveghere al Unită-

ţii pentru implementarea
creditului polonez. Ministerul Finanţelor al Moldovei
a aprobat doar 6 dosare
ale companiilor în valoare
de 10 milioane de euro și
le-a transmis Ministerului
Finanţelor al Poloniei spre
examinare și aprobare. Totodată, Ministerul Finanţelor
al Poloniei a aprobat 5 dosare în valoare de 8,6 milioane
de euro.
Se prevede că Guvernul
Moldovei va aproba iniţierea
negocierilor cu Guvernul
Poloniei pe marginea introducerii unor completări la
Acordul privind obţinerea
creditului polonez. Grupul
de negociatori din partea Moldovei va fi condus
de ministrul Finanţelor,
Octavian Armașu, care va fi
abilitat să parafeze textul
noilor acorduri.
Condiţiile financiare
pentru acordarea creditului polonez vor fi din
nou discutate cu partea
poloneză. După încheierea
negocierilor textul Acordu-

lui va fi supus procedurii de
aprobare și semnare. După
semnarea completărilor la
Acordul privind creditul
polonez acestea urmează să
fie ratificate de Parlamentul
Moldovei.
Acordul privind alocarea Moldovei a creditului
polonez în valoare de 100
de milioane de euro pentru
finanţarea proiectelor în
domeniul sectorului agroindustrial din ţara noastră a
fost semnat la 14 mai 2014.
Parlamentul Moldovei l-a
ratificat la 11 iulie 2014.

Termenul de implementare
a Acordului a fost de 2 ani
de la momentul intrării
acestuia în vigoare.
Creditul polonez a fost
alocat Moldovei pe un termen de 25 de ani, cu o dobândă de 0,15 la sută anual.
Prin hotărârea Guvernului
Moldovei rata dobânzii, inclusiv comisioanele bancare
pentru beneficiarii finali nu
trebuie să depășească 3,65
la sută anual.
Principalul obiectiv al
sprijinului oferit CAI al Moldovei de către Polonia este

sporirea competitivităţii ramurilor acestuia prin intermediul restructurării și modernizării acestora, creșterea
treptată a ponderii produselor agricole și industriale cu
valoare adăugată ridicată pe
tot parcursul lanţului valoric
– de la producţie la vânzarea
produselor finite. Implementarea creditului polonez
urmează să contribuie la
asigurarea producătorilor
agricoli moldoveni cu tehnică performantă, preluarea
experienţei fermierilor polonezi în procesul de reformare

a complexului, implementarea standardelor europene în
CAI. În calitate de principalele domenii pentru valorificarea creditului polonez
au fost numite: crearea, modernizarea și restructurarea
întreprinderilor, specializate
în fabricarea produselor de
origine vegetală și animală,
crearea unei infrastructuri
moderne a ramurii, investiţii în tehnologii moderne
pentru colectarea, prelucrarea, depozitarea, sortarea,
ambalarea și vânzarea produselor agricole, construcţia
și echiparea unităţilor de
producţie.
De asemenea, suportul
este alocat pentru modernizarea halelor de producţie
în sectorul agroindustrial,
achiziţionarea de echipamente și utilaje, investiţii
în tehnologii performante
și inovaţii pentru a întruni
înaltele standarde ale UE în
vederea asigurării siguranţei produselor alimentare
și respectării cerinţelor de
calitate.

PERSOANELE NEASIGURATE
POT DEJA SĂȘI CUMPERE POLIŢA
AIPA A ACHITAT
SUMA DE 232 MIL. LEI
PENTRU CIRCA 1600 DE DOSARE
DEPUSE ÎN ANUL 2016
Astfel, producătorii agricoli care au depus
dosare pentru subvenţionare în 2016 și care s-au
încadrat în limita fondului de subvenţionare au
fost subvenţionaţi. Producătorii agricoli care nu
s-au încadrat în limita fondului din acest an vor fi
subvenţionaţi în 2017.
Menţionăm că pentru anul 2016 s-a reușit
alocarea și achitarea subvenţiilor pentru agricultori în mărime de 700 mil. lei, suma alocată fără
precedent pentru fondul de subvenţionare. De
asemenea, odată cu valorificarea integrală a
fondului, AIPA a realizat o serie de indicatori
ENPARD, fapt ce va determina accesarea celei
de a doua tranșe din cadrul acestui program, în
anul 2017.
În rezultatul aplicării în anul 2017 a Legii cu
privire la principiile de subvenţionare a producătorilor agricoli, aprobată recent de către parlament, depunerea noilor dosare se preconizează
să înceapă fără întârzieri.

Persoanele care-și procură poliţa de
asigurare pot să achite deja prima de
asigurare obligatorie de asistenţă medicală
în sumă fixă pentru anul 2017. Până pe 31
martie 2017, acestea beneficiază de reduceri în mărime de 50% și 75% din valoarea
primei, care a rămas la nivelul celei de anul
trecut - 4056 de lei.
Astfel, proprietarii de teren agricol
beneficiază de reduceri de 75% și achită
1014 lei la agenţiile teritoriale ale CNAM.
La rândul lor, fondatorii de întreprinderi
individuale, patentării, arendașii, arendatorii, alţi cetăţeni care nu sunt angajaţi și nu
sunt asiguraţi de Guvern vor achita 2 028
lei, ceea ce reprezintă 50% din prima de
asigurare medicală. Plata poate fi efectuată
la oficiile ÎS „Poșta Moldovei” și la agenţiile

teritoriale ale CNAM.
Și persoanele fizice care fac dovada
aflării peste hotarele Republicii Moldova
mai mult de 183 de zile calendaristice pe
parcursul anului bugetar beneficiază de
reduceri în cazul asigurării în primele trei
luni ale anului 2017.

Notarii, avocaţii, executorii judecătorești
și mediatorii vor achita prima în mărime
integrală, adică 4056 lei. Plata poate fi efectuată la orice bancă sau agenţie teritorială
(AT) a CNAM, cu confirmarea ulterioară a
plăţii la AT.
După data de 31 martie, persoanele care
nu s-au asigurat în termenul stabilit de
legislaţie vor plăti prima AOAM în mărime integrală, cu amendă și penalitate, iar
statutul de asigurat va fi activat după șapte
zile din momentul achitării. Persoanele
aflate peste hotarele ţării mai mult de 183
de zile vor achita, de asemenea, integral
după această dată prima, fără penalitate și
amendă, cu activarea statutului de asigurat
din prima zi de plată.
Sursa: CNAM

VOR FI MAJORATE ALOCAŢIILE LUNARE
PENTRU COPIII ORFANI ȘI A CELOR CRESCUŢI
ÎN CASE DE TIP FAMILIAL
Guvernul a decis, în ședinţa
din 28 decembrie, majorarea alocaţiilor lunare pentru întreţinerea
micuţilor orfani și a celor rămași
fără ocrotire părintească din casele
de copii de tip familial. Majorarea
este de 100 lei lunar.
Astfel, începând cu 1 ianuarie
2017, în scopul susţinerii sociale
a copiilor plasaţi în serviciul casă
de copii de tip familial, Guvernul
a decis că alocaţia lunară va fi de
750 de lei, comparativ cu cea de
650 de lei care era până acum.

De asemenea, Cabinetul de
miniștri a aprobat majorarea cuantumului alocaţiei lunare pentru
întreţinerea copilului în serviciul
asistenţă parentală profesionistă
pentru o zi. În acest sens, valoarea
alocaţiei va fi de 31 de lei pe zi
pentru un copil. Până în prezent
aceasta era 27,7 de lei.
Plata respectivă se va realiza
din contul mijloacelor financiare
alocate bugetelor administraţiilor
publice locale.
Sursă foto: tvr.ro
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ATENŢIE, ȘOFERI! DE LA ÎNCEPUT DE AN
CREȘTE PRIMA DE BAZĂ LA RCA ȘI „CARTE VERDE”

DREPTUL LA ASOCIERE,
REGLEMENTAT
DE CONSTITUŢIA RM
Cabinetul de miniștri
a aprobat, în 28 decembrie, proiectul de
Lege privind modificarea articolului 42 din
Constituţia Republicii
Moldova, ce vizează
dreptul la asociere.
Modificările garantează
dreptul cetăţenilor de
a se asocia liber cu alte
persoane, inclusiv de a
constitui sindicate sau
patronate, precum și de
a se afilia la acestea.

Comisia Naţională a Pieţei
Financiare a decis ajustarea
primelor de bază la asigurarea
obligatorie a răspunderii civile auto interne (RCA) și externe
(Carte Verde). Astfel, prima de bază
pentru asigurarea obligatorie de
răspundere civilă auto pe intern va
crește cu 20 de lei, iar preţul pe un
an la prima de bază pentru Carte
Verde se va modifica în funcţie de
zonă. CNPF a calculat noul preţ în
baza datelor statistice acumulate
pentru ultimele 10 semestre.
Astfel, pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto in-

ternă prima de bază se modifică de
la 715 MDL la 735 MDL.
Pentru asigurarea obligatorie
de răspundere civilă auto externă,
sau Carte Verde, prima de bază se
modifică în felul următor:
Pentru zona 1 (Ucraina și Belarus) - preţul va scădea de la 37 la 35
de euro pe an.
Pentru zona 2 (Ucraina, Belarus
și Rusia) - preţul crește de la 208 la
215 euro pe an.
Pentru zona 3 (toate ţările din
sistemul „Carte Verde”) - preţul crește
de la 552 la 563 de euro pe an.
Modificările intră în vigoare de la
data de 01.01.2017.
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În prezent, Constituţia Republicii Moldova
divizează libertatea de
asociere în două componente: libertatea întemeierii și afilierii la sindicate
și libertatea partidelor și

a altor organizaţii socialpolitice, fără a prevedea
expres libertatea generală
de asociere, deși acest
drept este unul garantat
de tratatele internaţionale la care ţara noastră
este parte. De asemenea,
proiectul aprobat prevede
că exercitarea dreptului
la libera asociere poate fi
limitată numai în cazurile în care această măsură
este impusă din motive
de securitate naţională,
siguranţa publică, protecţia drepturilor și libertăţilor altor persoane.
Documentul urmează
să fie avizat de Curtea Constituţională şi
transmis spre examinare
Parlamentului.

ÎNCĂ 27 DE CERERI, APROBATE SPRE FINANŢARE
ÎN CADRUL PROGRAMULUI PARE 1+1
Comitetului de Supraveghere al Programului-pilot de atragere a
remitenţelor în economie
„PARE 1+1” pentru anii
2010-2018 a aprobat spre
finanţare nerambursabilă
încă 27 de cereri în sumă
de 5,01 milioane de lei,
care vor contribui la atragerea în economie a 15,68
milioane de lei. În 2016
au beneficiat de acces de
finanţare nerambursabilă
200 de întreprinderi.
Din totalul cererilor recepţionate, 13 afaceri sunt
create de lucrătorii migraţi,
care s-au întors de peste
hotare, iar 14 întreprinderi
fiind constituite de rudele
de gradul I ale migraţilor.
”După locul amplasării,
menţionăm că întreprinderile sunt localizate în 18
raioane ale republicii, dintre
care 15% își desfășoară
activitatea în municipiul
Chișinău, iar 85% în mediul
rural.

și dezvoltă noi idei în afaceri pe piaţa autohtonă. ”De
exemplu, întreprinderile din
PARE 1+1 au fost printre
primele care au dezvoltat
afaceri în domeniul biomasei, creșterea șinșilelor,
cultivarea armurariului,
paulownei, etc. Mai mult,
beneficiarii Programului au
fost orientaţi spre activităţi,
care aduc mai multă valoare adăugată a produselor
agricole prin crearea de
sere, frigidere, mori, ferme
de melci, agroturism, etc”,
a punctat vicepremierul
Calmîc.
Din totalul solicitărilor
de finanţare nerambursabilă, 52% din afaceri sunt
demarate în agricultură,
22% din întreprinderi activează în domeniul prestării
serviciilor, iar 26 la sută în
industria prelucrătoare. Din
totalul cererilor aprobate
spre finanţare în cadrul
ședinţei de azi a Comitetului, 12 întreprinderi sunt în
faza de lansare (start –up),

iar 15 în faza extinderii
afacerii.
Făcând o trecere în
revistă a Programului de
Atragere a Remitenţelor
în Economie ”PARE 1+1”,
începând cu anul 2010,
viceprim-ministrul, Octavian Calmîc, ministru al
Economiei, a menţionat că
pe tot parcursul anilor de
existenţă acesta prezintă un
interes sporit în rândul mi-

graţilor și rudelor lor, fapt
demonstrat și de creșterea
constantă a numărului de
persoane interesate de a
reveni acasă și de a investi
remitenţele în crearea și
dezvoltarea unei afaceri
proprii. ” Până în prezent,
prin intermediul Programului PARE 1+1, a fost facilitat
accesul la finanţare nerambursabilă pentru 900 întreprinderi, în sumă de 158,77

milioane lei, suma totală a
investiţiilor planificate în
economie constituind peste
524 milioane lei”, a accentuat Ministrul Economiei.
Octavian Calmîc a
specificat că autorităţile vor
susţine și în continuare migraţii care intenţionează să
investească remitenţele în
economia naţională, deoarece în multe cazuri ei sunt
antreprenorii care iniţiază

10 EXTERNE

 nr. 21-22 (217-218)
29 decembrie 2016

EXPERT FAO: INOVAŢIILE ȘI MARKETINGUL
GARANTEAZĂ VIITORUL PRODUCĂTORILOR AGRICOLI
expertul FAO.
”Tendinţa de viitor a
agriculturii nu este mecanizarea, ci robotizarea” – mai
spune Andriy Yarmak. ”Cu
alte cuvinte, recolta nu va
mai fi strânsă cu mașinile
controlate de om, dar de
combine care funcţionează fără nicio intervenţie
umană. De exemplu, în
China, deja există gospodării
care cultivă salată totalmente robotizate. Este,
de asemenea, la stadiul de
testare o mostră de robot
care recoltează căpșuni.
Spania încearcă să recâștige

FAO se preocupă nu
doar de problema cum să se
hrănească omenirea, dar, de
asemenea, încearcă să prezică dezvoltarea în continuare
a agriculturii. Într-un interviu publicat recent de către
portalul ucrainean de profil
agrar propozitsiya.com, expertul FAO, Andriy Yarmak a
prezentat o posibilă imagine
a agriculturii de viitor, bazată pe tendinţele actuale de
dezvoltare a sectorului. Aducem mai jos unele secvenţe
ale interviului, care ar putea
prezenta interes și pentru
cititorii noștri:
”Pentru ca să supravieţuiască, gospodăriile
agricole mici, ar trebui să
se orienteze către produsele de nișă. Micii fermieri
își pot permite să fie mai
flexibili și să răspundă mai
rapid la schimbările de pe
piaţă, în comparaţie cu
fermierii mari și mijlocii. O
altă soluţie este orientarea
către produsele cu valoare
adăugată. Această tendinţă
am remarcat-o peste tot
în lume. Valoarea adăugată pentru produs o poate
asigura atât prelucrarea
și ambalarea acestuia, cât
și înregistrarea propriului

brand, etc... Important este
ca agricultorul să producă
ceva individual, mai puţin
standard, ceea ce răspunde
cel mai bine cererii consumatorului dintr-o anumită
zonă, sau de pe un segment
aparte. Asta deoarece producătorii de produse standard
pot concura între ei numai
la preţ, ceea ce duce rapid
la ruinarea fermelor mici. Cu
cât mai mică este gospodăria, cu atât mai curând va
dispărea de pe piaţă în astfel
de condiţii. O salvare pentru
gospodăriile mici pot fi, în
general, orice produse scumpe, cum ar fi, de exemplu,
pomușoarele….” – explică

competitivitatea pe segmentul citricelor, care a scăzut
din cauza costului ridicat al
forţei de muncă, de asemenea, folosind roboţi – astfel

de mașini deja sunt testate
în livezile de fructe. Această tendinţă, combinată cu
sisteme de geolocalizare și
tehnologii IT, poate duce la
un fenomen foarte interesant - chiar și tehnologiile
de cultivare a pomușoarelor
vor putea fi 100% automatizate. Pe piaţă deja există
tractoare cu pilot automat!
Este o tendinţă obiectivă și
este clar faptul că nu mai
poate fi oprită. Ea va duce
la eliberarea unui număr
mare de lucrători sezonieri,
și nu numai... Tot mai mulţi
fermieri au reședinţă per-

manentă în orașe, venind în
câmp numai pentru anumite
lucrări de teren. În Statele
Unite a început să apară
astfel de fermieri, cărora li

se mai spune „agricultori
cu valiză”: vin cu o valiză la
fermă pentru a mai efectua
o operaţiune tehnologică și
revin în oraș la familie.”
Expertul FAO s-a mai referit la globalizarea pieţelor
agricole. ”A apărut o categorie de așa-numite ”Super-

Latină, iar acum au devenit
foarte populare nu numai în
SUA și UE, dar, de asemenea, și în Ucraina. Cererea
crescândă din partea restaurantelor creează în timp
oferta din partea fermierilor
locali.
Ţinând cont de toate

produse”. Câteva decenii în
urmă, acestea erau produse
locale, iar acum există o
cerere mare pentru ele în
întreaga lume. Acest lucru
se explică prin dezvoltarea
rapidă a industriei turismului, precum și prin accesul la
informaţie. Ca un exemplu,
pot aduce seminţele de Quinoa, care de mii de ani sunt
cultivate și consumate în
doar câteva ţări din America

aceste tendinţe, există doi
factori de care producătorii
agricoli ar trebui să ţină
cont pentru a supravieţui și
a se dezvolta: inovaţiile și
marketingul. Acești factori,
și în trecut, au asigurat
succesul producătorilor
agricoli, dar în prezent,
importanţa acestora a
crescut semnificativ.” - a
atras atenţia expertul FAO,
Andriy Yarmak.

IDEI: SISTEM PRIN SATELIT PENTRU PREŢUL GLOBAL AL ALIMENTELOR
DEPISTAREA TĂIERILOR ILEGALE A SCĂZUT CU 0,4% LUNA TRECUTĂ
În România, tăierile
ilegale de păduri vor fi
depistate prin intermediul
unui nou sistem care operează, în premieră, imagini
prin satelit. Autorităţile,
dar şi cetăţenii vor putea
vedea cine taie, unde taie
şi cu avizul cui taie masa
lemnoasă.
Ministrul Mediului,
Apelor şi Pădurilor, Cristiana
Paşca Palmer, a lansat vineri
portalului exploatărilor
legale şi a transporturilor
de masă lemnoasă. Portalul
operează, în premieră, imagini satelitare şi le supra-

pune în timp real pe hărţi
electronice, putându-se astfel depista inclusiv posibilele
tăieri ilegale de pădure.
“Sistemul este un portal
web, disponibil la adresa
inspectorulpadurii.ro. Prin
noua aplicaţie, orice tăiere
ilegală va genera o alertă
către organele abilitate. Se
poate afla cine taie, unde se
taie, când se taie, cu acodul
cui se taie şi totul în timp
real. Sistemul este deja
creat, iar în perioada următoare se vor încărca datele în
acesta. Datele vor fi încărcate manual. Cred că, în prima
parte a anului 2017, vom

avea toate datele introduse
în sistem. După părerea mea,
cel târziu până mai — iunie
2017, această hartă trebuie
să fie completă”, a declarat
Cristiana Paşca Palmer.
Sistemul a costat 30.000
de euro şi a fost realizat de
firma Indaco. “Suma este
infimă dacă ne gândim la
cât ne-au costat defrişările ilegale şi câte milioane
de euro s-au cheltuit pe
sisteme soﬅware nefuncţionale”, a completat ministrul
Mediului.
Acesta a adăugat că
portalul operează imagini
satelitare pe care le suprapune în timp real pe hărţi electronice, fiind posibilă astfel
depistarea inclusiv a tăierilor ilegale, sistemul putând
detecta până la câţiva copaci
tăiaţi şi zona în care s-au
făcut tăierile, dar şi a locului
de unde se face transportul
de masă lemnoasă.
Cristiana Paşca Palmer
a afirmat că, au fost zeci de
cazuri când s-a constatat
că s-a încărcat fictiv masa
lemnoasă de la Paris sau din
Statele Unite.
Sursa: agrointel.ro

Indicele preţurilor
produselor alimentare la
nivel mondial a înregistrat
în luna noiembrie un declin
de 0,4%, întrerupând o tendinţă de creștere continuă
înregistrată pe parcursul
acestui an, a anunţat, joi,
Organizaţia Naţiunilor
Unite pentru Alimentaţie și
Agricultură (FAO), citată de
Reuters.
FAO publică lunar propriul său Food Price Index,
care măsoară modificările
de preţuri înregistrate de un
coș de alimente format din
cereale, uleiuri vegetale, lactate, carne și zahăr. În luna
noiembrie 2016, acest indice
a scăzut cu 0,4% comparativ
cu luna octombrie, până la

un nivel de 171,3 puncte. În
pofida scăderii din luna noiembrie 2016, preţul global
al alimentelor este cu 10,4%
mai mare decât cel înregistrat în luna noiembrie 2015.
Potrivit FAO, luna
trecută preţul zahărului a
scăzut cu 8,9% comparativ
cu luna octombrie, datorită
unei recolte peste așteptări
în Brazilia, cel mai mare
producător de zahăr din
lume, precum și a deprecierii
monedei braziliene în raport
cu dolarul american. Preţul
la carne a rămas nemodificat
dar preţul la ulei vegetal a
crescut cu 4,5% din cauza
unei cererii puternice pentru
ulei de palmier precum și
unei producţii sub așteptări
în Asia de Sud-Est.

În paralel, FAO și-a îmbunătăţit joi estimările privind producţia mondială de
cereale în sezonul 2016 —
2017, până la 2,577 miliarde
tone, cu 1,7% peste recolta
de anul trecut. Producţia
mondială de grâu ar urma
să ajungă la 749 milioane
tone, cu aproximativ 1,9%
mai mare decât în 2015, iar
estimările privind producţia
de porumb au fost majorate
până la 1,027 miliarde tone,
cu 2,9 milioane tone mai
mult decât în estimările
anterioare.
Sursa: agerpres.ro
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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:
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ATENŢIE LA PRODUSELE PE CARE LE PROCURAŢI
PENTRU MASA DE SĂRBĂTOARE!
În ajun și de sărbători,
de regulă, se majorează
substanţial fluxul de mărfuri și produse alimentare
comercializate, care nu
întotdeauna au acte de
provenienţă sau corespund
calităţii stabilite.
Reprezentanţii Agenţiei
Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor, Agenţiei
pentru Protecţia Consumatorului, ai poliţiei, precum
și a altor organe de resort
vor întreprinde o serie de
acţiuni pentru depistarea
cazurilor de contrafacere
și introducere în ţară prin
contrabandă a mărfurilor
accizate, produselor alimentare, mărfurilor industriale,

articolelor pirotehnice,
precum și altor fapte ce
prejudiciază interesele economice ale statului și pun
în pericol viaţa și sănătatea
consumatorilor. În cadrul
unei conferenţe de presă

comune, șeful Direcţiei
investigarea fraudelor economice al Inspectoratului
General de Poliţie, Alexei
Bacoș, a menţionat, că în
timpul sărbătorilor de iarnă
crește volumul mărfurilor

comercializate în pieţe și
magazine, care, de multe
ori, nu corespund normelor
sanitare sau sunt păstrate
în condiţii anti-sanitare.
„În ajunul sărbătorilor,
pe piaţa internă se atestă
un volum mare de produse de origine străină, care
deseori nu sunt certificate
în modul stabilit de lege,
sunt contrafăcute și pun în
pericol viaţa cetăţenilor. Poliţia va întreprinde un șir de
acţiuni pentru a identifica
agenţii economici, care nu
se vor conforma cerinţelor
legale”, a spus Bacoș.
La rândul său reprezentantul ANSA, Sergiu Sîrghi,
șef al Direcţiei supravegherea comerţului, distribuţiei

ÎN REPUBLICA MOLDOVA AR PUTEA FI
CREATĂ O REŢEA DE FARMACII DE STAT
În acest sens, Guvernul a aprobat un proiect
de creare a unei societăţi
pe acţiuni cu cotă integrală de stat, numită SA
MoldFarm. Societatea ar
avea drept scop eficientizarea managementului în
domeniul achiziţionării,
distribuirii de către stat
a medicamentelor și bază
pentru crearea unei reţele
de farmacii ale statului.
Obiectul de activitate a
SA MoldFarm ar fi achiziţionarea medicamentelor,
produselor parafarmaceutice și dispozitivelor medicale
la preţ de producător din
ţările de origine și plasarea
acestora pe piaţă. Aceste acţiuni vor fi efectuate pentru
a asigura un flux continuu
de medicamente, produse
parafarmaceutice și dispozitive medicale la un preţ

rezonabil pentru instituţiile
medico-sanitare publice din
Republica Moldova.
Pentru implementarea
proiectului respectiv, statul
va aloca 20 de mii de lei,
pentru a acoperi cheltuielile
necesare creării societăţii. Ulterior, înregistrarea
de stat a noii societăţi va
necesita cheltuieli în sumă
de puţin peste o mie de lei,
precizează bani.md.
Potrivit Ministerului
Sănătăţii, o astfel de societate ar deveni o pârghie
eficientă pentru asigurarea
concurenţei loiale pe acest
segment, cu excluderea
situaţiilor de înţelegere
de cartel între importatori
privaţi de medicamente,
dar și excluderea situaţiei
în care anumiţi operatori
economici privaţi nu șiar executa obligaţiunile
contractuale prin refuzul

livrării produselor respective.
Elaborarea proiectului a fost impusă în urma
crizei de aprovizionare cu
medicamente și dispozitive
medicale a sistemului ocrotirii sănătăţii din Moldova,
care a avut loc în perioada
toamnă 2014 – iarna 2015,
când unii operatori economici privaţi, desemnaţi

câștigători ai procedurilor
de achiziţii publice de medicamente, produse parafarmaceutice ori dispozitive
medicale, au refuzat executarea obligaţiunilor și nu au
livrat produse contractate.
Aceste inacţiuni au dus la
apariţia unor disfuncţionalităţi grave în activitatea
instituţiilor medico-sanitare publice din ţară.

VACCIN GRATUIT PENTRU PREVENIREA
CANCERULUI DE COL UTERIN
Republica Moldova va primi,
pentru doi ani, câte un lot gratuit
de vaccinuri împotriva virusului
papiloma uman (HPV), care va
permite prevenirea cancerului de
col uterin. Alianţa Globală pentru
Vaccinuri și Imunizare (GAVI) a
acceptat cererea depusă în acest
sens de Ministerul Sănătăţii.
Astfel, aproximativ 15.000 de
fetiţe, cu vârsta de 10 ani, vor
fi vaccinate gratuit pe parcursul
anilor 2017-2018 împotriva
virusului HPV.
Cursul de vaccinare constă
din administrarea a două doze
de vaccin la un interval de 6 luni.

Vaccinarea protejează în mod
sigur de infectarea cu virusul
papiloma uman (HPV), responsabil
de provocarea cancerului de col
uterin, care este o problemă majoră de sănătate atât în ţara noastră,
cât și la nivel mondial.
Vaccinul dat este utilizat în

67 de ţări, inclusiv 28 de state din
regiunea Europeană a Organizaţiei
Mondiale a Sănătăţii (OMS). Conform cererii înaintate la GAVI, deja
în 2019-2025, statul va achiziţiona
acest vaccin la un preţ redus, prin
intermediul UNICEF.
Menţionăm că aproape toate

cazurile de cancer de col uterin
sunt provocate de infecţii cu tulpini
ale virusului HPV. Acesta determină apariţia negilor genitali și
anomalii celulare la nivelul colului
uterin. Virusul se poate transmite
pe cale sexuală și afectează numai
persoanele de sex feminin, bărbaţii
fiind doar purtători. Această maladie nu prezintă iniţial simptome
caracteristice. Cel mai frecvent
boala este depistată într-un stadiu
avansat. În anul 2015, în Republica
Moldova au fost înregistrate cu
cancer de col uterin 3914 femei, cu
290 de cazuri noi depistate. Anul
trecut, din cauza acestei maladii
au decedat 149 de femei.

și consumului produselor
alimentare, a afirmat că
„oamenii ar trebui să fie
mai responsabili de sănătatea lor și să procure
alimente doar din locurile
special amenajate, certificate și monitorizate de
organele de resort, pentru
a putea preveni cazurile de
intoxicaţie sau îmbolnăvire
cu produsele neverificate și
netestate”.
Totodată, șeful Direcţiei
control produse alimentare
și servicii din cadrul APC,
Viaceslav Ciuhrii, a recomandat cetăţenilor să nu
procurare produse alimentare doar pentru faptul
că sunt ieﬅine, însă să fie
atenţi și la alte particula-

rităţi ce scot în evidenţă
calitatea, data producerii,
termenul de valabilitate,
condiţiile de păstrare și
transportare a acestora.
„Oamenii sunt îndemnaţi
să facă cumpărături doar
în locurile autorizate, unde
în orice situaţie pot cere
despăgubiri sau se pot
adresa organelor responsabile pentru luarea măsurilor
în privinţa unor deficienţe
depistate”, a opinat Ciuhrii.

CREIERUL PERSOANELOR
CARE ALEARGĂ REGULAT
PREZINTĂ MAI MULTE
SINAPSE STUDIU
O cercetare realizată
recent în Statele Unite,
bazată pe examinări prin
tehnica imagisticii prin
rezonanţă magnetică
(RMN), a demonstrat că
alergarea poate influenţa
structura și funcţionarea
creierului într-un mod
similar cu efectul pe
care îl are îndeplinirea
unor sarcini complexe,
precum cântatul la un
instrument muzical,
informează Science
Daily. O motivaţie în plus
pentru cei care au inclus
joggingul pe lista cu rezoluţii pentru anul care
va începe curând.
Oamenii de știinţă de
la Universitatea Arizona au observat în urma
unui studiu că organul
gândirii manifestă o mai
bună conectivitate funcţională în cazul alergătorilor în comparaţie cu
indivizii mai sedentari,
care nu obișnuiesc să
alerge. Cercetătorii au
comparat, timp de un
an, imaginile creierelor
unor tineri alergători cu
cele ale altor persoane
de vârste similare care
nu făceau exerciţii fizice
regulate și au remarcat
o creștere a numărului
de conexiuni (sinapse)
în mai multe regiuni ale
creierului, inclusiv în
cortexul prefrontal, care
este important pentru funcţiile cognitive
precum alcătuirea planu-

rilor, luarea deciziilor
și abilitatea de a muta
rapid atenţia de la o
sarcină la alta.
Participanţii la studiu
au avut vârste cuprinse
între 18 și 25 de ani, cu
un indice corporal asemănător și aproximativ
același nivel de educaţie.
Studii anterioare au
demonstrat că activităţi care necesită un
bun control motric,
precum cântatul la un
instrument muzical, sau
pentru care este nevoie
de o foarte bună coordonare ochi-mână, cum ar
fi jocul de golf, pot avea
urmări asupra structurii
și funcţionării creierului.
Însă, au fost realizate
foarte puţine cercetări
în privinţa efectului
activităţilor atletice repetitive care nu necesită
un control motric atât de
precis, precum alergarea.
Descoperirea celor doi
oameni de știinţă sugerează că aceste tipuri de
activităţi pot avea un
efect similar.
Sursa: agerpres.ro
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OBICEIURI, TRADIŢII ȘI SUPERSTIŢII
DE ANUL NOU ȘI DE CRĂCIUN

Noaptea trecerii dintre ani este un moment
magic în tradiţia populară românească. Este
un moment în care, are
loc înfruntarea dintre
vechiul și noul An, un
moment în care, timpul
se oprește în loc pentru
a-și putea continua curgerea sa permanentă, un
moment în care timpul
“se reînnoiește”, anul
vechi se “îngroapă”, iar
cel nou abia se naște.
Conform unei credinţe din popor, pentru a
alunga spiritele rele și a
primi cum se cuvine noul
an în casa ta, nu trebuie
sa aștepţi Revelionul în
liniște, ci în zgomot și
voie bună, cu ușile larg
deschise.
De asemenea, este interzis să plângi în prima
zi a anului, dacă nu vrei
să ai parte de lacrimi și
ghinion pe tot parcursul
anului.
Peștele este una din
mâncărurile menite să îţi
aducă prosperitatea și săţi asigure o trecere lină
și ușoară în anul care
vine. Consumă un măr în
ajunul Anului Nou și vei
avea parte de sănătate
pe tot parcursul anului.
Si strugurii au o semnificaţie aparte în seara
de Revelion. Fiecare din
cele 12 boabe de struguri
consumate de Revelion
semnifică prosperitatea
în cele 12 luni ale anului
care vor urma.
Pe de altă parte,
carnea de pasăre nu
este deloc considerată
aducătoare de noroc.
Precum păsările de curte

care scormonesc pământul pentru a-l împrăștia,
tot astfel se crede că se
împrăștie prosperitatea și
binele din casa în care se
servește carne de pasare. Se
crede că, în noaptea Anului
Nou animalele capătă grai
de la Dumnezeu și vorbesc
între ele.
Tot în noaptea de 31
spre 1, bătrânii spun că
aprinderea unei lumânări
sau a unei candele sub
icoană până se luminează
de ziuă are rostul de a-l
îndupleca pe Dumnezeu
pentru a-ţi da un an ușor
și luminos. În anumite
sate ale ţării noastre, în
această noapte magică, se
mai păstrează încă obiceiul
ghicirii în stele de către
fetele tinere, care doresc să
își găsească alesul. Tinerele
ies în afara casei și se uită
pe cer, numărând nouă
stele. Dacă ultima stea, cea
de-a nouă, este mai mare și
mai strălucitoare decât celelalte, înseamnă că ursitul
fetei care număra va fi un
bărbat ales, deosebit. După
ce termină de numărat,
fata respectivă se adresează
stelei respective pentru a o
ajuta să-și întâlnească ur-

situl. Alături de obișnuitele
superstiţii de Revelion, unii
dintre noi iau în considerare și ce anume mănâncă în
noaptea dintre ani.
Există unele alimente,
pe cât de sănătoase, pe atât
de norocoase, care, consumate în seara de Anul Nou,
pot aduce noroc în anul
care vine. Legumele verzi
sunt considerate a purta
noroc datorită asemănării
cu banii și sunt totodată
pline de vitamine și minerale, îndeajuns motiv pentru a fi prezente pe masa
de Anul Nou. Se spune că
peștele aduce noroc din
cauza solzilor care se aseamănă cu banii, iar faptul că
trăiesc în bancuri ar fi un
simbol pentru abundenţă.
Dincolo de aceste
convingeri, peștele gras,
precum somonul sau tonul,
e bogat în uleiuri esenţiale
bune pentru organism, iar
cel slab e o sursă importantă de fibre.
Cine își dorește un an
nou înfloritor din punct de
vedere financiar, se recomandă să mănânce fasole
sau linte. Semnifică bănet
fiindcă aduc cu monedele
și reprezintă un aliment
nelipsit din meniul italienilor sau brazilienilor de
Anul Nou.
O soluţie inedită pentru
clasicul pahar de șampanie
servit de revelion este
să adaugi rodii. Grecii și
mediteranienii sărbătoresc
Anul Nou alături de acest
fruct care reprezintă belșug
și rodnicie.
Cerealele sunt simboluri pentru o viaţă lungă și

La mulţi ani cu sănătate,
Să vă dea Domnul de toate.
Să aveţi belșug în casă,
Tot ce vă doriţi pe masă.
Bucurii o mie,
Câţi struguri în vie,
Să primiţi doar vești de bine,
În Noul An care vine!
Să ningă, Să plouă
Să picure rouă
Și grâu să-ncolţească,
Bogat să rodească!
S-aducă nădejde
Trecând de primejdie
Copii să crească,
Mulţi ani să-nflorească!
Mult belșug în casă,
Pâinea mai gustoasă,
Datorii puţine
În anul care vine.
Pace-n inimi, rod bogat,
Bucurie, gând curat,
Din a voastră casă
Binele să nu mai iasă.

care anunţă miezul nopţii.
Câștigătorul va avea parte
de un an favorabil, atât
financiar cât și sentimental. Fructele rotunde sunt
de asemenea purtătoare
de noroc datorită formei
care seamănă cu monedele.
Majoritatea oamenilor își
doresc un an prosper în
materie de bani așa că e
lesne de înţeles de ce sunt
preferate fructele.
Crăciunul se apropie cu
pași repezi, dar înainte de
toate, vine Ajunul Crăciunului, zi în care majoritatea
românilor încă fac ultimele
pregătiri pentru marea sărbătoare. Iată, totuși, câteva
tradiţii, obiceiuri și superstiţii de Ajunul Crăciunului.
Se spune că pentru a avea
noroc, în anul ce bate la
ușă, nu trebuie să mănânci

La Mulţi Ani!

îmbelșugată și în același
timp o mare sursă de fibre.
Strugurii pot aduce noroc,
iar în Spania este deja o
tradiţie împământenită
să se consume struguri la
miezul nopţii de Anul Nou.
Competiţia se dă între cine
poate manca douăsprezece
boabe de struguri până la
ultima bătaie a ceasului

nimic în ajun de Crăciun,
potrivit Mediafax.
În ziua de Ajun se taie
câte un măr, iar dacă mărul
are viermi, se spune că cel
care a tăiat fructul va fi
încercat de boală tot anul,
iar dacă mărul este putred,
atunci va muri. În ziua
de Ajun nu sunt permise
supărarea, certurile și lovi-

turile: cel care lovește cu
pumnul va primi înapoi
tot atâţia pumni cât a
dat. Deși majoritatea
oamenilor împodobesc
bradul de Crăciun când
le permite timpul, acesta
se împodobește de fapt
în seara de Ajun, pe 24
decembrie.
Conform unei superstiţii, în ziua de Ajun nu
este permis consumul
de rachiu. Se spune că
cel care bea rachiu pe 24
decembrie, va fi batjocorit
de diavol. Cei ce cresc
albine nu trebuie să dea
nimic din casă în ziua
ajunului Crăciunului.
Un obicei popular este
aducerea unei crenguţe
de vâsc în casă. Aceasta
este aducătoare de noroc,
belșug şi alungă certurile
și ghinionul. O tradiţie
presupune împodobirea
bradului de Crăciun cu
un săculeţ mic, umplut
cu boabe de fasole albă.
Acestea simbolizează
puritatea sufletului. Casa
nu trebuie măturată în
ziua de Ajun, căci așa se
alungă tot norocul. O
altă tradiţie este recuperarea tuturor bunurilor
împrumutate de-a lungul
anului.
O superstiţie spune
că dacă un bărbat intră
primul în casă în ziua de
Ajun şi ziua de Crăciun,
familia va fi binecuvântată cu noroc tot anul
care urmează. Un obicei
respectat în special la
sate este aruncarea boabelor de grâu sau porumb
către colindători. Boabele
călcate triluiesc împărţite
apoi la păsări, pentru ca
acestea să dea ouă din
belșug în noul an. Ajunul
Crăciunului este o sărbătoare plină de obiceiuri și
tradiţii populare, multe
dintre ele păstrându-se
încă atât la sate, cât şi la
orașe.
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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

Piaţa angro Chişinău
(Albişoara)

Piaţa angro Bălţi

mediu

minim

maxim

mediu

minim

maxim

12/22/2016

Piaţa agricolă Ungheni

mediu

minim

maxim

Piaţa agricolă Cahul

mediu

minim

maxim

mediu

LEGUME
Cartofi

3.00

5.00

3.50

2.80

5.00

3.50

5.50

6.00

5.50

3.00

6.00

5.00

4.00

5.00

4.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25.00

30.00

25.00

28.00

28.00

28.00

2.20

3.00

2.50

2.50

4.00

3.00

4.00

5.00

4.00

3.50

5.00

4.00

4.00

5.00

4.00

Ciuperci Păstrăv/Veşenca

-

-

-

-

-

-

-

-

-

40.00

40.00

40.00

-

-

-

Ciuperci Shampinion

-

-

-

-

-

-

30.00

33.00

30.00

33.00

38.00

35.00

32.00

32.00

32.00

Dovlecei

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15.00

18.00

15.00

-

-

-

Morcov

2.50

4.50

3.50

3.50

6.00

4.00

6.00

7.00

6.00

5.00

8.00

7.00

4.00

5.00

4.00

Ridiche neagră

3.00

3.50

3.00

2.50

3.00

3.00

-

-

-

5.00

6.00

6.00

5.00

5.00

5.00

-

-

-

22.00

24.00

23.00

-

-

-

15.00

25.00

20.00

20.00

22.00

20.00

3.00

4.00

3.50

3.00

4.00

3.00

5.00

6.00

5.00

5.00

6.00

6.00

5.00

5.00

5.00

-

-

-

40.00

45.00

40.00

45.00

60.00

45.00

35.00

65.00

55.00

61.00

61.00

61.00

2.00

3.00

3.00

1.80

2.50

2.50

3.00

5.00

3.00

4.00

5.00

5.00

4.00

5.00

5.00

Varză broccoli

-

-

-

-

-

-

23.00

25.00

23.00

-

-

-

-

-

-

Varză conopidă

-

-

-

-

-

-

5.00

12.00

5.00

15.00

18.00

18.00

-

-

-

Varză de pechin

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8.00

10.00

8.00

12.00

12.00

12.00

Castraveţi
Ceapă galbenă

Roşii de seră
Sfeclă de masă
Usturoi
Varză

FRUCTE
Banane

-

-

-

-

-

-

21.00

23.00

21.00

-

-

-

22.00

22.00

22.00

Grepfrut

-

-

-

-

-

-

20.00

21.00

20.00

-

-

-

-

-

-

Lămâi

-

-

-

24.00

27.00

24.00

20.00

21.00

20.00

-

-

-

28.00

28.00

28.00

Mandarine

-

-

-

18.00

24.00

22.00

17.00

19.00

17.00

-

-

-

18.00

18.00

18.00

Mere

4.00

7.00

6.00

4.00

6.00

5.00

4.00

8.00

4.00

4.00

7.00

6.00

5.00

5.00

5.00

Mere Golden

6.00

7.00

6.50

5.00

7.00

6.00

4.00

8.00

4.00

8.00

10.00

10.00

6.00

7.00

6.00

Mere Idared

5.00

6.00

5.00

4.00

5.00

4.50

4.00

6.00

4.00

7.00

9.00

8.00

5.00

6.00

6.00

Mere Richard

-

-

-

6.00

8.00

7.00

6.00

11.00

6.00

8.00

10.00

10.00

6.00

10.00

7.00

Miez de nucă

80.00

120.00

95.00

-

-

-

-

-

-

90.00

125.00

110.00

100.00

100.00

100.00

Pere

-

-

-

-

-

-

10.00

12.00

10.00

10.00

15.00

15.00

15.00

18.00

18.00

Portocale

-

-

-

18.00

22.00

20.00

17.00

18.00

17.00

-

-

-

18.00

18.00

18.00

Prune uscate

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30.00

40.00

35.00

35.00

40.00

35.00

Struguri albi de masă

18.00

22.00

20.00

-

-

-

8.00

10.00

8.00

15.00

15.00

15.00

18.00

20.00

20.00

Struguri de masă Moldova

18.00

20.00

19.00

-

-

-

11.00

12.00

11.00

15.00

15.00

15.00

-

-

-

Struguri roşii de masă

18.00

20.00

19.00

-

-

-

11.00

14.00

11.00

15.00

15.00

15.00

18.00

20.00

20.00
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OFERTE COMERCIALE

Prune uscate

0 MDL

porumb boabe

0 MDL

Orz

0 MDL

OFERTE

Produs / Serviciu

Preț

Floarea soarelui

Floarea soarelui
Grâu 23% gluteina,
90% IDC

7 500 MDL

3 500 MDL

Struguri Moldova
Struguri Moldova
Porumb boabe
Baloate de lucerna
Porumb boabe
Struguri Moldova
Struguri Moldova
Struguri Moldova
Vin roșu Moldova
Struguri Moldova
Porumb
Struguri Moldova
Vând fasole
Semințe de ardei
Podarok

3 200 MDL

Semințe de ardei
Atlant

3 200 MDL

Semințe de ceapa
Holcedon

350 MDL

Semințe de ceapa
Stuttgart

300 MDL

Ceapa uscata Holcedon
Ceapă uscata Stuttgart
Varza De Bucuresti
Mere Aidared

3 000 MDL

4 000 MDL

3 500 MDL
5 MDL

Porumb

Baloate de lucerna

Baloate de fân

Floarea soarelui

7 500 MDL

Griu alimentar 23%
glutena, 90% IDC

3 200 MDL

Floarea soarelui

7 500 MDL

Porumb

3 000 MDL

Prune uscate

0 MDL

Vin roșu Moldova

0 MDL

Mere

0 MDL

Prune uscate

0 MDL

Cantitate

Contacte
s. Moldovanca, raionul Fălesti; Telefon:
200 t
; Mobil: +37369694895; Email: profitagro@mail.ru
MD-3606, s. Cetâreni, r-l Ungheni; Telefon:
300 t
+373 79613223; Mobil: +373 79613223;
Email: undanagro@mail.ru
MD-3648, s. Teșcureni, raionul Ungheni ;
250 t
Telefon: 00373 236 20616; ; Mobil: 00373
69114854 ; Email: traidan@mail.ru
Nisporeni; Telefon: 026422401; Mobil:
25 t
069257206; Email: chirvas@mail.md
Nisporeni; Telefon: ; Mobil: 069857600;
50 t
Email: birzu@mail.md
s, Bălănești r. Nisporeni; Telefon:
10 t
026453598; Mobil: ; Email: 026453598
s, Zberoaia r. Nisporeni; Telefon: ; Mobil:
150 unități
060636121; Email: 060636121
Nisporeni; Telefon: 026446024; Mobil: ;
15 t
Email: 026446024
Nisporeni; Telefon: ; Mobil: 078030997;
50 t
Email: andronache@mail.md
Nisporeni; Telefon: 026465277; Mobil:
80 t
079939593;
Nisporeni; Telefon: 0264652217; Mobil:
40 t
079064410; Email: chira@mail.md
50 t
Nisporeni; Mobil: 079866716;
40 t
Nisporeni; Mobil: 079866716;
25 t
Șișcani; Telefon: ; Mobil: 069230675;
45 t
Șișcani; Telefon: ; Mobil: 069182278;
700 kg or. Hâncești; Mobil: 060009563;
Chetrosu, Drochia, Republica Moldova;
17 kg
Telefon: +373 251 27032; Mobil: ; Email:
drtudor@yahoo.com
Chetrosu, Drochia, Republica Moldova;
6 kg
Telefon: +373 251 27032; Mobil: ; Email:
drtudor@yahoo.com
Chetrosu, Drochia, Republica Moldova;
300 kg Telefon: +373 251 27032; Mobil: ; Email:
drtudor@yahoo.com
Chetrosu, Drochia, Republica Moldova;
170 kg Telefon: +373 251 27032; Mobil: ; Email:
drtudor@yahoo.com
Chetrosu, Drochia, Republica Moldova;
5t
Telefon: +373 251 27032; Mobil: ; Email:
drtudor@yahoo.com
Chetrosu, Drochia, Republica Moldova;
15 t
Telefon: +373 251 27032; Mobil: ; Email:
drtudor@yahoo.com
Chetrosu, Drochia, Republica Moldova;
8t
Telefon: +373 251 27032; Mobil: ; Email:
drtudor@yahoo.com
c. Larga r. Briceni; Telefon: 024751232;
40 t
Mobil: 069218250; Email: rihleai@mail.ru
satul Bocani, raionul Fălești; Telefon: ;
100 t
Mobil: 079520844; Email: viitorul2014@
rambler.ru
satul Bocani, raionul Fălești; Telefon: ;
2 000
Mobil: 079520844; Email: viitorul2014@
unități
rambler.ru
satul Bocani, raionul Fălești; Telefon: ;
2 000
Mobil: 079520844; Email: viitorul2014@
unități
rambler.ru
s. Petrești, r-l Ungheni; Telefon: +373 236
250 t
42276; Mobil: +373 79041155; Email:
snisteriuc@mail.ru
s. Petrești, r-l Ungheni; Telefon: +373 236
300 t
42276; Mobil: +373 79041155; Email:
snisteriuc@mail.ru
MD-3628, s. Frăsinești, raionul Ungheni ;
150 t
Telefon: 00373 236 45449, ; Mobil: 00373
69296057 ; Email: iancuion@mail.ru
MD-3628, s. Frăsinești, raionul Ungheni ;
250 t
Telefon: 00373 236 45449, ; Mobil: 00373
69296057 ; Email: iancuion@mail.ru
s. Vărzărești r. Nisporeni; Telefon:
20 t
079560148; 079560148
Nisporeni; Telefon: 026422020; Mobil:
1 000 l
069808295; Email: mciorici@mail.ru
Nisporeni; Telefon: +373 (264) 24501;
10 t
Mobil: +373(795)25358; Email: ncaragia@
rambler.ru
Nisporeni; Telefon: 026423050; Mobil:
25 t
067123050; Email: prudol@mail.com

Struguri Moldova
Teren agricol
Prune uscate
Porumb
Mere
Struguri Moldova
Chimicale
Grâu
Struguri Moldova
struguri Moldova
Porumb boabe
Grâu
Orz
Floarea soarelui
Struguri Moldova
Grâu 23% gluteina,
95% IDC

3 200 MDL

Floarea soarelui

7 300 MDL

Floarea soarelui

7 200 MDL

Mere Florina, Idared

7 000 MDL

Porumb

3 200 MDL

Porumb

3 000 MDL

Miere

50 MDL

Mere

7 000 MDL

Porumb

3 200 MDL

Vinde mere - 45 t
Vinde mere - 5 tone
Vinde mere - 45 tone
Ceapa

2 800 MDL

Vinde mere de iarnă

4 000 MDL

floarea soarelui

15

Nisporeni; Telefon: 026465213; Mobil:
079150044; Email: 026465213
s, Bărboieni; Telefon: 026443636; Mobil:
10 t
069030441;
Nisporeni; Telefon: 026446023; Mobil:
5t
026446023;
s, Șișcani; Telefon: 0264963413; Mobil:
100 t
069292781;
Nisporeni; Telefon: 026422144; Mobil:
35 cap
069083695; Email: robu@mail.ru
10 t
Nisporeni; Mobil: 069376208;
Nisporeni, Boldurești; Telefon: +373 264
80 t
64460; Email: lupeicabs@mail.md
r Nisporeni, str. Ion Creanga 73; Telefon:
20 t
+373 264 24432; Email: caragiabs@mail.md
15 t
Nisporeni; Mobil: 068228217;
Nisporeni; Telefon: 026422144; Mobil:
100 unități
069083695; Email: robu@mail.ru
15 t
Telefon: 068986364
Nisporeni; Telefon: 026465213; Mobil:
20 t
069794490;
20 t
Nisporeni; Telefon: ; Mobil: 068228217;
Soltănești; Telefon: 026454329; Mobil:
50 t
067616066;
Soltănești; Telefon: 026454329; Mobil:
100 t
067616066;
Soltănești; Telefon: 026454329; Mobil:
25 t
067616066;
Nisporeni; Telefon: ; Mobil: 60732054;
25 t
060732054
10 t
Nisporeni; Telefon: ; Mobil: 069006063;
s. Mănoilești, Ungheni; Mobil: +373
250 t
69947447; Email: diaconu@mail.md
s. Petrești, r-l Ungheni; Telefon: +373 236
200 t
42230; Mobil: +373 69245208; Email:
amovileanu@gmail.com
MD-3648, s. Teșcureni, raionul Ungheni ;
150 t
Telefon: 00373 236 20616; ; Mobil: 00373
69114854 ; Email: traidan@mail.ru
s. Cetâreni, r-l Ungheni; Telefon:
15 t
+37323641382; Mobil: +37379171730;
Email: cucut@gmail.com
Telefon: +373(236) 42324; Email: ban100 t
teaion@mail.md
s. Todirești, r-l Ungheni; Telefon: +373
400 t
236 49230; Mobil: +373 68683534; Email:
dfrasin@gmail.com
s. Grozasca, l Ungheni; Telefon:
300 kg +37323641666; Mobil: +37368022244;
Email: ipascaru@mail.ru
s. Grozasca, r-l Ungheni; Telefon:
3t
+37323641666; Mobil: +37368022244;
Email: ipascaru@mail.ru
5t
Email: vitalie280@mail.ru
s. Ruseni, r. Edineţ; Telefon: ; Mobil: 079045 t
06615; Email: miron@mail.ru
s. Ruseni, r. Edineţ; Telefon: ; Mobil: 06015t
63270; Email: prodtud@mail.ru
s. Ruseni, r. Edineţ; Telefon: 069012597;
45 t
Mobil: 069012597; Email: vppp@mail.ru
s. Cetâreni, r-l Ungheni; Telefon: +373
50 t
23641375; Mobil: +373 79578045; Email:
timoftis@mail.md
s. Ruseni, r. Edineţ; Telefon: 069012597;
40 t
Mobil: 069012597; Email: vppp@mail.ru
s, Bărboieni; Telefon: 026443636; Mobil:
5t
069030441;
10 t

CERERI
Produs / Serviciu

Preț

Cantitate

Cumpăr clemantine

14 MDL

400 kg

Grâu alimentar 23%
gluteina, 90% IDC

2 800 MDL 500 t

Făină de grâu
Răsad de căpșuni
Cumpăr puieți de
prun stalneu

15 t
5 000
unități
2 000
unități

Contacte
Telefon: 069959256; Email: andrei.
bacriv@mail.ru
s. Valea Mare, r-l Ungheni; Telefon: +373
236 43006; Mobil: +373 697 09509;
Email: vpelipetchi@gmail.com
s. Bălăurești r-n Nisporeni; Telefon:
026448242; Email: 026448242
S. Bărboieni; Telefon: 026443636; Mobil:
069030441;
Email: 068986364

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

