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Timpul le face din nou 
necazuri agricultorilor 

Mai multe noutăţi 
în Regulamentul 
de Subvenţionare 

În ziua de 24 aprilie a avut loc 
Ședinţa Comună a celor patru organi-
zaţii reprezentative ale agricultorilor. 
În cadrul ședinţei s-a vorbit despre 
organizarea protestelor din zilele de 27 
martie și 15 aprilie și despre acţiunile 
de mai departe care urmează să fi e 
întreprinse de agricultori. Cei prezenţi 
au menţionat despre necesitatea conti-
nuării acţiunilor de protest, specifi cân-
du-se că următorul pas va fi  un marș 
cu tehnica agricolă spre capitala ţării 
Chișinău. Se prevede blocarea intrări-
lor în capitală și un miting în centrul 
orașului. A fost stabilită data acestui 
marș, ziua de 27 mai – aleasă unanim 
de cei prezenţi la Ședinţă. 

Alexei Ivanov, președintele AGRO-
inform a menţionat despre necesitatea 
reluării discuţiilor cu factorii de de-
cizie, iar în caz că nu vor fi  rezultate, 
de ocupat serios de organizarea mi-
tingului din 27 mai. „Vom putea bloca 
intrările spre capitală cu vreo 20-30 de 
tractoare”, a specifi cat Ivanov.

Valeriu Cosarciuc, președintele 
Federaţiei Fermierilor a declarat că în 
urma protestelor din 15 aprilie, agri-
cultorii sunt chemaţi la poliţie unde 
le sunt aplicate amenzi și înmânate 
procese verbale. „Drumurile au fost 
blocate acolo unde a fost posibil. Tre-
buie să menţionăm că poliţia în timpul 
protestelor a fotografi at tractoarele și 

acum merg pe rând pe la casele oame-
nilor și îi amendează. Este momentul 
să continuăm acţiunile noastre”, decla-
ră Cosarciuc. 

Iurie Hurmuzachi, vicedirector 
AGROinform a declarat că înţelege 
factorul uman și regretă pentru cei 
care au probleme după ce au ieșit la 
blocarea drumurilor, dar nu îi critică 
pe cei care s-au temut și nu au ieșit. 
„Pentru manifestarea din 27 mai este 
important să lucrăm foarte bine în 
teren, să vorbim cu agricultorii și să 
le explicăm de ce este important să ne 
mobilizăm”.

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

Federaţia Naţională a Agricultorilor AGROinform, Federaţia Naţională a Fermierilor din Moldova, Uni-
unea Republicană UniAgroProtect și Asociaţia Moldova-Fruct, au organizat în zilele de 27 martie și 15 
aprilie 2015, două acţiuni de protest ale agricultorilor pe întreg teritoriul R. Moldova. Protestele au mo-
bilizat peste 5000 fermieri care au scos pe acostamentul traseelor rutiere circa 3500 unităţi  de tehnică 
agricolă și au blocat mai multe trasee naţionale. Prin aceste acţiuni de amploare fermierii şi-au recon-
fi rmat poziţia faţă de problemele din sectorul agrar al ţării. Din păcate, autorităţile nu au reacţionat la 
aceste acţiuni, iar agricultorii, din disperare, sunt deciși să meargă până la capăt.

AGRICULTORII SUNT DECIȘI AGRICULTORII SUNT DECIȘI 
SĂ MEARGĂ PÂNĂ LA CAPĂTSĂ MEARGĂ PÂNĂ LA CAPĂT
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Alexandru Slusari, 
președintele UniAgroPro-
tect a relatat faptul că 
deși mulţi producători au 
fost intimidaţi de autori-
tăţi, unii dintre ei au re-
zistat la presiuni. „Orga-
nizaţia pe care o conduc 
este gata să meargă mai 
departe pentru drepturile 
noastre. Considerăm că 
este necesar un miting 
de amploare la Chișinău 
care să adune minim 
10 000 de agricultori”. 
Potrivit lui Slusari, până 
la organizarea mitingului 
respectiv, este necesar 
de continuat discuţiile 
cu acei care conduc ţara. 
„Să-i întrebam încă o 
dată cum văd ei mai 
departe dezvoltarea agri-
culturii?”

Vitalie Gorincioi, 
președintele Asociaţiei 
Moldova-Fruct a vorbit 
despre necesitatea unei 
mai bune organizări a 
agricultorilor pentru 
mobilizare. „Trebuie să 
explicăm tuturor cât de 
important este să fi m 
solidari, dacă vrem să 
obţinem rezultate. Nu 
contează că sunt produ-
cători mici, medii, mari 
sau simpli angajaţi în 
agricultură, pentru că și 
aceștia din urmă riscă 
să își piardă locurile de 
muncă dacă nu vor fi  
investiţii în sector”.  Go-
rincioi a menţionat că 
banii care statul se laudă 
că vin pentru agricultori 
prin programe europene, 
sunt de fapt credite care 
cad pe spatele produ-
cătorilor. „Avem nevoie 
de investiţii serioase în 

agricultură, fără ele n-o 
să avem progres”, susţine 
acesta. Agricultorii pre-
zenţi la Ședinţa Comună 
au specifi cat importanţa 
atragerii tuturor în or-
ganizarea protestelor și 
tendinţele de încercare 
de dezbinare a acestora 
de către diverse forţe. 

„NU EXISTĂ 
ALTĂ IEȘIRE 
DIN SITUAŢIE”

În cadrul unei con-
ferinţe de presă din 
27 aprilie, reprezen-
tanţii agricultorilor au 
anunţat opinia publică 
despre planurile lor de 
mai departe. Alexandru 
Slusari a declarat că 
după proteste nu există 
un progres palpabil în 
realizarea revendicări-
lor agricultorilor. „Am 
văzut doar cât de orga-
nizat lucrează Ministe-
rul Afacerilor Interne 

în încercarea lor de a 
intimida fermierii, ca 
aceștia să nu iasă la pro-
teste. Autorităţile spun 
că cerinţele noastre au 
fost parţial îndeplinite. 
Declar cu responsabili-
tate că nimic din ele nu 
s-a realizat, cu excepţia 
micșorării ratei dobânzii 
la creditul polonez, de la 
3% la 2 %”.

Potrivit lui Slusari, 
dacă autorităţile vor de-
monstra în continuare 
neglijenţă  faţă de pro-
blemele fermierilor, în 
ziua de 27 mai urmează 
un miting de amploare, 
cu blocarea intrărilor 
în Chișinău. „Nu există 
altă ieșire din situaţie. 
Agricultorii nu au cu 
ce prelucra pământul. 
Se plâng că mai au mo-
torină pentru câteva 
zile, nemaivorbind de 
îngrășăminte și altele, 
dar bani ca să procure 
nu au”. Slusari susţine că 
dacă acum fermierii sunt 
afectaţi parţial de criza 

din sector, la toamnă 
această criză o vor simţi 
toţi”. Slusari consideră că 
până la 27 mai încă mai 
este timp pentru dialog 
și speră la o colaborare 
cu autorităţile. 

Alexei Ivanov, 
președintele AGROin-
form declară că Federaţia 
apără interesele mem-
brilor săi și va continua 
să meargă mai departe 
în acest sens. „Nu ne 
dorim proteste, dar vrem 
rezolvarea problemelor. 
Căutăm un dialog cu 
acei care ne conduc. Însă 
până acum nu am primit 
nici un argument din 
partea lor ca să ne oprim. 
Nu vor să discute, nu vor 
să găsească ieșire din 
situaţie. Uneori nu ni se 
oferă alternative”. Potri-
vit lui Ivanov, ieșirea la 
proteste nu este un most , 
pur și simplu altă soluţie 
nu există. „În agricultură 
sunt foarte multe pro-
bleme. Cele 7 cerinţe pe 
care le-am înaintat sunt 
minimum ce pot fi  rezol-
vate”. 

Criza din agricultură 
deja se simte, susţine 
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Ivanov, pentru că fer-
mierii au început să 
utilizeze de-acum semin-
ţe de proastă calitate, 
plus la toate nu sunt 
bani pentru a procura 
îngrășăminte de calitate 
și alte substanţe pentru 
protecţia plantelor. „Se 
pune o bază foarte proas-
tă pentru agricultura 
anului 2015”, declară 
Ivanov.

Revendicările agricul-
torilor rămân aceleași, 
cea mai importantă fi -
ind majorarea Fondului 
de Subvenţionare. Ei 
declară că nu mai vor 
vorbe, dar fapte reale și 
atitudine europeană faţă 
de agricultură. De ase-
menea, fermierii spun că 
revendicările lor nu sunt 
exagerate, după cum 
declară unii așa – nu-
miţi „experţi”, dar sunt 
foarte blânde, dacă este 
să comparăm cât este 
de susţinută agricultu-
ra în spaţiul european. 
Totodată fermierii res-
ping cerinţele politice și 
rămân în continuare în 
albia cerinţelor econo-
mice. 
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În atenția utilizatorului fi nal !
Vă aducem la cunoștinţă că începând cu 1 ianuarie 2015 

este interzis importul și comercializarea erbicidului Euro-Lightning®

pe teritoriul Republicii Moldova.

Produsul comercializat de oarecare agent economic 
sub denumirea Euro-Lightning® se consideră fals.

Produsul care înlocuiește erbicidul Euro-Lightning® 

este erbicidul Pulsar® 40.

Distribuitorii ofi ciali pe teritoriul Republicii Moldova:
FPC „Veaces-Nova “ SRL
SA „Fertilitatea-Chișinău”

„Vadalex Agro” SRL
„ Licorent Agro” SRL

Pentru informaţii suplimentare nu ezitaţi să contactaţi 
reprezentantul ofi cial în Republica Moldova:

Ivan Scutaru
mob. 0691 37 703
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PROBLEME

La fi nele lui aprilie, 
mai multe raioane au fost 
afectate de îngheţuri. În 
unele regiuni, mercurul în 
termometre a coborât până 
la minus 3 grade Celsius. 
Agricultorii sunt speriaţi de 
acest lucru, ei se tem că vor 
avea o roadă proastă din 
cauza îngheţurilor tardive. 
Potrivit unui comunicat de 
presă al Ministerului, în con-
diţiile scăderii temperaturi-
lor şi menţinerii acestora în 
timp, recolta de fructe poate 
fi  compromisă, întrucât la 
plantele pomicole, speciile 
sâmburoase, îngheţurile au 
coincis cu vegetaţia activă 
– înfl orirea. Prin urmare,  
formaţiunile de rod ar fi  pu-
tut fi  afectate, iar gradul de 
afectare fi ind determinat de 
specie, mărimea temperatu-

rii, ritmul scăderii acesteia, 
termenul de menţinere a 
temperaturilor joase, ampla-
sarea plantaţiilor de livezi 
pe teren, starea agrotehnică 
de întreţinere a plantaţiei în 
perioada de vegetaţie a anu-
lui precedent etc. 

Specialiștii ministerului 
susţin că o recoltă normală 
de fructe a speciilor să-
mânţoase (25-30 t/ha) este 
asigurată de 5-10 % din 
numărul total de fl ori, iar 
de specii sâmburoase (10-
15 t/ha), respectiv, de 15-20 
%. Temperaturile scăzute 
din a doua jumătate a  lunii 
aprilie, precum şi cele care 
ar  putea urma în prima ju-
mătate a lunii mai, pot avea 
un impact negativ asupra 
recoltei de fructe drupacee 
(speciile sâmburoase). 

TIMPUL LE FACE DIN NOU 
NECAZURI AGRICULTORILOR 
Necazurile nu îi ocolesc pe agricultori. După nume-
roase probleme de anul trecut, iată că în acest an, la 
sfârșit de aprilie, s-au înregistrat iarăși îngheţuri. În 
perioada 19-24 aprilie, mai multe raioane din repu-
blică au fost afectate de îngheţ, noaptea și diminea-
ţa, înregistrându-se în jur de -1… -3°С la suprafaţa 
solului. Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) 
și Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare 
(MAIA), au avertizat populaţia despre pericolul în-
gheţurilor tardive de primăvară asupra plantaţiilor 
și au venit cu sfaturi pentru fermieri. Reprezentanţii 
 MAIA, dar și experţii susţin că temperaturile scăzu-
te din a doua jumătate a lunii aprilie, precum şi cele 
care ar putea urma în prima jumătate a lunii mai, 
pot avea un impact negativ asupra recoltei de fruc-
te, în special vorbim despre sâmburoase. 

ÎNGHEŢURILE DEJA 
AU PRODUS DAUNE 

Potrivit informaţiilor 
difuzate de  SHS, îngheţuri-
le tardive de primăvară pot 
duce la frânarea  dezvoltă-
rii plantelor şi încheierea 
prematură a ciclului de ve-
getaţie și chiar la moartea 
parţială sau totală a acesto-
ra. Meteorologii susţin că în 
pomicultură  sunt deosebit 
de mari daunele îngheţuri-
lor de primăvară care sur-
prind pomii în plină fl oare, 
distrugând uneori aproape 
întreaga recoltă. Natalia 
Canţer inginer coordonator 
al Direcţiei meteorologie, 
din cadrul SHS spune că în 
acest an, cele mai afectate 
culturi agricole vor fi  caișii, 
prunii, piersicii și zarzării, 
întrucât frigul a coincis cu 
procesul lor de înfl orire. 
Totuși, îngheţurile tardive 
pot să afecteze și copacii de 
vișini, cireși, măr și nuc. De 
asemenea, sunt afectate şi 
plantaţiile viticole, îndeo-
sebi soiurile timpurii.  Cul-
turile de câmp sunt afectate 
într-o proporţie mai mică 
de îngheţurile tardive de 
primăvară, având o sensi-
bilitate mai redusă faţă de 
îngheţ, în aceste perioade.

 Îngheţurile tardive de 
primăvară afectează de 
regulă stratul din imedi-
ata apropiere a solului, 
sau a covorului de iarbă, 
în perioada de vegetaţie a 
plantelor, când temperatu-
ra medie zilnică a aerului 
se menţine pozitivă. Cele 
mai periculoase îngheţuri, 
spun meteorologii, sunt 
acelea care se produc în 

afara sezonului lor, în ano-
timpurile de tranziţie de 
la iarnă la vară şi invers. 
Ele sunt periculoase prin 
faptul că pot surprinde 
culturile, legumele şi zar-
zavaturile, pomii fructiferi 
şi viţa de vie în primele 
faze de dezvoltare sau spre 
sfârşitul acestora, provo-
când astfel degerături une-
ori destul de grave, ţinând 
seama de rezistenţa lor 
la îngheţ care pot afecta 
întreaga recoltă.  Potrivit 
SHS, îngheţurile în aer 
primăvara se menţin în 
medie pe teritoriul Moldo-
vei până la 6 – 21 aprilie, 
la suprafaţa solului până 
la 22 – 30 aprilie. Însă, 
în unii ani îngheţuri s-au 
semnalat şi în luna mai.

Temperaturile care au 
coborât până la -3°C, vor 
duce la pierderi de până 
la 80% a roadei în acest 
an la pomii de vișin, prun, 
cais și cireș, ceea ce poate 
fi  numit un dezastru în 
această ramură, susţine 
Petru Ionel, directorul exe-
cutiv al Asociaţiei Obștești 
„NisAGROinform” din Nis-
poreni, una din organizaţi-
ile regionale AGROinform.  
Potrivit lui, îngheţurile au 
afectat direct pomii în fl oa-
re, cum ar fi  prunul, cireșul, 
caisul sau vișinul, deoarece 
fl oarea acestor pomi era 
deja deschisă. Petru Ionel 
susţine că culturile care au 
fost deja semănate nu au 
fost afectate de îngheţuri, 
deoarece acest fenomen a 
fost înregistrat la suprafaţa 
solului și nu la adâncime. 
La fel, răsadurile de legu-
me din sere nu au avut de 
suferit.

CE MĂSURI TREBUIE 
DE LUAT ÎN CAZ DE 
ÎNGHEŢ

Specialiștii ministerului 
susţin că agricultorii trebu-
ie să întreprindă anumite 
măsuri de prevenire a con-
secinţelor provocate de în-
gheţuri, altfel recolta poate 
fi  compromisă în mărime de 
15, până la 75 la sută, iar în 
unele cazuri şi 90 la sută.  
Potrivit lor, este important 
ca producătorii agricoli să 
întreprindă toate măsurile 
posibile întru  diminuarea 
impactului  negativ provo-
cat de temperaturile joase, 
şi anume: asigurarea per-
delelor de fum, menţinerea 
unui ritm lent de scădere a 
temperaturii prin mişcarea 
turbulentă a maselor de aer 
cu ajutorul stropitoarelor 
din dotare şi a altor mij-
loace. Numai astfel gradul 
de afectare  a organelor 
reproductive  poate fi  di-
minuat. Natalia Canţer de 
la SHS susţine că în cazul 
îngheţurilor la suprafaţa 
solului, o sursă de protecţie 
a culturilor agricole ar fi  
acoperirea cu peliculă. Pe-
tru Ionel spune că doar cei 
care în perioada declanșării 
îngheţurilor sau înaintea 
acestora au efectuat afâna-
rea solului și au așezat paie 
uscate sau gunoi de grajd, 
au avut șansa de a-și salva 
livada. Între timp, din cau-
za problemelor meteo, Ion 
Sula,  ministrul agriculturii 
susţine că ar trebui reluate 
discuţiile despre necesita-
tea asigurărilor în domeniul 
agricol.

Posibilităţile actuale de 
luptă împotriva îngheţuri-
lor  tardive de primăvară 
şi timpurii de toamnă, pot 
fi  grupate, din punct de 
vedere al principiului de 
combatere, în mai multe 
grupuri. Astfel, sunt măsuri 
practice înainte de plantare 
sau însămânţare: plantele 
sensibile la îngheţ sunt 
cultivate pe pante cu expo-
ziţia sudică sau sud-vesti-
că, care asigură scurgerea 
cu uşurinţă a aerului rece 
pe văi. De asemenea, pot fi  
luate măsuri prin care se 
urmăreşte atenuarea radi-
aţiei nocturne: fumigaţiile, 
adăpostirea, perdele vege-
tale de protecţie. Alte mă-
suri sunt cele prin care se 
realizează creşterea tempe-
raturii solului şi a aerului: 
încălzirea suprafeţei solu-
lui prin irigare, încălzirea 
cu aer cald. Printre mij-
loace mecanice amintim 
de ventilarea aerului, prin 
care se împiedică formarea 
inversiunilor termice în 
stratul de aer din vecinăta-
tea solului. La fel sunt mă-
suri agrofi totehnice, prin 
care se infl uenţează propri-
etăţile termice ale stratului 
arabil şi procesele radiative 
la suprafaţa solului. 

Toate aceste metode 
determină reducerea răci-
rilor radiative, distrugerea 
stratului de inversiune 
termică de la sol, omogeni-
zarea temperaturii aerului 
în stratul microclimatic şi 
în consecinţă, menţinerea 
temperaturii aerului şi pe 
suprafaţa solului mai mare 
de 0 grade Celsius.

A.R. 
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ACTUALITATE

În perioada 20 aprilie - 9 
mai, în funcţie de starea vre-
mii și etapele de dezvoltare 
a dăunătorilor, în fondul 
forestier naţional gestionat 
de către Agenţia „Moldsilva”, 
se desfășoară combaterea 
aeriană a dăunătorilor defo-
liatori. Suprafaţa  focarelor 
de dăunători ce este supusă 
combaterii aeriene în acest 
an este de 24 540 de ha ce 
cuprinde întreprinderile 
silvice: Călărași - 6242 ha, 
Tighina - 4570 ha, Telenești 
- 4525 ha, Sil-Răzeni - 3285 
ha, Cimișlia - 1372 ha, 
Chișinău - 350 ha și Rezerva-

ţia Naturală – Plaiul Fagului 
- 4200 ha. 

Pericolul afectării din 
partea unui șir de dăunători 
asupra vegetaţiei forestiere a 
fost stabilit în urma progno-
zei și rezultatelor cercetărilor 
silvo-patologice efectuate 
în anul 2014 și primăvara 
2015, de către întreprinderile 
silvice și Centrul Monitoring 
şi Protecţia Pădurilor din 
cadrul Institutului de Cer-
cetări și Amenajări Silvice. 
La efectuarea acestor lucrări 
sunt antrenate trei elicoptere 
ce utilizează instalaţia de 
stropit cu volum de consum 

ultra redus și cu folosirea 
preparatelor  difl ubenzuron 
şi esfenvalerat. Acţiunile 
respective vor contribui la 

ameliorarea stării de sănăta-
te a pădurilor și la menţine-
rea unei balanţe optimale a 
biodiversităţii în păduri. 

Combaterea dăunătorilor 
este o componentă importan-
tă în managementul integrat 
al sectorului forestier. În anul 
2014 au fost realizate lucrări 
de combatere aeriană a dău-
nătorilor defoliatori în fondul 
forestier pe o suprafaţă de 
circa 31 mii ha. Acţiunile de 
protecţie a pădurilor între-
prinse de către silvicultori 
vor avea un impact pozitiv și 
asupra suprafeţelor agricole 
adiacente prin suprimarea 
unor focare de dăunători, care 
inevitabil pot afecta inclusiv 
terenurile agricole. 

Agenţia „Moldsilva” in-

formează că preparatele fo-
losite în procesul combaterii 
aeriene nu sunt dăunătoare 
și periculoase pentru viaţa 
omului. Totodată, sunt aten-
ţionaţi proprietarii de prisăci 
afl ate în preajma zonelor 
forestiere unde va avea loc 
combaterea  aeriană, ca fa-
miliile de albine să fi e închise 
în ziua respectivă, la fel, este 
interzisă afl area animalelor 
domestice în pădurea supusă 
procedurii și este recomandat 
ca populaţia să evite colecta-
rea ciupercilor sau afl area în 
pădure în scop de odihnă în 
această perioadă.

DEZINFECŢIILE ÎN PĂDURI SUNT ÎN TOI 

La fi nele săptămânii 
trecute, Petru Maleru a 
declarat pentru presă că 
a fost propusă publicului 
forma fi nală a Regula-
mentului. Asociaţiile 
de profi l, împreună cu 
specialiștii Ministerului 
și Agenţiei se întrunesc 
în aceste zile pentru a 
discuta prevederile Re-
gulamentului, iar la fi nal 
de aprilie se dorește ca 
acesta să fi e trimis Guver-
nului spre examinare și 
aprobare. 

Directorul AIPA a de-
clarat că imediat cu apro-
barea Regulamentului, va 
începe  achitarea datori-
ilor pentru anul trecut, 
circa 200 mln lei, adică 
cam 2000 de agenţi eco-
nomici urmează să pri-
mească banii începând cu 
luna următoare. Potrivit 

lui Maleru, Regulamentul 
din acest an include mai 
multe noutăţi. Astfel, 
cei mai mulţi bani vor fi  
îndreptaţi spre procesare 
și post-recoltare și nu 
pentru tehnică agricolă, 
cum s-a întâmplat în anii 
trecuţi. „Avem mare ne-
voie acum de unităţi de 
procesare și  post-recol-
tare cum ar fi  frigidere, 
case de ambalare etc, dar 
și de ferme zootehnice. 
Accentul în acest an nu 
va fi  pus pe tehnică agri-
colă tradiţională, cum a 
fost în anii  precedenţi, 
ci luând în considerare 
prevederile Acordului 
de Asociere și de Liber 
Schimb, ne dorim să con-
struim mai multe unităţi 
de procesare și ambalare, 
pentru a putea exporta 
pe piaţa UE produse cu 

valoare adăugată înaltă”, 
spune Maleru.

Potrivit specialistului, 
în acest an vor benefi cia 
mai mult de subvenţii 
agricultorii care vor in-
vesti în sere, pentru că 
în ţară în perioada rece a 
anului se fac importuri de 
sute de milioane de euro 
de produse agroalimen-
tare, mai bine zis fructe 
și legume. „Ne dorim să 
înlocuim importurile ma-
sive cu producţie proprie”, 
conchide Maleru. O altă 
prioritate va avea dezvol-
tarea infrastructurii post-
recoltare, adică măsura 8 
și anume capitolul ce ţine 
de unităţile de stocare, 
prelucrare primară, spăla-
re, ambalare și sortare a 
fructelor și legumelor în 
stare proaspătă. „În premi-
eră, regulamentul prevede 

MAI MULTE NOUTĂŢI ÎN REGULAMENTUL 
DE SUBVENŢIONARE 
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) împreună cu Agenţia 
pentru Intervenţii și Plăţi în Agricultură (AIPA), au fi nalizat varianta fi nală a Re-
gulamentului cu privire la modul de repartizare a mijloacelor fondului de sub-
venţionare a producătorilor agricoli pentru anul 2015. După ce va fi  consultat 
cu asociaţiile de profi l, Petru Maleru, directorul AIPA a declarat că foarte proba-
bil la  fi nele lunii aprilie documentul va fi  trimis Guvernului spre examinare și 
aprobare. Bugetul subvenţiilor în acest an este de 610 mln lei, dintre care peste 
200 mln lei sunt datorii pentru anul trecut.

o măsură tip ENPARD, 
vorbim despre infrastruc-
tura aferentă unităţilor 
agricole și agroalimentare. 
De exemplu, va fi  eligibil 
proiectul de construcţie 
a unei porţiuni de drum 
care unește traseul princi-
pal și livada, sau frigiderul 

care se afl ă în apropiere, 
sau proiectul care prevede 
electrifi carea cu tensiune 
înaltă unui obiect agroali-
mentar etc”.

REGULAMENTUL  
ELABORAT DUPĂ 
MODEL EUROPEAN

În acest an, susţine 
Maleru, sunt 11 măsuri 
de sprijin, iar modul de 
prezentare al Regula-
mentului este diferit, 
pentru că s-a trecut la 
submăsuri și capitole, 
după modelul european. 
„Acest fapt însă nu 
schimbă esenţa”, spune 
reprezentantul AIPA. Una 
din marile noutăţi este 
că Agenţia va veni cu un 
suport masiv al produ-

cătorilor  mici și medii, 
care vor utiliza împru-
muturile de la Asociaţiile 
de economii și împrumut 
din localităţile rurale. 
„Până acum am avut un 
singur asemenea prece-
dent în 2010, iar până în 
2014 acești producători 

nu au mai benefi ciat de 
ajutor. Din 2015 ei vor 
fi  eligibili și nici nu vor 
trebui să depună inde-
pendent dosarul. Pentru 
ei o va face Asociaţia de 
economii și împrumut la 
care se deservesc în loca-
litatea respectivă, iar ei 
vor primi doar compensa-
ţia bănească nemijlocit. 
Astfel, venim cu suport 
la dobânda pe care o au 
de plătit. Problema prin-
cipala a întreprinderilor 
mici și micro este lipsa 
gajului, chiar și gospo-
dăriile casnice vor putea 
benefi cia de asemenea 
compensaţii”. 

De asemenea, a fost 
schimbat modul de sub-
venţionare a cheltuielilor 
pentru irigare, se are în 
vedere compensarea unei 
părţi din combustibilul 

sau energia electrică uti-
lizată pentru irigare. A 
fost simplifi cată la maxim 
procedura și a fost mărit 
sprijinul, astfel se va achi-
ta 1,50 bani pentru fi ecare 
metru cub de apă pompat, 
anterior se achitau 50 
bani. Schimbări au fost fă-
cute și la capitolul tehnica 
agricolă, din anul 2015 a 
fost simplifi cat la maxi-
mum, iar specialiștii AIPA 
nu vor mai face deplasări 
în teren, pentru că dispun 
de o bază de date privitor 
la tehnica din gospodăriile 
agricole. 

Potrivit lui Maleru, va 
continua suportul pentru 
noile grupe de producători 
care vor fi  formate, dar 
și pentru tinerii fermi-
eri de până la 35 de ani. 
Amintim aici, că una din 
noutăţile acestui an este 
privarea pentru un an de 
dreptul de a participa la 
subvenţionare a celor ce 
au primit în ultimii 3 ani 
subvenţii de circa 6 mili-
oane de lei, adică a marilor 
producători. 

Nu doar agriculto-
rii susţin că Fondul de 
Subvenţionare din acest 
an este foarte mic și nu 
ajunge pentru necesi-
tăţile agricultorilor. Ex-
perţii susţin și ei acest 
lucru. Astfel, analistul 
economic Stas Madan a 
declarat pentru presă că 
Fondul de  610 milioane 
de lei nu acoperă nici pe 
departe multitudinea de 
necesităţi ale agricultori-
lor și este trist că nu s-a 
reușit găsirea unei soluţii 
de valorifi care a întregii 
sume posibile prin Pro-
gramul ENPARD.

A.R.  
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REALIZĂRI

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 

VINUL MOLDOVEI CONTINUĂ SĂ FIE 
PROMOVAT ÎN AMERICA 

Brandul de ţară „Wine of 
Moldova” este prezentat în 
continuare în Statele Unite 
ale Americii – ţara cu cel 
mai mare consum de vin 
din lume. Pentru al doilea 
an consecutiv, o delegaţie 
formată din 13 vinifi catori 
autohtoni a participat în 
ziua de 28 aprilie 2015 la 
două degustări specializate, 
la New York. Primii chemaţi 
să testeze vinurile noastre 
au fost numeroși jurnaliști 
și formatori de opinie ame-
ricani, iar ulterior vinifi -
catorii noștri s-au întrunit 
cu potenţiali parteneri de 
afaceri, precum importatori 
și distribuitori, etc. Organi-
zarea degustărilor în SUA 
face parte dintr-o amplă 
campanie de promovare 
a brandului de ţară „Wine 
of Moldova” pe cele mai 
importante pieţe internaţio-
nale și care a fost lansată în 

vara anului trecut. 
Dumitru Munteanu, di-

rectorul Ofi ciului Naţional 
al Viei și Vinului (ONVV) 
susţine că în condiţiile în 
care consumatorul ame-
rican nu este familiarizat 
cu vinurile noastre, eve-
nimentele în cauză repre-
zintă o platformă efi cientă 
de promovare, răspund 
așteptărilor instituţiei și 

confi rmă ambiţiile comer-
ciale ale vinifi catorilor mol-
doveni, care astfel stabilesc 
noi parteneriate de afaceri 
și benefi ciază de mai multe 
oportunităţi de creștere a 
exporturilor. „Organizarea 
evenimentelor face parte 
din Planul de Marketing 
al ONVV prin care ne-am 
propus ca Vinul Moldovei să 
devină u simbol al calităţii 

și un brand recunoscut la 
nivel internaţional”. 

Vinul Moldovei a fost 
prezentat la New York de 
către renumitul tandem 
World Wine Guys – Mike 
DeSimone și Jeff  Jenssen. 
Colecţia formată din 50 de 
vinuri și spumante care a 
ajuns în SUA, a fost selec-
tată minuţios de către cei 
doi specialiștii americani. 
La evenimente au partici-
pat  peste 150 de oaspeţi 
– lideri de opinie, jurnaliști, 
somelieri, reprezentanţi ai 
industriei vitivinicole – care 
au manifestat un interes 
deosebit faţă de vinurile 
noastre. Evenimentele în 
cauză contribuie la sporirea 
șanselor de export ale vini-
fi catorilor pe piaţa america-
nă. Începând cu anul 2010, 
în SUA este înregistrat cel 
mai mare consum de vinuri 
din lume.

Biroul Naţional de Sta-
tistică informează că indi-
cele volumului producţiei 
globale agricole în gospo-
dăriile de toate categoriile: 
întreprinderile agricole, 

gospodăriile ţărăneşti (de 
fermier) şi gospodăriile 
populaţiei, în ianuarie-mar-
tie 2015 faţă de ianuarie-
martie 2014 a constituit 
104,4%. Majorarea produc-

ţiei agricole a fost determi-
nată de creşterea producţiei 
în sectorul zootehnic cu 
4,4%, căreia i-a revenit cir-
ca 99% din volumul total al 
producţiei agricole. 

În ianuarie-martie 2015 
în comparaţie cu aceeaşi 
perioadă a anului prece-
dent, în gospodăriile de 
toate categoriile a fost înre-
gistrată majorarea produc-
ţiei (creşterii) animalelor 
domestice cu 7,0%, care a 
fost infl uenţată de sporirea 
producţiei (creşterii) porci-
nelor – cu 9,4%, bovinelor 
– cu 4,9%, păsărilor – cu 
4,4%, ovinelor şi caprinelor 
– cu 3,9%. Volumul creşte-
rii animalelor și păsărilor 
în întreprinderile agricole, 

s-a majorat cu 9,0%, iar în 
gospodăriile populaţiei – cu 
5,4%. 

Producţia de lapte a 
crescut cu 2,8%, inclusiv în 
întreprinderile agricole – cu 
24,2%, drept urmare a creş-
terii efectivului mediu de 
vaci cu 16% şi productivi-
tăţii acestora cu 7%), iar în 
gospodăriile populaţiei – cu 
1,5% (drept urmare a creş-
terii productivităţii vacilor 
cu 2,5%. 

Producţia de ouă în gos-
podăriile de toate categori-
ile s-a diminuat cu 8,9%, în 
rezultatul micşorării şep-
telului de găini ouătoare în 
întreprinderile agricole cu 
8% şi productivităţii acesto-
ra cu 10%.

PRODUCŢ IA AGRICOLĂ A CRESCUT

ÎN CURÂND UNII 
PRODUCĂTORI VOR 
AVEA ECHIPAMENT 
DE IRIGARE PROPRIU

Cererile a unsprezece 
producători agricoli care 
își doresc să achiziţioneze 
echipament de irigare în 
leasing au fost deja aproba-
te pentru fi nanţare. Suma 
solicitată de benefi ciari 
este de 10,475,422 lei. 
Banii pentru procurarea 
în rate a echipamentului 
sunt oferiţi de Programul 
Compact al Guvernului 
SUA prin intermediul Pro-
iectului 2KR. Mijloacele 
fi nanciare vor fi  investite 
în procurarea echipamen-

tului pentru irigare, alte 
utilaje pentru agricultura 
performantă. Cei unspreze-
ce producători au achitat 
deja prima rată de 25% din 
investiţie. Restul sumei 
urmează să fi e achitată în 
tranșe pe parcursul a 3 ani, 
se anunţă într-un comuni-
cat emis de Fondul Provo-
cările Mileniului.

La sfârșitul lunii fe-
bruarie, Fondul Provocările 
Mileniului Moldova și Uni-
tatea de Implementare și 
Administrare a Proiectului 
Creșterea Producţiei Ali-
mentare (2KR) au lansat un 
mecanism ce prevede vân-
zarea în rate de către 2KR a 

echipamentelor și utilajelor 
agricole, valoarea cărora nu 
va depăși 100 000 dolari 
SUA per benefi ciar.

Vânzarea în rate a 
echipamentului agricol se 
efectuează cu achitarea 
unui avans de circa 1/4 din 
preţul echipamentului și 
cheltuielile aferente tran-
zacţiei, restul sumei fi ind 
achitată pe o perioadă de 
până la 3 ani. Pentru pro-
curarea în rate a echipa-
mentului nu este necesar 
gaj suplimentar și nu este 

obligatorie procurarea echi-
pamentului de la anumiţi 
producători. Mecanismul 
este destinat producători-
lor agricoli mici și medii și 
grupurilor de producători 
din toate regiunile Repu-
blicii Moldova, care nu au 
acces la credite bancare 
sau împrumuturi din cau-
za gajului insufi cient sau 
lipsa istoriei de creditare. 
Bugetul total al mecanis-
mului de vânzare în rată 
alcătuiește 2,2 milioane 
de dolari SUA, alocaţi din 
Programul Compact al 
Corporaţiei Provocările 
Mileniului, fi nanţat de Gu-
vernul SUA.
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EVENIMENT

În ziua de 8 aprilie a 
fost organizat un atelier 
de lucru pentru grupul 
de vânzări de apicultori. 
Anatol Nebunu, directorul 

Centrului de Business, a 
prezentat apicultorilor 
planul de asistenţă al 
Grupului de vânzări (GV). 
După aprobarea planului, 
expertul de la Cahul a 
vorbit apicultorilor despre 
aspectele legale privind 
crearea condiţiilor pentru 
creșterea cantităţii și cali-
tăţii producţiei apicole. De 
asemenea, Anatol Nebunu 
le-a prezentat apiculto-
rilor calendarul apicol, 
adică lucrările ce trebuie 
executate la stupină în 
lunile de primăvară. Ast-
fel, am afl at că în luna 
mai va continua lărgirea 
cuiburilor și introducerea  
fagurilor artifi ciali după 
puterea familiei. Urmează 
să fi e instalat topitorul 
solar, pentru a prelucra 
primele loturi de ceară. 
Sunt menţinute în stare 
activă toate familiile, prin 
formarea de roi artifi ciali. 
Potrivit expertului, este 
necesar de unit familiile 
slabe pentru a forma une-
le mai puternice, în vede-
rea valorifi cării culesului 
la salcâm. Tot în luna 
mai sunt extrase primele 
cantităţi de miere, se va-

lorifi că culesul la salcâm; 
sosește vremea primelor 
deplasări la masivele 
melifere, se fac primele 
rezerve de faguri cu miere 

de calitate, dar și primele 
schimbări de mătci.  

O altă prezentare s-a 
referit la utilizarea plan-
telor medicinale în pre-
venirea bolilor la albini. 
Potrivit expertului de la 
Cahul, viaţa albinelor este 
legată de regnul vegetal, 
iar de la plante ele îşi 
procură hrană şi alte sub-
stanţe pe care le folosesc 
fi e direct, fi e sintetizându-
şi pe baza lor elementele 
care le asigură funcţio-
narea organică, viteza de 
dezvoltare, capacitatea de 
înmulţire, energia activi-
tăţii şi rezistenţa în luptă 
cu agenţii patogeni. Astfel, 
cu cât fl ora e mai variată, 
cu atât albinele au la dis-
poziţie plante mai bogate 
în elementele necesare 
vitalităţii și vor fi  mai bine 
înzestrate pentru viaţă şi 
muncă. În situaţia inversă, 
când fl ora meliferă consti-
tuie numai câteva specii, 
caracterizate în special ca 
furnizoare de substanţe 
dulci, atunci arsenalul al-
binelor devine sărăcăcios 
şi lupta acestora pentru 
supravieţuire devine din 
ce în ce mai grea. Atunci 

APICULTORII DIN CAHUL 
BENEFICIAZĂ DE SEMINARE UTILE
Luna curentă la Cahul, Centrul de Business din 
această localitate, una din organizaţiile regionale ale 
Federaţiei Naţionale a Agricultorilor AGROinform, a 
organizat două evenimente pentru un grup de vân-
zări de apicultori. Potrivit lui Anatol Nebunu, direc-
torul Centrului, astfel de evenimente sunt deosebit 
de utile pentru apicultori, pentru că îi ajută să rezol-
ve situaţiile difi cile din prisacă, să își îmbunătăţeas-
că calitatea producţiei, astfel sporindu-și vânzările, 
respectiv și veniturile. 

este momentul când omul 
poate interveni salutar cu 
ajutorul plantelor meli-
fere.

PARAZIŢII VARROA 
AU AFECTAT MULTE 
ALBINE

La 24 aprilie Grupul 
de Vânzări a asistat la 
seminarul cu tematica 
„Ajustarea tehnologiei 
apicole autohtone la nor-
mele UE privind apicul-

tura convenţională şi or-
ganică ”. Printre invitaţii 
la seminar a fost Valen-
tina Cebotari, cercetător 
știinţifi c în cadrul labo-
ratorului de apicultură, 
din cadrul Institutului de 
Zoologie al Academiei de 
Știinţe a Moldovei. Ea a 
vorbit despre starea actu-
ală a apiculturii în ţară şi 
vecinătate, care sunt mă-
surile de conformare la 
apicultura convenţională 
şi organică, ce lucrări de 
sezon se fac în stupină, 
precum și despre moda-
lităţile de monitorizare 
a stării de sănătate a fa-
miliilor de albine pe par-
cursul anului și patologia 
acestora. 

Potrivit expertului V. 
Cebotari sunt mai multe 
măsuri ce se impun de 
urgenţă pentru salvarea 
efectivului ieșit în pri-
măvară și diminuarea 
consecinţelor. Astfel, este 
necesar de eliminat de pe 
vetrele de iernare a stu-
pilor cu familii de albine 
moarte, care pot consti-
tui surse de răspândire 
a bolilor infecţioase, în 
special a locii americane. 
Urmează distrugerea prin 
ardere a tuturor fagurilor 
din stupii cu familii de 

albine moarte în care se 
observă semne ale locii 
americane. Se va face o 
dezinfectare a stupilor 
prin fl ambare sau fi erbere 
în apă cu sodă caustică de 
5% urmată de clătire cu 
get de apă. Este necesar 
de păstrat fagurii de re-
zervă în spaţii în care al-
binele şi alte insecte (mo-
lia cerii) să nu aibă acces. 
Se va face asigurarea cu 
apă curată prin ampla-
sarea unor adăpătoare în 
apropierea stupinei. De 
asemenea, este necesară  
diagnosticarea bolilor de 
către medicul veterinar şi 
înscrierea în paşaportul 
stupinei a stării de sănă-
tate a familiilor de albine. 

O altă măsură ar fi  
testarea gradului de in-
festare cu paraziţi varroa 
şi efectuarea tratamen-
telor în caz de necesitate 
cu preparate omologate 
şi conform instrucţi-
unilor. Apicultorii au 
menţionat că în acest an 
albinele au fost deosebit 
de afectate din cauza 
acestei specii de paraziţi, 
unii pierzând o parte din 
familiile de albine. Potri-
vit cercetătoarei, de mare 
importanţă în combate-
rea varroozei este apre-

cierea familiei de albine 
pentru o corectă diagnos-
ticare a gradului de in-
festare. Căderea naturală 
de acarieni se verifi că cu 
foaia unsă (margarină 
sau vazelină) sau plasa 
antivarroa cel puţin săp-
tămânal, pentru a ţine 
sub observaţie tendinţa 
de infestare a stupilor. 
Fiecare apicultor trebuie 
sa aprecieze singur efi ci-
enţa tratamentului şi să 
aducă corecţiile necesare 
pentru îmbunătăţirea 
acestuia. 

Specialistul susţine 
că este important să fi e 
informat de urgenţă Ser-
viciul Veterinar şi autori-
tăţile responsabile, în caz 
de apariţie a unor stări 
anormale a familiilor de 
albine, în special a depo-
pulărilor şi a unor boli 
grave cum ar fi : infestare 
puternică cu varrooză sau 
semne de locă americană, 
intoxicare etc, pentru evi-
tarea diseminării în masă 
a acestora.

De asemenea, apicul-
torii au fost informaţi 
privitor la documentele 
necesare pentru realiza-
rea mierii. Astfel, pentru 
a vinde este nevoie de:  
autorizaţia sanitar - ve-
terinară de funcţionare; 
certifi cat din primărie, 
care confi rmă proprieta-
tea albinarului; certifi cat 
sanitar-veterinar (forma 
nr.2); paşaport pe prisacă; 
buletin de identitate.

Altă prezentare la 
seminar a ţinut-o produ-
cătorul Grigore Popa, care 
a vorbit despre avantajele 
pentru apicultori în cazul 
asocierii în cooperative 
și grupuri de vânzări.  
Dumitru Zagorschii, 
șef-adjunct la Direcţia 
Raională Cahul pentru 
Siguranţa Alimentelor a 
specifi cat care sunt cerin-
ţele Agenţiei Naţionale 
pentru Siguranţa Alimen-
telor privind profi laxia 
şi tratarea maladiilor la 
albine și comercializarea 
produselor apicole.

Potrivit directorului 
Centrului de Bussines, 
Anatol Nebunu, astfel de 
evenimente sunt deosebit 
de utile pentru apicultori, 
pentru că îi ajută să re-
zolve anumite situaţii din 
prisacă, să își îmbunătă-
ţească calitatea producţiei, 
dar și să își sporească 
vânzările respectiv și ve-
niturile. 

A.R.
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Capitolul I
NOŢIUNI DE BAZĂ

În sensul prezentului Regulament, noţiunile de bază utilizate au ur-
mătoarele semnifi caţii:

1) Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare (în continuare, Au-
toritate competentă) – organ al administraţiei publice centrale respon-
sabil de reglementarea activităţii în domeniul agroalimentar;

2) Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură (în continuare, 
Agenţie) - organ administrativ pe lângă Ministerul Agriculturii şi Indus-
triei Alimentare, responsabil de gestionarea resurselor fi nanciare desti-
nate susţinerii grupurilor de producători;

3) Producător agricol – persoană fi zică care practică activitatea de 
întreprinzător sau persoană juridică, indiferent de tipul de proprietate 
şi forma juridică de organizare, înregistrată în modul stabilit, ale cărei 
activităţi principale sunt producţia, creşterea sau cultivarea de produse 
agricole, inclusiv recoltarea acestora, de asemenea creşterea, mulsul şi 
deţinerea de animale în scopuri agricole;

4) Grup de producători – orice persoană juridică, cu excepţia organi-
zaţiilor necomerciale, constituită din producători agricoli şi recunoscută 
de autoritatea competentă în condiţiile prezentei legi, al cărei scop prin-
cipal este comercializarea în comun a produselor agricole ale membrilor 
grupului;

5) Procedură de recunoaştere – totalitatea acţiunilor şi a măsurilor 
necesare pentru dobândirea de către persoana juridică a statutului de 
grup de producători;

6) Aviz de recunoaştere – document eliberat de autoritatea compe-
tentă, care certifi că îndeplinirea de către persoana juridică a condiţiilor 
de recunoaştere în calitate de grup de producători şi care asigură titula-
rului toate drepturile conferite de prezenta lege;

7) Decizie de retragere a avizului de recunoaştere – document eli-
berat de autoritatea competentă, ce are ca scop revocarea avizului de 
recunoaştere; 

8) Valoarea producţiei comercializate – valoarea fără TVA a produc-
ţiei comercializate de către membrii grupului de producători prin inter-
mediul acestuia.

Capitolul II
ROLUL, FUNCŢILE ŞI AUTORITĂŢILE 

IMPLICATE ÎN PROCESUL 
DE RECUNOAŞTERE A GRUPURILOR 

DE PRODUCĂTORI
1. Grupurile de Producători  se organizează şi funcţionează în 

conformitate cu următoarele obiective:
1) consolidarea cooperării/asocierii între producătorii agricoli 

pe anumite produse omogene în vederea majorării canti-
tăţii acestora şi asigurării realizării produselor pe pieţele 
locale şi externe;

2) reducerea costurilor de producţie şi stabilizarea preţurilor 
la producător;

3) promovarea tehnologiilor de cultivare,  dar şi practicilor 
de gestiune durabilă a mediului , cum ar fi  protejarea ca-
lităţii apelor, solului şi menţinerea biodiversităţii ariei de 
operare; 

4) depozitarea, sortarea, ambalarea şi comercializarea pro-
duselor pentru membrii Grupurilor de producători;

5) planifi carea producţiei şi ajustarea acesteia în funcţie de 
cerinţele pieţei;

6) negocierea unor preţuri avantajoase pentru produsele 
membrilor;

7) creşterea veniturilor obţinute din activităţile agricole; 
8) investiţii comune în infrastructură, tehnologii în vederea 

creşterii durabile a performanţei economice şi asigurării 
competitivităţii în agricultură;

9) sporirea exportului de produse agricole şi agroalimentare. 
2. Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare şi Agenţia pentru 

Intervenţii şi Plăţi pentru Agricultură sunt autorităţile central respon-
sabile de recunoaşterea şi monitorizarea activităţilor grupurilor de pro-
ducători.

3. Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare este responsabil de:
1) elaborarea politicilor în domeniul susţinerii producătorilor agri-

coli, 
2) asigurarea implementării acestora, 
3) luarea deciziilor de acordare, precum şi de retragere a recunoaş-

terii grupurilor de producători, 
4) ţinerea evidenţei grupurilor de producători recunoscute, 
5) asigurarea, prin intermediului Agenţiei de Intervenţie şi Plăţi pen-

tru Agricultură, a alocării  suportului fi nanciar pentru susţinerea 
creării grupurilor de producători.

4. Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură este responsa-
bilă de:

1) aprobarea planurilor de recunoaştere a grupului de producători, 
2) asigurarea derulării corecte şi legale a operaţiilor de gestionare a 

fondurilor destinate susţinerii grupurilor de producători, 
3) elaborarea manualelor de proceduri şi metodologii în vederea im-

plementării legale a atribuţiilor funcţionale pentru GP,
4) acceptarea sau respingerea solicitărilor de plată depuse de către 

grupurile de producători pentru măsurile de sprijin prevăzute la 
art. 18 din Legea nr. 312, 

5) efectuarea verifi cărilor/inspecţiilor pe teren ale proiectelor care 
vor benefi cia de sprijin fi nanciar, atât înainte cât şi după aproba-
rea acestora,

6) monitorizează respectării de către grupurile de producători a cri-
teriilor de eligibilitate şi a condiţiilor contractuale de acordare a 
ajutorului fi nanciar nerambursabil, 

7) întocmirea ordinelor de plată şi prezentarea acestora la unităţile 
teritoriale ale Trezoreriei de Stat pentru acordarea sprijinului fi -
nanciar nerambursabil GP.

Capitolul III
CONDIŢIILE ŞI PROCEDURA 

DE RECUNOAŞTERE 
A GRUPURILOR DE PRODUCĂTORI
5. Pentru a obţine recunoaşterea, grupul de producători trebuie să 

îndeplinească următoarele condiţii:
1) să fi e înregistrat legal în una din formele organizatorico-juridice 

de organizare, conform legii cu privire la antreprenoriat şi între-
prinderi Nr. 845 din 03.01.92; 

2) sa fi e constituit din minimum 5 membri, producători agricoli, din-
tre care niciunul nu poate deţine mai mult de 20% din voturi la 
adunarea generală;

3) statutul şi contractul de asociere, vor fi  semnate de toţi fondatorii 
şi vor fi  autentifi cate notarial.

4) în actele de constituire şi statutul grupului vor fi  introduse obli-
gatoriu angajamentul membrilor asociaţi de a comercializa pro-
dusul sau grupul de produse omogene, după cum urmează:
a) 50% – în primul an de activitate;
b) 60% – în al doilea an de activitate;
c) 75% – în al treilea şi în următorii ani de activitate.

5) actul de constituire, trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu:
a) condiţiile de primire de noi membri în cadrul grupului şi de ie-
şire a membrilor din cadrul grupului;

b) condiţia de apartenenţă doar la un singur grup de producători 
pentru acelaşi produs sau grup de produse omogene;

c) condiţiile de oferire de către membrii grupului de producători 

a informaţiilor privind volumul vânzărilor şi preţurile de co-
mercializare a produselor pentru care s-a constituit grupul 
respectiv şi care nu au fost comercializate prin intermediul 
grupului.

6) deţine un sistem centralizat de contabilitate, facturare, înregis-
trare şi urmărire cantitativă, calitativă şi valorică a producţiei 
membrilor săi, comercializată prin intermediul grupului de pro-
ducători.

6. Grupul de producători va depune la MAIA un dosar de aplicare prin 
care va solicita recunoaşterea.

7. Dacă în urma verifi cărilor se confi rmă respectarea condiţiilor pen-
tru depunerea planului de recunoaştere, MAIA transmite Agenţiei o co-
pie a dosarului în vederea aprobării planului de recunoaştere.

8. Decizia de aprobare a planului de recunoaştere se ia de către 
Agenţie în termen de 20 de zile de la data primirii acestuia.

9. Pentru aprobarea planului de recunoaştere, Agenţia se asigură 
de efi cienţa economică şi calitatea tehnică a acestuia, de corectitudinea 
estimărilor şi de planifi carea implementării măsurilor prevăzute în plan. 
Pentru aceasta, Agenţia verifi că documentele prezentate şi se asigură, 
inclusiv prin inspecţii la faţa locului, de respectarea condiţiilor de recu-
noaştere şi de exactitatea informaţiilor furnizate.

10. După caz, Agenţia poate aproba planul de recunoaştere, solicita 
clarifi cări sau adaptări ale planului de recunoaştere, în vederea respec-
tării eligibilităţii măsurilor prevăzute în el, respinge planul de recunoaş-
tere din motivul nerespectării prevederilor planului de recunoaştere.

11. În urma examinării cererii depuse de persoana juridică, şi a con-
cluziei Agenţiei, MAIA fi e acceptă recunoaşterea grupului de producă-
tori, cu emiterea avizului de recunoaştere, fi e respinge cererea de re-
cunoaştere, cu informarea solicitantului în termen de 30 de zile asupra 
motivelor respingerii.

Capitolul IV
COMPONENŢA COMISIEI 

ŞI A DOSARULUI 
DE RECUNOAŞTERE A GRUPURILOR 

DE PRODUCĂTORI
12. Pentru asigurarea îndeplinirii atribuţiilor ce ţin de recunoaşterea 

GP, în cadrul MAIA este creată o comisie de recunoaştere (în continuare 
Comisie), formată din 6 membri, reprezentanţi ai direcţiilor ministerului, 
desemnaţi prin Ordinul Ministrului  şi care va activa conform prezentului 
Regulament, după cum urmează:

1. Preşedintele comisiei

2. Membrul comisiei 

3. Membrul comisiei

4. Membrul comisiei

5. Membrul comisiei

6. Membrul comisiei

Viceministru al agriculturii şi industriei alimentare

Şef al Direcţiei politici de producţie şi reglemen-
tări de calitate a produselor vegetale

Şef al Direcţiei politici de producţie şi reglemen-
tări de calitate a produselor animale

Şef al Direcţiei analiză, monitorizare şi evaluare 
a politicilor

Şef al Direcţiei juridice şi armonizarea legislaţiei

Şef al Direcţiei fi nanţe şi buget

13. Secretariatul comisiei este asigurat de subdiviziunea structurală 
de profi l, din domeniul de competenţă al căreia face parte grupul de pro-
ducători, care solicită recunoaşterea.

14. Secretarul comisiei va efectua recepţionarea, examinarea şi veri-
fi carea autenticităţii documentelor prezentate şi corespunderea acesto-
ra cu documentele originale şi pregătirea documentelor pentru Comisie.

15. Dosarul depus la MAIA pentru obţinerea recunoaşterii grupului 
de producători, va conţine următoa-
rele:
1) Cererea prin care solicită recu-
noaşterea conform modelului din 
Anexa nr. 1;
2) Copia legalizată de pe actele de 
constituire;
3) Copia de pe decizia adunării gene-
rale a grupului sau a organului împu-
ternicit de aceasta, în care se menţi-
onează acordul membrilor grupului 
privind efectuarea demersurilor legale 
în vederea recunoaşterii ca grup de 
producători;
4) Planul de recunoaştere, conform 
modelului din Anexa nr. 2, care trebuie 
să conţină:
a) descrierea situaţiei persoanei ju-
ridice în cauză privind infrastructura, 
numărul de membri şi datele de iden-
tifi care ale acestora, informaţii cu pri-
vire la producţia membrilor grupului şi 
comercializarea acesteia;

REGULAMENT
PRIVIND PROCEDURA DE RECUNOAŞTERE A GRUPURILOR DE PRODUCĂTORI

Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, în 
calitate de Autoritate competentă pentru recunoaş-
terea şi monitorizarea grupurilor de producători,  a 
emis REGULAMENTUL privind procedura de recu-
noaştere a grupurilor de producători, care urmează 
a fi  aplicat de producătorii agricoli interesaţi. Mi-
nisterul va lua deciziile de acordare a recunoaşterii, 
precum şi de retragere a recunoaşterii grupurilor de 
producători, în conformitate cu cerinţele stabilite 
de Legea  nr. 312 din  20.12.2013 privind grupurile 
de producători agricoli şi asociaţiile acestora, pre-
cum şi va ţine evidenţa grupurilor de producători 
recunoscute, asigurînd prin intermediul Agenţiei de 
Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură, alocarea de 
suport fi nanciar pentru susţinerea creării grupurilor 
de producători.
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b) informaţii despre sistemul centralizat 
de facturare, înregistrare şi urmărire 
cantitativă, calitativă şi valorică a pro-
ducţiei realizate de membrii grupului de 
producători;

c) planul estimativ de recunoaştere, vala-
bil pentru o perioadă de 5 ani;

d) descrierea măsurilor eligibile spre care 
vor fi  orientate resursele fi nanciare ca 
ajutor din partea statului, conform pre-
vederilor art. 18 alin. (9) al Legii nr. 312. 

5) Dovada deţinerii legale în proprietate, 
arendă sau gestiune a terenurilor agricole 
de către fi ecare membru al grupului; 

6) Declaraţia pe propria răspundere a fi ecărui 
membru al grupului din care să rezulte că 
nu aparţine unui alt grup de producători 
pentru aceiaşi categorie de produse pen-
tru care se solicită recunoaşterea, conform 
modelului din Anexa nr. 3;

7) Copia raportului fi nanciar pentru anul pre-
cedent celui de gestiune sau, după caz, 
copia declaraţiei pe venit a fondatorilor, 
pentru grupurile de producători, înfi inţate  
până în anul 2014. 

(!) Grupurile de producători înregistrate în anul depunerii cererii de 
solicitare a recunoaşterii, sunt obligate să prezente copiile ra-
poartelor fi nanciare pentru fi ecare membru fondator şi / sau de-
claraţiile pe venit.

Capitolul V
ETAPELE DE EXAMINARE 

A DOSARULUI ŞI REGISTRUL 
GRUPURILOR DE PRODUCĂTORI

16. Recepţia, examinarea şi recunoaşterea GP la nivelul MAIA
1) Administratorul sau persoana desemnată cu drept de reprezenta-

re a grupului va depune dosarul de aplicare privind recunoaşterea 
GP la MAIA.

2) Până la recepţionarea cererii pentru solicitarea recunoaşterii, 
secretarul Comisiei va efectua examinarea şi verifi carea auten-
ticităţii documentelor prezentate şi corespunderea acestora cu 
documentele originale.

3) În cazul în care în urma verifi cărilor efectuate se constată abateri, 
ce conduc la imposibilitatea recepţionării şi examinarea în conti-
nuare a cererii pentru solicitarea recunoaşterii, MAIA va întocmi 
o notifi care (Anexa nr. 4), ce va fi  adusă la cunoştinţa GP nu mai 
târziu de 5 zile de la adresare, în care va indica motivele pen-
tru care cererea respectivă nu poate fi  recepţionată, cu indicarea, 
după caz, a acţiunilor ce urmează a fi  întreprinse de GP în vederea 
corespunderii criteriilor.

4) Documentele obligatorii şi cele solicitate suplimentar, inclusiv 
fi şa de verifi care (Punctul 5. Lista documentelor anexate cererii 
de solicitare a recunoaşterii, Anexa nr. 1), întocmită pentru fi eca-
re dosar, vor fi  numerotate şi cusute într-un singur dosar, astfel 
încât să nu se permită desprinderea şi/sau înlocuirea acestora, 
iar pe fi ecare fi lă, prezentată în copie, va fi  aplicată ştampila soli-
citantului cu menţiunea „conform originalului”.

5) Cererile pentru solicitarea recunoaşterii, cu documentele obliga-
torii şi cele solicitate suplimentar, în cazul în care sunt complete, 
după verifi carea autenticităţii documentelor anexate, de către 
secretarul comisie, se avizează şi se înregistrează în Registrul 
manual de intrări, în ordinea recepţionării.

6) În termen de 10 zile lucrătoare din momentul recepţionării dosa-
rului, Comisia de recunoaştere, va efectua controlul administrativ, 
care presupune verifi carea corectitudinii şi completitudinii datelor 
prezentate de GP (Anexa nr. 5).

7) În cazul dosarelor ce conţin iregularităţi, Comisiei întocmeşte un 
proces-verbal (Anexa nr. 6) cu justifi carea juridică a refuzului de 
a supune în continuare GP procedurii de examinare, informând 
solicitantul prin poştă. Termenul de notifi care a solicitantului nu 
trebuie să depăşească 20 de zile calendaristice din momentul re-
cepţionării dosarului în cadrul MAIA.

8) În cazul în care ca urmare a verifi cărilor se confi rmă respecta-
rea condiţiilor pentru depunerea planului de recunoaştere, MAIA 
transmite Agenţiei o copie a dosarului în vederea evaluării şi 
aprobării planului de recunoaştere.

17. Etapele de recunoaştere a GP la nivelul AIPA
1) Pentru aprobarea planului de recunoaştere, AIPA va primi o copie 

a dosarului pentru a verifi ca condiţiile de recunoaştere a GP.
2) Pentru aceasta vor fi  efectuate verifi cări ai corespunderii condiţi-

ilor obligatorii, care sunt descrise la capitolul condiţiile de recu-
noaştere a GP, inclusiv vor fi  contrapuse datele din documentele 
prezentate cu cele din bazele de date ale evidenţelor de stat, iar 
la necesitate vor fi  efectuate controale la faţa locului.

3) AIPA va efectua calcule şi estimări pentru a se asigura de efi cien-
ţa economică şi calitatea tehnică a planului de recunoaştere, de 
corectitudinea estimărilor şi de planifi carea implementării măsu-
rilor prevăzute în plan (Anexa nr.7).

4) În cazul când planul de recunoaştere corespunde tuturor criterii-
lor de evaluare, AIPA aprobă planul de recunoaştere şi emite aviz 
pozitiv de acceptare a acestuia (Anexa nr.8).

5) Dacă se constată că planul şi documentele complimentare aces-
tuia sunt incomplete, AIPA solicită clarifi cări sau ajustări la plan 
în vederea respectării condiţiilor de recunoaştere stabilite prin 
lege.

6) În cazul când se constată că documentele prezentate de către 
solicitant nu corespund condiţiilor obligatorii, care sunt descrise 
la capitolul  condiţiile de recunoaştere a GP – planul de recunoaş-
tere se respinge. (Anexa nr.9)

7) În urma evaluării şi examinării dosarului de aplicare şi avizului 
eliberat de către AIPA, MAIA fi e acceptă recunoaşterea acesteia 
în calitate de grup de producători, cu emiterea avizului de recu-
noaştere, fi e respinge cererea de recunoaştere, cu informarea so-
licitantului în termen de 30 de zile asupra motivelor respingerii.

18. Din momentul primirii avizului de recunoaştere, grupul de pro-
ducători recunoscut se înscrie, pentru evidenţă, în mod obligatoriu, în 
Registrul grupurilor de producători (Anexa nr. 10).

19. Registrul grupurilor de producători este ţinut de către MAIA, în 
conformitate cu prevederile Codului civil, Legii cu privire la registre şi 
a Legii privind grupurile de producători agricoli şi asociaţiile acestora.

20. Ţinerea registrului de către MAIA se efectuează de către secre-
tarul Comisiei.

21. Registrul grupurilor de producători se numerotează, se şnuru-
ieşte şi se semnează de către Viceministrul MAIA, preşedintele Comisiei 
de Recunoaştere. Pe ultima pagină a registrului se face înscrierea «în 
registrul de faţă sunt numerotate __ fi le» (numărul se scrie în litere).

22. MAIA va asigura înscrierea în ordine cronologică în baza cereri-
lor depuse a fi ecărui GP şi va elibera extrase din registru în conformitate 
cu cerinţele legislaţiei.

23. MAIA  va asigura păstrarea separată pentru fi ecare GP a tuturor 
documentelor primite de la aceştia care au servit drept temei pentru in-
troducerea înscrierilor în sistemul registrului pe un termen de cel puţin 
5 ani, iar ulterior va proceda conform legislaţiei în vigoare.

1) În coloniţa 1 se înregistrează Nr. de ordine cronologic;
2) În coloniţa 2 se înregistrează Nr. şi data cererii de recunoaştere;
3) În coloniţa 3 se înregistrează denumirea grupului de producători;
4) În coloniţa 4 se înregistrează IDNO atribuit grupului de produ-

cători;
5) În coloniţa 5 se înregistrează sediul juridic al grupului de produ-

cători;
6) În coloniţa 6 se înregistrează nr. şi data emiterii avizului de recu-

noaştere eliberat de către MAIA;
7) În coloniţa 7 se înregistrează denumirea produsului sau al grupu-

lui de produse pentru care grupul a fost recunoscut în conformita-
te cu articolul 14 al Legii privind grupurile de producători agricoli 
şi asociaţiile acestora.

8) În coloniţa 8 se înregistrează Nr. şi data deciziei de retragere a 
avizului de recunoaştere;

9) În coloniţa 9 se înregistrează datele persoanelor cu drept de re-
prezentare a grupului, conform actelor de constituire;

24. În cazul cînd în urma depistărilor încălcărilor prevăzute de le-
gislaţie, grupului de producători i-a fost retras avizul de recunoaştere, 
acesta va fi  radiat din Registrul grupurilor de producători.

Capitolul VI
CONTROLUL, MONITORIZAREA 

ŞI EVIDENŢA PRIVIND MENŢINEREA
CONDIŢIILOR DE RECUNOAŞTERE 
A GRUPURILOR DE PRODUCĂTORI
25. Verifi carea condiţiilor de recunoaştere a Grupurilor de producă-

tori se va face de către AIPA şi autoritatea competentă prin organizarea 
inspecţiilor în teren în două etape:

1) înaintea aprobării planului de recunoaştere
2) pe parcursul implementării planurilor de recunoaştere
26. Controlul înaintea aprobării planului de recunoaştere se va face 

de echipa AIPA, care va transmite Autorităţii compe-
tente, MAIA, un raport privind inspecţia GP şi verifi -
carea eligibilităţii acestuia şi informaţiei prezentate 
în planul de recunoaştere. (Anexa nr. 11) 

27. Menţinerea statutului de recunoaştere a GP 
se va efectua în baza Planului de recunoaştere apro-
bat de autoritatea competentă a cărui implementare 
va fi  verifi cată în baza inspecţiilor în teren şi rapoar-
telor fi nanciare remise de GP către AIPA.  Controlul 
menţinerii statutului de grup recunoscut se va reali-
za de către o echipă formată din reprezentanţii AIPA 
şi MAIA.

28. Controlul demarării planului de recunoaştere 
va fi  anunţat cu 10 zile înainte, sau inopinat în baza 
analizei de risc, astfel încât GP să fi e supus contro-
lului de cel puţin o dată pe perioada recunoaşterii.    

29. Fiecare control se va solda cu completarea 
unei fi şe privind control realizat, care va fi  semnată 
în două exemplare, în baza căreia va fi  întocmit un 
raport privind inspecţia în teren efectuată.

30. Rapoartele întocmite vor fi  remise GP pentru 
informare şi constatarea recomandărilor. Reprezen-
tantul GP semnează raportul  în vederea atestării 
prezenţei sale în cadrul controlului şi, după caz, 
poate adăuga observaţii şi remarci. Un exemplar al 

raportului va fi  remis reprezentantului GP. 
31. În conformitate cu legea nr. 312, periodicitatea verifi cărilor efec-

tuate de către autoritatea competentă în vederea constatării respectării 
condiţiilor de recunoaştere nu va fi  mai mare decât o dată în cursul unui 
an calendaristic, cu excepţia cazurilor de sesizare a autorităţii compe-
tente asupra unor acţiuni ilegale admise în activitatea grupului de pro-
ducători.

32. Pe perioada implementării planului de recunoaştere, GP va fi  su-
pus Monitorizării şi Evaluării în vederea colectării indicatorilor relevanţi 
conform programelor naţionale şi strategiilor sectoriale. Astfel în baza 
indicatorilor de performanţă şi rezultatelor atinse va fi  organizată moni-
torizarea şi evaluarea implementării Planurilor de recunoaştere.     

33. Autoritatea Competentă, responsabilă de politicile agricole, îm-
preună cu Agenţia, responsabilă de gestionarea resurselor fi nanciare, 
vor asigura monitorizarea şi evaluarea performanţelor Grupurilor de 
producători recunoscute. 

34. Monitorizarea implementării planurilor de recunoaştere se va 
face de reprezentanţii MAIA şi AIPA cu scopul estimării progresului rea-
lizat de fi ecare GP recunoscut, gradul de atingere a scopurilor propuse, 
revizuirea indicatorilor fi nanciari. Procedura de monitorizare se va face 
cu scopul colectării indicatorilor şi ajustării politicilor şi suportului din 
partea statutului pentru Grupurile de Producători.

35. Rapoartele de monitorizare vor fi  întocmite anual, iar constatări-
le şi recomandările vor fi  prezentate actorilor interesaţi.

36. Evaluarea implementării planului de recunoaştere se va face de 
Autoritatea competentă, la mijlocul perioadei de implementare a aces-
tuia, adică după 2,5 ani din data primirii avizului de recunoaştere şi în 
anul 5, adică la fi nele perioadei de implementare a planului de recunoaş-
tere. Evaluarea are drept scop analizarea efi cacităţii şi efi cienţei supor-
tului programelor naţionale, internaţionale acordate GP recunoscute, 
indicatorilor fi nanciari conform planului de recunoaştere, şi rezultatelor 
atinse conform indicatorilor stabiliţi.  

37. Evaluarea performanţei GP recunoscute se va face prin analiza-
rea rezultatelor atinse şi compararea acestora cu indicatorii de referinţă. 

Capitolul VII
RETRAGEREA AVIZULUI 
DE GRUP RECUNOSCUT 

ŞI RADIEREA DIN REGISTRU
38. Autoritatea competentă poate retrage recunoaşterea unui GP în 

următoarele cazuri, conform art. 20 alin (4) din legea nr. 312:
1) depunerea cu bună ştiinţă a unor acte ce nu corespund realităţii 

(false) în vederea recunoaşterii ca grup de producători şi/sau ob-
ţinerii sprijinului fi nanciar;

2) utilizarea sprijinului fi nanciar acordat contrar destinaţiei prevăzu-
te în planul de recunoaştere;

3) evitarea comercializării producţiei unuia dintre membri prin inter-
mediul grupului de producători conform proporţiilor stabilite prin 
lege;

4) neprezentarea rapoartelor anuale privind realizarea planului de 
recunoaştere;

5) nerealizarea planului de recunoaştere pe o perioadă de 2 semes-
tre consecutive, exceptând situaţia în care pierderile au fost cau-
zate de calamităţi naturale confi rmate în modul stabilit;

6) crearea de impedimente la efectuarea verifi cărilor în vederea 
constatării respectării condiţiilor de recunoaştere şi a veridicităţii 
informaţiilor din cererea de acordare a sprijinului fi nanciar;

39. Încălcările stipulate mai sus servesc drept temei pentru retra-
gerea avizului de recunoaştere şi includerea grupului de producători în 
Lista de interdicţie a producătorilor agricoli. 

40. Retragerea unui membru a GP şi nerespectarea condiţiei privind 
numărul minim de membri asociaţi şi/sau majorarea cotei de 20% voturi 
la adunarea generală, la fel servesc drept temei de retragere a avizului 
de recunoaştere.

Anexele le puteţi găsi pe pagina ministerului: 
www.maia.gov.md 
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UE SPRIJINĂ MOLDOVA ÎN DOMENIUL 
CONSULTANŢEI AGRICOLE

În cadrul evenimentului, 
Ion Sula a ţinut un discurs 
cu tematica dată. El a vorbit 
despre reforma consultanţei 
rurale din R. Moldova, dar și 
despre necesitatea restructu-
rării sistemice a educaţiei în 
domeniu. „Statele din cadrul 
Parteneriatului Estic vor coo-
pera în realizarea schimbului 
de experienţă, acordarea ex-
pertizei profesionale şi prelua-
rea celor mai bune practici în 
implementarea şi dezvoltarea 
sistemelor de management 
agricol, a declarat Ion Sula. 

La fi nalul lucrărilor Con-
ferinţei, a fost semnată o 
Declaraţie comună cu privire 
la asistenţa în domeniu. Ast-
fel, în Declaraţia comună a 
miniştrilor agriculturii din 
R. Moldova, Armenia, Azer-
baidjan, Belarus, Georgia şi 
Ucraina, cu privire la extin-
derea cooperării în domeniul 
agriculturii şi sprijinul reci-
proc  în dezvoltarea sisteme-
lor de consultanţă rurală şi 
agricolă, se accentuează mai 
multe etape de cooperare. 
Miniştrii au apreciat impor-

tanţa iniţiativei Parteneria-
tului Estic şi a contribuţiei 
substanţiale la cooperarea în 
domeniul dezvoltării rurale, 
în particular, prin schimbul 
celor mai bune practici şi 
experienţe privind elaborarea 
şi implementarea sistemelor 
de management agricol. De 
asemenea, se subliniază pri-
oritatea dezvoltării sisteme-
lor de consultanţă agricolă, 
întrucât acestea oferă suport 
şi expertiză tehnică, precum 
şi oportunităţi de învăţare 
pe termen lung, care sunt 
cruciale pentru creşterea eco-
nomică. 

În contextul Declaraţiei, 
următorii paşi importanţi ce 
urmează a fi  întreprinşi în 
ţările Parteneriatul Estic,  în 
domeniul vizat sunt: aprofun-
darea relaţiilor de colaborare 
dintre Uniunea Europeană 
şi ţările semnatare a Decla-
raţiei; continuarea acordării 
asistenţei UE pentru susţi-
nerea agendelor de reformă 
ale partenerilor în domeniul 

Recent, Ion Sula, Ministrul Agriculturii şi Industriei Alimentare (MAIA) a parti-
cipat la lucrările Conferinţei Internaţionale: „Sisteme de consultanţă agricolă şi 
extensiune  rurală, cele mai bune practici şi experienţa ţărilor Parteneriatului 
Estic”. Conferinţa și-a desfășurat lucrările la Riga, Letonia, ţară care a preluat, 
din 1 ianuarie 2015, președinţia semestrială a Consiliului Uniunii Europene 
(UE). La Conferinţă au participat și reprezentanţii Federaţiei Naţionale a Agri-
cultorilor AGROinform. 

Zilele trecute, vice-
ministrul agriculturii şi 
industriei alimentare, 
Vlad Loghin, a partici-
pat la şedinţa plenară a 
Consiliului republican 
interdepartamental 
pentru aprobarea produ-
selor de uz fi tosanitar şi  
fertilizanţilor. Membrii 
Consiliului au examinat 
materiale referitoare la 
reomologarea, omologa-
rea şi extinderea sferei de 
aplicare a unor produse 
de uz fi tosanitar și ferti-
lizanţi. De asemenea, au 
fost discutate subiecte ce 
se referă la schimbarea 
normei de consum, pre-
lungirea termenului de 
omologare, transferul de 
produse, precum  şi alte 
aspecte ce ţin de compe-
tenţa Consiliului. 

Între timp, ANSA a 
realizat numeroase con-
troale în ce privește pro-
dusele de uz fi tosanitar 
și fertilizanţi, pentru a 
supraveghea respectarea 

legislaţiei la importul,  
stocarea, comercializarea 
şi utilizarea acestor pro-
duse. Astfel, în primele 
trei luni ale anului 2015, 
inspectorii ANSA au în-
tocmit 742 acte de con-
trol şi 17 procese verbale 
agenţilor economoci din 
domeniul vizat. Împreună 
cu specialiştii Camerei 
de Licenţiere, specialiștii 
ANSA au efectuat 63 
controale planifi cate 
a agenţilor economici 
titulari de licenţă în 
domeniul dat. În urma 
controalelor au fost emi-
se prescripţii cu indicaţii 
obligatorii de înlăturare 
a neconformităţilor. 
La solicitarea Agenţiei,  
Camera de Licenţiere a 
retras 11 licenţe de acti-
vitate pentru încălcarea 
legislaţiei în vigoare 
privind importul, stoca-
rea, comercializarea și 
utilizarea produselor de 
uz fi tosanitar şi/sau a 
fertilizanţilor.

Cehia va acorda Mol-
dovei 470 mii euro pentru 
perfecţionarea programelor 
de învăţământ ale colegiilor 
agricole pentru instrui-
rea viitorilor specialişti 
în domeniul viticulturii şi 
vinifi caţiei. Aceasta pre-
vede Memorandumul de 
înţelegere semnat recent 
de ministrul Agriculturii şi 
Industriei Alimentare, Ion 
Sula, şi Ambasadorul Cehiei 
în Moldova, Jaromir Kvapil. 
Documentul prevede parti-
ciparea Ministerului Agri-
culturii şi Agenţiei Cehiei 
pentru Dezvoltare, la reali-
zarea proiectului „Perfecţio-
narea programelor de studii 

în domeniul viticulturii şi 
vinifi caţiei în cadrul colegi-
ilor agricole din Republica 
Moldova. 

Potrivit ministrului 
Ion Sula, proiectul este 

prevăzut pentru trei ani şi 
are drept scop ajustarea 
metodelor de predare în 
acest domeniu la cerinţe-
le europene moderne. El 
a menţionat că Cehia, de 

asemenea, va acorda sprijin 
fi nanciar pentru crearea în 
Moldova a Registrului viei 
şi vinului. „Memorandumul 
ne va permite să pregătim 
specialiștii conform cerin-
ţelor pieţei”, a spus el, mul-
ţumind Guvernului Cehiei 
pentru sprijinul consistent 
în dezvoltarea ramurii. Jaro-
mir Kvapil a pledat pentru 
creşterea calităţii vinurilor 
şi promovării acestora cu 
succes pe terţe pieţe. Am-
basadorul a menţionat că în 
Cehia vinurile moldoveneşti 
sunt recunoscute şi apreci-
ate. Cehia ocupă locul doi, 
după Polonia la consumul 
de vinuri moldoveneşti.

PRODUSELE DE UZ 
FITOSANITAR  
SUB SUPRAVEGHERE 

CEHIA VA SUSŢINE VITICULTORII MOLDOVENI 

agriculturii şi implementării 
proiectelor la scară mică în 
domeniul agricol şi siste-
melor de extensiune rurală; 
consolidarea dimensiunii de 
business în ţările Parteneri-
atului Estic prin sprijinirea 
dezvoltării antreprenoriatului 
agricol; promovarea şi conso-
lidarea proiectelor multilate-
rale în domeniul agriculturii 
şi sistemelor de consultanţă 
agricolă şi extensiune rura-
lă, prin crearea unui mediu 
permisiv, transparent şi re-
gulatoriu pentru implemen-
tarea acestora; consolidarea 
capacităţilor instituţionale 
ale sistemelor de consultanţă 
agricolă şi extensiune rurală.

Ion Sula a avut în această 
perioadă întâlniri cu Jānis 
Dūklavs, ministrul Agricultu-
rii al Letoniei, precum și cu 
miniştrii agriculturii din ţări-
le participante la eveniment. 
Potrivit declaraţiilor minis-

trului, cu omologul său leton 
a discutat despre promovarea 
vinurilor noastre la expoziţii-
le și evenimentele importan-
te din această ţară; iniţierea 
discuţiilor privind creșterea 
și diversifi carea exporturilor 
noastre de fructe și legume în 
Letonia; cooperarea între in-
stituţiile știinţifi co-didactice 
dintre cele două state. În 
cadrul întrevederii bilaterale 
cu prim-viceministrul agri-
culturii din Belarus, Leonid 
Marinici, s-a vorbit despre 
iniţierea negocierilor privind 
relansarea relaţiilor comer-
ciale în domeniul exportului 
de produselor alimentare de 
origine animală. 

În Letonia, ministrul a 
mai efectuat o vizită de stu-
diu la o fermă de vaci, care 
are la bază un fost colhoz 
leton cu 117 proprietari în 
anii 90, dar care în prezent 
are 19 proprietari de cote, 

cu un total de 1872 ha în 
administrare și 412 vaci 
mulgătoare. În timpul priva-
tizărilor, cu suportul servi-
ciilor de consultanţă rurală 
și agricolă a fost menţinută 
asociaţia și dezvoltată până 
la o cifră de afaceri anuală 
de 2 milioane de euro. Odată 
asociaţi, ei administrează 
o suprafaţă consolidată de 
terenuri, produc o cantitate 
de lapte care le permite, cu 
ajutorul cooperativelor din 
domeniu, să îl vândă la un 
preţ rezonabil la prelucrare 
(chiar și la export). „Sistemul 
leton de consultanţă agricolă 
și rurală este foarte dezvol-
tat și apreciat, fapt pentru 
care vom insista ca în cel 
mai scurt timp specialiștii 
din Republica Moldova să 
benefi cieze de training-uri în 
domeniu”, susţine Ion Sula. 

A.R. 

„VERNISAJUL VINULUI” LA CHIȘINĂU A AVUT SUCCES 
Peste o mie de oameni s-au famili-

arizat cu arta degustării celor mai bune 
vinuri ale sezonului, participând la al 
optulea „Vernisaj al Vinului”, desfăşu-
rat săptămâna trecută la Chișinău cu 
genericul „Buchet de primăvară”. La 
eveniment au fost prezentate peste 200 
denumiri de vinuri din partea a 30 de 
companii autohtone. Vernisajul a fost 
dedicat vinurilor albe şi roze, precum şi 

celor spumante. Oaspeţii evenimentului 
au avut ocazia să deguste vinuri şi să 
procure producţia care le-a plăcut. De 
asemenea, a fost organizat un tutorial 
pentru fotografi i ce doresc să  fotografi -
eze vinuri. 

Printre oaspeţii evenimentului au 
fost miniştri, businessmeni şi reprezen-
tanţi ai instituţiilor străine acreditate în 
Moldova. Ambasadorul SUA în Moldova, 

James Pettid, a apreciat înalt vinurile, 
spunând că au un gust interesant şi 
plăcut. Organizatorii evenimentului au 
menţionat că scopul vernisajului constă 
în promovarea vinurilor naţionale în 
rândul populaţiei. Vernisajul Vinului a 
fost organizat de Ofi ciul Naţional al Viei 
şi Vinului, Asociaţia Producătorilor şi 
Exportatorilor de Vinuri, precum şi de 
proiectul USAID CEED II. 
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UTIL

CUM SĂ ALEGI CORECT PEȘTELE

Mai târziu, horticultorul 
american Lynn Long, în 
cadrul unui interviu pentru 
portalul economic mold-
street.com, a vorbit despre 
piaţa de desfacere a fruc-
telor noastre. El consideră 
că pentru a supravieţui, 
fermierii moldoveni tre-
buie să se afi rme pe pieţe 
care nu fac uz de embargo. 
Lynn Long este profesor și 
consultant în producerea 
cireșelor din SUA. El și-a 
luat masteratul în patolo-
gia plantelor de la Univer-
sitatea de Stat din Washin-
gton și predă în prezent la 
Universitatea de Stat din 
Oregon, fi ind specializat în 
horticultura de extensiune 
pe fructe sâmburoase. În 
ultimii cinci ani, el a făcut 
câteva vizite în Moldova, 
pentru a susţine eforturi-
le agricultorilor locali de 
restabilire a producerii de 
cireșe. În toţi acești ani 
a organizat și moderat 
numeroase seminare și a 
participat la multe vizite 
în câmp, pentru ai ajuta pe 
benefi ciari să deprindă cele 
mai bune practici de admi-
nistrare a plantaţiilor. 

Potrivit lui Lynn Long, 
unul din scopurile pentru 

care vine în Moldova este 
de a-i ajuta pe fermierii lo-
cali să producă fructe de o 
calitate ce le-ar permite să 
exporte cireșele pe pieţele 
Europei Occidentale, Ori-
entului Mijlociu sau chiar 
Rusia, dacă doresc. Lynn 
Long consideră că produ-
cerea cireșelor de o calitate 
potrivită pentru export este 
posibilă, iar producătorii 
nu trebuie să uite că acesta 
este scopul. În timpul vizi-
tei lui în ţara noastră, el a 
observat la o parte dintre 
fermieri tendinţa de a evita 
tăierile în pomi, pe motiv 
că ele reduc volumul recol-
tei. Expertul consideră că 
anume refuzul de a efectua 
aceste tăieri reprezintă un 
fel de garanţie că fructele 
minuscule nu vor fi  expor-
tate nicăieri. Potrivit lui, 
mintea multora este blo-
cată încă, atunci când sunt 
demonstrate noi tehnici 
de lucru în livezi. „Ceea ce 
producătorii de cireșe tre-
buie să reţină este faptul 
că banii vin din recolte mo-
derate cu fructe de calitate 
și nu din cantităţi mari cu 
fructe mici. Pieţele interna-
ţionale, în special cele din 
Occident, solicită calitate. 

Fără aceasta, cererea pen-
tru cireșele moldovenești 
va rămâne limitată”, consi-
deră Lynn Long.  

CALITATEA VERSUS 
CANTITATEA 

Potrivit expertului, un 
alt domeniu care urmează 
a fi  dezvoltat în continuare 
este managementul post-
recoltare și procesarea 
fructelor. Prerăcirea ime-
diată a cireșelor după re-
coltare și păstrarea la rece 
în toată perioada până la 
piaţă este esenţială pentru 
a asigura produsului fi nit 
o valabilitate de durată pe 
rast . Fără respectarea aces-
tor condiţii, cireșele vor 
ajunge pe rast  într-o stare 
proastă, iar preţul plătit 
de cumpărător va direct 
proporţional cu starea 
fructului și producătorul 
riscă să piardă piaţa, consi-
deră Lynn Long. El susţine 
că unul din concurenţii 
Moldovei, Turcia, a înţeles 
acest lucru foarte bine și 
produce cireșe de calitate 
pentru export.  „Pentru 
a sparge gheaţa în calea 
exporturilor, moldovenii 

AMERICANII ÎI ÎNVAŢĂ 
PE MOLDOVENI SĂ CULTIVE CIREȘE 
De curând, Proiectul Competitivitatea Agricolă și Dezvoltarea Întreprinderilor 
(ACED) a organizat un seminar în domeniul producerii cireșilor cu participarea unor 
experţi americani. Seminarul a avut tematica „Managementul tăierii și întreţinerii 
pomilor de cireș în cultura intensivă”. În cadrul seminarului, expertul Lynn Long şi 
producătorul de cireșe Timothy Dahle din SUA au abordat subiecte cu privire la noi 
forme de coroană, sisteme de fertilizare a pomilor, irigare, soiuri și portaltoiuri.

trebuie să ofere produse 
de o calitate similară sau 
mai bună. Ei pot face acest 
lucru datorită varietăţii de 
soiuri crescute în prezent 
în Moldova. Turcia oferă 
un singur soi. Totodată, 
Moldova ar putea prelungi 
sezonul și livra cireșe de o 
calitate mai bună, dacă își 
vor pregăti temele pentru 
acasă”, susţine expertul.

De când vizitează R. 
Moldova, expertul a obser-
vat un progres semnifi cativ 
și o înţelegere mai bună a 
știinţei din spatele produ-
cerii fructelor sâmburoase. 
Producătorii au învăţat 
cum reacţionează un pom 
la diferite tipuri de tăiere și 
cum urmează a fi  efectuate 
tăierile pentru a obţine 
produse de calitate. Ei au 
studiat noile soiuri și com-
binaţiile de altoi care oferă 
cele mai bune rezultate în 

condiţiile Moldovei. În ulti-
mii cinci ani, au fost plan-
tate noi livezi, mari și mici. 
Există o succesiune lungă 
de decizii pe care trebuie să 
le ia producătorii de cireșe, 
însă majoritatea lor sunt 
puși pe calea ce duce spre 
succes. 

Pentru că nu dispune de 
timp sufi cient pentru a re-
lata producătorilor despre 
tot ce este necesar ca ei să 
cunoască, Lynn Long a ela-
borat anul trecut împreună 
cu un grup de specialiști 
moldoveni, un manual pen-
tru producătorii de cireșe. 
Potrivit expertului, Mol-
dova are un sol excelent și 
o tradiţie îndelungată în 
domeniul producerii fructe-
lor, iar fermierii moldoveni 
par a fi  deciși să cucerească 
pieţe noi, dacă vor exista 
oportunităţi ce le vor per-
mite acest lucru. 

Vă amintim aici, că 
ACED va organiza la fi nele 
lunii mai o vizită de studiu 
în Turcia pentru produ-
cătorii de cireșe. Vizita va 
avea tematica: „Tehnologii 
avansate de producere a 
cireșelor”. În cadrul vizitei 
de studiu vor fi  abordate o 
serie de subiecte de interes 
vital pentru prod ucătorii 
de cireșe autohtoni, prin-
cipalele fi ind schemele de 
plantare și tipuri de co-
roană, sisteme de cultură; 
particularităţi și procedee 
de tăiere; caracteristica 
soiurilor și portaltoaielor; 
managementul solului și 
fertilizarea plantaţiilor; 
protecţia integrată a plan-
telor; irigarea și conser-
varea apei; practicile de 
recoltare și post recoltare; 
practicile de ambalare și 
tipurile de ambalaj. 

A.R. 

Peştele este un aliment ne-
lipsit din alimentaţia noastră, 
însă pentru a evita problemele 
de sănătate este necesar să în-
văţăm să alegem corect peste-
le. Numai astfel ne vom putea 
bucura de proprietăţile sale 
nutritive. Peştele de apă dulce 
sau sărată şi fructele de mare 
sunt o sursă alimentară cu o 
valoare nutriţională excepţio-
nală. Agenţia Naţională pentru 
Siguranţa Alimentelor (ANSA) 
vine cu mai multe informaţii 
utile pentru consumatori. Po-
trivit unei informaţii parvenite 
de la Agenţie, peştele şi fruc-
tele de mare sunt alimente ex-
trem de perisabile, putându-se 
altera rapid, mai ales atunci 
când lanţul de frig nu este 
continuu. Grăsimea de peşte, 
mai ales cea a peştilor oceanici 
din ape reci, nepoluate este 
extrem de bogată în acidul 
gras esenţial omega 3, indis-
pensabil pentru funcţionarea 

fiecărei celule a corpului, cre-
ierului şi sistemului nervos şi 
important pentru sănătatea 
sistemului cardiovascular. 
Peştele este o sursă bună de 
vitamine liposolubile A, D şi 
de minerale (zinc, seleniu, iod, 
cupru). Aceleaşi caracteristici 
sunt prezente şi la fructele de 
mare. 

Peştele proaspăt se re-
cunoaşte senzorial după: 

Corp: fl exibil sau cu început 
de rigiditate, susţinut în mână, 
nu se îndoaie;

Ochi: limpezi, curaţi, bombaţi;
Gura: închisă;
Urechi: bine lipite de branhii;
Branhii: roşii, fără mucozităţi 

şi miros;

Mucus: fără miros, în cantita-
te mică, transparent;

Solzi: lucioşi şi bine fi xaţi pe 
corp;

Spinare: elastică, la apăsare 
cu degetul, urma dispare repede;

Anus: retractat, albicios, con-
cav;

Muşchi: bine ataşaţi de coloa-
na vertebrala şi de coaste

Peştele alterat se recu-
noaşte după:

Corp: cu semne de putrefac-
ţie, evidente, susţinut în mână, 
se îndoaie uşor;

Ochii: adanciţi în orbite, tul-
buri;

Gura: deschisă puternic;
Urechi: în poziţie uşor depăr-

tată de branhii;
Branhii: cu aspect murdar, cu 

mucozităţi, miros de putrefacţie;
Mucus: întunecat la culoare, 

abundent, miros dezagreabil;
Solzi: închişi la culoare, se 

desprind uşor de corp;

Spinare: neelastică, urma de-
getului nu dispare, moale;

Anus: proeminent, colorat în 
roşu murdar;

Muşchii: se detaşează uşor de 
pe coaste;

Peştii albaştri sunt extrem 
de valoroşi din punct de vedere 
nutriţional: scrumbia, tonul, 
sardina, heringul, stavridul etc. 
trebuie să îndeplinească aceleaşi 
condiţii, prospeţimea lor fi ind 
importantă. Cefalopodele (cara-
catiţa, sepia, calamarul) trebuie 
să aibă culoarea alb-sidefi e sau 
foarte închisă, miros proaspăt 
de alge marine şi rezistentă la 
extragerea tentaculelor. Crusta-
ceele (homar, crab, languste, cre-
vete) trebuie să aibă suprafaţa 
carapacei umeda şi strălucitoare, 
carne fără miros străin, cu miros 
proaspăt de alge marine, fără 
nisip, mucus sau alte materii 
străine. Scoicile trebuie să aibă 
carapacea închisă, fără mirosuri 
străine.
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SĂNĂTATE

Potrivit unui comunicat 
de presă al Centrului Na-
ţional de Sănătate Publică 
(CNSP), prevenirea bolilor 
transmisibile prin interme-
diul vaccinărilor reprezintă 
cea mai efi cientă investiţie 
în sănătatea publică și a fi -
ecărei persoane. Specialiștii 
susţin că benefi ciile vacci-
nării se extind de la sugar 
și adolescent până la adult 
și vârstnic, prin prevenirea 
unor boli ameninţătoare 
de viaţă, precum tubercu-
loza copilului, poliomielita, 
dist eria, tetanosul, tusea 
convulsivă, hepatita virală 
B, rujeola, gripa, pneumo-
nia și meningita cauzate 
de pneumococi și bacilii 
hemofi li, diareea cauzata de 
rotavirusuri, cancerul de col 
uterin şi cancerul hepatic. 
Prin imunizare anual la 
nivel global sunt prevenite 
în jur de 2-3 milioane de 
decese, milioane de cazuri 
de invaliditate și afecţiuni 
cronice care ar putea fi  ca o 
consecinţă a bolilor ce pot 
fi  prevenite prin vaccinări.

Medicii susţin că, în 
pofi da benefi ciilor vac-
cinărilor, actualmente o 
parte semnifi cativă de copii 
rămân în faţa pericolului 
bolii și morţii nefi ind vac-
cinaţi. Astfel, potrivit OMS, 
la nivel global în anul 2013 
circa 21,8 milioane de copii 
n-au fost vaccinaţi. Bolile 
care puteau fi  prevenite 
prin vaccinări au răpit viaţa 
a circa 1,5 milioane de co-

pii. În regiunea europeană a 
OMS, unde se atestă un ni-
vel de circa 90-95% de cu-
prindere cu vaccinări a co-
piilor, în afara programelor 
de vaccinare anual rămân 
peste un milion de copii. 
Astfel, are loc o creștere 
a numărului de bolnavi și 
decese, cauzate de afecţiuni 
ce ar putea fi  prevenite prin 
vaccinare. În anul 2013 în 
statele europene au fost 
înregistrate 33 cazuri de 
dist erie, 26 mii cazuri de 
rujeolă, 35 mii cazuri de 
oreion, 27 mii cazuri de 
tuse convulsivă, 103 cazuri 
de tetanos, 39 mii cazuri 
de rubeolă și 49 cazuri de 
rubeolă congenitală,  care 
puteau fi  prevenite prin 
vaccinări.

ÎN MOLDOVA SCADE 
NUMĂRUL COPIILOR 
VACCINAŢI

În Republica Moldova, 
susţin autorităţile, în ul-
timii ani au fost obţinute 
succese bune în prevenirea 
bolilor transmisibile prin 
vaccinări. În cadrul unui 
Club de Presă organizat 
în săptămâna Imunizării, 
specialiștii moldoveni au 
declarat că din anul 1993 
în ţară nu au mai fost 
înregistrate cazuri de poli-
omielită. În ultimii 10 ani 
au fost înregistrate doar 3 
cazuri de tetanos la per-

soane nevaccinate, iar din 
anul 2003 nu au mai fost 
cazuri de dist erie. În anii 
2008-2011 nu au fost ca-
zuri de rujeolă şi doar 4 de 
rubeolă. Pe parcursul anilor 
2012-2014, fi ind aduse din 
ţările vecine, cazurile de 
rujeolă și rubeolă au fost  
localizate şi nu au căpătat 
răspândire epidemică. Me-
dicii moldoveni susţin că 
datorită imunizărilor s-a 
redus de cca. 80 de ori mor-
biditatea prin tusea con-
vulsivă şi oreion şi de 40 de 
ori prin hepatită virală B. 
Introducerea din anul 2012 
a vaccinării contra infecţiei 
cu rotavirusuri, a contribuit 
la diminuarea de 2,7 ori a 
morbidităţii prin această 
infecţie: de la 782 cazuri la 
297 cazuri în a. 2014.

Specialiștii remarcă 
însă faptul că, în pofi da 
diminuării considerabile a 
numărului cazurilor de boli 
și decese datorită imuniză-
rilor şi toate eforturile pro 
vaccinare, interesul popu-
laţiei și a multor lucrători 
medicali pentru vaccinare 
este în continuă scădere. 
Ei argumentează această 
situaţie prin faptul că în 
ultimii ani atât publicul, 
cât și lucrătorii medicali, 
nu se mai confruntă cu 
așa maladii grave precum 
poliomielita, tetanosul, 
rujeola, dist eria, hepatita 
virală B și consecinţele lor. 
Însă astfel crește numărul 
refuzurilor și omiterilor 

medicale neargumentate 
de la vaccinare, ce duce 
la diminuarea cuprinderii 
cu vaccinări și sporire a 
riscului de a face copiii 
vulnerabili la boli care pot 
fi  prevenite prin vaccinuri, 
reapariţiei epidemiilor. Po-
trivit specialiștilor, în anul 
2014 un număr de 12.710 
copii, cu vârsta sub 5 ani, 
nu erau protejaţi contra 
poliomielitei.  Din cauza 
diminuării nivelului cuprin-
derii cu vaccinări, numărul 
bolnavilor prin tusea con-
vulsivă a crescut de la 31 în 
a. 2010 până la 188 în anul 
2014. Dintre bolnavii prin 
tusea convulsivă circa 80% 
n-au fost vaccinaţi contra 
acestei infecţii. 

Specialiștii îndeamnă 
populaţia să atragă mai 
puţină atenţie la miturile 
legate de reacţiile adverse 
după vaccinare, dar să se 
informeze mai mult pri-

vind benefi ciile vaccinării. 
Experţii susţin că, înainte 
de vaccinarea copiilor, este 
foarte important ca medicii 
de familie să le explice pă-
rinţilor benefi ciile și riscu-
rile administrării sau nead-
ministrării acestora, micuţii 
să fi e pregătiţi corespun-
zător pentru imunizare și 
să fi e consultaţi de medic 
înainte de administrarea 
unui vaccin.

Calitatea și siguranţa 
vaccinurilor este verifi cată 
continuu, pentru imunizare 
se procură doar vaccinuri 
precalifi cate și înregistrate 
în modul stabilit de către 
OMS. Vaccinurile se păs-
trează în camere frigorifere 
şi congelatoare speciale cu 
sisteme triple de control a 
temperaturii cu înregistrare 
permanentă. Pe tot parcur-
sul transportării şi păstrării 
vaccinurilor se monito-
rizează temperatura și 

condiţiile de transportare. 
Vaccinările se efectuează în 
cabinete specializate sau în 
sălile de proceduri medicale 
cu respectarea regulilor 
necesare. Toate persoanele 
sunt examinate medical 
înainte de vaccinare și se 
monitorizează în perioada 
postvaccinală. 

R. Moldova s-a alăturat 
Planului de acţiuni privind 
vaccinările până în anul 
2020, aprobat în mai 2012 
la Asambleea Mondială a 
Sănătăţii, cu recunoaşterea 
imunizării în calitate de 
drept de bază al omului la 
sănătate, ca o responsabi-
litate a fi ecărei persoane, 
a comunităţii şi guvernării 
pentru a oferi tuturor per-
soanelor, și prioritar copiilor, 
posibilitatea unei dezvoltări 
armonioase şi realizării de-
pline a potenţialului.

A.R. 

„Prevenţie. Protecţie. Imunizare.” – a fost sloganul din acest an al Săptămânii 
Europene a Imunizării, care s-a desfăşurat în perioada 20-25 aprilie. Este a 10 
oară când în statele din regiunea europeană a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii 
(OMS) este marcată o Săptămână a Imunizării. În această perioadă, inclusiv în 
R. Moldova au loc un șir de activităţi pentru a atrage atenţia asupra importanţei 
vaccinării. Scopul acestui eveniment, spun autorităţile, este promovarea ideii 
necesităţii imunizării fi ecărui copil și adult pentru prevenirea apariţiei unor boli 
infecţioase grave şi protejarea vieţii. 

LOBODA VERDE ŞI BENEFICIILE EI MIRACULOASE
Nu se cunoaşte cu exactitatea originea 
acestei plante, dar poate fi  întâlnită 
undeva între Europa şi Asia. Loboda 
sălbatică a fost folosită încă din anti-
chitate. De această planta se bucurau 
grecii, romanii dar şi dacii, din a căror 
bucătărie, loboda era nelipsită. Loboda 
s-a adaptat uşor condiţiilor climaterice 
din Europa, reuşind să se extindă şi să 
fi e cultivată cu mai bine de 4000 de 
ani în urmă. Planta conţine, pe lângă 
glucide şi proteine, săruri minerale (po-
tasiu, fosfor, calciu), şi acid oxalic liber, 
celuloză, substanţe minerale, pigmenţi 
clorofi lieni şi carotenoizi. 

BENEFICIILE CONSUMULUI DE LOBODĂ: 
 previne şi înlătură astenia de pri-

mavară;
 reduce şansele de constipaţie;
 reduce problemele gastrointestinale 

mai grave, precum ulcerele gastrice 
sau chiar cancerul de colon;

 stimulează urinarea;
 ajută la detoxifi erea generală a orga-

nismului;
 ajută la purifi carea rinichilor;
 elimină rapid toxinele, excesul de 

săruri, apă sau chiar grăsime din or-
ganism;

 benefi c pentru sănătatea vezicii biliare;
 ajută la reglarea hormonală;
 stimulează crearea celulelor roşii în 

sânge;

 ajută circulaţia şi oxigenarea ţesutu-
rilor şi a organelor;

 produce o regenera re celulară şi o 
vindecare a organismului mai rapide; 

 benefi că în tratamentul împotriva 
icterului;

 sub formă de cataplasmă, ajută la 
vindecarea bubelor şi a rănilor;

 reduce riscul de accident vascular;
 poate preveni cancerul şi poate neu-

traliza radicalii liberi;
 tratează tusea, gâtul infl amat şi guta;
 încetineşte procesul de îmbătrânire;
 ajută la menţinerea sănătăţii ochilor;
 ajută la prevenirea unor mutaţii celu-

lare care pot cauza anumite tipuri de 
cancer;

 previne formarea de cheaguri de sânge.
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tural este folosit, și nicioda-
tă într-o cantitate mai mare 
de 30 de kilograme azot/
hectar. 

Agricultura tradiţio-
nală practicată la nivelul 
pajiștilor de mare valoare 
naturală include metode 

manuale și non-invazive de 
cultivare, tăiere și stocare 
a fânului. Flora și fauna 
prosperă în astfel de condi-
ţii, nemaifi ind ameninţate 
de utilaje grele, utilizarea 
pesticidelor sau de practici 
care conduc la pierderea 

sau afectarea habitatului 
animalelor care trăiesc aici. 

Plăţile de agro-mediu le 
oferă benefi ciarilor posibili-
tatea dezvoltării rurale du-
rabile. Mii de administratori 
de terenuri din Europa com-
bină angajamente de agro-

mediu cu întreprinderile 
din mediul rural active în 
turism, cum ar fi  cele axate 
pe obţinerea de produse 
locale. Menţinerea practi-
cilor agricole tradiţionale 
i-a adus plusvaloare fermei 
brașovene și stau la baza di-
versifi cării turismului rural 
și a producţiei de carne și 
produse lactate tradiţionale. 
Astfel, de-a lungul timpu-
lui, familia Bangala s-a 
orientat și spre piaţa pro-
duselor tradiţionale, având 
în prezent 20 de produse 
atestate ca tradiţionale: 
pastramă de oaie, cârnaţi 
afumaţi, brânză cu busuioc, 
ardei, chimen, boia, urdă 
cu mărar, pătrunjel, mentă, 
brânză de burduf în coajă 
de brad etc. Acestea sunt 
comercializate în special în 
cadrul târgurilor și expozi-
ţiilor cu profi l agricol sau 
în pieţele special amenaja-
te pentru vânzarea produ-
selor tradiţionale. 

BANI EUROPENI PENTRU CONSERVAREA NATURII

Mai multe sticle de șampanie franţu-
zească veche de 170 de ani și descoperite pe 
o epavă din Marea Baltică în 2010, au fost 
gustate și analizate de cercetători care au 
considerat că băutura s-a păstrat în condiţii 
perfecte. Scafandrii au găsit cele 168 de 
sticle de șampanie în timp ce explorau niște 
epave din Marea Baltică. Când au gustat 
băutura, aceștia și-a dat seama că vinul are 
peste 100 de ani. Studiul despre șampania 
găsită pe fundul mării a fost publicat în 
urmă cu câteva zile, iar specialiștii au ana-
lizat compușii chimici din băutura care a 
îmbătrânit la adâncime și i-au comparat cu 
cei din șampaniile din zilele noastre. 

„Surprinzător, am constatat că acești 
compuși chimici din șampania veche de 170 
de ani sunt asemănători cu cei din șampaniile 
moderne, dar sunt câteva diferenţe notabile”, a 
precizat unul dintre cercetători. Potrivit anali-
zei, șampania de 170 de ani conţine mult mai 
mult zahăr decât cea produsă în prezent. Con-
ţinutul ridicat de zahăr ţine de gusturile oa-
menilor care trăiau în urmă cu aproape două 

secole, explică specialiștii. În plus, șampania 
veche conţine concentraţii mai mari din anu-
mite minerale, precum fi er, cupru sau sare de 
masă, decât șampania modernă. 

Conţinutul ridicat de fi er este dat, cel 
mai probabil, de vasele în care era depozitat 
vinul, care erau făcute din metal, susţin 
cercetătorii, iar conţinutul de cupru este dat 
de utilizarea sulfatului de cupru ca agent 
antifungic, care era pulverizat pe struguri. 
Această șampanie îmbuteliată se numără 
printre cele mai vechi gustate și analizate 
vreodată. Sticlele de  Veuve Clicquot-Ponsar-
din, Heidsieck și Juglar, conform dopurilor, 
au fost descoperite la o adâncime de 50 de 
metri pe fundul mării. 

ȘAMPANIE VECHE DE 170 DE ANI, 
PERFECT CONSERVATĂ

O familie din comuna Fundata, Brașov, România 
a obţinut fi nanţare nerambursabilă în valoarea de 
3.380 euro/an, pentru conservarea naturii, mediu și 
gestionarea durabilă a resurselor și utilizarea dura-
bilă a terenurilor agricole. Banii au fost obţinuţi prin 
Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) – 
Axa 2, Măsura 214 – „Plăţi de agro-mediu”. 

Daniela Ba ngala, soţul 
ei și cei doi copii ai lor în-
grijesc o fermă de 300 de 
oi, 40 de vaci cu lapte, 80 
de hectare de pășune și 20 
de hectare de fâneaţă, în 
comuna brașoveană Fun-
data. Pajiștile și pășunile 
din judeţul Brașov, ca și 
cele deţinute de familia 
Bangala, sunt considerate 
unele dintre cele mai bo-
gate în biodiversitate din 
Europa. Ele sunt eligibile 
pentru schema de agro-
mediu a PNDR, care are ca 
scop menţinerea și îmbu-
nătăţirea caracteristicilor 
pajiștilor de înaltă valoare 
naturală.

Pentru terenul înscris 
la această măsură, familia 
primește 3.380 euro/an. La 
această sumă se adaugă 
subvenţiile pentru animale 
și pentru restul pășunilor 
afl ate în folosinţă. Benefi -
ciarii acestui proiect s-au 
angajat să respecte un 
plan de management de 
mediu pe cinci ani, evitând 
folosirea îngrășămintelor 
chimice pe pajiști. Aratul și 
reînsămânţarea pășunilor 
nu sunt posibile în temeiul 
contractului de agro-mediu, 
potrivit datelor publicate 
de Reţeaua Naţională de 
Dezvoltare Rurală. Numai 
îngrășământul organic na-

Bacteria Xylella fastidiosa, care distruge 
măslinii, a fost descoperită lângă Paris, în 
cea mai mare piaţă din Franţa – Marché 
de Rungis. Bacteria a fost găsită într-una 
din pepinierele de arbori de cafea aduși din 
America Centrală, prin Olanda. Ministerul 
francez al agriculturii investighează acum 
să afl e dacă există vreun risc de infecţie 
pentru alte plante. 

În Italia, bacteria a ajuns în 2013, odată 
cu arborii de cafea din Costa Rica, iar de 
atunci a ucis mii de măslini vechi de secole. 
Cea mai afectată a fost regiunea Puglia. Te-
mându-se de contaminarea culturilor sale, 
Franţa a introdus la începutul lunii aprilie 
embargou pe toate plantele din sudul Italiei. 

Acum, Paris cere Bruxellesului elaborarea 
unor măsuri europene comune pentru a pre-
veni răspândirea Xylella fastidiosa. Decizia 
ar trebui să fi e luată în curând, la o reuniune 
a Comisiei pentru Protecţia Plantelor.

ÎN FRANŢA O BACTERIE 
A DISTRUS MII DE MĂSLINI 

ÎN JAPONIA A FOST CREATĂ PLANTA 
CARE PRODUCE PLASTIC 

Conform celor mai noi 
cercetări nipone, materialele 
plastice vor putea fi  recol-
tate din plantaţii agricole. 
Cercetătorii din Tokyo au 
restabilit limitele bioștiinţei. 
Ei au creat microorganis-
me care pot genera o serie 
de substanţe efi ciente în 
reproducerea sintetică a 
unor materiale. Un grup de 
oameni de știinţă conduși 
de Seiichi Taguchi, profesor 
de biotehnică la Universi-
tatea Hokkaido, a creat o 
plantă care poate transfor-
ma dioxidul de carbon, gaz 
cu efect de seră, în plastic. 
Echipa a lucrat pentru acest 
proiect în special cu ingine-
rii Toyota Motors. Oamenii 
de știinţă au găsit o nouă 
modalitate de polimerizare 

a acidului lactic pentru a-l 
transforma în acid polilac-
tic, o substanţă plastică. 
Până acum, acidul polilactic 
putea fi  obţinut doar prin 
sinteză chimică. Conform 
cercetării, materialele plas-
tic vor putea fi  recoltate din 
plantaţii agricole, conform 
Asia Review. Oamenii de 
știinţă se așteaptă ca bio-

logia sintetică să producă 
proteine cu funcţii îmbună-
tăţite. De asemenea, noile 
cercetări ar putea fi  utilizate 
și în scopuri militare și ata-
curi teroriste. Plantele ar 
putea fi  folosite și la crearea 
de noi microorganisme pa-
togene cu caracteristici toxi-
ce ar putea reprezenta arme 
periculoase.

Un caviar de culoare 
albă amestecat cu particule 
fi ne de aur de 22 de carate 
este cel mai scump aliment 
din lume. El poate fi  găsit în 
doar câteva restaurante ex-
clusiviste din lume. Cunos-
cut sub numele de „aur alb“, 
cel mai scump aliment de 
pe planetă, poate fi  savurat 
doar de către oamenii foar-
te bogaţi. Un kilogram din 
acest preparat costă nici mai 
mult, nici mai puţin decât 
100.000 de euro. 

El este creaţia unui pisci-
cultor austriac, Walter Gruell 
(51 de ani) şi a fi ului său, 

Patrick. Caviarul alb provine 
de la o specie rară de sturi-
oni albinoşi, iar cei care l-au 
încercat spun că are un gust 
mai bun decât cel de culoare 
neagră. Pentru a obţine un 
kilogram de „aur alb“ sunt 

necesare cinci kilograme de 
caviar alb, pentru că acesta 
este deshidratat printr-o pro-
cedură specială. Producătorii 
celui mai scump aliment din 
lume spun că gustul caviaru-
lui alb din Austria este mai 
bun datorită apelor nepolu-
ate în care trăiesc sturionii. 
Caviarul alb deshidratat este 
apoi „amestecat cu aur de 22 
de carate, care în cantităţi 
mici are efecte benefi ce asu-
pra imunităţii oamenilor” , a 
explicat Patrick.  Preparatul 
de lux poate fi  servit în câte-
va restaurante exclusiviste 
din lume.

CAVIARUL ALB CU AUR, 
CEL MAI SCUMP ALIMENT DIN LUME
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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      23.04.2015

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  -  -   - 50.00 55.00 55.00 53.00 53.00 53.00 65.00 65.00 65.00 40.00 45.00 45.00
Cartofi 1.00 3.00 1.00 0.80 4.50 1.00 2.00 6.50 3.00 1.90 6.00 4.00 3.00 5.00 4.00
Cartofi  timpurii  -  -  - - - - 30.00 30.00 30.00 - - -  -  -  - 
Castraveţi 28.00 28.00 28.00 23.00 24.00 24.00 16.00 16.00 16.00 35.00 48.00 45.00 28.00 30.00 30.00
Ceapă galbenă 4.00 5.00 5.00 2.50 5.00 2.50 2.00 6.00 6.00 3.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00
Ceapă roşie  -  -   - 6.00 6.00 6.00 - - - - - -  -  -  - 
Ceapă verde (cozi)  -  -   - - - - 8.00 8.00 8.00 - - -  -  -  - 
Ciuperci Păstrăv/Veşenca  -  -  - - - - - - - 35.00 35.00 35.00  -  -  - 
Ciuperci Shampinion  -  -   - - - - 30.00 30.00 30.00 35.00 40.00 40.00 30.00 32.00 30.00
Dovlecei  -  -  - 30.00 30.00 30.00 24.00 24.00 24.00 - - -  -  - 
Morcov 8.50 8.50 8.50 5.00 8.00 5.00 9.00 10.00 9.00 7.00 10.00 10.00 6.00 6.00 6.00
Pătrunjel  -  -  - - - - 70.00 70.00 70.00 - - -  -  -  - 
Ridiche de lună 17.00 17.00 17.00 10.00 15.00 10.00 15.00 15.00 15.00 15.00 18.00 15.00 12.00 12.00 12.00
Roşii de seră 32.00 42.00 32.00 26.00 48.00 30.00 33.00 33.00 33.00 30.00 40.00 35.00 30.00 32.00 30.00
Salată  -  -  - - - - 70.00 70.00 70.00 - - -  -  -  - 
Sfeclă de masă 3.50 3.50 3.50 3.00 3.50 3.00 4.00 4.50 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
Usturoi  -  -  - - - - 40.00 45.00 40.00 30.00 35.00 35.00  -  -  - 
Varză 13.00 13.00 13.00 10.00 12.00 12.00 8.00 8.00 8.00 8.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00
Varză timpurie 22.00 22.00 22.00 16.00 18.00 18.00 20.00 20.00 20.00 23.00 25.00 25.00 20.00 20.00 20.00
Varză broccoli  -  -  - - - - 43.00 43.00 43.00 - - -  -  -  - 
Varză conopidă  -  -   - - - - 38.00 38.00 38.00 45.00 45.00 45.00  -  -  - 
Varză de pechin  -  -  - 19.00 19.00 19.00 18.00 20.00 18.00 25.00 25.00 25.00  -  -  - 
Varză roşie  -  -  - - - - 9.00 9.00 9.00 - - -  -  -  - 
Vinete  -  -   - - - - 36.00 36.00 36.00 - - -  -  -  - 

FRUCTE
Banane  -  -   - - - - 25.00 25.00 25.00  -  -  - 23.00 25.00 23.00
Căpşune  -  -  - - - - 45.00 45.00 45.00 - - -  -  -  - 
Grepfrut  -  -   - 21.00 21.00 21.00 19.00 20.00 19.00 - - -  -  -  - 
Lămâi  -  -   - 25.00 25.00 25.00 22.00 25.00 22.00 - - - 25.00 25.00 25.00
Mandarine  -  -  - 22.00 26.00 22.00 20.00 21.00 20.00 - - -  -  -  - 
Mere 8.00 16.00 8.00 3.50 6.00 3.50 5.00 6.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 6.00 5.00
Mere Golden 8.00 8.00 8.00 4.00 6.50 5.50 13.00 13.00 13.00 7.00 15.00 10.00 9.00 10.00 10.00
Mere Idared 6.00 8.00 6.00 3.00 4.50 3.50 10.00 10.00 10.00 6.00 7.00 7.00 8.00 10.00 9.00
Mere Richard 16.00 16.00 16.00 - - - - - - 10.00 20.00 15.00  -  -  - 
Miez de nucă  -  -  - - - - - - - 70.00 140.00 135.00  -  -  - 
Pere  -  -   - - - - 32.00 32.00 32.00 - - -  -  -  - 
Piersici  -  -  - - - - - - - - - -  -  -  - 
Portocale  -  -   - 18.00 22.00 22.00 16.00 21.00 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 16 - 29 aprilie 2015

OFERTE 
Produs / Serviciu Preţ Cantitate Contacte 

Lăzi din plastic  10 000 unităţi 069151125;  info@tara.md 

Curcani 30 unităţi 
s. Chetrosu, r. Drochia;  
025255489; Email: fortuna@
rambler.ru 

Z ahăr 
s. Antoneuca; 025227032; 
Email: susanas@mail.ru 

Scroafe însămânţate Durok 
cu Durok, Landrace cu 
Durok, a câte 80-120 kg 
unitatea

SERGIO JCM SRL
068119714

Purcei de rasele Petrain 
și Landrace a câte 70 kg 
unitatea

SERGIO JCM SRL
068119714

Porci, masă vie MIHAI FEODORA PF
069039891

Cuşti de fi er cu patru locuri, 
pentru iepuri

025222009
CEBOTARI VICTOR PF

Mini-moară pentru 
mărunţirea a 1,5 tone pe oră

GASNAŞ IURIE PF
025237000

Seminţe de porumb
C.A.P. CÎMPIA PELINIŢEI
025258230
069663359, 069122249

Stropitoare pentru livadă, de 
mâna a doua

SRL NEVAŢ-ANTONEUCA
025227032
060006888

Răsad de castraveţi, de 
 de roşii lunguieţe de 
culoarea roşie, de roșii 
rotunde, de ardei

GT DARII VEACESLAV
025254193
068131804

Stupi de albine, de mâna a 
doua, cu două etaje, familii 
de albine

ŢURCANU VASILIŢA PF
025241251

Seminţe de porumb, Ondina, 
semitardiv. Producător 
Syngenta

„ICS HELIAN AGRO 
CEREALE” SRL
060006888;
078012222;
025227032

Usturoi
FORTUNA LILIAN PF
025255489
069792045

Ulei rafi nat in butelii de cite 
5 litri

GT MARIA DARII
0 251 27032

Tractor T-150
SRL “NEVAŢ ANTONEUCA”
060006888

Grâu
SRL NEVAŢ ANTONEUCA
060006888

Seminţe de fl oarea soarelui
GT VALENTIN CANTEMIR
060520206

Peliculă pentru sere 0 MDL 0 kg 
str. Calea Orheiului 125/1; 
068686846; Email: 
liliana@rultehcom.com 

CERERI 
Produs / Serviciu Preţ Cantitate Contacte 

Cumpăr fl oarea soarelui 50 t 

r. Floresti, s. Bahrinesti; 
078390676; 
Email: vitafl orgrup@yahoo.
com 

A N U N Ţ
Vindem RĂSAD DE  TOMATE,  CASTRAVEŢI, ARDEI DULCI, GOGOȘARI, VINETE, VARZĂ, 

HARBUJI, ZĂMOȘI și altele, pentru plantarea lor în sol protejat  și în câmp deschis.
Adresa noastră: OSEMAS  SRL,  

s. Ratuș, r. Criuleni, Rep. Moldova, 
tel: 0248 35342, 069241737 
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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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