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În curând începe admiterea 
la studii

Poliţia ne îndeamnă 
să fi m vigilenţi de Sărbători

În ziua de 15 aprilie, ora 10.00, la 
Brăviceni, Orhei, agricultorii au ieșit 
cu 15 tractoare în stradă și porneau să 
mărșăluiască spre Orhei, pentru a atra-
ge atenţia la problemele lor. Iniţial, erau 
prezenţi la faţa locului mai mulţi poliţiști 
decât agricultori. Unii din ei ne-au spus 
că au fost intimidaţi și ameninţaţi să nu 
blocheze circulaţia transportului auto, 
pentru că vor avea probleme. Alexei 
Ivanov, președintele AGROinform, prezent 
la Brăviceni, ne-a declarat că a venit din 
câmp direct la proteste. „Ne-am adunat în 
regiunea satului Brăviceni, mergem până 

la Orhei, ne întoarcem înapoi și apoi ple-
căm iarăși în câmp. Aceasta este situaţia. 
Sperăm încă o dată că vom fi  auziţi de 
guvernanţi, ei deja cunosc toate cerinţele 
noastre. În caz că nu ne vor auzi nici de 
această dată, probabil vom lua măsuri mai 
radicale în curând. Nu ne dorim acest lu-
cru și nu este scopul nostru. Dorim doar să 
fi m auziţi, iar revendicările noastre să se 
rezolve cât de cât”. 

La Sărătenii Vechi, Orhei, am întâlnit 
o stare de lucruri asemănătoare. Fermierii 
s-au pornit cu tehnica agricolă spre Bră-
viceni. Vera Grozavu, director executiv al 

Asociaţiei obștești „OrhConsinfo” din Orhei, 
una din organizaţiile regionale ale Federa-
ţiei AGROinform, ne-a declarat că fermierii 
au ieșit iarăși la proteste, deoarece după 
evenimentele din 27 martie nu au fost lu-
aţi în seamă. „De această dată s-a decis să 
se blocheze drumurile, că poate astfel vor 
fi  auziţi. Agricultorii au un șir de probleme, 
totul este scump: seminţe, materia primă 
etc. Nu mai vorbesc despre motorină. De ce 
nu se decide ca atunci când se desfășoară 
lucrări în câmp, să micșoreze preţul la mo-
torină pentru fermieri?!” 

Continuare în pagina 2

Vă puteţi abona la ziarul nostru Vă puteţi abona la ziarul nostru 
la toate ofi ciile poştale din ţarăla toate ofi ciile poştale din ţară 1515

Agricultorii au blocat, sau cel puţin au încercat să blocheze traseele naţionale în ziua de 15 aprilie, așa 
cum au declarat, în semn de protest faţă de lipsa de acţiuni în agricultură, din partea guvernanţilor. Din 
păcate, în cele mai multe puncte, fermierii au fost împiedicaţi la propriu de poliţiști să blocheze complet 
drumul, fi ind nevoiţi să lase cel puţin o bandă de acces a transportului auto. Mai mult decât atât, orga-
nizatorii protestelor au declarat că de această dată au ieșit mai puţini agricultori în stradă, deoarece au 
fost ameninţaţi de către organele de poliţie că vor avea probleme dacă vor ieși la proteste. Totuși, agri-
cultorii nu se lasă și spun că dacă revendicările lor nu vor fi  îndeplinite, următoarea etapă a protestelor 
va fi  marșul cu tehnică agricolă spre Chișinău.  
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Sfârşit. 
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Potrivit ei, autorităţile 
nu au nici un fel de grijă 
faţă de ţărani, iar agricultu-
ra nu este deloc protejată, 
măcar că este prioritară. 
„Am văzut acum Legea Bu-

getului. Unele produse sunt 
impozitate cu 8 %, altele cu 
20 %. Din ce considerente 
au ajuns la asemenea con-
cluzie, nu înţelegem. De 
exemplu, prunele o să fi e 
impozitate cu 20 %. La aso-
ciaţia noastră vin perma-

nent agricultorii și se plâng. 
Cum se majorează cursul la 
euro, se scumpește tot, dar 
producţia agricolă rămâne 
la același nivel. Prunele au 
fost vândute cu 75 bani 
pentru kg și nici până acum 
statul nu le-a întors banii 
la agricultori. Astăzi, produ-
cătorii agricoli de la Jora de 
Mijloc se plâng că nu au cui 
vinde materialul săditor. 
Stau cu copacii pe margi-
nea drumurilor, poate or 
realiza ceva. Spun că o să le 
dea foc la un moment dat, 
pentru că nu au ce face cu 
ei”, spune Vera Grozavu. Ea 
susţine că ţăranii nu vor să 
lase pământurile, pentru că 
este unica lor sursă de exis-
tenţă de ani de zile, dar em-
bargoul rusesc a infl uenţat 
asupra situaţiei lor fi nanci-
are. „Sperăm că protestul 
va schimba ceva, dar avem 
impresia că nu suntem 
deloc auziţi. În electorală 
se promitea că vom fi  pro-
tejaţi, însă au fost numai 
cuvinte. Băncile acordă 
credite cu 16-18 %. Avem 
mari probleme cu gajul în 
agricultură. Nimeni nu-i 
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aude pe producători. Ce pot 
ei să pună în gaj, în caz că 
au  nevoie de o sumă mai 
mare? De ce nu se face o 
sistemă mai simplă de ga-
jare pentru ei”, se întreabă 
Vera Grozavu. Ea consideră 
că deoarece agricultorii au 
ieșit în mod organizat la 
proteste, acest fapt denotă 
că ei speră să fi e auziţi de 
către Guvern, dar consideră 
că șanse sunt prea puţine. 
„Probabil, următorul pas va 
fi  ca toată această tehnică 
să fi e îndreptată către Par-
lament, altfel oamenii nu 
vor fi  auziţi și nici văzuţi”, 
concluzionează ea. 

Vasile Popa, producă-
tor agricol din Negureni, 
Telenești, susţine că 
problemele agricultorilor 
sunt foarte mari. „Suntem 
uitaţi de guvernare de ani 
buni. Dorim ca agricultura 
să fi e recunoscută într-
adevăr prioritară și să 
fi m priviţi pe măsură. Ne 
dorim condiţii normale de 
lucru. Neavând infrastruc-
tură potrivită, ne-am dori 
măcar tehnică performan-
tă pentru lucrări. Se crede 
că în agricultură sunt 
oameni înstăriţi. Credeţi-
ne, cei care au acumulat 
ceva, au făcut-o jertfi nd cu 
timpul și sănătatea lor și 
a familiilor. Acum trebuie 
să continuăm să investim, 
dar subvenţiile din acest 
an sunt puţine. Străinii 
sunt gata să ne ajute, se 
cere de la guvernanţi doar 

să accepte ajutoarele și să 
fi e transparenţi în distri-
buirea lor. Nu prea cred 

că după proteste vor lua 
măsuri radicale în privinţa 
problemelor noastre. Din 
păcate, noi agricultorii 
avem probleme în a ne 
consolida. Fără o consoli-
dare bună, nici o societate 
nu-și atinge scopurile”.  

Lângă satul Ivancea, 
Orhei, am întâlnit agri-
cultori care au făcut o 
tentativă de a bloca circu-
laţia. Mai multe tractoare 
au fost postate pe traseu, 
dar a rămas liberă o parte 
îngustă din drum pentru 
trecerea mașinilor, iar 
circulaţia era reglată de 
poliţiști.  Prezent la faţa 
locului, Valeriu Cosarciuc, 
președintele Federaţiei 
Fermierilor ne-a decla-
rat că poliţiștii nu le-au 
permis nici într-un caz 

să blocheze toată strada. 
„Am ieșit la proteste așa 
cum am promis. Poate 
nu atât de mulţi, dar am 
atenţionat încă o dată 
opinia publică și guver-
narea că avem probleme 
și ele trebuie să fie solu-
ţionate”. Potrivit lui, or-
ganizaţiile agricultorilor 
se vor întruni într-o ur-
mătoare Ședinţă Comună, 
pentru a decide cum vor 
evolua lucrurile în conti-
nuare. „Vom aștepta reac-
ţia guvernului la revendi-
cările noastre. Dacă nu se 
va întâmpla nimic, atunci 
vom merge la următorul 
pas, ieșirea cu tehnică în 
Piaţa Marii Adunări Naţi-
onale”. 

Arina ROȘCA

Vera Grozavu, director 
executiv al AO „OrhCons-
info” din Orhei

Vasile Popa, producător 
agricol din Negureni, 
Telenești

Valeriu Cosarciuc, președintele Federaţiei Fermierilor

Alexei Ivanov, președintele AGROinform (primul din dreapta)
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În România acest lucru 
este de-acum resimţit acut. 
De aceea, mulţi producători 
agricoli caută îngrășăminte 
pure, fără compuși otrăvitori. 
Caută noi metode alternative. 
De exemplu, fi rma SC AGRO-
BION SRL din Iași, a elaborat 
timp de 4 ani, împreună cu 
alte fi rme străine, un produs 
unic in lume. Acest produs 
a fost numit AGROBION și 
este fabricat prin metode 
nanotehnologice. Tehnologia 
de producere are secretele ei. 
Testele efectuate asupra pro-
dusului AGROBION de către 
ICAPA, au demonstrat rezul-
tate uluitoare la toate cultu-
rile de câmp. Roada poate să 
sporească între 35 % până la 
45%. Se mărește rezistenţa 
plantelor la boli, secetă și 
umiditate sporită. 

Este greu de crezut, dar 
la un hectar de plantaţie 
se folosește doar un litru 

de AGROBION. Acesta 
se dizolva la 200 litri de 
apă. Cu soluţia obţinută 
se stropesc plantele în di-
ferite faze de creștere. Se 
stropesc butașii de viţă-de-vie 
și copacii. Se face irigare prin 
picurare în sere și câmp. Pro-
dusul se combină cu orice alt 
mineral, substanţă organică 
sau chimică. 

Cel mai important este 
ca AGROBION-ul să fi e pri-
mul dizolvat în apă. Având 
în conţinutul său particule 
foarte mici, de „nano”  mărimi, 
soluţia de AGROBION trece 
ușor prin fi ltrele stropitoare-
lor, se absoarbe ușor de către 
celulele frunzelor și rădăcinile 
plantelor. În timp de 3 - 5 ore 
planta este hrănită, astfel că 
scade riscul ca stropirea să fi e 
spălată de către ploaie. Se re-
comandă două-trei prelucrări 
cu AGROBION a plantelor. 
Poate fi  utilizat la orice cul-

„AGROBION”   UN ÎNGRĂȘĂMÂNT NATURAL ORGANIC, 
A ÎNCEPUT SĂ FIE PRODUS EXPERIMENTAL ÎN NORDUL MOLDOVEI
Are nevoie R. Moldova de agricultură ecologică? Are ne-
voie ţara noastră de noi tehnologii agricole? Toţi cei care 
conduc ramura susţin într-un glas că are nevoie. Însă nu 
dispar cu totul îngrășămintele minerale otrăvitoare din de-
pozitele agricultorilor. Din păcate, solul nostru mai conti-
nuă să fi e otrăvit. Oamenii se îmbolnăvesc, iar mortalitatea 
crește și din cauza alimentelor poluate. Pentru a ajunge pe 
piaţa Uniunii Europene avem nevoie de un sol nepoluat, 
iar o soluţie ar fi  utilizarea îngrășămintelor organice. 

tură și plantă. Are proprietăţi 
de îngrășământ, fertilizant, 
biostimulator și modo imunos-
timulator și protector. Plantele 
absorb „cu multa plăcere” în 
jur de  89 - 92% din conţinutul 
AGROBION-lui. 

Îngrășământul natural 
organic AGROBION este fa-
bricat exclusiv din substanţe 
și minerale organice naturale. 
De exemplu, mineralele sunt 
extrase din unele săruri natu-
rale prin electroliza specială 
a soluţiilor; din roci speciale 
de carieră, care conţin siliciu, 
magnezite, fosfaţi, azotaţi și al-
tele, prin utilizarea rezonanţei 
ultrasonore și magnetice; din 
cenușa unor plante de lac care 
sunt arse și descompuse după o 
tehnologie specială; extrase din 
sucul unor legume. Substan-
ţele organice care se conţin în 
AGROBION sunt extrase din 

gunoiul de grajd, băligarul și 
urina de bovine, găinaţul de la 
crescătoria de păsări, din hu-
mate și altele, printr-o metoda 
specială de compostare. Reţeta 
AGROBION constituie un se-
cret tehnologic. Ea este unică 
în lume.

FIECARE AGRICULTOR 
POATE ÎNCERCA 
ACEST PRODUS 

Doua fi rme din R. Moldova, 
în colaborare cu fi rma produ-
cătoare din Iași, au lansat un 
proiect inedit – Prima fabrica 
nanotehnologică de  pro-
ducere în ţara noastră a 
îngrășămintelor organice 
naturale. La Edineţ a fost 
deschis primul laborator mixt 
experimental de producere 
a AGROBION-lui. Firma ro-
mânească a venit cu microe-

lementele naturale. Una din 
fi rmele din Moldova care apar-
ţine unui producător agricol, a 
pus la dispoziţie toată materia 
organică și a compostat-o după 
o reţetă specială. Altă fi rmă 
moldovenească a pus la dispo-
ziţie încăperi și unele utilaje de 
producere. În asemenea mod a 
fost produsă prima tonă expe-
rimentală de concentrat lichid 
AGROBION.

Acum fi ecare agricultor 
poate experimenta acest pro-
dus cu un efect excepţional. În 
anii trecuţi, unii fermieri mai 
curajoși au procurat AGRO-
BION din România și nu au 
regretat. În România acest 
produs constituie un „secret” 
de succes a unor producători. 
Să menţionăm că în România, 
printr-un ordin al Ministrului 
Agriculturii, îngrășămintele 
organice naturale compostate 

nu necesită înregistrare și 
omologare. Ar fi  binevenit 
și la noi un asemenea „or-
din”, foarte necesar pentru 
întreaga agricultură din R. 
Moldova.  

În anul 2016 se va des-
chide în Moldova fabrica de 
producere a  AGROBION-
ului, dacă celor din grupul de 
iniţiativă a Proiectului Naţi-
onal Agricol AGROBION nu li 
se va pune beţe-n roate. Cei 
care vor să aducă acest pro-
dus în Moldova își doresc un 
început civilizat european.

Agricultorii care 
doresc să încerce pe 
loturile sale concentra-
tul lichid AGROBION 
pot să ne contacteze la 
telefoanele: 068191788; 
069720984, sau să scrie 
la poșta electronică: 
infocomerce@mail.ru. 

Stock-ul AGROBION 
este limitat în acest an. 
Preţul unui litru este 
foarte modest: 150 lei – 
180 lei/litru, fi ind pre-
văzute și reduceri. 

Să reţinem: cu un 
litru de AGROBION se 
prelucrează un hectar 
de culturi agricole, adi-
că este foarte iest in și 
rentabil. 

Potrivit lui Bride, embargoul impus 
de Federaţia Rusă a avut mai multe 
efecte, cum ar fi  o scădere cu 35% a 
volumului schimburilor comerciale în 
raport cu anul precedent. La fel, a fost 
și o lovitură asupra fermierilor, cifrată 
la 145 de milioane de dolari. Cu toa-
te acestea, Stephane Bride spune că 

embargoul a permis Moldovei, după 
semnarea acordului de asociere cu UE, 
să intre pe pieţe noi, cele din Uniunea 
Europeană, fapt care a dus la mărirea 
cu 10% a schimburilor comerciale cu 
Europa. „În prezent, 53% din totalul 
schimburilor comerciale sunt cu UE 
și mai ales cu România. E evident că 
această compensare nu a acoperit în 
totalitate pierderea pieţei rusești, însă 
există o reacţie și această reacţie se va 
menţine în timp”, a mai spus ministrul 
Economiei. 

Acesta a menţionat că, în 2014, 
Moldova nu a atins cotele stabilite de 
UE, dar speră la prelungirea acestora în 
2015 şi creşterea volumului de schim-
buri, cu încă 15% în anii următori. „De 
asemenea, am putea avea o creștere de 
exporturi spre sfârșitul anului pentru 
produsele de origine animală, precum 
ouăle sau carnea proaspătă”, susţine 

ESTE NECESAR CA MOLDOVA SĂ IA ÎN CALCUL 
MAI MULTE PIEŢE
Republica Moldova trebuie să-și concentreze atenţia asupra Uniunii Europene 
(UE), dar a venit poate timpul să ia în considerare și alte pieţe, mai puţin con-
strângătoare, cum ar fi  cele din Orientul Mijlociu ori Africa, spre care Moldova 
poate exporta constant și în cantităţi considerabile. Cel puţin aceasta susţine 
ministrul Economiei, Stephane Christophe Bridé, în cadrul unui interviu oferit 
recent pentru Radio France International (RFI). 

ministrul. Ministrul Economiei a res-
pins zvonurile precum că Guvernul 
moldovean ar dori să încetinească 
drumul spre UE. Potrivit lui, Guvernul 
are acum două priorităţi: dezvoltarea 
economică internă și regională și acce-
lerarea  apropierii de UE. 

Zilele trecute președintele Nicolae 
Timost i a declarat că embargoul rus 

nu va opri Moldova pe calea spre UE. 
„Calea embargourilor este inefi cientă 
şi nu poate forţa Republica Moldova să 
renunţe la calea integrării europene”, 
este convins Nicolae Timost i. „În pofi da 
argumentelor aduse în cadrul consultă-
rilor bilaterale, Federaţia Rusă a insti-

tuit un embargo şi a introdus unilateral 
taxe vamale pentru produsele moldove-
neşti, chiar până la intrarea în vigoare 
a Acordul de Liber Schimb între Repu-
blica Moldova şi Uniunea Europeană”, a 
menţionat şeful statului. 

 Potrivit spuselor sale, semnarea 
Acordul de Liber Schimb între Republi-
ca Moldova şi UE nu dăunează relaţiilor 
cu ţările CSI. Dimpotrivă, aceste două 
spaţii economice sunt complementare. 
„Până în prezent nu au fost prezenta-
te argumente plauzibile în favoarea 
acestor acţiuni. Cu părere de rău, ase-
menea acţiuni diminuează încrederea 
în valabilitatea acordurilor semnate în 
cadrul CSI. Aceste demersuri plasează, 
de facto, ţara noastră în afara zonei de 
comerţ liber cu ţările CSI”, consideră 
Timost i. Potrivit președintelui, embar-
gourile impuse de Rusia în anii 2006 şi 
2013 au obligat ţara noastră să diversi-
fi ce pieţele de desfacere, iar principala 
piaţă de desfacere pentru produsele 
moldoveneşti, în prezent, este cea a UE.
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Același lucru se observă 
și în cazul orzului, unde 
CIC estimează că Rusia și 
Ucraina vor obţine 14,5 
milioane și, respectiv, 6,5 
milioane tone (faţă de 20 
milioane și, respectiv, 9,5 
milioane tone, anul trecut). 
La starea, evident, neco-
respunzătoare a culturilor 
de toamnă după ieșirea din 

această iarnă, se adaugă 
încă un motiv de îngrijo-
rare: defi citul hidric din 
ce în ce mai mare. Evolu-
ţia vremii va fi  urmărită, 
așadar, foarte atent în 
următoarele săptămâni, 
mai ales în condiţiile în 
care în momentul de faţă, 
nivelul mercurului din 
termometre crește. Pe de 

altă parte, chiar și cea mai 
mică modifi care a gradului 
de intensifi care a producţi-
ei agricole are probabilităţi 

mari de a afecta producţia 
medie și unii parametri 
calitativi, ca procentul de 
proteină din grâu. Semna-

lele care au fost primite de 
la comercianţii ucraineni 
de îngrășăminte, indică o 
scădere de 30% a vânzări-

lor, faţă de anul trecut. O 
scădere similară este posi-
bilă și în cazul vânzărilor 
de produse de protecţie a 
culturilor.

În ce privește supra-
feţele care vor fi  efectiv 
semănate, există încă 
incertitudini, alimentate 
mai ales de nerespectarea 
Tratatului de la Minsk, de 
către ambele părţi. Floa-
rea-soarelui este principala 
cultură la care se întrevede 
o scădere a suprafeţelor. 
În opinia Agritel, pe pie-
ţele interne ale celor două 
ţări, o anume stabilizare 
a monedelor naţionale va 
determina o stabilizare a 
preţurilor. 

PIAŢA CEREALELOR ÎN BAZINUL MĂRII NEGRE
Toate sursele de știri indică faptul că în 2015 pro-
ducţia de cereale din bazinul Mării Negre va scădea. 
Astfel, Consiliul Internaţional al Cerealelor (CIC) 
estimează că producţia de grâu a Rusiei se va situa 
la 51,4 milioane tone (faţă de cele 59 milioane tone 
înregistrate anul trecut), în timp ce Ucraina va înre-
gistra 19,4 milioane tone (faţă de nivelul precedent, 
de 24,8 milioane tone). 

FAO dă lunar publici-
tăţii propriul său index de 
preţuri la alimente, așa-
numitul Food Price Index, 
care măsoară modifi cările 
de preţuri înregistrate de 
un coș de alimente format 
din cereale, uleiuri vegeta-
le, lactate, carne și zahăr. 
În luna martie 2015, acest 

indice a atins o valoare 
medie de 173,8 puncte, în 
scădere cu 2,6 puncte faţă 
de valoarea înregistrată în 
luna februarie 2015. FAO 
precizează că în luna mar-
tie 2015 preţul zahărului 
a înregistrat o scădere 
semnifi cativă, atingând 
cel mai scăzut nivel de 
după luna februarie 2009. 
„Avem un excedent pe 
partea de ofertă în piaţă 
și acesta creează presiuni 
în jos la nivel general, 
cu excepţia preţurilor la 
lactate’, a declarat eco-
nomistul FAO, Abdolreza 
Abbassian.

În paralel, FAO și-a 
îmbunătăţit estimările 
privind producţia mondi-
ală de cereale înregistrată 
în 2014, până la nivelul 

de 2,544 miliarde de tone, 
cu două milioane de tone 
mai mult decât prognoza 
din luna februarie, da-
torită unei recolte peste 
așteptări de porumb în 
Uniunea Europeană. Dacă 
se va confi rma, recolta 
mondială de cereale din 
2014 va devansa recordul 

din 2013 cu un procent.
În ceea ce privește 

recolta de grâu din 2015, 
FAO estimează că aceasta 
se va situa la 722 milioa-
ne de tone, sau un procent 
mai mic decât recolta 
record din 2014, în prin-
cipal din cauza reducerii 
suprafeţelor însămânţate 
în UE. Deși China, India și 
Pakistan sunt așteptate să 
înregistreze recolte apro-
piate de nivelurile record 
din 2014, producţia este 
de așteptat să scadă în 
Rusia și Ucraina.

De asemenea, stocurile 
globale de cereale la fi nele 
sezonului 2014 — 2015 
sunt prognozate să ajungă 
la 645,3 milioane de tone, 
peste estimările anterioa-
re de 630,5 milioane tone. 

PREŢURILE 
ALIMENTELOR 
LA CEL MAI SCĂZUT NIVEL 
DIN ULTIMII CINCI ANI

GAZPROM AMENINŢĂ 
CU SISTAREA LIVRĂRILOR DE GAZE ÎN UE

Președintele companiei 
Gazprom, Alexei Miller a re-
cunoscut în cadrul conferinţei 
speciale de la Berlin, că mo-
delul monopolistului rusesc 
se destramă pe teritoriul UE 
și a învinuit de această situ-
aţie consumatorii și autorită-
ţile din Uniunea Europeană, 
totodată declarându-i respon-
sabili de consecinţe care pot 
avea ca efect chiar și sistarea 
livrărilor de gaze naturale. 
„Federaţia Rusă este pregătită 
să reia tratativele, chiar și 
după regulile Uniunii Euro-
pene, dar dialogul va fi  unul 
dur,” a declarat Miller.

În privinţa creării uniunii 
energetice Alexei Miller a 
declarat că Comisia Europea-
nă va dori fi xarea unui preţ 
pentru importul de gaze, „dar 
preţul fi xat, nu va fi  cel mai 
mic din livrările pe care le fa-
cem în Europa”. De asemenea 

președintele Gazpromului  a 
ameninţat pentru prima dată 
ofi cial și deschis despre posi-
bilitatea sistării livrărilor. „Vă 
atenţionez care este avantajul 
nostru concurenţial: noi pu-
tem să luăm o pauză, dacă 
este necesar, mai ales dacă 
vom fi  forţaţi să o facem,” a 
declarat Alexei Miller.

Până acum autorităţile 
din Federaţia Rusă declarau 
că din propria iniţiativă nu 

vor încălca contractele cu 
consumatorii europeni, în 
privinţa livrărilor de gaze na-
turale. Acum ei vorbesc de o 
situaţie când sunt forţaţi să 
o facă, dacă UE  nu va permi-
te construcţia gazoductului 
care va uni Turcia și Grecia, 
așa cum s-a întâmplat cu 
gazoductul South Stream în 
decembrie 2014.

Într-o astfel de situaţie 
cel mai probabil scenariu 

va fi  mișcarea UE spre surse 
alternative de gaze naturale, 
inclusiv cele ale Iranului, 
scrie kommersant.ru.

Potrivit surselor din Co-
misia Europeană pretenţiile 
către compania Gazprom 
nu sunt doar în ceea ce 
privește politica de formare 
a preţurilor și respectarea 
celui de-al Treilea Pachet 
Energetic. Uniunea Euro-
peană a discutat mult, dar 
fără mari rezultate crearea 
de surse alternative pentru 
gazele naturale rusești, acum 
aceste discuţii pot trece de la 
teorie la aplicare în practică. 
De exemplu pentru partea 
sudică a Europei un potenţial 
furnizor ar putea fi  Iranul. 
Comisia Europeană ar dori să 
reia în acest an tratativele în 
această privinţă, odată ce vor 
fi  ridicate sancţiunile faţă de 
această ţară.

MOLDOVA A REDUS EXPORTUL, DAR ȘI IMPORTUL 
Agenţii economici din Moldova au 

exportat în ianuarie-februarie mărfuri 
în valoare de $313,3 mil. sau cu 16,7% 
mai puţin faţă de perioada similară din 
2014. Totodată, livrările peste hotare 
de produse autohtone s-au redus cu 
29,6% - până la $220,5 mil. Cu 29,7% 
s-a redus reexportul - până la $92,8 mil. 
Potrivit agenţiei Infotag, cu referire la 
Biroul Naţional de Statistică (BNS), 2/3 
din export au revenit ţărilor Uniunii 
Europene. În CSI, livrările, dimpotrivă, 
s-au redus practic dublu - până la $62,4 
mil.  

Principalul consumator de mărfuri 
moldoveneşti a devenit România - $63,6 
mil. (+18,4%), apoi urmează Italia - $39,6 
mil. Precedentul lider incontestabil - Rusia, 
datorită embargoului la produsele agricole 
moldoveneşti a ajuns pe locul trei cu $30,7 
mil. (-57,9%). În structura exportului pre-
valează produsele alimentare şi animalele 
vii (28,7%), produsele industriale (20,7%) şi 

maşini şi utilaje pentru transport (15,3%). 
Totuși în această perioadă s-au majo-

rat în particular exporturile noastre spre 
anumite ţări. Astfel, exporturile Moldovei 
în Regatul Unit al Marii Britanii s-au ma-
jorat cu aproape 70 la sută pe parcursul 
lunilor ianuarie-februarie a anului curent, 
comparativ cu aceeași perioadă a anului 
trecut. Potrivit datelor Biroului Naţional 
de Statistică, Moldova a exportat în peri-
oada menţionată cu 69,5% mai mult de-
cât acum un an. De asemenea, în perioada 

de referinţă s-au majorat și exporturile 
către România, Olanda, Franţa, Belarus, 
Elveţia, Liban, Kazahstan, Republica Cehă, 
Statele Unite ale Americii etc.  Analiza 
evoluţiei exporturilor pe ţări în ianuarie-
februarie 2015, comparativ cu perioada 
similară  din anul 2014, relevă reducerea 
livrărilor către Federaţia Rusă, Ucraina, 
Grecia, Italia, Turcia, Bulgaria. 

Importurile în Moldova s-au redus 
cu 22% - până la $573,6 mil. Principalii 
furnizori de mărfuri în R. Moldova rămân 
Rusia - $128,2 mil. (-23,1%) şi România 
- $71,3 mil. (-24,3%). Pe locul trei pentru 
prima dată a urcat China cu $58,1 mil. 
(-12,4%). Principala poziţie a importuri-
lor, de asemenea, a rămas neschimbată 
– resurse energetice şi produse petroliere 
(26,9%). Defi citul balanţei comerciale s-a 
redus într-un an cu 30,8% - până la $260,3 
mil. Nivelul de acoperire al importurilor cu 
exporturi a constituit 54,6% faţă de 48,8% 
din anul trecut.
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ACTUAL

Proiectul Competitivita-
tea Agricolă și Dezvoltarea 
Întreprinderilor (ACED) 
anunţă iniţierea procesului 
de selectare a producători-
lor de legume pentru o vi-
zită de studiu în România. 
Cu scopul susţinerii pro-
ducătorilor de legume din 
Republica Moldova, ACED 
invită producătorii de legu-
me, precum și consultanţii 
în domeniu să aplice la 
concursul pentru partici-
parea la vizita de studiu 
„Tehnologii avansate de 
producere a legumelor în 
spaţiu protejat”, care va 

avea loc în comuna Matca 
România în perioada 21-23 
iunie, 2015. 

Subiectele principale 
pe durata vizitei de studiu 
vor fi : schemele de protec-
ţie a culturilor legumicole; 
caracteristica soiurilor și 
a hibrizilor noi; manage-
mentul solului și fertili-
zarea plantelor; protecţia 
integrată a plantelor; iri-
garea și conservarea apei; 
practici de recoltare și post 
recoltare; practici de am-
balare și tipuri de ambalaj. 
ACED va fi  responsabil 
de organizarea vizitei de 

studiu, de închirierea unui 
transport, participanţii vor 
acoperi din cont propriu 
cheltuielile pentru cazarea 
la hotel, hrana pe durata 
vizitei (4 zile inclusiv zilele 
de călătorie).

Criteriile de selectare 
a participanţilor la vizita 
de studiu sunt: existenţa 
practicilor și tehnologiilor 
avansate în producerea 
legumelor în spaţii pro-
tejate; existenţa unor 
elemente de sisteme de 
calitate implementate la 
companie; exemple de im-
plementare a practicilor și 

tehnologiilor în rezultatul 
vizitelor de studiu deja 
efectuate; disponibilitatea 
participanţilor de a aco-
peri costurile de cazare și 
hrană pe durata vizitei de 
studiu. 

Concursul de selectare 
a participanţilor la vizita 
de studiu va fi  efectuat în 
baza unui formular de apli-
care care poate fi  obţinut 
la adresa de e-mail: ale-
xandru_bejan@dai.com și 
depus completat la aceiași 
adresă de email sau perso-
nal la ofi ciul ACED până la 
11 mai, 2015.  

VIZITĂ DE STUDIU ÎN ROMÂNIA 
PENTRU PRODUCĂTORII DE LEGUME

Ministerul Muncii a pu-
blicat proiectul cu privire la 
planul de pregătire a cadre-
lor de specialitate pentru 
anul de studii 2015−2016. 
Potrivit proiectului, în învă-
ţământul profesional tehnic 
secundar se propune admi-
terea la 104 meserii solicita-
te pe piaţa muncii a 11.000 
persoane, fi ind în creștere 
cu 60 de persoane faţă de 
numărul de persoane înma-
triculate în anul 2014. 

La solicitările agenţilor 
economici care duc lipsă 
de cadre muncitorești, s-a 
propus iniţierea pregătirilor 
muncitorilor la 27 de me-
serii noi. În domeniul agrar, 
vor apărea trei profesii noi. 
Este vorba despre cultivator 
de legume şi fructe, lăcătuş 
la repararea utilajelor agri-
cole, dar şi pomicultor şi 
viticultor-vinifi cator.

În construcţii, sunt ne-
cesari dulgheri, electrome-
canici specializaţi în repara-
ţia ascensoarelor, învelitori 
cu materiale în rulou sau în 
foi, lăcătuşi pentru lucrări 
de intervenţie şi reconstruc-
ţie, placatori-mozaicari, 
montatori de tavane din 
ghips-carton, constructori 
de acoperişuri şi electrici-
eni. În industria alimentară, 

este nevoie de ciontoli-
tori tranşatori de carne şi 
formatori de mezeluri. În 
domeniul transporturilor, 
sunt necesari specialişti în 
redresarea caroseriilor, me-
canici auto şi lăcătuşi-elec-
tricieni pentru automobile 
și acumulatoare. În teleco-
municaţii este nevoie și vor 
apare specialităţile antenist 
- pilonist și montator echi-
pament de telecomunicaţie, 
iar în industrie – reglor 
dispozitive și aparate radio-
electronice, electro-montor 
utilaje de dispecerat și 
teleautomatică, asamblor-
montator articole de ma-
rochinărie, fi nisor articole 
din lemn, tâmplar din lemn, 
tâmplar mobilă etc.

ÎNVĂŢĂMÂNTUL 
SECUNDAR 
NU ESTE POPULAR 

Potrivit sociologului 
Artiom Maister, în ţara noas-
tră, învăţământul secundar 
profesional are o reputaţie 
negativă. Recent, într-o ana-
liză sociologică, el scrie că 
oamenii percep acest gen de 
studii drept neprestigioase 
și cred că nu oferă perspec-

ÎN CURÂND ÎNCEPE ADMITEREA 
LA STUDII
În acest an absolvenţilor de gimnaziu le vor fi  pro-
puse 27 de meserii noi. Ministerul Muncii a  pu-
blicat de curând proiectul Hotărârii Guvernului cu 
privire la planul de pregătire a cadrelor de specia-
litate, pe meserii, specialităţi şi domenii generale 
de studii, în instituţiile de învăţământ profesional 
tehnic şi superior pentru anul de studii 2015−2016. 
Potrivit reprezentanţilor Ministerului, solicitările de 
specialiști vin din partea agenţilor economici, care 
duc lipsă de angajaţi califi caţi. În domeniul agricol 
vor apare trei profesii noi în acest an. 

tive de dezvoltare, deși pe 
piaţa muncii sunt solicitate 
preponderent persoanele 
cu studii medii generale și 
secundar profesionale. Învă-
ţământul secundar profesi-
onal se realizează în cadrul 
școlilor profesionale și de 
meserii. Durata studiilor la 
școala profesională este de 
1 an pentru absolvenţii de 
liceu şi de 3 ani pentru absol-
venţii de gimnaziu. La școala 
de meserii se învaţă 1 an. 
Pentru anumite meserii se 
permite ca instruirea tehnică 
să fi e făcută la școală, iar cea 
practică – la întreprindere. 

Potrivit sociologului, 
învăţământul secundar 
se confruntă cu un șir de 
probleme: infrastructura 
școlilor se utilizează par-
ţial; cadrele didactice au 
o vârstă înaintată şi nivel 
scăzut de califi care; școlile 
sunt dotate cu echipament 
tehnic învechit, care nu 
corespunde celui utilizat 
în prezent, iar conţinutul 
studiilor nu refl ectă necesi-
tăţile angajatorilor. De ase-
menea, lipsesc mecanismele 
de interacţiune între școli 
și piaţa muncii. Sociologul 
crede că problemele de 
mai sus  duc la pregătirea 

slabă a elevilor, ceea ce 
înseamnă o efi cienţă joasă 
a angajaţilor, respectiv și 
salarii scăzute. Într-un fi nal, 
angajaţii nu sunt satisfăcuţi 
de salarii, iar angajatorii nu 
sunt mulţumiţi de calitatea 
muncii angajaţilor. 

Maister consideră că 
este necesară schimbarea 
sistemului care deja a înce-
put prin aprobarea la înce-
putul anului 2013 a Strate-
giei de dezvoltare a învăţă-
mântului vocaţional/tehnic 
pentru anii 2013-2020, care 
evidenţiază principale direc-
ţii de dezvoltare ale acestui 
domeniu. Se intenţionea-
ză schimbarea structurii 
acestui tip de învăţământ, 
racordarea lui la cerinţele 
pieţei muncii. Pentru toate 
aceste schimbări, UE a de-
cis să aloce 25 milioane de 
euro până la sfârșitul anului 
2017. Potrivit sociologului, 
în Europa în jur de 50% din 
tineri intră pe piaţa muncii 
prin intermediul educaţiei 
vocaţionale. Tinerii optează 
pentru acest tip de educa-
ţie pentru că ea permite 
obţinerea de cunoștinţe și 
a unui loc sigur pe piaţa 
muncii. Educaţia vocaţio-
nală se fundamentează pe 

învăţarea bazată pe muncă 
reprezentată de ucenicie, 
perioade de instruire în 
companii (practică) și pro-
grame integrate în școală 
(laboratoare, restaurante 
unde tinerii muncesc în 
condiţii reale). „Moldova are 
nevoie de educaţie vocaţio-
nală dezvoltată, capabilă să 
asigure ţara cu specialiști 
califi caţi în domeniile în 
care ei sunt necesari. Deși 
carul s-a pornit din loc, 
este nevoie de schimbarea 
atitudinii oamenilor faţă de 
studiile în școlile profesio-
nale și de meserii. Mai mult, 
tinerii trebuie motivaţi să-şi 
continue studiile anume în 
acest gen de instituţii”, con-
sideră sociologul.

ÎN 2015, MAI MULŢI 
STUDENŢI 
CA ANUL TRECUT

În învăţământul profe-
sional tehnic post-secun-
dar (colegii) se propune 
admiterea, în total, a 9.002 
persoane, numărul menţi-
nându-se, practic, la nivelul 
admiterii efective din anul 
precedent, din care 47,6% 

din numărul total cu fi nan-
ţare bugetară și 52,4% pe 
bază de contract.

La studii superioare de 
licenţă (ciclul I) se prevede 
admiterea la 170 de specia-
lităţi a 17.928 de persoane, 
cu 824 de persoane mai 
mult faţă de admiterea 
la studii realizată în anul 
2014. Se prevede admiterea 
a 6.105 persoane cu fi nan-
ţare bugetară sau 34,1% din 
numărul total de înmatri-
culări și 11.823 persoane 
(65,9%) – pe bază de con-
tract, cu o majorare a admi-
terii la acest nivel cu 6,8% 
faţă de admiterea realizată 
în anul precedent. La studii 
superioare de master se 
prevede admiterea a 3.415 
persoane, iar la studii de 
rezidenţiat și de secundari-
at clinic respectiv 435 și 40 
de persoane.

Pentru onorarea obli-
gaţiunilor Republicii Mol-
dova în cadrul tratatelor 
internaţionale, se propune 
admiterea la studii a 325 de 
persoane – cetăţeni străini, 
din care 254 persoane – la 
studii superioare de licenţă 
și 41 de persoane la studii 
superioare de master. De 
asemenea, reieșind din 
experienţa anilor prece-
denţi, ce denotă interesul 
studenţilor din diverse ţări 
pentru mobilităţi de scurtă 
durată, în instituţiile de 
învăţământ din Moldova 
se planifi că admiterea a 30 
de cetăţeni străini (300 de 
luni/burse pentru mobili-
tate academică), fapt ce ar 
conduce la sporirea fl uxuri-
lor de mobilitate academică.

Potrivit datelor prelimi-
nare ale Ministerului Edu-
caţiei, la examenele de ab-
solvire a gimnaziului sunt 
înscriși circa 32,9 mii elevi. 
La susţinerea sesiunii de 
BAC sunt înscriși circa 26,7 
mii elevi, inclusiv 14,3 mii 
absolvenţi ai anului trecut.

A.R. 
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SOCIAL

SERVICIILE OFERITE DE REŢEAUA FEDERAŢIEI NAŢIONALE SERVICIILE OFERITE DE REŢEAUA FEDERAŢIEI NAŢIONALE 
A AGRICULTORILOR „AGROINFORM”A AGRICULTORILOR „AGROINFORM”

 Dezvoltarea afacerilor
 Elaborarea planurilor de afaceri (acreditaţi la programele IFAD şi 

proiectul ACED)
 Asistenţă la elaborarea pachetului de documente pentru 

accesarea fi nanţărilor
 Asistenţă la efectuarea studiilor de fezabilitate a investiţiilor şi 

identifi carea furnizorilor de echipamente
 Asistenţă la pregătirea aplicaţiilor pentru accesarea subvenţiilor
 Organizarea vizitelor şi misiunilor de afaceri

 Dezvoltarea cooperativelor de marketing
 Asistenţă la crearea şi dezvoltarea cooperativelor de marketing
 Asistenţă la crearea şi dezvoltarea asociaţiilor profesionale pe 

produs
 Instruiri în dezvoltarea afacerilor şi cooperativelor de marketing

 Servicii de marketing
 Servicii de intermediere a producţiei agricole
 Oferirea informaţiei despre preţuri şi pieţe
 Promovarea cererilor şi ofertelor comerciale
 Elaborarea studiilor şi cercetărilor de piaţă

Pentru informaţii suplimentare apelaţi 
ofi ciul naţional de coordonare 
şi organizaţiile regionale 

ale Federaţiei AGROinform
Tel.: 373 22 23 56 98
Fax: 373 22 23 78 30
www.agroinform.md
www.agravista.md 

POLIŢIA NE ÎNDEAMNĂ 
SĂ FIM VIGILENŢI DE SĂRBĂTORI

IGP anunţă că Noaptea 
Învierii a fost sărbătorită 
într-un climat de liniște la 
nivelul întregii ţări, eve-
nimente deosebite nu au 
fost înregistrate. Pentru 
siguranţa publică a cetă-
ţenilor, poliţiștii au fost 
prezenţi în zona bisericilor 
și mănăstirilor  din ţară în 
vederea evitării evenimen-
telor nedorite. În aceleași 
zone, fl uidizarea trafi cului 
a fost asigurată de poliţiștii 
de patrulare. Toate activită-
ţile s-au desfășurat în mod 
normal, având loc doar mici 
altercaţii, cum ar fi  certuri 
între vecini, se spune într-
un comunicat de presă al 
instituţiei. Totuși, Noaptea 
Învierii a fost umbrită de 
mai multe accidente rutiere 
soldate cu patru persoane 
decedate și alte 21 trauma-
tizate.

În continuarea zilelor de 
sărbătoare poliţiștii vor în-
cerca să prevină și combată 
faptele antisociale, care ar 
putea afecta climatul gene-
ral de siguranţă  în această 
perioadă. La fel, inspectorii 
de patrulare vor fi  prezenţi  
pe toate traseele  din ţară 
în scopul asigurării fl uenţei 
trafi cului rutier și pentru 
prevenirea evenimentelor 
rutiere. Inspectoratul Na-

ţional de Patrulare atrage 
atenţia tuturor participan-
ţilor la trafi c cu privire la 
conduita preventivă pe care 
trebuie s-o adopte în trafi c, 
iar pentru a ajunge în sigu-
ranţă acasă, cetăţenii sunt 
chemaţi să fi e responsabili 
şi să respecte regulile de 
circulaţie.

CUM VĂ PĂZIŢI 
EFICIENT DE HOŢI

Evitaţi locurile aglome-
rate, deoarece acestea sunt 
mediile favorabile pentru 
hoţii de buzunare. Dacă 
aveţi asupra dvs sume mari 
de bani, nu le număraţi în 
public sau în stradă. Nu 
lăsaţi fermoarele genţilor şi 
poşetelor deschise. Nu pu-
neţi genţile sau portmone-
ele în coşuri, pe cărucioare 
sau deasupra mărfurilor 
cumpărate. Fiţi  precauţi 
la modul în care purtaţi 
poşeta, întotdeauna aceasta 
trebuie să fi e imobilizată 
de braţ sau ţinută în partea 
din faţă a corpului.

De asemenea, pentru a 
reduce riscurile ca hoţii să 
vă viziteze locuinţele, poli-
ţia vă recomandă să aveţi 
în vedere câteva reguli sim-
ple. Asiguraţi fortifi carea 

În perioada Sărbătorilor Pascale, Inspectoratul Ge-
neral al Poliţiei (IGP) ne atenţionează să fi m mai 
vigilenţi. Potrivit poliţiștilor, de multe ori sărbăto-
rile presupun plecarea de acasă în alte localităţi, 
pentru perioade mai lungi sau mai scurte. Mulţi 
dintre cetăţeni preferă să plece la rude, părinţi, 
copii, prieteni, alţii aleg să transforme perioada 
aceasta într-un mini-concediu în străinătate,  lă-
sând  proprietatea fără supraveghere.  

tehnică corespunzătoare 
a apartamentelor, caselor 
de locuit,  grajdurilor şi 
anexelor gospodăreşti, prin 
montarea uşilor metalice, 
două sisteme de închidere, 
iluminare corespunzătoare. 
Dacă locuiţi la parter sau 
în casă, asiguraţi ferestrele 
cu gratii. Când vă afl aţi în 
locuinţă, ţineţi permanent 
uşa închisă. Dacă aţi pier-
dut cheia, schimbaţi ime-
diat  lacătele. Nu povestiţi 
nimănui despre sistemul 
dumneavoastră de securi-
tate. Instruiţi copiii să păs-
treze cu grijă cheia şi să nu 
permită accesul în locuinţă 
a persoanelor necunoscu-
te, care pretind că au fost 
trimişi de părinţi sau sunt 
prieteni cu aceştia. Păs-
traţi relaţii bune cu vecinii: 
aceştia vă pot supraveghea 
locuinţa când nu sunteţi la 

domiciliu, procedaţi la fel 
şi dvs. 

Nu ezitaţi să întrebaţi 
persoanele suspecte din 
bloc pe cine caută, aces-
te întrebări descurajează 
posibilii infractori, Dacă o 
persoană necunoscută se 
prezintă ca reprezentant al 
unui serviciu nesolicitat, 
verifi caţi legitimaţia de 
serviciu, sunaţi la organi-
zaţia pe care o reprezintă, 
iar în caz că vă trezeşte 
dubii, rugaţi să vină altă 
dată, solicitaţi informaţii 
suplimentare de la vecini 
despre el, telefonaţi la po-
liţie. Asiguraţi un iluminat 
potrivit în scara blocului 
locativ, în ograda caselor. 
Montaţi la uşa de acces 
din blocul dvs instalaţii 
de interfon, evitând astfel 
accesul persoanelor străine. 
Anunţaţi organele de po-

liţie despre orice persoană 
suspectă care se plimbă în 
bloc sau scoate lucruri din 
casă, încercaţi să memoraţi 
semnalmentele lor, modelul 
şi numărul de înmatriculare 
a automobilului şi trans-
miteţi această informaţie 
angajaţilor poliţiei. 

PROTEJAŢI 
ANIMALELE

De asemenea, anima-
lele lăsate peste noapte pe 
imaş, islazuri, păsările din 
grajduri, din anexe gospo-
dăreşti ce sunt lipsite de 
iluminare şi supraveghere, 
devin prada uşoară pen-
tru hoţi. Astfel, poliţia vă 
recomandă să amplasaţi 
grajdurile sau adăposturi-
le de animale la distanţă 
mică de locuinţă, evitând 

locurile izolate, fără să 
asiguraţi paza acestora. Nu 
lăsaţi animalele înhămate 
fără supraveghere în stra-
dă, sunt un pericol pentru 
circulaţia publică, dar şi o 
tentaţie pentru hoţi. 

În scopul creşterii efi -
cienţei prevenirii comiterii 
furturilor de păsări şi ani-
male, o importanţă majoră 
constituie cunoaşterea cau-
zelor şi condiţiilor ce favo-
rizează şi generează acest 
gen de infracţiuni, dintre 
care poliţia amintește de: 
lipsa  paznicilor sau a pa-
zei  la fermele de creştere 
a animalelor şi păsărilor; 
lipsa controlului de către 
conducerile unităţilor re-
spective, privind modul de 
executare a serviciului de 
către personalul de pază; 
inexistenţa sau executarea 
superfi cială a pazei comu-
nale pe raza localităţilor 
rurale; neglijenţa în asigu-
rarea locurilor unde sunt 
adăpostite animalele, în 
cadrul gospodăriilor parti-
culare; lăsarea liberă a ani-
malelor la păşunat sau pe 
islazuri, fără a fi  organizată 
paza acestora; neasigurarea 
corespunzătoare a ilumi-
natului public în localităţi, 
a gospodăriilor particulare, 
a perimetrelor fermelor 
zootehnice, precum şi lipsa 
sistemelor de pază şi alar-
mare corespunzătoare. 

În cazul în care aţi fost 
victima unei infracţiuni, 
anunţaţi imediat Poliţia la 
numărul de telefon 902 şi 
depuneţi o sesizare, în care 
să descrieţi cele întâmplate, 
la cea mai apropiată secţie 
de poliţie.

 A.R.
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Guvernul nu are mai 
mulţi bani pentru subvenţii 
în acest an, susţine minis-
trul Ion Sula. Potrivit lui, 
Fondul de Subvenţionare 
a fost stabilit și nimic nu 
mai poate fi  schimbat, 
pentru că nu există bani. 
„Conform Legii Bugetului 
avem 610 mln lei planifi caţi 
pentru anul 2015. Noi la 
fel credem că Fondul tre-
buie să fi e mai mare,  dar 
înţelegem care este situaţia 
la moment și care sunt 
posibilităţile bugetului”, 
declara ministrul în cadrul 
unei conferinţe de presă 
de săptămâna trecută. El 
consideră că situaţia este 
complicată, dar trebuie 
depășită. „O să explicăm 
în continuare fermierilor 
care este situaţia. Vom avea 

permanent un dialog cu ei. 
Nu există nicio ţară în lume 
unde agricultorii sunt pe 
deplin mulţumiţi. Aceasta 
este suma care poate fi  alo-
cată de Guvern acum. Dacă 
ne uităm în dinamică, în 
fi ecare an Fondul a crescut”, 
zice ministru.

Potrivit ministrului, în 
etapa imediat următoare 
urmează să fi e elaborat  
Regulamentul de Subven-
ţionare, în așa fel ca pro-
ducătorii agricoli să poată 
benefi cia cât mai urgent 
de subvenţii. „Agricultorii 
sunt în așteptarea subven-
ţiilor. Suntem deja în luna 
a patra a anului. Avem și 
204 mln lei care trebuie 
achitaţi în contul datorii-
lor din anul 2014”, susţine 
Ion Sula. El spune că în 

FONDUL DE SUBVENŢIONARE 
ESTE PREA MIC PENTRU AGRICULTORI

„Nu sunt mai mulţi bani pentru subvenţii în acest 
an, este o situaţie complicată, dar trebuie depășită” 
– afi rmaţia a fost făcută de către Ion Sula, Minis-
trul Agriculturii în cadrul unei conferinţe de presă. 
Agenţia pentru Intervenţii și Plăţi în Agricultură 
(AIPA) încă lucrează la elaborarea  Regulamentul 
de Subvenţionare 2015, după care el urmează să fi e 
discutat cu reprezentanţii agricultorilor. La fel, au-
torităţile promit că foarte curând va putea fi  accesat 
creditul polonez, adevărul este că această promisiu-
ne a lor durează de ceva timp. 

acest an ministerul și-a 
propus să atragă mai mul-
tă atenţie producătorilor 
mici și mijlocii. „Măsurile 
de sprijin – 11 la număr, 
rămân în continuare. În 
termen scurt Regulamen-
tul va fi  elaborat, urmează 
să-l consultăm cu repre-
zentanţii producătorilor 
agricoli, în așa fel ca să 
avem o opinie comună, 
reieșind din suma prevă-
zută”, afi rmă Ion Sula.  

ÎNCĂ SE LUCREAZĂ 
LA REGULAMENTUL 
DE SUBVENŢIONARE 

Agenţia pentru Inter-
venţii și Plăţi în Agricul-
tură (AIPA) încă lucrează 
la elaborarea  Regulamen-
tului de Subvenţionare 
2015. Săptămâna trecută 
membrii grupului de lucru 
pentru elaborarea Regu-
lamentului, s-au întru-
nit într-o nouă  ședinţă. 
Într-un comunicat de 
presă al AIPA se spune 
că subiectele abordate pe 
parcursul ședinţei au fost: 
plafonarea sumei prevăzu-
te pentru unele măsuri de 
sprijin, identifi carea unui 
mecanism de acordare a 

subvenţiilor cât mai echi-
tabil și operant, stabilirea 
măsurilor de subvenţionare 
prioritare în dependenţă de 
sectoarele agricole care ne-
cesită o mai mare atenţie 
și suport. Potrivit lui Petru 
Maleru, directorul AIPA,  
începând cu 2015, nu vor 
mai fi  necesare deplasările 
în teren, întrucât va fi  po-
sibilă verifi carea unităţilor 
agricole prin intermediul 
registrului tehnicii agricole 
cu ajutorul numărului unic 
de înregistrare a unităţilor. 

În cadrul aceleași con-
ferinţe de presă, Maleru 
a declarat că în premieră 
în acest an se propune ca 

agricultorii care au bene-
fi ciat în ultimii 3 ani de 
subvenţii în valoare de 
peste 6 milioane de lei, să 
nu poată pretinde la alte 
subvenţii în acest an.  Pe-
tru Maleru a comunicat 
că această propunere va fi  
discutată cu reprezentanţii 
agricultorilor şi se va vedea 
opinia acestora. Totodată, 
directorul AIPA a zis că 
prevederea în cauză va 
permite accesul mai multor 
producători agricoli mici şi 
mijlocii către fondurile de 
subvenţionare de la stat.

În curând, spun repre-
zentanţii ministerului, va 
fi  funcţional creditul polo-

nez. Potrivit lui Maleru în 
urma discuţiilor purtate 
cu Ministerul Finanţelor, 
a fost acceptat ca dobânda 
creditului să fi e micșorată 
de la 3 la 2%, modifi cări-
le propriu-zise fi ind deja 
aprobate de executiv,  
astfel toţi cei interesaţi 
vor putea avea acces la 
manualul de proceduri în 
curând. Amintim în acest 
context că agricultorii au 
cerut acordarea creditului 
cu o dobândă de 1 %, în 
condiţiile în care creditul 
este acordat de polonezi cu 
o dobândă de 0,15%.

Arina ROȘCA 

Studiul privind mediul 
de afaceri şi performanţa 
întreprinderilor (BEEPS) 
2013/2014 este cel de-al 
cincilea realizat în co-
mun de Banca Europeană 
pentru Reconstrucţie și 
Dezvoltare și Banca Mon-
dială. Potrivit studiului 
prezentat la 9 aprilie, în 
cadrul unei mese rotunde 
la Ofi ciul de la Chişinău al 
Băncii Mondiale,  rezulta-
tele arată o îmbunătăţire 
a sentimentului de afaceri 
în toate 16 domenii ale cli-
matului de afaceri măsu-
rate de BEEPS. Domeniile 
cu cele mai proaste scoruri 
sunt corupţia şi instabili-

DEZVOLTAREA AFACERILOR 
ÎN R. MOLDOVA 

CORUPŢIA ÎMPIEDICĂ

tatea politică. „Percepţia 
privind corupţia la scară 
largă cel mai probabil a 
fost infl uenţată de ata-
curile raider din sectorul 
fi nanciar, încercările de 
preluări ostile de către 
investitori netransparenţi, 
ceea ce ar putea implica 
acţiuni frauduloase, care 
afectează cel puţin patru 
instituţii fi nanciare”, con-
stată autorii studiului. 

Conform acestuia, plă-
ţile sau alte benefi cii ofe-
rite funcţionarilor pentru 
a obţine anumite avantaje 
au crescut şi au atins în 
2013 rata de 53 procente, 
faţă de 12 la sută în 2008. 
De asemenea, funcţionarii 
administraţiilor publice 

locale solicită mită, plăţile 
au crescut până la o rată 
de 53 la sută faţă de 16 
la sută în 2008. Sondajul 
recent a arătat că cea mai 
mare problemă cu care se 
confruntă administratorii 
este concurenţa neloială 
din economia informală, 
acolo unde companiile în-
cearcă să evite plata taxe-
lor sau să achite salariile 
în plic, să nu declare toate 
veniturile, mai precizează 
comunicatul BERD. Pro-
blema dată a fost văzută 
ca un obstacolul sever în 
domeniul afacerilor pen-
tru o treime dintre statele 
unde s-a făcut studiul. 
Aceasta a fost identifi ca-
tă în economii din cele 

mai diferite, de la cea a 
Azerbaidjanului, până la 
cea a Republicii Slovace. 
Următoarea problemă din 
cele enumerate de BERD, 
este accesul la fi nanţare. 
Acesta a fost numit drept 
cel mai mare obstacol în 
Armenia, Croaţia, Federa-
ţia Rusă și Mongolia. În 
aproape toate ţările mai 
puţine fi rme au luat credi-
te pe parcursul perioadei 
de raportare, comparativ 
cu sondajul precedent din 
2008/09. Aproape la jumă-
tate din toate fi rmele care 
aveau nevoie de credit, li 
s-a refuzat fi nanţarea, fi e 
au fost pur și simplu des-
curajate de a solicita un 
împrumut.

Corupţia este cea mai mare provocare pentru do-
meniul afacerilor din Republica Moldova, arată un 
nou studiu realizat de Banca Europeană pentru 
Reconstrucţie și Dezvoltare (BERD). Anume corup-
ţia continuă să fi e „unul dintre cele mai mari ob-
stacole în dezvoltarea afacerilor”, în special în ţă-
rile cu economii în tranziţie, informează Moldpres 
cu referire la un comunicat al instituţiei fi nanciare 
europene. Afacerile sunt afectate, de asemenea, 
de instabilitatea politică și lipsa de lucrători cali-
fi caţi. Firmele mari din R. Moldova se confruntă 
și cu probleme referitoare la energia electrică, în 
timp ce companiile mici văd legislaţia muncii 
printre cele mai mari obstacole. Studiul precedent 
a arătat că accesul la terenuri, califi carea forţei de 
muncă și accesul la fi nanţare au fost cele trei con-
strângeri majore. 
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Până la urmă s-a în-
tâmplat ceea de ce s-au 
temut mai mult agricul-
torii: Guvernul a aprobat 
bugetul pentru 2015, iar 
Fondul de subvenţionare 
a rămas la suma de 610 
milioane de lei. Peste 200 
mln sunt datoriile pen-
tru subvenţiile de anul 
trecut, astfel că pentru 
dezvoltarea agriculturii, 
acești bani sunt foarte 
puţini. 

 În debutul Ședinţei 
Comune, Valeriu Cosar-
ciuc, președintele Fede-
raţiei Fermierilor a făcut 
o retrospectivă a protes-
telor din 27 martie și a 
prezentat argumentele 
din partea organizaţiei 
pe care o conduce, pentru 
reluarea acţiunilor de 
protest. „În cadrul Fede-
raţiei am decis continua-
rea acţiunilor noastre de 
protest, pentru că guver-
narea nici nu are de gând 
să discute cu noi. După 
protestele din 27 martie 

nu am avut întâlniri cu 
reprezentanţii Guver-
nului. Mai mult, acești 
demnitari susţin că vor 
convinge agricultorii că 
așa cum este acum, este 
bine, cu acest fond, că 
mai mulţi bani nu sunt. 
Noi vom demonstra că 
suntem solidari, că avem 
puterea să mergem mai 
departe ca să ne atin-
gem obiectivele”, spune 
acesta. Potrivit lui, agri-
cultorii s-au comportat 
civilizat la protestele din 
27 martie și ar dori și ei, 
la fel, un comportament 
civilizat din partea Gu-
vernului. „Am vrea ca ei 
să găsească soluţii pen-
tru a rezolva problemele 
pe care le au fermierii. 
Suntem deja în luna apri-
lie și nu este clar care 
este fi nanţarea în agri-
cultură. Suntem hotărâţi 
să mergem până la capăt, 
pentru că nu este posibil 
să mai răbdăm situaţia 
care s-a creat”. 

INTERZIS 
CU TRACTOARE 
ÎN FAŢA 
GUVERNULUI

Următorul vorbitor, 
președintele UniAgroPro-
tect, Alexandru Slusari a 
declarat că după protes-
tele din 27 martie, guver-
nanţii au avut la dispoziţie 
10 zile  pentru a începe 
realizarea cerinţelor strin-
gente ale agricultorilor. 

„Ne-am fi  dorit să vedem 
cel puţin un progres real. 
Două puncte erau cele mai 
importante: majorarea 
Fondului de Subvenţiona-
re, dat fi ind faptul că se 
pregătea proiectul bugetu-
lui pentru 2015 și proble-
ma produselor petroliere. 
După 10 zile, avem un 
lucru grav în ce privește 
bugetul anului 2015: 610 
mln lei fără ENPARD. Noi 
suntem din 2015 parte 
a ENPARD-ului, astfel 
că Guvernul trebuia să 

 AGRICULTORII CONTINUĂ 
PROTESTELE 
La 7 aprilie a avut loc Ședinţa Comună a celor patru 
organizaţii reprezentative ale agricultorilor: AGRO-
inform, UniAgroProtect, Moldova-Fruct și Federaţia 
Fermierilor. În cadrul ședinţei s-a discutat despre 
rezultatele protestelor din 27 martie și situaţia ac-
tuală din sector. La ședinţă s-a decis continuarea 
dialogului cu autorităţile R. Moldova, în acest caz 
cu reprezentanţii Parlamentului, specifi cându-se 
că discuţiile cu reprezentanţii Guvernului de până 
acum nu au adus nici un rezultat, în paralel pre-
gătindu-se de următoarea etapă a protestelor. Mai 
mult decât atât, după protestele din 27 martie, 
agricultorii nu au fost contactaţi de autorităţi pen-
tru reluarea dialogului.

includă suma prevăzu-
tă de program în buget, 
apoi Uniunea Europeană 
va rambursa acești bani. 
Banii  ENPARD-ului sunt 
destinaţi pentru agricultu-
ră. Am pierdut anii: 2012, 
2013, 2014, pe când Geor-
gia și Armenia încă de 
atunci au parte de acești 
bani. Riscăm să pierdem 
și anul 2015”. Slusari con-
sideră că valoarea acestui 
Fond de Subvenţionare 
este un pas mare înapoi. 
„Rămânem cu 380 mln. 
Nu avem ce împărţi aici. 

Pierdem minimum 350 
mln. Din păcate, dialogul 
cu Guvernul este epuizat. 
Totuși este necesar să 
mergem pe linii paralele. 
Ne pregătim de proteste 
și vom purta un dialog cu 
autorităţile. Nu există nici 
un argument să oprim 
protestele. Din șase puncte 
ale noastre, pe jumătate 
s-a realizat problema cu 
TVA. Dacă nu am fi  ieșit la 
proteste pe 27 martie, ne 
trezeam deja cu TVA de 20 
%, cum au păţit  producă-

torii din zootehnie”, consi-
deră Slusari. 

Alexei Ivanov, preșe-
dintele AGROinform sus-
ţine că este important 
acum pentru agricultori 
să obţină măcar realizarea 
a 80-90 % din solicitările 
lor. Cu toate că primăvara 
a întârziat, iar lucrările 
agricole sunt în toi, este 
nevoie ca agricultorii să fi e 
solidari, consideră el.  

Vitalie Gorincioi, 
președintele Asociaţiei 
Moldova – Fruct consideră 
că producătorii de fructe 

sunt păgubașii principali, 
după toate evenimentele 
de anul trecut. „Am primit 
susţinere morală că totul 
va fi  bine. Acum, însă, ce 
să împărţim noi din acest 
Fond, că nu avem ce îm-
părţi. O să scadă și locurile 
de muncă, pentru că nu vor 
fi  investiţii. Toate aceste 
proiecte care se derulează, 
sunt de fapt credite, chiar 
cu un procent mic, ele sunt 
credite în valută. Consider 
că anul trecut de fapt a 
fost susţinută ramura de 

CRIZA SE AGRAVEAZĂ 
ÎN SECTORUL AGRICOL 

88  nr. 7 (181) 

17 aprilie 2015



CRIZĂ

procesare și nu noi, produ-
cătorii. Ei au prelucrat de 
două ori mai multe fructe 
ca în 2013, dar plăţile la 
agricultori au fost de 3,5 
ori mai puţine ca în 2013. 
Vom ieși la protest, Europa 
ne-a învăţat să protestăm”.

În sală au fost mai 
multe propuneri privind 
modalitatea de conti-
nuare a protestelor. S-a 
decis blocarea drumurilor 
timp de o oră în ziua de 
15 aprilie, apoi dacă soli-
citările agricultorilor vor 
rămâne neîndeplinite, să 
se organizeze un marș 
cu tehnică agricolă spre 
Chișinău în ziua de 1 mai. 
Unii agricultori din sală 
au susţinut că este nevoie 
să își instaleze corturile 
în centrul capitalei, până 
nu vor fi  rezolvate proble-
mele. Alexandru Slusari 
a informat audienţa că 
de când au început agri-
cultorii să protesteze, în 
apropiere de Piaţa Marii 
Adunări Naţionale au 
apărut semne de circu-
laţie precum că accesul 
cu tractoare este interzis. 
Liderii agricultorilor au 
reiterat faptul că, în orice 
moment, dacă se schimbă 
ceva radical în atitudinea 
faţă de agricultură, pot fi  
anulate pregătirile pentru 

proteste, dar la ora actuală 
nu sunt premise pentru 
acest lucru. O altă decizie 
luată de consiliile celor 
patru organizaţii a fost 
solicitarea de rambursare 
către Banca Naţională a 
miliardelor împrumutate 
celor 3 bănci problema-
tice, dat fi ind faptul că 
aceasta sumă este de 9 
ori mai mare decât suma 
fondului de subvenţionare 
solicitat de agricultori. 

Andrian Candu, 
președintele Parlamentu-
lui care a venit la mijlocul 
ședinţei, a chemat agri-
cultorii la un dialog con-
structiv pentru rezolvarea 
problemelor acestora. „Nu 
aţi discutat până acum 
cu reprezentanţii Parla-
mentului, dacă vi se oferă 
acest dialog, propun să 
îl acceptaţi. Este nevoie 
de dialog constructiv și 
dacă-l vom avea, atunci 
vom găsi soluţii. Există 
deschidere din partea 
noastră”. Ștefan Creangă, 
președintele Comisiei 
pentru buget și fi nanţe, 
prezent la întâlnire, a în-
cercat să le explice iarăși 
agricultorilor că aceasta 
este capacitatea Guver-
nului în acest an în ce 
privește Fondul de Sub-
venţionare: 610 mln. lei.

DIN NOU ÎN FAŢA 
OPINIEI PUBLICE

A doua zi după Ședinţa 
Comună, a avut loc o con-
ferinţă de presă unde agri-
cultorii au anunţat socie-
tatea despre decizia luată. 
Astfel, s-a afl at că agri-
cultorii intenţionează să 
blocheze trafi cul rutier în 
ziua de 15 aprilie pe dru-
murile naţionale în semn 

de protest împotriva pasi-
vităţii Guvernului. Valeriu 
Cosarciuc a amintit că în 
ramură, care în toate do-
cumentele Guvernului şi 
alianţei de guvernare, este 
defi nită ca strategică, sunt 
angajate până la 35% din 
populaţia aptă de muncă, 
şi constituie 40% din PIB. 
„Însă care este atitudinea 
faţă de noi? Ramura este 
într-o stare dezastruoasă. 

Iar fermierilor li se alocă, 
conform bugetului pentru 
2015, doar 610 mil. de 
lei pentru subvenţii - de 
două ori mai puţin decât 
este necesar. Bani pentru 
băncile problematice s-au 
găsit. De ce cu garanţii ale 
Guvernului nu pot fi  credi-
tate preferenţial lucrările 
agricole de primăvară şi 
procurat combustibili 
pentru fermieri?”, se în-
treabă el. Potrivit repre-

zentanţilor agricultorilor, 
în ţara vecină România, la 
un hectar de teren arabil 
din fondurile europene se 
acordă 60 de euro anual. 
Există compensaţii pe ase-
menea poziţii ca seminţe, 
îngrăşăminte şi combusti-
bili, pe când la noi ţăranii 
sunt ignoraţi de toţi - de 
la Guvern până la băncile 
comerciale, susţin ei. 

Alexandru Slusari a de-

clarat în cadrul conferinţei 
de presă că după acţiunea 
de protest din martie au-
torităţile au întreprins de 
urgenţă trei paşi. Au adop-
tat bugetul de stat cu o 
cifră dubioasă de 610 mil. 
de lei pentru fondul de 
subvenţionare. Al doilea 
- majorarea şocantă de la 
8% la 20% a TVA pentru 
producătorii de carne. Al 
treilea - din două părţi la 
intrarea în PMAN din Chi-

şinău au instalat semnul 
„interzis pentru tractoare”. 
„Vreau să anunţ Guvernul 
şi Parlamentul că produ-
cătorii agricoli vor veni la 
Chişinău cu toate tipurile 
de tehnică, dacă nu vor 
iniţia un dialog cu noi”, a 
avertizat Slusari.

Iurie Hurmuzachi, vi-
cedirectorul AGROinform 
a declarat în faţa presei 
că nu putem vorbi despre 

competitivitatea fructelor 
şi legumelor moldoveneşti 
în condiţii de piaţă liberă 
atât timp cât statul are 
asemenea atitudine faţă 
de fermieri. „Am fost, sun-
tem și rămânem pentru 
integrare europeană, pen-
tru sporirea competitivi-
tăţii în agricultură, pentru 
Fondurile ENPARD, pentru 
care am luptat toţi împre-
ună în anul precedent și 
pe care nu știm dacă i-am 
obţinut sau nu”, susţine el. 

Cei prezenţi la confe-
rinţă de presă au ţinut 
să accentueze faptul că 
acţiunile agricultorilor nu 
au culoare politică, iar pe 
primul plan se înaintează 
cerinţa de a respecta drep-
turile agricultorilor.

Precizăm că după aceste 
două evenimente: Ședinţa 
Consiliilor și conferinţa de 
presă organizate de repre-
zentanţii agricultorilor, nu 
a urmat nicio invitaţie din 
partea autorităţilor la di-
alog. Peste câteva zile, Ion 
Sula, ministrul agriculturii, 
a declarat în cadrul unei 
conferinţe de presă că nu 
sunt mai mulţi bani pentru 
subvenţii în acest an, decât 
acești 610 mln lei, nefi ind 
clar care este situaţia cu 
banii ENPARD.

Arina ROȘCA

Devine foarte scump 
să locuiești în Moldova. 
Preţurile de consum au 
crescut în luna martie în 
medie cu 7,1 la sută com-
parativ cu aceeaşi lună a 
anului trecut. Datele au 
fost prezentate de Biroul 
Naţional de Statistică 
(BNS) și contrazic progno-
zele Băncii Naţionale, care 
anunţau la începutul aces-
tui an o infl aţie de doar 
5,8 la sută. Potrivit unor 
experţi economici, scum-
pirile vor continua până la 
sfârşitul acestui an şi nu 
vor fi  neglijabile. 

Potrivit BNS, în martie 
2015 cea mai mare majo-
rare de preţ a fost înregis-

trată la fructe şi legume 
proaspete. Acestea s-au 
scumpit cu 20 şi respectiv 
36 la sută, comparativ cu 

martie anul trecut. Am 
plătit cu până la 3 la sută 
mai mult şi pentru paste 
făinoase şi ulei. Nici preţul 

mărfurilor nealimentare 
nu a stagnat. În martie 
2015 am plătit cu 8% 
mai mult pentru haine şi 
cu 9,4 la sută mai mult 
pentru încălţăminte decât 
în martie 2014. Totodată, 
detergentul s-a scumpit cu 
4,7%. Majorări semnifi ca-
tive s-au înregistrat la me-
dicamente. Preţurile aces-
tora au crescut cu aproape 
13 la sută, materialele de 
construcţie s-au scumpit 
cu 10 la sută, iar preţul 
carburanţilor s-a majorat 
cu puţin peste 5 procente. 

Scumpiri s-au înregis-
trat şi la capitolul prestări 
servicii. Comparativ cu 
martie anul trecut, în mar-

tie 2015 am plătit cu 5,6% 
mai mult pentru biletele 
de avion, preţurile servi-
ciilor stomatologice s-au 
majorat cu 2,5 la sută, iar 
serviciile poştale internaţi-
onale - cu 54,8 la sută. Mai 
mare a fost şi plata pentru 
întreţinerea copiilor la 
creşe şi grădiniţe, care s-a 
majorat cu 1,6%. 

Devalorizarea leului 
moldovenesc a fost prin-
cipala cauză ce a provocat 
aceste scumpiri, spun unii 
experţi economici. Potrivit 
lor, scumpirile nu se vor 
opri aici, iar spre toamnă 
putem să avem un indice a 
preţurilor de consum mai 
mare, inclusiv din cauza 

scumpirilor la resursele 
energetice.

Într-un raport prezen-
tat acum câteva zile de 
Banca Mondială, instituţia 
a anticipat o recesiune de 
doi la sută a economiei 
moldoveneşti în 2015, ca 
urmare a crizei regionale, 
reducerii cererii externe, 
transferurilor băneşti şi 
a fi nanţărilor. În schimb, 
Ministerul Economiei pro-
gnozează pentru 2015 o 
scădere a economiei cu 1 
la sută, o medie anuală a 
cursului de schimb al mo-
nedei naţionale de 19,5 lei 
pentru un dolar american 
şi o rată a infl aţiei la sfâr-
şitul anului de 7,6 la sută.

ÎN LUNA MARTIE  PREŢURILE AU CRESCUT CONSIDERABIL 
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GRUPURILE DE PRODUCĂTORI BENEFICIAZĂ 
DE SUPORTUL BĂNCII MONDIALE

În cadrul unei conferinţe 
de presă, Ion Sula, Ministrul 
Agriculturii şi Industriei Ali-
mentare, a declarat că mai 
mulţi producători agricoli au 
obţinut deja granturi în ca-
drul primelor două etape ale 
proiectului. Astfel, potrivit 
ministrului, anul trecut 17 
grupuri de producători au be-
nefi ciat de suport din partea 
Băncii Mondiale. Ministrul 
consideră că acest proiect dă 
posibilitatea de a face agri-
cultura moldovenească mai 
competitivă. Potrivit lui, pro-
gramul de granturi lansat în 
aprilie 2014, are drept obiec-
tiv acordarea suportului agri-
cultorilor din sectorul hor-
ticol, în vederea creării unei 
infrastructuri post-recoltă 

moderne, menite să sporeas-
că competitivitatea fructelor 
și legumelor moldovenești. 

Olga Sainciuc, reprezen-
tanta unităţii de implemen-
tare a proiectului MAC-P, 
a declarat că grupurile de 
producători agricoli care so-
licită granturi, trebuie să fi e 
alcătuite din cel puţin cinci 
membri, aceştia să fi e din 
sectorul rural, să activeze în 
domeniu de cel puţin trei ani 
şi să facă investiţii comune. 
Ea susţine că acest proiect 
are ca scop să motiveze agri-
cultorii să se asocieze, pentru 
a investi în producţie cu va-
loare adăugată mai mare. Pe 
lângă grantul pe care îl pri-
mesc, producătorii mai tre-
buie să investească. Grantul 

Grupurile de producători agricoli din sectorul horti-
col pot benefi cia de granturi de până la 350 de mii 
de dolari SUA în cadrul celei de-a treia etape a Pro-
gramului „Acces la pieţele de desfacere” al proiectu-
lui Băncii Mondiale MAC-P. Dosarele pot fi  depuse 
până la 30 mai curent. Anterior au mai fost desfă-
şurate alte 2 apeluri de selectare a dosarelor, fi ind 
acordate granturi pentru 12 grupuri de producători.

acoperă jumătate din investi-
ţie, însă nu poate depăşi 350 
de mii de dolari. Proiectul are 
şi o echipă de susţinere care 
oferă consultanţă şi sprijin 
producătorilor agricoli care 
doresc să-şi depună dosarele. 
„Condiţiile sunt bine contu-
rate. Identifi căm producătorii 
agricoli care au cel puţin 3 
ani de activitate în domeniul 
horticol și sunt din mediul 
rural. Proiectul oferă granturi 
de 50 la sută din valoarea 
investiţiilor în tehnologii, 
valoarea maximă a acestora 
fi ind de 350 de mii de dolari”, 

a afi rmat Olga Sainciuc.
Granturile sunt destinate 

procurării echipamentului 
tehnologic și utilajului post-
recoltă. Benefi ciarii eligibili 
pentru granturile investiţi-
onale sunt grupurile de pro-
ducători, care s-au asociat 
pentru consolidarea investi-
ţiilor întru creşterea valorii 
adăugate a produselor horti-
cole. Eligibile pentru fi nan-
ţare sunt circa 25 categorii 
de utilaje și echipamente: 
mașini de spălat fructe şi 
legume de diverse tipuri; 
linii de sortare, spălare, 

În perioada 25-27 mar-
tie 2015, la Cluj-Napoca, 
România, s-a desfășurat 
cea de-a XIII-a ediţie a 
Salonului Internaţional 
al Cercetării, Inovării 
și Inventicii  „PRO IN-
VENT-2015”. Expoziţia a 
fost organizată de Uni-
versitatea Tehnică din 
Cluj-Napoca, sub egida 
Ministerului Educaţiei Na-
ţionale, având ca parteneri: 
Academia de Știinţe Tehni-
ce, Agenţia de Stat pentru 
Proprietatea Intelectuală a 
Republicii Moldova, Foru-
mul Inventatorilor Români, 
Institutul Naţional de In-
ventică Iași, Ofi ciul de Stat 
pentru Invenţii și Mărci. 

Ediţia din acest an 
a expoziţiei „PRO IN-
VENT-2015” a avut ca te-
matică: Materiale și produ-
se inovative: Energie, Me-
diu, Agricultură, Sănătate, 
Resurse, etc., fi ind  și un loc 
de întâlnire al inventatori-

lor, atât cu potenţialii uti-
lizatori, cât și cu publicul 
larg. În cadrul Expoziţiei au 
fost prezentate și analizate 
noi lucrări din domeniul 
cercetării știinţifi ce, inven-
ticii și inovării, un prilej 
de a crea o imagine bună 
cercetătorilor, inovatorilor 
și inventatorilor. 

La această Expoziţie 
au participat și organizaţii 
din Republica Moldova. 
Institutul de Fitotehnie 
„Porumbeni” a participat 
pentru a doua oară la acest 
eveniment, întorcându-se 
cu remarcabile succese: trei 
Medalii de Aur la hibrizii 
de porumb și un premiu 
special ”In Memoriam „Eli-
za Leonida Zamfi rescu”, 
pentru contribuţia deosebi-
tă adusă dezvoltării învăţă-
mântului academic, cerce-
tării și inventicii românești.

Pintilie PÂRVAN, 
directorul 

IF ”Porumbeni”

Parlamentul a adoptat 
Legea pentru ratifi carea 
Contractului de fi nanţare 
dintre Republica Moldova şi 
Banca Europeană de Inves-
tiţii în vederea implemen-
tării Proiectului „Livada 
Moldovei”. Contractul de 
fi nanţare, în valoare de 120 
mln EUR, a fost semnat la 
Chişinău la 31 iulie 2014 și 
prevede condiţii favorabile 
pentru modernizarea şi re-
structurarea lanţului valo-
ric al sectorului horticol din 
Republica Moldova, precum 
şi noi oportunităţi de fi nan-
ţare la condiţii avantajoase 
a agenţilor economici din 
sectorul horticol, prin acce-

sul la resursele Băncii Euro-
pene de Investiţii (BEI). 

Benefi ciari vor fi  circa 
300 de agenţi economici, 
care activează în sectorul 
horticol al RM; circa 52.000 

de gospodării ţărăneşti (de 
fermier), care activează în 
sector şi reprezintă segmen-
tul ÎMM; un număr consi-
derabil de agenţi economici, 
care activează în industria 

conexă (producerea echi-
pamentelor şi accesoriilor 
pentru înfi inţarea şi întreţi-
nerea plantaţiilor horticole, 
echipamentelor pentru hor-
ticultură, ambalajul, etc.); 
instituţii de învăţământ şi 
de cercetare în domeniul 
horticol, care se preconizea-
ză a fi  fi nanţate din sursele 
BEI în 2015-2020, prin 
intermediul componentei 
Contractului de fi nanţare 
„Laboratoare, training, edu-
caţie şi dezvoltarea securi-
tăţii alimentelor”. Termenul 
maxim de creditare pentru 
benefi ciarii fi nali este de 10 
ani, iar perioada de graţie 
este de 4 ani. 

MEDALII DE AUR PENTRU 
HIBRIZII „PORUMBENI” PROIECTUL „LIVADA MOLDOVEI” 

A TRECUT DE PARLAMENT

calibrare, împachetare, eti-
chetare; echipament de ma-
turare pentru legume/fructe, 
frigidere (inclusiv panouri 
sandwich); echipament pre-
procesare; stivuitoare; linii 
de uscare a fructelor şi legu-
melor; utilaj și echipament 
de împachetare; transport 
frigorifi c specializat, etc. 

Nu pot participa în 
Programul de granturi pro-
ducătorii amplasaţi în or. 
Chisinau și or. Bălţi, precum 
și cei care sunt pe lista de 
interdicţie a producătorilor 
agricoli. Bugetul Programul 
de granturi pentru facili-
tarea accesului la pieţele 
de desfacere este de 8 mln. 
dolari SUA, dintre care 1 
mln. dolari SUA a fost alo-
cat pentru suportul tehnic 
al agricultorilor, iar 7 mln. 
dolari SUA sunt oferite sub 
formă de granturi. Progra-
mul de granturi va fi  reali-
zat până în 2016. Proiectul 
are drept scop să faciliteze 
organizarea agricultorilor 
horticoli individuali în gru-
puri de producători, care 
apoi să facă în comun in-
vestiţii.

Anterior au mai fost 
desfăşurate alte 2 apeluri de 
selectare a dosarelor, fi ind 
acordate granturi pentru 12 
grupuri de producători. În 

primul an de realizare a Pro-
gramului au fost organizate 
două runde de selectare a 
dosarelor, fi ind aprobate spre 
fi nanţare 12 dosare. Valoarea 
totală a celor 12 proiecte 
investiţionale este de 109,3 
mln. lei, dintre care granturi 
- 41,6 mln. Lei, iar investiţia 
proprie depășește 67 mln. 
lei. La ziua de astăzi, au fost 
debursate 16,6 mln. lei către 
alte cinci grupuri de agricul-
tori. Debursările sunt efectu-
ate de către AIPA, imediat ce 
producătorii vin cu confi rma-
rea contribuţiei proprii.

Prezent la evenimentul 
de lansare, directorul AIPA, 
Petru Maleru împreună cu 
Ministrul Agriculturii, au 
înmânat certifi catele admi-
nistratorilor câtorva grupuri 
de producători, menţionând 
că tehnica performantă va 
asigura competitivitatea 
produselor moldovenești 
atât pe piaţa internă cât și 
externă. Datorită suportului 
proiectului,  vor fi   construi-
te 11 frigidere cu o capacita-
te de la 280 la 1000 de tone, 
procurate linii de sortare și 
ambalare a fructelor, uscă-
torii de fructe, stivuitoare, 
echipament de decojire, ca-
librare a alunelor, transport 
frigorifi c etc.

A.R. 

VINUL MOLDOVEI, REMARCAT 
DE JURNALIŞTII DIN INDIA

 „Trebuie să mă asigur că le voi 
gusta, atunci când vor ajunge în In-
dia” – afi rmaţia aparţine jurnalistului 
indian Subhash Arora și se referă la 
vinurile prezentate sub brandul de 
ţară „Wine of Moldova”, la expoziţia 
Prowein 2015 de la Dusseldorf, se 
spune într-un comunicat de presă 
al Ofi ciului naţional al Viei și Vi-
nului.  Succesul fulminant pe care 
l-au înregistrat produsele noastre în 
Germania l-a determinat pe jurnalist 
să scrie numele ţării noastre în mai 
multe articole de profi l. Subhash 

Arora s-a arătat impresionat de tra-
diţia milenară a producerii de vin în 
ţara noastră. 

„Moldova nu este recunoscută 
în India pentru vinurile sale, însă 
industria vinicolă în această ţară 
mică datează de acum 5000 de ani. 
După ce am savurat câteva vinuri 
şi am discutat cu reprezentanţii 
Moldovei sunt convins de 2 lucruri: 
trebuie să îmi notez pe lista dorin-
ţelor o vizită în această ţară, iar 
atunci când vinurile moldovenești 
vor ajunge în India – să mă asigur 

că le voi gusta”, a menţionat Sub-
hash Arora.

Într-un alt articol jurnalistul 
indian a apreciat ca „remarcabilă” 
prezenţa spectaculoasă a vinurilor 
moldoveneşti la expoziţie, dar şi 
masterclass-urile care au avut loc în 
cadrul acestui stand. Subhash Arora 
crede că Vinul Moldovei are mari 
şanse de a  cuceri piaţa din India şi 
din Asia în general. El recomandă 
producătorilor din ţara noastră „să 
spună lumii întregi despre trecutul 
legendar al Vinului Moldovei”.
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Din grupa macroele-
mentelor fac parte: azotul, 
fosforul, potasiul, sulful, 
calciul şi magneziu. În cur-
sul ciclului de vegetaţie al 
plantelor există mai multe 
perioade de vegetaţie,  care 
se caracterizează prin con-
sumuri diferite de elemen-
te nutritive, în funcţie de 
schimbarea activităţii me-
tabolice a plantelor. Se dis-
ting trei perioade de con-
sum, corespunzătoare unor 
cerinţe metabolice diferite. 
Perioada critică a nutriţiei, 
care coincide cu primele 
faze de creştere şi dezvol-
tare. Perioada consumului 
maxim, când elementele 
minerale, sunt absorbite cu 
maxim de efi cienţă. Perioa-
da descreşterii consumului 
de elementele nutritive, 
care se înregistrează în 
faza maturării fructelor şi 
acumulării substanţelor de 
rezervă. 

Perioada critică în nu-
triţia plantelor reprezintă 

acel moment când lipsa de 
elemente nutritive, rapor-
tul neechilibrat al acestora 
sau prezenţa în exces, exer-
cită cea mai puternică acţi-
une negativă asupra creşte-
rii şi dezvoltării plantelor. 
Cunoaşterea perioadelor 
critice în nutriţia plantelor 
are o deosebită importanţă 
în alcătuirea schemelor de 
nutriţie şi administrarea 
corectă a îngrăşămintelor.

La porumb, perioada 
critică este la apariţia 
frunzei a treia, apariţia a 
50 % din numărul total de 
frunze, începutul apariţiei 
paniculului şi la mătăsire.

La fl oarea soarelui, peri-
oada critică se manifestă la 
apariţia primei perechi de 
frunze adevărate, la înce-
putul formării infl orescen-
ţei şi la înfl orire. 

Perioada consumului 
maxim corespunde de 
obicei cu fazele de creş-
tere mai înaintată, când 
elementele nutritive sunt 

absorbite în cantităţi mult 
mai mari comparativ cu 
primele faze de vegetaţie, 
în această perioadă ele-
mentele nutritive având 
cea mai favorabilă infl u-
enţă asupra creşterii şi 
dezvotării plantelor. La po-
rumb, consumul maxim are 
loc în perioada înfl oririi şi 
coacerii în lapte. Astfel, în 
perioada coacerii în lapte 
porumbul absoarbe 84 % 
din totalul de azot necesar, 
consumul maxim la fl oa-
rea-soarelui corespunde 
perioadei de înfl orire – ma-
turarea seminţelor. Cu-
noaşterea acestor perioade 
este foarte importantă în 
aplicarea îngrăşămintelor, 
care trebuie să se facă 
după cerinţele fi ziologice, 
în funcţie de ritmul absor-
ţiei elementelor nutritive şi 
după momentele critice şi 
consumul maxim al plan-
telor. 

Microelementele sunt 
elemente chimice care se 

PRINCIPII DE BAZĂ ÎN FOLOSIREA 
ÎNGRĂȘĂMINTELOR MINERALE 
ÎN AGRICULTURĂ
În studiul principiilor de bază privind folosirea îngrășămintelor minerale în agri-
cultură, este necesar delimitarea elementelor nutritive necesare plantelor în două 
grupe: macroelemente şi microelemente. Macroelementele sunt elemente minerale 
care se găsesc în cantităţi mari în organismele vegetale sub formă de substanţe or-
ganice complexe, au rol direct în creşterea şi dezvoltarea plantelor, iar în absenţa lor, 
dezvoltarea părţilor vegetale şi a organelor de reproducere este oprită. Microelemen-
tele sunt elemente chimice care se găsesc în cantităţi mici în sol sau în plante şi a 
căror lipsă sau insufi cienţă, compromite sau împiedică dezvoltarea plantelor.

găsesc în cantităţi mici în 
sol sau în plante şi a că-
ror lipsă sau insufi cienţă 
compromite sau împiedică 
dezvoltarea plantelor. Cele 
mai importante microele-
mente sunt zincul, borul si 
molibdenul.

Zincul are o infl uenţă 
favorabilă asupra germină-
rii, menţinerii turgescenţei 
ţesuturilor, rezistenţei la 
ger şi la diferite boli cripto-
gamice, stimulează creşte-
rea rădăcinilor şi a părţilor 
aeriene. Carenţa zincului 
duce la descreşterea sin-
tezei proteinelor, cât şi a 

absorţiei fosforului şi azo-
tului de către plante. Borul, 
este unul dintre cele mai 
importante microelemente 
pentru nutriţia plantelor, 
contribuind la buna des-
făşurare a numeroaselor 
procese biochimice, fi ind 
implicat în metabolismul 
acizilor nucleici, enzime-
lor, substanţelor proteice 
şi pectice, în translocarea 
zaharurilor. Molibdenul, 
este un microelement im-
portant în metabolismul 
azotului, indispensabil în 
sinteza nitrat reductazei şi 
vitaminei C. 

O cale exactă în stabi-
lirea carenţelor în diferite 
elemente nutritive o repre-
zintă analiza unor probe de 
plantă care ajută fermierii 
în ajustarea dozelor de fer-
tilizare cu microelemente 
odată cu aplicarea îngră-
şămintelor de bază sau 
aplicarea acestora extrara-
dicular.

 
Liviu DINCĂ, inginer 
cercetare biofi zică şi 

agrometeorologie

www.stiriagricole.ro

LUCRĂRI LEGUMICOLE 
ÎN CÂMP:

 Pregătirea patului germinativ şi 
semănatul în cel mai scurt timp a 
culturilor din prima urgenţă: morcov 
de vară, ceapă, pătrunjel, mazărea, 
salată;

 Mobilizarea superfi cială a solului pe 
parcelele unde se vor înfi inţa culturi 
prin răsaduri sau legume de vară: so-
lano-fructoase, bostănoase, vărzoase, 
fasole;

 Administrarea erbicidelor specifi ce cu 
sau fără încorporare;

 Supravegherea, aerisirea, tratarea ră-
sadurilor de legume în vederea pregă-
tirii acestora pentru plantare;

 Întreţinerea culturilor înfi inţate în 
toamnă sau în luna martie;

 În a doua parte a lunii se vor înfi inţa 
culturile prin semănat direct în câmp: 
tomate vară-toamnă, fasole de gră-
dina şi boabe, sfeclă roşie, castraveţi, 
morcovi, păstârnac etc.;

 Înfi inţarea culturilor prin plantare de 
răsaduri: varza timpurie şi de vară, 
conopidă timpurie şi de vară, gulii şi 

gulioare, tomate timpurii şi tomate de 
vară;

 Irigarea culturilor înfi inţate, dacă este 
cazul;

 Fertilizarea fazială;

 Recoltarea verdeţurilor înfi inţate în 
toamnă sau cele perene: salată, spa-
nac, ceapă verde, stevie, sparanghel, 
usturoi verde.

LUCRĂRI LEGUMICOLE 
ÎN SOLARII:

 Acoperirea urgentă a solariilor răma-
se neacoperite;

 Modelarea și marcarea terenului în 
vederea plantării;

 Semănat fasole urcătoare;

 Plantarea integrală a solariilor 
pentru prima parte a lunii aprilie 
(succesiv tomate, ardei gras, ardei 
iute, vinete, castraveţi, pepeni);

 Palisarea culturilor înfi inţate (to-
mate, castraveţi, pepeni);

 Fertilizarea fazială și irigat când 
este cazul;

 Întreţinerea culturilor;

 Recoltat salată, ridichi, ceapă-
verde.

LUCRĂRI ÎN GRĂDINĂ 
PENTRU FLORI:

 Se îndepărtează materialele folosite 
pentru protecţia plantelor din iarnă 
(de exemplu crengile uscate), deoarece 
plantele înmuguresc și aceste materi-
ale provoacă daune;

 Dacă solul este zvântat, se începe 
plantarea. Zilele potrivite pentru 
plantare sunt cele mai noroase. Ră-
dăcinile plantelor se mocirlesc sau se 
umectează în prealabil. Plantele la 
ghiveci se scufundă în apă până când 
nu se mai observă bule de aer. Cele cu 

rădăcini libere, se lasă să se hidrateze;

 Primii pași în întreţinerea gazonului: 
fertilizarea de primăvară cu substanţe 
organice bogate în azot, irigarea, sca-
rifi carea (dupa primul tuns);

 Nu se elimină frunzele bulboaselor 
(narcise, brândușe), ci se așteaptă 
veștejirea acestora de la sine;

 Tuberculii daliilor se plantează într-
un sol argilos, la distanţă mare unul 
faţă de altul. Tot acum se plantează 
și tuberobulbii gladiolelor. Acestea 
înmuguresc abia după trecerea înghe-
ţurilor târzii;

 În zilele însorite, se scot ghivecele la 
soare.
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SĂNĂTATE

Potrivit unui comunicat 
de presă al instituţiei, sigu-
ranţa produselor alimenta-
re este unul dintre cei mai 
importanţi factori de risc 
pentru sănătate. Produsele 
alimentare nesigure, care 
conţin bacterii, virusuri, 
paraziţi sau substanţe chi-
mice, provoacă mai mult 
de 200 de boli, de la diaree 
până la cancer. Anual, la 
nivel global peste 2 mili-
oane de oameni mor din 
cauza bolilor diareice acute 
(BDA) provocate de produse 
alimentare şi apă nesigure, 
majoritatea fi ind copii sub 
18 ani. 

Agravarea problemelor 
de sănătate publică, legate 
de consumul alimentelor 
nesigure, inclusiv şi spori-
rea morbidităţii prin toxiin-
fecţii alimentare şi BDA vi-
zează şi ţara noastră, susţin 
specialiștii. În anul 2014, 
numărul de focare – 11 028 
şi de bolnavi de BDA – 12 
292, a sporit comparativ cu 
anul 2012 şi anul 2013. 

Apariţia toxiinfecţiilor 
alimentare şi BDA e mai 
frecventă în condiţiile 
de casă şi la unităţile de 
alimentaţie publică. De 
obicei, printre principalele 
nereguli sunt: folosirea 
materiei prime de origine 
animală infectate primar 
(ouă, carne de pasăre, car-
ne de bovine şi porcine); 
procurarea produselor ali-
mentare infectate primar 
din pieţe, locuri neauto-
rizate, unităţi comerciale 
specializate, în care nu se 

respectă regulile de igienă 
şi condiţiile de comerciali-
zare şi păstrare a produse-
lor; desfăşurarea ceremo-
niilor de masă cu folosirea 
materiei prime de origine 
animală contaminată mi-
crobiologic în unităţile de 
alimentaţie publică; admi-
terea abaterilor în procesul 
tehnologic şi de păstrare a 
bucatelor etc. 

Un impact negativ 
asupra sănătăţii publice 
şi al populaţiei îl prezintă 
comerţul stradal neautori-
zat cu produse alimentare 
uşor alterabile, asemenea 
şi intoxicaţiile cu ciuperci, 
înregistrate anual în număr 
mare, uneori soldate cu 
decese.

Centrul Naţional de 
Sănătate Publică ne în-
deamnă să obţinem cât mai 
multe informaţii despre 
alimentele pe care le con-
sumăm. Instituţiei respec-
tive i se alătură și Agenţia 
Naţională pentru Siguranţa 
Alimentelor (ANSA), care o 
dată în plus, acum, în pe-
rioada sărbătorilor pascale 
vine cu recomandări utile 
pentru consumatori. 

ATRAGEŢI ATENŢIE 
ALIMENTELOR PE 
CARE LE CUMPĂRAŢI 

În scopul prevenirii 
apariţiei unor situaţii ne-
dorite, ANSA atrage aten-
ţia consumatorilor la mai 
multe aspecte atunci când 

procură un aliment. Produ-
sele alimentare trebuie să 
fi e însoţite de etichete care 
să conţină date referitoare 
la tipul produsului, origi-
nea, termen de valabilitate, 
data obţinerii și condiţiile 
de depozitare. Ambalajul 
trebuie să asigure protecţie 
în timpul transportului, 
depozitării și comercializă-
rii alimentelor. În cazul în 
care ambalajul este bombat 
sau prezintă deformări, 
produsul nu mai prezintă 
deplină siguranţă pentru 
consumator și trebuie evi-
tat. Consumatorii trebuie 
să urmărească foarte atent, 
din punct de vedere orga-
noleptic: aspect, miros, cu-
loare, calitatea produselor 
alimentare şi să le refuze 
dacă au suspiciuni. Alimen-
tele trebuie să fi e expuse în 
vitrine frigorifi ce. 

La cumpărarea produ-
selor alimentare și, în mod 
deosebit, a produselor din 
carne, consumatorii trebuie 
să solicite şi să păstreze 
bonul de casă pentru a 
putea proba atunci când 
doresc să reclame calitatea 
unui produs. Nu cumpăraţi 
alimente din locuri neau-
torizate. Aveţi dreptul să 
verifi caţi existenţa avizului 
sanitar - veterinar pentru 
carne, expus la vedere, în 
caz contrar, trebuie solicitat 
vânzătorului. 

La cumpărarea produse-
lor din carne este necesar să 
se acorde atenţie la aspectul 
produsului, atât exterior 
cât și în secţiune, dacă este 

posibil. Pentru preparate, 
carnea trebuie tocată în 
momentul cumpărării. La 
carnea tocată ambalată tre-
buie să fi e verifi cată etiche-
ta, pentru a vedea care este 
termenul de valabilitate. 
Peștele proaspăt trebuie să 
aibă ochii lucioși, limpezi, 
iar branhiile de culoare roz. 
Comercializarea brânzeturi-
lor către consumatori trebu-
ie să se facă în ambalaje de 
unică folosinţă, precum ar fi  
pungi din plastic sau hârtie 
cerată de uz alimentar, să 
ofere consumatorului date 
privind identitatea producă-
torului, sortimentul de pro-
dus, data obţinerii, înscrise 
pe o etichetă atașată pe 
ambalaj. Un produs la mare 
căutare în această perioadă 
sunt ouăle, acestea fi ind si-
gure consumului doar dacă 
au marcată data ouatului şi 
sunt însoţite de un certifi cat 
sanitar-veterinar. Ouăle 
trebuie să fi e depozitate 
şi comercializate în spaţii 
care asigură o temperatură 
corespunzătoare. Prima gre-
şeală pe care o facem, susţin 

specialiștii ANSA, e să păs-
trăm ouăle în recipientul 
de pe uşa frigiderului. Aici 
temperatura variază şi e 
cel mai cald loc din frigider. 
Ouăle ar trebui puse în cutia 
lor, pe rast urile de sus, unde 
temperatura este cea mai 
scăzută.

Produsele de panifi ca-
ţie, prăjiturile, fructele și 
legumele, se recomandă a 
fi  achiziţionate din spaţii 
amenajate și autorizate, 
afl ate sub controlul perso-
nalului de specialitate. Este 
recomandat achiziţionarea 
ouălor din locuri afl ate sub 
supraveghere sanitar - ve-
terinară și pentru siguranţa 
alimentelor. Consumatorul 
trebuie să verifi ce dacă este 
respectată temperatura la 
care este depozitat/expus la 
vânzare produsul alimentar. 
Nu se recomandă reconge-
larea unui produs alimentar 
după ce acesta a fost de-
congelat, dacă producătorul 
interzice acesta acţiune. 

Atunci când mergeţi să 
mâncaţi în oraș acordaţi o 
atenţie deosebită stării de 

curăţenie a localului în ca-
uză. Verifi caţi dacă în me-
niu sunt afi şate cantitatea 
şi preţul produselor. Ana-
lizaţi modul de prezentare 
a personalului de servire: 
echipamentul de protecţie, 
curăţenia mâinilor, prezen-
ţa rănilor/zgârieturilor etc. 
Verifi caţi la lumină gradul 
de curăţenie al paharelor și 
al tacâmurilor. De aseme-
nea, observaţi organoleptic 
tipurile de mâncare aduse, 
iar dacă există suspiciunea 
de produs alterat, refuzaţi 
mâncarea. În cazul friptu-
rilor, prezenţa unor zone 
„mai arse” poate masca un 
anumit grad de alterare al 
cărnii din care a fost prepa-
rată. Dacă aveţi suspiciuni 
privind cantitatea netă a 
porţiei, refuzaţi produsul şi 
solicitaţi cântărirea acestu-
ia. Consumatorii pot sesiza 
orice nereguli din domeniul 
siguranţei alimentelor la 
numărul de telefon: 0800 
800 33, care poate fi  apelat 
gratuit, din orice reţea de 
telefonie.

A.R.

În fi ecare an la 7 aprilie, în toată lumea este marcată Ziua Mondială a Sănătăţii. 
Este ziua fondării Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS) – prilej cu care ome-
nirea este sensibilizată într-o problemă prioritară a sănătăţii publice la nivel glo-
bal. Anul 2015 a fost dedicat tematicii siguranţei alimentelor, evenimentul fi ind 
marcat sub sloganul: „De la fermă, la farfurie: respectă condiţiile pentru siguran-
ţa alimentelor”, ne informează Centrul Naţional de Sănătate Publică. 

POLIŢA DE ASIGURARE MEDICALĂ RĂMÂNE LA PREŢUL VECHI 
Poliţa de asigurare obli-

gatorie de asistenţă medicală 
pentru anul curent rămâne la 
preţul de anul trecut, adică de 
4056 lei şi nu 4860 lei, cum 
era prevăzut în proiectul Legii 
fondurilor asigurării obligatorii 
de asistenţă medicală. Pentru 
persoanele care cotizează din 
salariu în fondul asigurărilor 
medicale prima de asigurare va 
fi  mai scumpă ca anul trecut, 
aceasta majorându-se de la 8 
la 9%, urmând a fi  achitată de 
angajaţi şi angajatori în cote 

egale, câte 4,5%. 
Ministrul sănătăţii, Mircea 

Buga, a explicat decizia de a 
păstra la nivelul anului trecut 
prima de asigurare în sumă 
fi xă, prin faptul că multe per-
soane deja şi-au procurat poliţa 
la preţul de anul trecut, cât 
încă nu era aprobată noua lege 
a fondurilor obligatorii de asis-
tenţă medicală pe 2015. Terme-
nul pentru procurarea poliţei în 
sumă fi xă va fi  prelungit cu 3 
luni din data publicării legii în 
Monitorul Ofi cial. Proprietarii 

terenurilor agricole vor achita 
25% din primă, adică 1014 lei. 
Pentru alte persoane care se 
asigură în mod individual, este 
păstrată reducerea de 50% din 
preţul poliţiei. În anul curent, 
Ministerul Sănătăţii preconi-
zează să fi e procurate prime de 
asigurare obligatorie de asis-
tenţ ă medicală în sumă 103,6 
mln lei, cu 9,5% mai mult 
decât în anul trecut, cu inclu-
derea a 54 de mii de persoane 
asigurate în mod individual, 
faţă de 48,8 mii în anul 2014.

ZIUA MONDIALĂ A SĂNĂTĂŢIIZIUA MONDIALĂ A SĂNĂTĂŢII MARCATĂ SUB  MARCATĂ SUB 
SEMNUL SIGURANŢEI ALIMENTARE SEMNUL SIGURANŢEI ALIMENTARE 
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privind reducerea preţului 
la medicamente de la 1 
iunie vor avea un impact 
direct și indirect asupra a 
50% din coșul de consum al 
unei familii obișnuite. „Mă-
sura va avea un impact ma-
jor mai ales în cazul gospo-
dăriilor cu venituri reduse, a 

căror pondere a alimentelor 
în coșul de consum este mai 
ridicată. Reducerea preţu-
rilor cu 15% la această ca-
tegorie de produse, precum 
și scăderea preţului medi-
camentelor, vor conduce la 
o putere de cumpărare mai 
mare cu 5,3% pentru o per-

soană cu pensia medie și de 
8,3% pentru un pensionar 
cu pensia minimă. În cazul 
unui salariat cu câștigul 
mediu net lunar, plusul de 
putere de cumpărare va 
fi  de 4,5%. Cea mai mare 
creștere a puterii de cumpă-
rare de 14% se va realiza în 

cazul unei persoane cu sala-
riul minim”, explică consili-
erul primului ministru. Mai 
mult, el  precizează că mă-
sura decisă va conduce la 
reducerea evaziunii fi scale 
„știindu-se că evaziunea la 
carne este estimată la 30-
40% din piaţă, iar la legume 
fructe la 50-60% din piaţă”. 

Potrivit primului minis-
tru Victor Ponta, măsura de 
reducere a TVA la alimente 
va sprijini foarte mult pro-
ducătorii interni pentru a 
avea preţuri competitive, 
inclusiv pentru export. Se-
cretarul general al Asociaţiei 
Oamenilor de Afaceri din 
România, Cristian Pârvan 
consideră că unul din prime-
le efecte al reducerii TVA la 
9% pentru produsele agroa-
limentare va fi  o creștere a 
consumului populaţiei.

ÎN ROMÂNIA TVA LA ALIMENTE VA FI DE 9% 

California a impus 
pentru prima data in isto-
ria sa restricţii obligatorii 
la consumul de apă, după 
ce acest stat american – 
cel mai bogat și cel mai 
populat – a intrat în cel 
de-al patrulea an conse-
cutiv de secetă, scrie pre-
sa internaţională.

Măsura a fost insti-
tuită de curând de către 
guvernatorul Californiei, 
Jerry Brown, după o vizită 
în zona Lacului Tahoe, 

din nordul statului, în 
care s-a convins că, așa 
cum estimau specialiștii 
de mai multă vreme, re-
zervele de apă lăsate de 
zăpada din această iarnă 
sunt mult sub necesar. 
„Stăm pe un pământ us-
cat și ar trebui să stăm pe 
un strat de zăpadă de 5 
picioare (1,5 metri)”, a ex-
plicat el in timp ce se afl a 
la o staţie de monitorizare 
hidrologică din Sierra 
Nevada. 

STATUL CALIFORNIA 
IMPUNE RESTRICŢII 
LA CONSUMUL DE APĂ

Guvernul român a decis reducerea TVA la alimente 
la 9 %, de la 1 iunie 2015. Prin decizia în cauză, se 
reduce TVA la toate alimentele, fără diferenţieri, de 
la 24% la 9%. „Este o măsură care se va simţi serios 
în buzunarele românilor. Așa cum am susţinut în 
nenumărate rânduri, un TVA redus la alimente va 
iest ini produsele alimentare la rast , ducând automat 
la creșterea puterii de cumpărare a românilor, im-
plicit la relansarea consumului”, a declarat ministrul 
Agriculturii, Daniel Constantin.

De asemenea, a fost 
redusă TVA și la băuturile 
nealcoolice și la serviciile 
de alimentaţie publică. 
Consilierul premierului pe 
probleme macroeconomice, 
Cristian Socol a declarat că 
reducerea TVA la alimente 
va mări puterea de cum-
părare a fi ecărui român cu 
procente cuprinse între 4 și 
15%. „Ne permitem să redu-

cem TVA la 9% mai repede 
decât era preconizat, ca ur-
mare a creșterii economice, 
reducerii risipei în cheltuie-
lile publice și încasării mai 
multor venituri la buget din 
îmbunătăţirea colectării și 
reducerii evaziunii”, a spus 
Socol. 

Acesta consideră că re-
ducerea TVA la 9% pentru 
toate alimentele și măsura 

Producătorii francezi 
de vinuri și produse din 
lapte speră că acordul de 
liber schimb afl at în curs de 
negociere între SUA și UE 
să le majoreze consistent 
exporturile către Statele 
Unite. „Industria laptelui 
este pregătită de ofensivă, 
suntem gata pregătiţi pen-
tru taxele vamale zero în 
ambele sensuri”, a precizat 
Gérard Calbrix, director 
economic al Asociaţiei de 
procesare a laptelui din 
Franţa (ATLA).  Ofi cialii or-
ganizaţiei au mai solicitat, 
de asemenea, eliminarea 
barierelor netarifare, care 
implică o limitare cantitati-
vă directă a importurilor.

„Piaţa americană este 
foarte bine protejată prin 
invocarea unor norme sa-
nitare extrem de stricte. De 
exemplu, pentru a exporta 
produse lactate proaspete 

în SUA, fabricile producă-
toare trebuie să corespundă 
standardelor americane, 
implementarea acestor 
norme fi ind extrem de cos-

tisitoare. Doar două astfel 
de fabrici, una din Grecia și 
una din Spania, corespund 
acestor cerinţe. În domeniul 
produselor lactate, partea 
americană nu are o motiva-
ţie deosebită la negocierile 
de liber schimb deoarece nu 
au un avantaj competitiv 

în Europa”, a mai declarat 
Gérard Calbrix. 

În schimb, interese-
le Franţei sunt ceva mai 
speciale. Statele Unite ale 

Americii sunt un partener 
de prim rang, dacă facem 
abstracţie de Uniunea Euro-
peană: Franţa vinde anual 
în SUA produse lactate de 
200 de milioane euro (80% 
brânzeturi). Având în ve-
dere și restricţiile apărute 
în urma embargoului rus 

la produse agroalimentare, 
SUA este și pentru UE o 
piaţă extrem de importan-
tă, chiar prima în ordinea 
intereselor. Viticultorii din 
Franţa au și ei doleanţele 
lor în privinţa comerţului 
cu SUA, în special legate „de 
eliminarea unor bariere rezi-
duale la exporturi”, a declarat  
Nicolas Ozanam, de la  Fede-
raţia Exportatorilor de Vinuri 
și Băuturi Alcoolice din Fran-
ţa (CFTS). Sortimentele cu 
indicaţie geografi că protejată 
(mai precis, 17 dintre aces-
tea) fac obiectul unor discuţii 
în cadrul Parteneriatului 
Transatlantic pentru Comerţ 
și Investiţii (TTIP) între 
SUA și Uniunea Europeană. 
Franţa exportă anual în SUA 
vinuri și băuturi alcoolice în 
valoare de două miliarde de 
euro, majoritatea fi ind pro-
duse cu indicaţie geografi că 
protejată.

FERMIERII FRANCEZI VOR SĂ EXPORTE 
MAI MULT ÎN SUA 

Comisia Europeană (CE) 
a publicat regulile pentru o 
nouă schemă de autorizare 
a plantărilor de viţă de vie 
în Uniunea Europeană, re-
guli care permit o creștere 
anuală moderată a suprafe-
ţei viticole, informează un 
comunicat de presă al CE. 
Noua schemă de autorizare 
a plantărilor de viţă de vie 
în UE se va aplica de la 1 
ianuarie 2016 și va înlocui 
regimul tranzitoriu al drep-
turilor de plantare. „Noul 
sistem va oferi sectorului 
vitivinicol european mai 
multă fl exibilitate pentru a 
crește gradual producţia, ca 

răspuns la creșterea cererii 
mondiale. În paralel, statele 
membre vor avea posibi-
litatea de a aplica o gamă 
de măsuri de salvgardare 
pentru a răspunde la posi-
bilele riscuri sociale și de 
mediu care ar putea apărea 
în anumite regiuni vitico-
le”, a declarat Phil Hogan, 
comisarul european pentru 
Agricultură și Dezvoltare 
Rurală. 

Un studiu recent arată 
că în pofi da creșterii volu-
mului și valorii exporturilor 
de vin ale UE către ţările 
terţe, după 2008 și până 
în prezent, UE continuă 

să piardă teren pe pieţele 
mondiale. Mai mult, con-
sumul total de vin la nivel 
mondial ar urma să crească 
până în 2025, în timp ce în 
UE va continua să scadă. În 
consecinţă, aceste tendinţe 
de pe piaţă demonstrează 
că sectorul vitivinicol euro-
pean va deveni din ce în ce 
mai dependent de exporturi 
în viitor. Noua schemă de 
autorizare a plantărilor de 
viţă de vie în UE exprimă 
regulile care au fost apro-
bate, în unanimitate, atât 
de statele membre cât și 
de Parlamentul European. 
Ele confi rmă modalităţile 

prin care statele membre 
ar trebui să gestioneze, la 
nivel naţional, sistemul 
autorizaţiilor de plantare 
gratuite și non-transfera-
bile. De asemenea, regulile 
precizează mecanismele 
de salvgardare aplicabile 
noilor plantări, pentru fi e-
care stat membru existând 
autorizaţia de a crește su-
prafaţa viticolă cu maxim 
1% pe an, însoţită însă de 
posibilitatea de a introdu-
ce, acolo unde este justifi -
cat, restricţii la extinderea 
suprafeţelor cultivate în 
zonele unde există o denu-
mire geografi că protejată.

NOI REGULI PENTRU PLANTAREA 
VIŢEI DE VIE ÎN UE

FAO SUSŢINE FOLOSIREA 
ENERGIEI GEOTERMALE 
ÎN RECOLTAREA 
CULTURILOR

Energia geotermală 
oferă noi oportunităţi pri-
vind producţia și procesa-
rea alimentelor în ţările în 
curs de dezvoltare, unde o 
mare cantitate de produse 
se pierd după recoltare, 
potrivit unui raport publi-
cat recent de Organizaţia 
ONU pentru Alimentaţie și 
Agricultură (FAO). Acest tip 
de energie care emană din 
subsolul Pământului s-ar 
putea folosi, printre altele, 
pentru a usca alimentele 

sau pentru a pasteuriza 
laptele, în încercarea de a 
întări securitatea alimen-
tară, potrivit raportului pri-
vind „Utilizări ale energiei 
geotermale în alimentaţie 
și agricultură’.

În unele ţări în curs 
de dezvoltare, până la 
jumătate din toată hrana 
produsă se pierde în faza 
de după recoltare, în parte 
din lipsa energiei necesare 
pentru procesarea alimen-
telor, potrivit FAO.
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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 CĂ ESTE MULT MAI GREU 
SĂ VINZI PRODUSUL SĂ VINZI PRODUSUL 
LA UN PREŢ CONVENABIL, LA UN PREŢ CONVENABIL, 
DECÂT SĂ PRODUCI 

MARKETING

Federaţia Agricultorilor AGROinform prezintă preţurile săptămânale angro la fructe şi legume pe 5 pieţe din Moldova
Informaţia despre preţurile săptămânale o puteţi accesa pe www.agravista.md     16.04.2015

Denumirea produsului
Piaţa agricolă Edineţ Piaţa angro Bălţi

Piaţa angro Chişinău 

(Albişoara)
Piaţa agricolă Ungheni Piaţa agricolă Cahul

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

LEGUME

Ardei dulce  -  -   - 45.00 50.00 45.00 55.00 55.00 55.00 55.00 65.00 65.00 40.00 45.00 40.00
Cartofi 1.00 2.00 1.00 0.80 5.00 1.00 2.00 6.50 3.00 1.90 6.00 4.00 2.50 4.00 3.00
Castraveţi 37.00 47.00 40.00 20.00 36.00 35.00 26.00 30.00 26.00 35.00 48.00 40.00 30.00 32.00 30.00
Ceapă albă  -  -  - 6.00 6.00 6.00 - - - - - -  -  -  - 
Ceapă galbenă 3.50 5.50 4.00 2.20 5.00 2.70 4.00 4.00 4.00 3.00 5.00 4.00 4.00 4.50 4.00
Ceapă roşie  -  -   - 6.00 6.00 6.00 - - - - - -  -  -  - 
Ceapă verde (cozi)  -  -   - - - - 15.00 15.00 15.00 - - -  -  -  - 
Ciuperci Păstrăv/Veşenca  -  -  - - - - 25.00 25.00 25.00 - - - 30.00 30.00 30.00
Ciuperci Shampinion  -  -   - 35.00 35.00 35.00 28.00 28.00 28.00 38.00 40.00 40.00 35.00 35.00 35.00
Dovlecei  -  -  - 30.00 35.00 30.00 25.00 25.00 25.00 - - - 35.00 35.00 35.00
Gogoşari  -  -  - - - - - - - - - -  -  -  - 
Morcov 4.00 8.00 7.00 4.00 8.00 5.00 7.50 7.50 7.50 6.00 10.00 8.00 6.00 6.00 6.00
Pătrunjel  -  -  - - - - 75.00 75.00 75.00 - - -  -  -  - 
Ridiche neagră  -  -  - 6.00 6.00 6.00 - - - 6.00 6.00 6.00  -  -  - 
Ridiche de lună 28.00 28.00 28.00 10.00 15.00 12.00 15.00 15.00 15.00 23.00 25.00 23.00 12.00 15.00 12.00
Roşii de seră 32.00 42.00 37.00 20.00 36.00 30.00 27.00 29.00 27.00 35.00 45.00 35.00 30.00 35.00 30.00
Salată  -  -  - - - - 80.00 80.00 80.00 - - -  -  -  - 
Sfeclă de masă 3.50 3.50 3.50 2.00 5.00 3.50 4.00 4.50 4.00 5.00 6.00 5.00 4.00 4.00 4.00
Usturoi  -  -  - 18.00 25.00 18.00 40.00 40.00 40.00 30.00 35.00 35.00  -  -  - 
Varză 7.00 8.00 8.00 7.00 9.00 7.50 8.00 8.00 8.00 8.00 9.00 8.00 7.00 8.00 7.00
Varză timpurie 28.00 28.00 28.00 18.00 20.00 20.00 18.00 18.00 18.00 25.00 30.00 30.00 22.00 22.00 22.00
Varză broccoli  -  -  - - - - 40.00 43.00 40.00 - - -  -  -  - 
Varză conopidă  -  -   - 35.00 35.00 35.00 32.00 32.00 32.00 35.00 40.00 40.00  -  -  - 
Varză de pechin  -  -  - - - - 20.00 20.00 20.00 25.00 25.00 25.00  -  -  - 
Varză roşie  -  -  - - - - 9.00 9.00 9.00 - - -  -  -  - 
Vinete  -  -   - 40.00 40.00 40.00 30.00 30.00 30.00 - - -  -  -  - 

FRUCTE

Banane  -  -   - - - - 25.00 27.00 25.00  -  -  - 25.00 25.00 25.00
Căpşune  -  -  - - - - 50.00 50.00 50.00 - - -  -  -  - 
Grepfrut  -  -   - 20.00 21.00 20.00 18.00 18.00 18.00 - - - 23.00 23.00 23.00
Lămâi  -  -   - 24.00 26.00 24.00 23.00 25.00 23.00 - - - 25.00 28.00 25.00
Mandarine  -  -  - 25.00 30.00 25.00 20.00 20.00 20.00 - - - 22.00 22.00 22.00
Mere 4.00 12.00 6.00 3.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 2.50 4.00 3.50 4.00 4.00 4.00
Mere Golden  -  -  - 5.00 10.00 5.50 10.00 10.00 10.00 6.00 12.00 10.00 5.00 5.00 5.00
Mere Idared 4.00 4.00 4.00 3.00 4.50 4.00 5.00 6.00 5.00 5.00 6.00 5.00 4.00 5.00 4.00
Mere Richard  -  -   - 8.00 16.00 16.00 10.00 12.00 10.00 10.00 15.00 10.00 5.00 5.00 5.00
Miez de nucă  -  -  - - - - - - - 70.00 140.00 135.00  -  -  - 
Pere  -  -   - 30.00 35.00 30.00 30.00 30.00 30.00 - - -  -  -  - 
Portocale  -  -   - 18.00 22.00 18.00 16.00 16.00 16.00 - - - 22.00 22.00 22.00
Prune uscate  -  -  - - - - - - - 30.00 35.00 35.00  -  -  - 
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CERERI ȘI OFERTE

Responsabilitatea pentru veridicitatea ofertelor plasate aparține 
www.agravista.md

Mai multe informații găsiți pe www.agravista.md

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

ABONAMENTE LA ZIARUL AGROMEDIAINFORM 
POT FI PERFECTATE ÎN TOATE OFICIILE POŞTALE

1 lună 3 luni 6 luni 9 luni 12 luni*

12 36 72 108 132
* august vacanţă

Index de abonare: 

PM 21948

ŞI VEŢI PRIMI:
Abonaţi-Vă la ziarul

PREŢURI DE ABONARE (lei)

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

132132 de lei de lei  
PENTRU PENTRU 

ABONAMENT ABONAMENT 
ANUALANUAL

DORIŢI SĂ ÎNCEPEŢI O AFACERE 

AGROinformmediamedia©

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

ŞI NU ŞTIŢI ÎN CE DOMENIU SĂ INVESTIŢI?

OFERTE COMERCIALE
Perioada 1- 15 aprilie 2015

OFERTE

Produs / Serviciu Preţ Cantitate Contacte

Mere 5 000 MDL 8 t 
0 (236) 73253; 

Email: vladislav_glodeanu@mail.ru 

Peliculă pentru sere 0 MDL 0 kg 
str. Calea Orheiului 125/1; 068686846; 

Email: 
liliana@rultehcom.com 

Îngrășăminte Biostim în 
sticle de 1 lit 

27 MDL 10 t 0 23622248; Email: galcaz@mail.md 

Comercializez porumb de 
la Răuţel, toate soiurile si 

fracţiile 
25 MDL 0 

026923408; Email: 
rotaru1962@imbox.ru 

Baloate din lucernă 25 MDL 400 unităţi 
0 25970023; Email: 
davdosin@mail.ru 

Sistem de irigare prin 
picurare 

10 000 MDL 1 unităţi 
0 25970023; Email: 
davdosin@mail.ru 

Angajam Ing Zootehnist/
Medic Veterinar 

800 € 1 cap 
Romania; +40723266100; Email: marius.

ogrezeanu@agribusinessjob.com 
Seminţa de porumb MTI-

360 
25 MDL 20 t 

023548346; Email: 
cotrutaanatol37@mail.ru 

Seminţe de porumb P461 
MRF 

25 MDL 7 t 
023548346; Email: 

cotrutaanatol37@mail.ru 
Seminţe de Lucernă 

“Avante AS” 
70 MDL 500 kg 

023548346; Email: 
cotrutaanatol37@mail.ru 

Seminţe de iarbă de 
Sudan 

40 MDL 500 kg 
023548346; Email: 

cotrutaanatol37@mail.ru 

Fasole 13 MDL 1 t 025466275; Email: znacit@mail.ru 

Seminţe de porumb 458 
CMR 

20 MDL 15 t 
023548346; Email: 

cotrutaanatol37@mail.ru 

Material săditor de Mure 25 MDL 3 000 unităţi Email: ursuvitalie@mail.ru 

Floarea soarelui 7 000 MDL 50 t Email: profi tagro@mail.ru 

Porumb 2 900 MDL 500 t Email: profi tagro@mail.ru 

Miere de albini 60 000 MDL 500 kg 
0 25922601; Email: vbatarovschi@ram-

bler.ru 

Seminţe de orz 4 000 MDL 7 t 
0 25923195; Email: 

ion_turtureanu@mail.ru 

Seminte de ovăs 4 000 MDL 4 t 
0 25923195; Email: 

ion_turtureanu@mail.ru 
Stoloni de căpșuni în 

ghiveci, soiul Sharlotta 
10 MDL 20 000 unităţi 

0 236 75209; Email: 
dcalmaui@mail.ru 

Ridiche de lună 30 000 MDL 2 t Email: strungarubs@mail.md 

Baloate de paie. 4 MDL 2 000 unităţi 
0259 69133; Email: 

noroc2010@rambler.ru 

Porumb 2 500 MDL 500 t 
0259 69133; Email: 

noroc2010@rambler.ru 

Porumb 2 600 MDL 400 t 
0 259 51513 ; Email: 
jornyayion@mail.md 

Grâu alimentar 3 200 MDL 100 t 
0259 51513 ; Email: 
jornyayion@mail.md 

Puieţi de nuc 1 000 unităţi Email: gospodarulbs@mail.md 

Puieţi de prune 10 000 unităţi Email: gospodarulbs@mail.md 

CERERE

Produs / Serviciu Preţ Cantitate Contacte

Cumpăr cereale 
068690929; Email: 

valya.nastasiu@mail.ru 
Cumpăr cereale - Grâu, 
Orz, Floarea Soarelui, 

Porumb 

069837859; Email: 
tatiana-lisnic@mail.ru 

Cumpăr Grâu, Orz, Floa-
rea Soarelui, Porumb 

069097001; Email:
oxana.russu.14@mail.ru 

Comercializarea produc-
ţiei agricole 

068225159; Email: 
Andrei-CBR@mail.ru 

Cumpăr cereale 
069785959; Email: 
andreigtr@mail.ru 

Material săditor de Coa-
căză neagră 

20 MDL 7 200 unităţi 025466275; Email: znacit@mail.ru 

Raţe și gâște 1 000 cap 
Email: 

dzconsultsolutions@gmail.com 
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PUBLICITATE

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

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 

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

 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 bascula-
bilă
 Tocător de crengi

TOATE PIESELE DE SCHIMB 
LA TRACTOARELE IMPORTATE

PREŢURI ACCESIBILE - 
suntem importatori direcţi din Japonia

AVANTAJE:
CALITATE SUPERIOARĂ 

CONSUM REDUS

TRACŢIUNE 4x4

LONGEVITATE 

STARE TEHNICĂ EXCELENTĂ 

PUTERNICĂ ŞI COMPACTĂ

PREŢ MIC

OR. STRĂŞENI
www.tractoare.md

Stimaţi agricultori
I.P. Institutul de Fitotehnie „Porumbeni” 

propune seminţe:

Nr. 
d/o  Cultura Denumirea hi-

bridului 

Producţia 
boabe, la 

umiditatea 
14%, t/ha

Densita-
tea op-
timă de 
semănat

Perioada 
de vegeta-
ţie, zile 

Preţul 
de bază, 
lei/kg 

1

Porumb 
hibrid    

F1

Porumbeni 294      11 - 12    50 - 65 105 - 110

27
2 Porumbeni 374      12 - 13    50 - 60 110 - 115

3 Porumbeni 458      13 - 14    45 - 55 120 - 125

4 Porumbeni 461      13 - 15    45 - 55 112 - 118

5 Porumbeni 375      11 - 12    50 - 65 114 - 118 25 

6 Tutun
Moldovenesc 456, 
Virginia, Burley 
320, Jubileu

5000

7
Sorg,

Iarbă de 
Sudan

Moldovenesc pitic 
pentru mături, 
Pișcevoi 1 (Soriz), 
Porumbeni 5 
(sorg zaharat) 
Cernomorca

 
-   

50

Pentru achiziţionarea până la 1000 kg porumb seminţe – preţul 27 lei/kg            

De la 1000 kg până la 3000 kg porumb seminţe – 26 lei/kg                                 

Mai mult de 3000 kg porumb seminţe – 25 lei/kg                                                 
         
Notă: seminţele hibridului Porumbeni 375, indiferent 
de cantitatea procurată, preţul  -  25 lei/kg.

VÂND DEPOZIT FRIGORIFIC absolut nou, dotat cu utilaj 
german și climă controlată:  

2 camere a câte 450 m3 fi ecare, amplasat lângă Sângera 
și traseu asfaltat. 

Telefon pentru contact:  079572 444, Vlad Răilean.

 Adresa noastră: MD – 4836
s. Pașcani, r-l Criuleni, R. Moldova

Tel/Fax: (+ 373 22 ) 24 -55-71
e-mail:ifporumbeni@rambler.ru

WEB: www.porumbeni.md

Publicitate în ziarul AgroMediaInform 
TELEFONUL DE CONTACT: 022235698
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