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Ziua de 27 mai 2015 va aduna în centrul capitalei mii de agricultori. Organizaţiile reprezentative ale
agricultorilor se pregătesc intens de mitingul preconizat pentru această zi. După două runde de proteste,
din 27 martie și 15 aprilie, când mii de agricultori au ieșit cu tehnica agricolă pe marginea drumurilor,
ba chiar blocându-le în unele zone, urmează a treia etapă a protestelor, cea mai mare, care se va încununa cu un miting de amploare pe Piaţa Marii Adunări Naţionale (PMAN) din Chișinău.
Prin acţiunile lor de protest agricultorii și-au reconfirmat poziţia
faţă de problemele cu care se confruntă de mai mult timp sectorul
agrar al ţării. Problemele sunt de
mult timp, susţin ei, și nu au fost
soluţionate de guvernările precedente, dar nici guvernarea actuală
nu se grăbește să o facă. Încercările
anterioare de a soluţiona problemele respective la masa discuţiilor, nu
s-au soldat cu rezultate concrete.
După ultima rundă de proteste, din
15 aprilie, nu au mai avut loc negocieri între autorităţi și agricultori
cu privire la cerinţele stringente pe
care le au aceștia. Au fost doar câ-

teva întruniri pentru a dezbate Regulamentul de Subvenţionare între
reprezentanţii Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA)
și ai organizaţiilor de agricultori.
Examinarea proiectului Regulamentului nu a trecut fără dispute aprinse între fermieri şi reprezentanţii
MAIA. Fermierii din nou și-au exprimat nedumerirea referitor la faptul
că autorităţile nu pot găsi banii necesari pentru agricultură. Amintim
în acest context că solicitarea cea
mai importantă a agricultorilor este
mărirea Fondului de Subvenţionare
până la 1 mlrd 200 mln lei.
Agricultorii mai solicită păstra-

rea cotei TVA de 8 % la toată producţia agricolă. Promovarea și adoptarea în Parlament a modificărilor la
Legea cu privire la piaţa produselor
petroliere este o necesitate stringentă, spun fermierii. În ce privește
creditul polonez, ei își doresc ca
dobânda să nu fie mai mare de 1
%, valoarea proiectelor finanţate să
înceapă de la 50000 Euro și să fie
modificată componenţa Consiliului
de Observatori, prin introducerea a
cel puţin trei membri reprezentanţi
ai asociaţiilor fermierilor și producătorilor agricoli.
Continuare în pagina 2

Vă puteţi abona la ziarul nostru
la toate oficiile poştale din ţară
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PREGĂTIRILE PENTRU PROTESTELE DIN 27 MAI
SUNT ÎN DESFĂȘURARE

Sfârşit.
Început în pag. 1
Alte solicitări vizează
asigurarea creditării în
agricultură la dobânzi mici
și achitarea în regim de
urgenţă a datoriilor acumulate de către stat faţă
de agricultori în a. 2014 la
plata subvenţiilor și compensaţiilor pentru strugurii și merele livrate la procesare și pierderilor suportate în urma îngheţurilor
din luna octombrie anul
trecut. Ultima cerinţă a lor
se referă la rambursarea
urgentă a mijloacelor financiare alocate de către
Banca Naţională băncilor
comerciale jefuite.

MINISTERUL
SUSŢINE,
DAR NU ARE BANI
Ion Sula, ministrul
agriculturii susţine că în
contextul economic actual, cerinţele fermierilor
nu pot fi soluţionate pe
deplin. „Să ne axăm pe

posibilităţile pe care le are
astăzi bugetul. O parte din
cerinţe rămâne să le rezolvăm într-o perioadă mai
lungă de timp și mă refer
deja la anul 2016”. Întrun comunicat de presă
difuzat de MAIA se spune
că instituţia susţine revendicările fermierilor privind necesitatea majorării
Fondului de subvenţionare
pentru anul 2015, însă în
contextul situaţiei economice incerte din regiune,
Guvernul a acordat suma
maximal posibilă la acest
moment.
Potrivit MAIA, suplimentarea posibilităţilor de
finanţare este tema dialogului actual între Ministerul Agriculturii, Guvern
şi Banca Mondială, Banca
Europeană de Investiţii,
Guvernul României, Guvernul Poloniei şi Comisia
Europeană. Astfel, MAIA
ar fi solicitat Ministerului
Finanţelor să transfere ultima tranşă a Programului
de Suport Bugetar ESRA
(Dezvoltarea Economică
a Zonelor Rurale) către
Fondul de Subvenţionare,

ceea ce ar majora suma
curentă.
Cu referire la solicitarea privind achitarea urgentă a datoriilor acumulate de către stat faţă de
agricultori în anul 2014,
în comunicat se menţionează că în prezent MAIA
și AIPA se află în proces de
negociere cu agricultorii
pe marginea Regulamentului de Subvenţionare
pentru anul 2015, iar
Hotărârea de Guvern va

fi prezentată Guvernului
spre examinare, după care,
AIPA va avea ca prioritate
achitarea datoriilor, apoi
va primi dosare noi de finanţare.
În ce privește preţurile
excesive la carburanţii utilizaţi la lucrările agricole,
Ministerul subliniază că,
la moment se discută atât
cu producătorii agricoli,
cât şi cu partenerii de
dezvoltare, iar o decizie
acceptabilă pentru factorii

vizaţi se impune în termene restrânse. Ministerul
Economiei a informat
reprezentanţii fermierilor
despre faptul că, aplicarea
unui regim facilitar pentru
achiziţionarea motorinei
destinate agriculturii poate crea inechitate în raport
cu alte activităţi economice, în timp ce Ministerul
Agriculturii confirmă existenţa unor astfel de practici și mecanisme, inclusiv
în statele Uniunii Europene, doar că, în aceste
cazuri se impun cheltuieli
suplimentare considerabile, existând riscuri majore
de corupţie în evidenţa
utilizării carburanţilor.
Referitor la creditul
polonez reprezentanţii
MAIA susţin că au propus o rată a dobânzii în
mărime de 1,5%, însă la
insistenţa Ministerului
Finanţelor a fost stabilită
mărimea de 2%. Potrivit
comunicatului de presă,

Implementarea programului Compact 2 este amânată de Guvernul
american din cauza nivelului înalt al corupţiei din ţara noastră. Astfel, după ce primul proiect de acest gen va fi finalizat, în luna septembrie a acestui an, Guvernul va trebui să întreprindă măsuri care
să reducă nivelul corupţiei și ar permite acordarea de noi fonduri. În
cadrul primului program desfășurat în anii 2010-2015, ţării noastre
i-au fost acordate 262 de milioane dolari.

Organizaţiile regionale ale Federaţiei AGROinform:
Nisporeni (264) 2 38 57
Orhei (235) 2 49 55
Peresecina (235) 47 2 67
Râşcani (256) 2 45 84
Ungheni (236) 2 34 55
Cahul (299) 2 14 13
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COMPACT 2 
AMÂNAT DIN CAUZA CORUPŢIEI

Federaţia Naţională a Agricultorilor din Moldova AGROinform
Bd. Ştefan cel Mare 123V
MD – 2004, Chişinău, Moldova
Tel (+373 22) 23 56 01, fax (+373 22) 23 78 30
Cantemir (273) 2 28 53
Drochia (252) 2 70 32
Edineţ (246) 2 43 84
Făleşti (259) 2 29 51
Glodeni (249) 2 40 69
Hânceşti (269) 2 34 08

în prezent agricultorii din
Republica Moldova pot
beneficia de granturi și
credite preferenţiale, prin
implementarea mai multor programe de asistenţă
externă. Totuși, menţionăm, că aceste programe
sunt de fapt credite, iar
cea mai mare parte din
agricultori, în criza actuală, nu întrunesc condiţiile
necesare de a beneficia de
aceste programe.
Toate aceste explicaţii
care vin din partea autorităţilor nu îi convinge pe
agricultori. Ei spun că vor
veni la Chişinău cu familiile şi angajaţii lor. Situaţia
complicată în care s-au
pomenit îi face să continue mai departe protestele
fiindcă nu au cu ce ieși în
câmp. Ei consideră că majoritatea cerinţelor lor pot
fi rezolvate, dacă ar exista
mai multă dorinţă.

„Indicatorul corupţiei nu a
permis ca Republica Moldova să
fie eligibilă pentru un al doilea
program Compact. Astfel, în cadrul
întrunirilor guvernamentale cu
reprezentanţii SUA, s-a atras atenţia Republicii Moldova ce trebuie
realizat în aspectul combaterii
corupţiei, în domeniul justiţiei și
organelor de drept. În acest sens
Guvernul trebuie să demonstreze pe parcursul anului curent că
s-au realizat măsurile respective
și indicatorul de performanţă în
controlul corupţiei este la nivelul
permisibil pentru accesarea fondurilor Compact. Corporaţia Provocările Mileniului nu acordă mijloace

financiare dacă ţara are carenţe la
indicatorul corupţie. La indicatori
ce ţin de buna guvernare, transparenţă, libertăţile economice noi nu
am avut probleme. Cel mai critic
indicator este controlul corupţiei
aici au atras atenţia Guvernului
donatorii, ţările europene și alţi
parteneri de dezvoltare,” a declarat
Valentina Badrajan, directorul executiv al Fondului Provocările Mileniului Moldova. În ceea ce privește
implementarea programului Compact Republica Moldova a obţinut
rezultate foarte bune. „Un indicator
cu care putem să ne mândrim,
când se va acordă un al doilea program Compact, ţine cont de imple-

mentarea primului program. Din
cele peste 20 de ţări în care este
implementat acest program, Republica Moldova este considerată cel
mai de succes program Compact.
Noi suntem apreciaţi ca ţara cu cel
mai mare succes în implementarea
programului Compact, graţie respectării principiului transparenţei,
responsabilităţii, utilizarea mijloacelor după destinaţie și lipsa realocărilor de fonduri sau revederea
proiectelor,” susţine V. Badrajan.
Următoarea decizie în privinţa continuării programului Compact va
fi luată în decembrie 2015. Dintre
ţările unde a fost implementat programul Compact doar în Georgia
acesta a fost implementat fără nici
o pauză, iar Mongolia a continuat
după doi ani. Programul Compact
expiră în Republica Moldova la 1
septembrie 2015. Proiectele realizate în cadrul Programului au
scopul să contribuie la creșterea
veniturilor populaţiei din Moldova,
reabilitarea drumurilor, renovarea
sistemelor de irigare şi stimularea
trecerii la o agricultură performantă. Principalele activităţi stabilite
în cadrul acestui program sunt îndreptate spre finalizarea lucrărilor
de reabilitare mai multor sisteme
de irigare, reabilitarea a 127,7 de
kilometri de drumuri naţionale,
acordarea asistenţei pentru îmbunătăţirea managementului resurselor de apă şi accesul la finanţare
pentru antreprenorii agricoli.
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În atenția utilizatorului final !
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 oficiali 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 oficial în Republica Moldova:
Ivan Scutaru
mob. 0691 37 703
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AGROinform 

O ORGANIZAŢIE IMPORTANTĂ
DE CONSULTANŢĂ AGRICOLĂ

Reprezentanţii Federaţiei Naţionale a Agricultorilor din Moldova AGROinform, au participat luna trecută la Conferinţa
Internaţională: „Sisteme de consultanţă agricolă şi extensiune
rurală, cele mai bune practici şi experienţa ţărilor Parteneriatului Estic”. Evenimentul a avut loc la Riga, Letonia, ţară care a
preluat de la începutul anului 2015, președinţia semestrială a
Consiliului Uniunii Europene (UE).
Conferinţa a fost organizată
de Președinţia Letoniei, Comisia
Europeană și Panelul pentru Parteneriatul Estic în Agricultură și
Dezvoltare rurală, ne-a declarat
Iurie Hurmuzachi, vicedirectorul
AGROinform. Potrivit lui, printre
partenerii locali din Letonia care
au participat la eveniment au
fost reprezentanţii Ministerului
Ecologiei, Comisiei Europene și
Centrului Leton pentru Dezvoltare
Rurală și Instruire. De asemenea, la Conferinţă au participat
miniștrii agriculturii și reprezentanţii societăţii civile din ţările
Parteneriatului Estic: Armenia,
Azerbaidjan, Belarus, Georgia,
Moldova și Ukraina.
„Conferinţa a fost organizată
la un nivel foarte înalt și a urmărit două scopuri majore”, ne
spune Iurie Hurmuzachi. Primul

a fost stabilirea unor înţelegeri
și semnarea unui Acord dintre
ministere privind organizarea
unui summit al Parteneriatul
Estic în luna mai 2015. Al doilea
scop a vizat întărirea cooperării
între factorii de decizie și alţi
actori implicaţi în serviciile de
dezvoltare în agricultură și spaţiul rural, în acest context au
participat la lucrările conferinţei
reprezentanţi UE, dar și din ţările
Parteneriatul Estic.
În primul compartiment al
conferinţei au vorbit miniștrii
agriculturii din ţările Parteneriatului Estic, care au dat o apreciere
a situaţiei din ţările pe care le
reprezintă, privind sistemul de
extensiune și consultanţă în agricultură și spaţiul rural. „Al doilea
compartiment al conferinţei a
fost dedicat sistemului de exten-

siune și spaţiului rural într-un
șir de ţări. Aici au fost mai multe
prezentări. S-a vorbit despre rolul serviciului de consultanţă în
spaţiul rural și agricultură în UE.
Discuţii s-au purtat și în jurul
condiţiilor pentru a obţine succes în sistemele de consultanţă,
despre aceasta vorbind experţi
din UE. Despre care sunt factorii
de succes în dezvoltarea durabilă
a serviciilor de extensiune, au
fost prezentările reprezentanţilor
Poloniei și Letoniei. Au fost prezentări și din partea Forumului
European pentru Dezvoltarea Consultanţei în Agricultură și Spaţiul
Rural, așa-numitul EUFRAS, unde
AGROinform a devenit recent
membru al acestei reţele”, ne
spune I. Hurmuzachi. Potrivit lui,
au mai fost un șir de prezentări
care au vizat serviciile rurale de
consultanţă, fiecare ţară venind
cu situaţia specifică ţării lor. Vorbitorii s-au referit la crearea unui
astfel de sistem în ţările pe care le
reprezintă, care au fost etapele de
dezvoltare, succesele obţinute, obstacolele pe care le-au întâmpinat
pe parcursul dezvoltării acestor
sisteme.

SCHIMB UTIL
DE EXPERIENŢE
ȘI PRACTICI
Anterior, în 2005 membrii
AGROinform au avut un turneu de
studiu în Letonia la Centrul pentru Dezvoltare Rurală și Instruire,
unul din coorganizatorii Conferinţei din acest an. „Încă de atunci
am învăţat multe lucruri de la ei,
în special, în relaţia de colaborare
cu Ministerul Agriculturii, dar și
anumite practici de lobby și reprezentarea intereselor. Acum am
constatat cu satisfacţie că organizaţia noastră, care activează și
ca sistem de consultanţă în agricultură și spaţiul rural, poate veni
cu lucruri destul de impunătoare,
practici bune și o experienţă relevantă în comparaţie cu alte ţări
din Parteneriatul Estic. Suntem cu
mulţi pași înainte”, susţine vicedirectorul AGROinform.
Potrivit lui, în cadrul Conferinţei a existat posibilitatea de
comparaţie între sistemele de
consultanţă din ţările Parteneriatului Estic și cele din UE, care

sunt extrem de avansate. Au
existat schimburi de opinii, s-au
pus întrebări și s-au formulat
răspunsuri, s-au analizat oportunităţi de colaborare, de schimb
de experienţă și informaţii. „Una
din problemele analizate a fost
sursele de finanţare pentru fiecare
din sistemele prezentate și care ar
fi oportunităţile pentru atragerea
finanţărilor. Menţionez că acest
aspect în ţările Parteneriatului
Estic, este o problemă comună
pentru toate serviciile de extensiune”, susţine I. Hurmuzachi.
AGROinform este o organizaţie
importantă de consultanţă agricolă și reprezentarea intereselor
în R. Moldova, iar activitatea pe
care o desfășoară a fost apreciată
înalt de participanţii la Conferinţă.
Consultanţa agricolă a fost dezvoltată de AGROinform începând
cu anul 2000 și acum organizaţia
vine cu un șir de produse, care au
fost minuţios și treptat elaborate.
Amintim despre crearea și dezvoltarea cooperativelor, crearea și
dezvoltarea grupelor neformale, a
grupelor de vânzări, a cercurilor de
studiu comunitare, a cercurilor de
studii pentru fermieri, două sisteme informaţionale de marketing,
ziarul AgroMediaInform, expertiză
în dezvoltarea afacerii pe tot ciclul,
începând de la crearea întreprinderilor până la accesarea pieţelor,
consultanţă specializată diversă în
special pe aspectele economice etc.
Astfel, mai mulţi participanţi din
ţările Parteneriatului estic și-au
exprimat dorinţa de a veni în Moldova pentru schimb de experienţă,
fiind interesaţi de ceea ce face
AGROinform.
„A fost foarte util să vedem nivelul de dezvoltare al serviciilor de
consultanţă în agricultură din ţările Parteneriatului Estic, dar și din
ţările dezvoltate din UE, care au
parcurs o cale lungă. În viitor nu
putem fi excepţie și nu avem cum
să evităm dezvoltarea serviciilor
respective, în special într-o ţară
agrară cum suntem noi. În prezent,
considerăm că nu există suficientă
consultanţă în spaţiul rural. Avem
nevoie de dezvoltare, de extindere,
dar și de identificarea resurselor
care ne-ar permite extinderea și
continuarea dezvoltării. Este necesar să mizăm inclusiv pe suportul
statului, fapt care se întâmplă în
mai multe ţări”, a concluzionat
vicedirectorul AGROinform.

DOUĂ COMPANII MOLDOVENEȘTI POT EXPORTA CARNE ÎN RUSIA
Serviciul federal de control veterinar și fitosanitar de la Moscova,
Rosselhoznadzor, anunţă că de la 8
mai 2015 a ridicat restricţiile pentru două companii moldovenești
la exportul de carne pe piaţa rusă.
Este vorba despre carnea în stare
crudă și a unor produse din carne.
Astfel, companiile „Mistor-Bras” din
Nișcani, Călărași și „Tehnostel Car”
din Hâncești, au obţinut dreptul de a
livra în Rusia carne de vită, de porc,
oaie și de cal.

Decizia a fost luată după examinarea rezultatelor analizelor prezentate de partea moldovenească privind eliminarea încălcărilor identificate în urma inspecţiei efectuate de
medicii sanitar-veterinari din Rusia,
precizează instituţia de la Moscova.
Pe 27 octombrie 2014, Rusia
a impus embargo la importul de
produse din carne din R. Moldova.
Atunci, motivul invocat a fost depistarea unor cazuri de livrare din R.
Moldova a „unor loturi de carne de

origine necunoscută, nesigură din
punct de vedere veterinar și sanitar”.
În urma deciziei, ministrul Agriculturii de atunci, Vasile Bumacov, declarase: „Interzicerea importului de
carne din R. Moldova și al produselor
derivate pe piaţa rusă, nu are nimic
comun cu agricultura, cu veterinăria,
cu întreprinderile noastre. Este o
chestiune politică”, respingând acuzaţiile precum că în ţara noastră nu
există un control eficient al calităţii
produselor.

A.R.

ACTUALITATE
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ATENŢIE DACĂ PLECAŢI SĂ MUNCIŢI
PESTE HOTARE
În regiunea Lipeţk din Rusia în perioada martie-aprilie au fost duşi peste 50 de
cetăţeni ai Moldovei pentru muncă la negru, informează printr-un comunicat
de presă Inspectoratul Naţional de Investigaţii. Oamenii erau înșelaţi, lor li se
promiteau salarii și condiţii bune, dar ajungând acolo erau nevoiţi să muncească fără a li se achita nici un ban. Autorităţile fac un apel către cetăţeni, să fie
prudenţi în cazul în care optează pentru o ofertă captivantă de muncă peste
hotarele ţării.
Ofiţerii Inspectoratului
Naţional de Investigaţii au
deconspirat activitatea infracţională a unei grupări,
specializată în racolarea şi
transportarea persoanelor
din Republica Moldova
în Federaţia Rusă. Astfel,
ofiţerii de investigaţii au
documentat, pe parcursul
lunilor martie-aprilie,
activitatea ilegală a unei
filiere specializată în trafic
de persoane în Federaţia
Rusă. Potrivit informaţiilor acumulate de forţele
de ordine, suspecţii racolau persoane din mediul
rural prin înșelăciune, sub
pretextul angajării lor la
muncă în agricultură în
regiunea Lipeţk, Federaţia

Rusă, cu un salariu de circa 16 000 de ruble rusești.
Mai mult decât atât, cheltuielile de transport şi
întreţinere erau suportate
de angajator.
Ajungând în regiunea
Lipeţk, moldovenilor li
se luau actele de identitate sub pretextul perfectării unui contract de
muncă și erau impuși să
presteze diverse munci
agricole timp de trei luni,
fără achitarea salariilor
conform înţelegerii. Aici,
victimele erau cazate în
construcţii amenajate în
câmp, departe de localităţi, iar pentru procurarea
produselor de consum
curent, erau obligate să

apeleze la „angajator”.
La expirarea perioadei
de ședere pe teritoriul
Federaţiei Ruse, victimele
erau forţate să semneze
diverse recipise precum
că sunt datori cu diverse
sume de bani, după care
li se eliberau pașapoartele
ca să poată reveni în ţară.
Una din victime, revenită în ţară a sesizat
poliţia referitor la acest
caz. Astfel, în cadrul investigaţiilor desfășurate,
ofiţerii au identificat cinci
persoane, membri ai grupării, unul fiind cetăţean
al Federaţiei Ruse. Zilele
trecute, poliţiștii au efectuat percheziţii la domiciliul unuia dintre suspecţi,

în raionul Nisporeni, unde
au fost depistate mai multe pașapoartele ale victimelor, registre de evidentă
a persoanelor angajate la
muncă şi evidenţa mijloacelor bănești încasate de
către suspecţi.
Conform primelor estimări efectuate pe poliţie,
numărul persoanelor exploatate de către membrii
grupării depășește 50 de
victime.

În prezent, una dintre persoanele bănuite
în comiterea infracţiunii
se află în arest preventiv, totodată, poliţiștii
desfășoară măsuri în scopul reţinerii şi celorlalţi
suspecţi aflaţi peste hotarele Republicii Moldova.
În acest caz, suspecţii
sunt cercetaţi penal pentru trafic de fiinţe umane.
Dacă vor fi găsiţi vinovaţi,
ei riscă o pedeapsă cu

privaţiune de libertate pe
un termen de până la 20
de ani.
Inspectoratul Naţional
de Investigaţii face un
apel către cetăţeni, să fie
prudenţi în cazul în care
optează pentru o ofertă
captivantă de muncă peste hotarele ţării pentru a
evita riscul de a fi traficaţi
şi exploataţi prin muncă.
Arina ROȘCA

ANSA INVESTIGHEAZĂ CAUZA SISTEME DE IRIGARE TRANSMISE
PIEIRII ALBINELOR DIN COMRAT ÎN FOLOSINŢĂ BENEFICIARILOR
La finele lunii aprilie, mai mulţi apicultori din raionul Comrat au rămas fără
albini, care au murit cu miile. Nu se știe cauza acestor decese în masă a insectelor. Apicultorii presupun că de vină ar fi substanţele chimice folosite la stropirea
livezilor. Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor (ANSA) a format o
comisie pentru identificarea circumstanţelor, care au dus la o asemenea situaţie.
Peste 20 de apicultori
au rămas fără albini în
raionul Comrat. Pentru
mulţi dintre ei prisaca era
singura sursă de venit.
Mulţi dintre apicultori
sunt disperaţi, prejudiciul
ajungând de ordinul miilor de lei. Oamenii spun,
însă, că sursa contaminării ar putea fi substanţele chimice, folosite la
stropirea livezilor. Potrivit
apicultorilor, cele mai puternice stupuri au avut de
suferit și este puţin probabil să mai existe producţie
de miere anul acesta în
regiune. Ei spun că albinele zburătoare au murit
în primul rând, iar cele
tinere care ies din stupi,
mănâncă mierea adusă și
mor și ele. Reprezentanţii
asociaţiei apicultorilor din
autonomia găgăuză susţin
că situaţia este fără precedent în regiune. După
efectuarea expertizei,
apicultorii îşi vor căuta
dreptatea în instanţă.
Ei spun că vor ajunge în
instanţă, dar deocamdată

nu pot spune cu siguranţă
împotriva cui vor depune
plângere.
O comisie a Agenţiei
Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor s-a deplasat la apicultori pentru a
investiga situaţia. Victor
Tocan, șeful serviciului de
presă ANSA ne-a declarat
că au fost prelevate probe
de albine din stupinele
afectate și probe de inflorescenţe din livezile adiacente prisăcilor, care au
fost expediate la laborator
pentru a fi investigate.
După finisarea cercetării,
Agenţia se va expune asupra cazului dat. Reprezentantul ANSA ne-a mai declarat că la începutul lunii

mai, un grup de lucru din
cadrul Agenţiei, împreună
cu experţi ai Centrului
Republican de Diagnostic
Veterinar au avut o întrevedere cu reprezentanţii
Asociaţiei Naţionale a
Apicultorilor din Moldova.
Întrevederea a avut loc
la iniţiativa Directorului
general al Agenţiei, Iurie CARP, în legătură cu
notificarea cazurilor de
deces a familiilor albine.
În cadrul discuţiilor au
fost identificate unele
modalităţi de interacţiuni
eficientă dintre instituţiile
nominalizate în vederea
prevenirii cazurilor de deces a familiilor albine.
A.R.

Nouă Asociaţii a Utilizatorilor de Apă pentru
Irigare (AUAI), create în
cadrul Programului Compact, au primit în gestiune gratuită sistemele
de irigare reabilitate cu
fondurile Guvernului SUA
acordate prin intermediul
Compact. AUAI întrunesc
circa 9 mii de proprietari
de terenuri agricole din
aria sistemelor de irigare
renovate.
Sistemele au fost
transmise către AUAI în
baza unor contracte de
comodat, conform cărora
asociaţiile care întrunesc
producătorii agricoli din
aria sistemelor de irigare,
pot utiliza, exploata, între-

ţine și administra pentru
o perioadă de 30 de ani
infrastructura de irigare,
care include staţiile de
pompare, terenurile aferente staţiilor de pompare,
mijloacele fixe etc. Totodată, toate costurile de
exploatare, întreţinere şi
administrare a sistemului
de irigare vor fi suportate
de AUAI.
AUAI se obligă să gestioneze corect sistemele de
irigare și să asigure fiecărui utilizator de apă pentru irigare livrarea apei la
timp, conform unui grafic
aprobat şi în conformitate
cu cerinţele de irigare a
culturilor crescute pe terenurile care vor beneficia

de apă, să evite cauzarea
daunelor mediului ambiant și locuitorilor etc.
Proprietar al sistemelor de irigare rămâne
statul. Agenţia Apele
Moldovei, reprezentant al
statului, este obligată să
monitorizeze cât de eficient sunt administrate sistemele de irigare de către
AUAI și să ofere asistenţă
pentru îmbunătăţirea
managementului acestor
bunuri. În cazul în care
sistemul este deteriorat
sau furat – responsabilă
este asociaţia. Fondul
Provocările Mileniului
Moldova, în calitate de
instituţie responsabilă de
implementarea Programul
Compact, va rămâne parte
a acordului până la finele
lunii august 2015, când se
încheie Programul.
Reabilitarea sistemelor centralizate de irigare
este unul din obiectivele
Programului Compact,
semnat la începutul anului 2010 între Guvernul
Republicii Moldova și
Corporaţia Provocările Mileniului, în numele Guvernul SUA. Pentru renovarea
sistemelor de irigare au
fost investite circa 80 de
milioane USD.
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PRESA STRĂINĂ SCRIE DESPRE
VINURILE ȘI PODGORIILE DIN MOLDOVA
care au degustat vinurile
de la 13 producători din
Moldova. Peste 50 de vinuri
liniștite şi spumante au
fost propuse în degustarea
comentată și ulterior – întro degustare liberă pentru
profesioniști.

Moldova poate deveni
un jucător important pe
piaţa internaţională a vinurilor, scrie presa străină,
după ce la sfârșitul lunii
aprilie, la New York, au fost
organizate două degustări
ale vinurilor moldovenești.
Despre podgoriile noastre,
o publicaţie britanică precizează că produc cea mai
curată poamă din lume.
După degustările de vin
moldovenesc din ziua de 28
aprilie la New York, organizate de Oficiul Naţional al
Viei și Vinului (ONVV), mai
mulţi reprezentanţi ai presei și importatori americani
de vinuri, au aflat și au rămas impresionaţi de tradiţiile vinicole moldoveneşti, de
calitatea și stilul vinurilor
din Moldova, împărtășinduși descoperirile pe importante platforme online.
Formatorii de opinie au
afirmat că vinurile noastre
de calitate răspund tendinţelor de consum de pe piaţa
americană și sunt foarte
atractive pentru proiectele
comerciale din domeniu.
Pe lângă curiozitatea americanilor pentru originea
vinurilor, desemnate ca „cel
mai bine ascuns secret al

Europei vinicole”, aceștia au
catalogat drept excepţional
raportul preţ-calitate al produselor noastre.
„Vinurile moldoveneşti
sunt în mare parte prelucrate manual şi sunt create
pentru a rezista în faţa sticlelor scumpe”, notează în
revista Luxury Web Magazine, Morton Hochstein. Renumitul blogger Lyra Mag
a menţionat că a participat
la eveniment şi a declarat
că „tot ce am gustat a fost
delicios, începând cu vinuri
sofisticate şi complexe,
până la cele care pot fi consumate la masă în fiecare
zi”. Beth Willard, manager
al unui mare importator de
vinuri din Marea Britanie și
autor pentru revista britanică „The Drinks Business”,
publicaţie care înregistrează
peste 100 de mii de vizitatori unici lunar, a descris
profilul calitativ al vinurilor
din Moldova și a invitat
consumatorii să ne descopere ţara şi vinurile noastre.
Alături de jurnalişti şi
bloggeri, la cele două degustări din New York au participat peste 150 de importatori, distribuitori, sommelieri şi oficiali importanţi,

DIPLOMAŢII
MOLDOVENI
PROMOVEAZĂ
VINURILE
La New York, cu un
mesaj de susţinere a venit
şi Vlad Lupan, ambasadorul Misiunii permanente a
Republicii Moldova la Organizaţia Naţiunilor Unite.
Oficialul a menţionat pe un
site de socializare că a continuat seria evenimentelor
de promovarea a vinurilor
noastre în SUA, organizând o prezentare şi pentru
omologii săi din Grupul EstEuropean al ONU, două zile
mai târziu. „Mulţi dintre ei
au mai gustat vinul nostru,
însă au rămas impresionaţi
şi de această dată. Când au
aflat că vinurile din Republica Moldova au ajuns în
sistemul Duty Free diplomatic, au promis să ne ofere
sprijin prin cumpărături.
Prietenii la nevoie se cunosc”, a notat Vlad Lupan.
Vizita vinificatorilor
moldoveni în SUA se încadrează în campania integrată de comunicare pe piaţa
din SUA, iniţiată ca urmare
a vizitei Secretarului General de Stat John Kerry, din
2013. Astfel, în ultimul an,
22 de importatori americani
au manifestat interes pentru vinurile noastre, iar pe

parcursul anului 2014 au
reuşit să comercializeze pe
teritoriul SUA peste o jumătate de milion de litri de vin
moldovenesc. La vinăriile
cu experienţă de lucru în
SUA s-au aliniat alţi 4 noi
exportatori, care au identificat parteneri comerciali și
implementează programe
de promovare ambiţioase. Producătorii de vin au
reușit să introducă vinurile
lor în prestigioase magazine
specializate, unde poate fi
găsit, de exemplu, Feteasca
Albă din Moldova.

PODGORIILE
MOLDOVEI 
LOCUL 13 ÎN LUME
Cu peisaje virgine, neafectate de industrie și
binecuvântate cu cel mai
preţios pământ, „cernoziom”, podgoriile din R.
Moldova produc cea mai
curată poamă din lume,
titrează cunoscuta publicaţie britanică „The Drink

Business”. Beth Willard
notează că R. Moldova are
o istorie bogată în vinificaţie și vizitatorii sunt
surprinși de efortul pe care
îl face populaţia pentru
a-i primi pe oaspeţii străini. Autoarea reportajului
descrie camerele largi și
luxoase, precum și restaurantele excelente din
vinăriile moldovenești.
„Prin vizitarea vinăriilor
moldovenești începe un
nou sort de turism vinicol:
uită de cetăţile din Médoc
sau dealurile impresionante din Toscana. În Moldova
găsești o primire caldă,
săteni care produc vin
pentru a-și asigura existenţa și soarele Europei
de Sud-Est. Moldova, de
asemenea, are un potenţial imens de a-și promova
soiurile locale, cum ar fi
Feteasca Albă, Feteasca
Regală și Feteasca Neagră”,
scrie autorul.
Sursa descrie și bucatele
tradiţionale, cum ar fi plăcinta sau mămăliga, care
se află, de obicei, pe masă

alături de vin, despre impactul embargoului rusesc
și despre faptul că vinurile
sunt protejate prin indicaţii
geografice. „Deci, dacă știţi
doar că orașul Chișinău
este capitala R. Moldova de
la concursul „Eurovision”,
acum este timpul să te uiţi
și în această parte a lumii și
să înveţi mai multe despre
istoria îndelungată a acestei
ţări, despre oamenii calzi
și pasionali, despre dragostea pentru vin. Cu peisaje
virgine, neafectate de industrie și binecuvântate
cu cel mai preţios pământ,
„cernoziom”, podgoriile din
Moldova produc cea mai
curată poamă din lume.
Moldova are nevoie acum
de o șansă”, susţine autoarea reportajului.
Republica Moldova
ocupă al 13-lea loc în lume
după suprafaţa podgoriilor,
care, conform datelor Organizaţiei Internaţionale a
Viticulturii și Vinificaţiei,
constituie 137 de mii de
hectare. Pe prima poziţie
s-a plasat Spania cu peste
un milion de hectare de viţă-de-vie. Aceasta este urmată în clasament de China
și Franţa – cu câte aproximativ 800 mii de hectare.
România rămâne vecină și
în acest top, ocupând locul
al 12-lea. Conform Organizaţiei Internaţionale a
Viticulturii și Vinificaţiei,
cel mai mult vin anul trecut a produs Franţa – peste
45 milioane de hectolitri.
Cei mai mari consumatori
de vin sunt americanii, iar
cei mai mari importatori
sunt Germania, Marea Britanie și SUA.
A.R.

SERVICIILE OFERITE DE REŢEAUA FEDERAŢIEI NAŢIONALE
A AGRICULTORILOR „AGROINFORM”
Dezvoltarea afacerilor
 Elaborarea planurilor de afaceri (acreditaţi la programele IFAD şi
proiectul ACED)
 Asistenţă la elaborarea pachetului de documente pentru
accesarea finanţărilor
 Asistenţă la efectuarea studiilor de fezabilitate a investiţiilor şi
identificarea 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
oficiul 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
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NANOTEHNOLOGIILE
ÎN AGRICULTURA ECOLOGICĂ
UN ÎNGRĂȘĂMÂNT NOU ORGANIC NATURAL COMPOSTAT
NANOTEHNOLOGIC, PE PIAŢA R. MOLDOVA
Acest produs a fost numit AGROBION de la două cuvinte AGRO şi
BIONICA (ştiinţa, care combină ingineria cu organismele vii). Este un
concentrat lichid uşor dizolvabil în
apă, care se combină cu alte produse
de fertilizare, îngrășăminte și erbicide.
Reţeta produsului AGROBION a fost
elaborată de către un grup de oameni
de ştiinţă din Romania, Rusia şi Republica Moldova. Grupul constituit din
specialişti în agricultură, biochimie şi
nanotehnologii este condus de către
dr. ing. Alexei Corcimari. Drepturile
la reţeta tehnologică de producere a
primit-o firma româneasca SC AGROBION SRL din Iaşi.
În acest an s-a făcut o încercare
de a pune bazele producerii acestui
îngrășământ unic în lume în Republica Moldova. S-au găsit resurse necesare, suprafaţa autorizată de producere
şi tot ce este nevoie pentru ca producerea să poată începe. S-a şi produs o
tranşă experimentală nu prea mare.
AGROBION-ul conţine o gamă
de substanţe nutritive în proporţie
biologică echilibrată, exact pentru ca
planta prin hrană foliară (în urma
stropirii frunzelor) să acumuleze în
substraturile celulare exterioare o
cantitate anumită de hrană, care va
fi absorbită de stratul buretelui de
celule. Ca rezultat, se va efectua o
hrană suplimentară a plantelor şi se
va stimula creşterea acestora. AGROBION-ul contribuie la buna stare a
funcţionării organelor plantelor, reduce stresul biologic şi ajută rădăcina
în alimentarea cu hrană.

De ce acest produs are la baza de
producere procesarea nanotehnologică? Răspunsul este foarte simplu: microelementele și substanţele organice
din conţinutul AGROBION, se extrag
exclusiv numai din substanţe organice natural. Se macină în particule
foarte mici în special cuarţ de carieră,
rocă bogată în fosfite, magnezite şi
unele calcare de rocă, apoi se prepară
o cenuşă de plante speciale, obţinută

prin difuzia în vacuum. Sunt adăugate unele microelemente obţinute în
urma unor procese speciale de electroliză, fermentaţii de anumite fructe
şi legume, băligar de bovine și găinaţ,
microelemente marine şi alte produse
organice, care în complex sunt compostate nanotehnologic. Toate acestea
sunt modelate într-o formulă în așa
fel, ca toate elementele de reţetă să
fie necesare oricărei plante vii, pentru
ca ea cu „multă plăcere” şi fără a
se „obosi”, să le asimileze prin porii
frunzelor. Majoritatea microelementelor ce se conţin în acest produs au
mărimi microscopice foarte mici, de
ordine Anxtremi, adică formează granule de nano mărimi. Aceste granule
foarte uşor se dizolvă în apă şi rapid
sunt absorbite de celulele frunzelor şi
rădăcina plantei. În amestec cu alte
îngrăşăminte sau pesticide, nu formează reacţii adverse sau coloizi.
În unele articole publicate în ziare
şi internet de unii specialişti în tehnologiile de fertilizare se menţionează,
că îngrăşămintele organice naturale
compostate de agricultori de unii
singuri, nu sunt atât de suficiente şi
practice pentru fertilizarea solului,
pentru că acestea în marea lor majoritate pot conţine bacterii patogene,
în alte cazuri pot conţine aminoacizi
şi compuşi amiacali, care pot dauna
plantelor şi solului. Din aceste considerente, oamenii de ştiinţă au găsit o
cale performantă de a alimenta planta
foarte raţional şi efectiv cu particule
organice şi minerale natural de mărimi foarte mici. Acestea sunt extrase

nanotehnologic din composturi organice natural. Fiind prelucrate termic
în componenţa AGROBION, acestea
nu pot afecta solul şi plantele nici
într-un fel.
Autorii proiectului AGROBION
s-au întâlnit în Republica Moldova cu
cerinţe extrem de dure la omologarea
acestui produs şi mai ales la iniţierea
unei produceri. Pe cineva sperie cuvântul NANO – care de fapt nu este

altceva decât un termen ştiinţific
modern. Părerea specialiştilor din
grupul de iniţiativă este, că mulţi din
cei ce sunt răspunzători de omologare
şi inovaţii şi implementare a tehnologiilor noi, nu au bază suficientă
de cunoștinţe, iar gândirea lor este
învechită. NANO înseamnă foarte
mic. Particulele mici au fost de când
e lumea. Acum acestea pot fi dirijate
şi combinate. De multe ori se pune
întrebarea: cât timp agricultorii R.
Moldova vor utiliza tehnologii importate, cât timp vor „hrăni” agenţii economici străini cu valută, cât timp vor
mai fi otrăvite terenurile agricole cu
chimicale, cât timp ne vom alimenta
cu nitraţi şi alte otrăvuri dăunătoare
omului? Are Moldova vreo șansă să
cucerească noi pieţe fără tehnologii
moderne şi agricultură ecologică?

ceni, pleavă, resturi de buruieni şi de
leguminoase, nutreţuri depreciate), la
care se pot adăuga substanţe minerale
(calcar, cenuşă, etc.). Acest compost
este supus unor procese speciale de
prelucrare nanotehnologică şi termică, apoi este îmbogăţit cu o serie de
microelemente (peste 50 de microelemente): humaţi, glucide, glucoză, aminoacizi organici, particule de cuarţ,
bor, cupru, cobalt şi altele.
Procesul de producere experimentală a fost constituit din două părţi
tehnologice: microelementele procesate nanotehnologic într-o cantitate
foarte mică au fost aduse din România, iar partea organică a compusului
a fost procesată la un producător
agricol în propria „curte”. Adică s-au
găsit agricultori ingenioși, care au
pus la dispoziţie toate cele necesare şi

ar fi putut dăuna la roadă, totodată
au redus cantitatea de silitră, uree şi
alte substanţe.
Grupul de iniţiativă AGROBION
este în curs de testare, omologare şi
standardizare pentru producerea acestui produs în Republica Moldova. Se
crede că în 2016 în Moldova va începe
să funcţioneze prima fabrică nanotehnologică de îngrășăminte organice,
dacă nu se vor pune piedici şi nu vor
apărea obstacole neprevăzute.
AGROBION-ul conţine o gamă
de substanţe nutritive în proporţie
biologică echilibrată: Azot (N) 0,50 –
0,60 %; Fosfor ( P2 O5 ) 0,27 – 0,30
%; Potasiu (K2O) 3,0 – 4,0 %; Calciu
(CaO) 2,5 –5,0 %; Magneziu (MgO)
0,4 – 2,1 %; Fier (Fe) 0,1 – 1,2 %; Microelemente: S, Cu, Zn, Ni, Mn, Na, B,
Mo, Co, Cr etc.

Însă sunt şi lucruri îmbucurătoare
la noi: după o publicaţie mică în ziare
şi internet şi după ce a fost produsă
experimental o cantitate foarte mică
la nordul Moldovei, unii agricultori
amatori de a experimenta au solicitat
careva cantităţi de AGROBION, pentru
a face din propria iniţiativă fâşii de
control şi a se convinge singuri de
efectele acestui îngrăşământ. Anul
trecut unii din aceştea au experimentat chiar pe zeci de hectare de:
floarea soarelui, porumb, soia, legume,
cereale, viţă-de-vie, iar alţii au stropit
puieţii de livadă şi grădinile proprii.
Toţi aceşti agricultori anul acesta au
fost în căutarea acestui produs. De ce
? Pentru că rezultatele au fost extrem
de binevenite. Fâşiile de control au
demonstrat că AGROBION-UL are
efecte bune. Sporește roada, întăreşte
imunitatea şi îmbunătăţeşte aspectul
exterior a legumelor şi fructelor, reduce din îngrășămintele tradiţionale,
iar cel mai important economisește
banii. Compostul organic AGROBION
se obţine prin fermentarea diferitelor
resturi organice (paie, resturi de co-

sub propriul „risc” au încercat această
tehnologie şi nu au dat greș. Deja în
urma stropirilor înainte de Sfintele
Paști a grâului de toamnă, cei ce au
experimentat au văzut după 14 zile o
deosebire considerabilă între fâșiile
prelucrate cu AGROBION şi fâșiile
neprelucrate cu el. Înfrunzirea grâului
a fost mai rapidă, frunzele au devenit
mult mai verzi şi „îngrăşate”, a dispărut culoarea gălbuie. S-a observat o
înviorare a plantelor.
Dacă analizăm rezultatele anului trecut din România la cei care
au utilizat AGROBION în câmp şi
grădinărit, roada a sporit între 30%
și 78%, s-au obţinut legume cu un
aspect mult mai bun şi frumos, în
comparaţie cu legumele care au fost
tratate tradiţional. Sunt date care
mărturisesc un spor de roadă la porumb, soia şi floarea soarelui de 30%
- 40%. Agricultorii care au utilizat
AGROBION, fiind întrebaţi dacă au
fost recuperate eforturile şi cheltuielile, unii din ei au răspuns: recuperările au fost aproximativ de 1,5 – 2 ori,
nu a fost nici un risc sau altceva ce

Formula acestui îngrășământ
constituie un „secret” tehnologic.
Nu are analog în lume. Rezultatele
în agricultură sunt uluitoare. Se
utilizează pentru orice plantă şi
cultură. Sporeşte roada cu 30%
până la 75%, ridică imunitatea
plantelor, reduce utilizarea îngrăşămintelor minerale chimice cu 40%
până la 70 %, face plantele mai rezistente la secetă şi boli.
Un litru de concentrat AGROBION se dizolvă la 200 litri de apă și
se prelucrează un hectar de plantaţie. Preţul unui litru de AGROBIN
este apreciat între 6,0 și 7,0 euro,
adică nu prea mare (120 – 140 lei) la
un hectar.
Dacă sunt doritori de a testa sau
încerca AGROBION-ul, pot obţine o
instrucţiune tehnologică şi mai multă
informaţie.

Telefon: 069720984;
068191788; 022 103356;
E-mail: infocomerce@
mail.ru
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OPORTUNITĂŢI PRIN PROGRAMUL
„FILIERA VINULUI”
Din luna mai 2015, agenţii economici din sectorul
vinicol pot beneficia de finanţare prin leasing, în
cadrul Programului de Restructurare a Sectorului
Vitivinicol „Filiera Vinului”. Programul de restructurare a Sectorului Vitivinicol a fost conceput de
către Guvernul R. Moldova și Banca Europeană de
Investiţii (BEI) pentru a soluţiona vulnerabilităţile
din industria vitivinicolă a ţării. Conform Contractului de Finanţare semnat în anul 2010, BEI acordă
R. Moldova un împrumut în mărime de 75 milioane
euro, destinat realizării Programului.
Din anul curent, în cadrul
proiectului „Filiera Vinului”,
este lărgit accesul la finanţare
pentru agenţii economici prin
diversificarea produselor disponibile. Agenţii economici eligibili pentru finanţare vor putea
beneficia de credite prin intermediul băncilor comerciale
eligibile și vor putea procura în
leasing echipament vitivinicol
și utilaj de producere. Avantajele finanţării prin leasing faţă

de creditele oferite de băncile
comerciale constau în condiţii
mai atractive de finanţare:
dobândă atractivă; perioada de
finanţare avantajoasă; flexibilitate în stabilirea graficului de
plăţi și sistem comod de garantare (lipsa necesităţii gajului).
Procedura de accesare a
banilor este considerabil mai
simplă și ușoară și sunt avantaje fiscale: facilităţi fiscale
aferente TVA și scutire de plata
taxelor la import. Pentru solicitanţii de leasing preferenţial
se va stabili TVA la cota zero
pentru livrarea pe teritoriul R.
Moldova a mărfurilor, lucrărilor și serviciilor. De asemenea,
ei vor fi scutiţi de taxe vamale
la importul mărfurilor și serviciilor, dar și scutiţi de plată
pentru efectuarea procedurilor
vamale la importul de mărfuri
și servicii.

INSTRUIRI
PENTRU POTENŢIALI
BENEFICIARI
Programul „Filiera Vinului”
mai organizează un șir de activităţi pentru cei care activează
în sectorul vitivinicol. Astfel,
în perioada lunilor martie –
aprilie au fost organizate mai
multe seminare de instruire

pentru potenţialii beneficiari
din raioanele: Leova, Comrat,
Cantemir, Cahul, Taraclia,
Vulcănești, Ceadâr-Lunga și
Basarabeasca. În cadrul instruirilor, antreprenorii din zonele
rurale au fost informaţi despre
oportunităţile de finanţare
în cadrul programului, dar și
despre posibilităţile investiţionale în domeniul viticulturii,
vinificaţiei și industriei conexe.
Seminarele au fost organizate

în parteneriat cu mai multe
organizaţii specializate în consultanţa agricolă, printre care
Federaţia Naţională a Agricultorilor AGROinform. Persoanele
interesate au fost consiliate în
vederea eficientizării lucrărilor
agricole în vii, pentru a crește
rentabilitatea cultivării strugurilor tehnici.
Participanţii s-au arătat
interesaţi de scutirile fiscale și
vamale oferite la procurarea de
utilaje și echipamente pentru
creșterea și prelucrarea strugurilor tehnici. Rata dobânzii
de 5-6 la sută, în valută a fost
apreciată drept una rezonabilă
în comparaţie cu alte oferte de
pe piaţa creditelor. Deosebit de
apreciată a fost acordarea perioadei de graţie de până la 4 ani
și posibilitatea contractării unor
credite de lungă durată, de până
la 10 ani.
Antreprenorii pot contracta
împrumuturi pentru înfiinţarea
plantaţiilor de viţă de vie soiuri
tehnice, restructurarea podgoriilor existente, procurarea
tehnicii agricole, reutilarea sau
înfiinţarea vinăriilor, cramelor,
caselor comerciale etc. Sunt
eligibile și proiectele ce ţin de
modernizarea sectorului conex:
producere de ambalaje, etichete,
sticle, dopuri, butoaie, sârmă,
piloni și plase antigrindină.
Participanţii la seminar au ma-

nifestat un interes deosebit faţă
de apropiata aplicare în cadrul
programului a instrumentului
de leasing. Astfel, viticultorii și
vinificatorii vor putea achiziţiona mai ușor tehnică agricolă și
instrumentele necesare pentru
cultivarea viţei de vie și prelucrarea strugurilor.

INVESTIŢII ÎN ȘCOLI
ȘI LABORATOARE
SPECIALIZATE
La fel, în cadrul programului „Filiera Vinului” s-au făcut
investiţii de 1 milion 300 de
mii de euro pentru dotarea
Catedrei de Oenologie de la
Universitatea Tehnică din Moldova (UTM). Investiţiile s-au
realizat pentru prima dată în
ultimii 50 de ani. După cum a
declarat Ion Bostan, rectorul
UTM, costurile totale a renovării catedrei au fost de 2,7
milioane de euro, Universitatea
venind cu contribuţia proprie
de 1,4 mln euro.
În cadrul programului „Filiera Vinului” este în proces de
desfăşurare proiectul de reabilitare şi dotare a Colegiului
Naţional de Vinificaţie şi Viticultură din Chişinău. Finalitatea investiţiilor de ordinul milioanelor de euro este crearea
primului Centru de Excelenţă
în Viticultură şi Vinificaţie.
Se lucrează și la proiecte de
anvergură ce vor sprijini modernizarea școlilor profesionale
din Nisporeni și Leova. Astfel,
elevii și studenţii mai multor
instituţii educaţionale din ţară
vor putea beneficia de condiţii
de studii bune, apropiate de
standardele europene.
Deja în cadrul programului
de restructurare a sectorului
vitivinicol au fost debursate
peste 33 milioane euro către
28 de beneficiari. Conform ultimilor estimări, sectorul vitivinicol rămâne a fi unul strategic
pentru economia moldovenească, în această ramură activând
circa 200 de mii de oameni,
producţia vitivinicolă constituind 25 la sută din volumul total al exportului moldovenesc.
A.R.

CE TREBUIE SĂ ȘTIŢI DESPRE PROGRAMUL
„FILIERA VINULUI”
Scopul Programului este de a contribui la redresarea sectorului vitivinicol din ţară și promovarea producerii
vinului cu denumire de origine protejată (D.O.P.) și indicaţie geografică
protejată (I.G.P.).
OBIECTIVELE PROGRAMULUI:
 Restructurarea sectorului vitivinicol și a industriilor conexe (producerea ambalajului, etichetelor,
dopurilor, etc.);
 Îmbunătăţirea calităţii și consistenţei vinului produs în Moldova de la calitatea podgoriilor până la
ambalarea finală și livrarea produselor;
 Diversificarea pieţelor de desfacere ale ţării
prin asigurarea autenticităţii producţiei vinicole
fabricate;
 Îmbunătăţirea calităţii instruirii și formării profesionale a specialiștilor în domeniul vitivinicol;
 Modernizarea laboratoarelor de profil și securitatea alimentelor.
INSTRUMENTELE FINANCIARE
ALE PROGRAMULUI:
 Credite acordate prin intermediul Instituţiilor
Financiare Partenere (IFP);
 Leasing a echipamentului vitivinicol și a utilajelor
de producere (prin intermediul Instituţiilor Specializate);
 Garanţii Financiare;
 Investiţii de capital.
AVANTAJELE PRINCIPALE:
 Termenul de creditare îndelungat;
 Perioada de graţie mare;
 Sume investiţionale mari alocate pentru implementarea unui proiect;
 Scutirea de toate taxele vamale, accize, TVA la
importul utilajului/serviciilor care vor fi procurate
conform proiectului investiţional acceptat în cadrul Programului;
 Aplicarea cotei zero a TVA la procurarea pe teritoriul ţării a mărfurilor, utilajului, tehnicii/serviciilor
de la furnizorii autohtoni, necesare pentru implementarea proiectului investiţional.
BENEFICIARI ELIGIBILI:
 Întreprinderile vinicole;
 Întreprinderile viticole;
 Întreprinderile pepiniere;
 Întreprinderile conexe sectorului vitivinicol (ambalaj, etichete, dopuri etc);
 Instituţiile de învăţământ de profil;
 Laboratoare de control a calităţii vinurilor.
ACTIVITĂŢI ELIGIBILE:
 Reutilarea întreprinderilor existente;
 Implementarea tehnologilor existente în sector;
 Eficientizarea activităţilor întreprinderilor vinicole
existente prin instalarea utilajelor și echipamentelor moderne și performante, construirea/renovarea halelor de producere, etc;

 Restructurarea podgoriilor prin defrișarea și înnoirea plantaţiilor de viţă-de-vie;
 Dezvoltarea cramelor și caselor comerciale a
vinului;
 Instruirea și formarea profesională a
specialiștilor în domeniul vitivinicol;
 Mecanizarea lucrărilor în viticultură;
 Instalarea sistemelor de irigare și altor sisteme
de protecţie a podgoriilor (ex: sisteme antigrindină);
 Desfășurarea cercetărilor de marketing în scopul
diversificării pieţelor de desfacere;
 Crearea, utilarea și modernizarea laboratoarelor
de control a calităţii vinului;
 Modernizarea sălilor de studii și laboratoarelor
instituţiilor de învăţământ de profil;
 Alte tipuri de activităţi ce contribuie la dezvoltarea sectorului vitivinicol.
ACTIVITĂŢI NEELIGIBILE:
 Plantarea viţei-de-vie soiuri de masă;
 Procurarea sau arenda pământului;
 Producerea distilatelor de vin și a alcoolului etilic.
SUMA MAXIMĂ ELIGIBILĂ
PENTRU UN BENEFICIAR:
• Reutilarea vinăriilor: 5 mln EUR pentru un beneficiar;
• Restructurarea podgoriilor și plantarea viţei de
vie: 2 mln EUR pentru un beneficiar;
• Investiţii în capitalul circulant: 600 mii EUR pentru un beneficiar în cadrul unui proiect complex;
• Alocări pentru orice activitate vitivinicolă în valoarea minimă de 25 mii EUR;
• Investiţii pentru înfiinţarea noilor plantaţii de viţă
de vie: 10 mii EUR pentru un hectar;
• Alocări pentru defrișarea plantaţiilor necorespunzătoare: până la 1000 EUR pentru un
hectar;
• Procurarea echipamentului/utilajului prin Leasing: 10 mln EUR anual.
CONDIŢII DE CREDITARE:
 50% credit – alocate de Program;
 50% cofinanţare – împrumuturi de la bănci şi
instituţii de microfinanţare, granturi de la donatori
şi/sau resursele proprii ale beneficiarului final.
TERMENUL DE FINANŢARE
A INVESTIŢIEI:
 Maxim 10 ani – termenul de creditare;
 Inclusiv până la 4 ani – perioada de graţie.

CONTACTE:
Unitatea Consolidată pentru Implementarea şi Monitorizarea Programului
de Restructurare a Sectorului Vitivinicol
MD 2023, Chişinău, str. Calea Basarabiei
18, etajul 2;
0 22 260 903; www.winemoldova.md
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FEMEILE ÎNVAŢĂ CUM SĂ CULTIVE
COACĂZUL NEGRU
La finele lunii aprilie, în incinta Federaţiei Naţionale a Agricultorilor AGROinform, s-a desfășurat seminarul
informativ cu tema „Tehnologia de cultivare a coacăzului negru”. Evenimentul a fost organizat în cadrul
proiectului „Dezvoltarea reţelelor de socializare a femeilor în agricultură”. Activităţile de instruire pentru
femeile din agricultură sunt susţinute de către Proiectul Competitivitatea Agricolă și Dezvoltarea Întreprinderilor (ACED) și desfășurate de către AGROinform.

Seminarul a fost condus
de către Parascovia Savva,
doctor în agricultură, şefa
grupului Arbuşti fructiferi
din cadrul Institutului de
Pomicultură. Ea a vorbit celor
23 de participanţi la instruire despre importanţa cultivării coacăzului negru, cum
se înfiinţează și se întreţin
plantaţiile, modul de recoltare, prelucrare și comercializare a pomuşoarelor de coacăz
negru.
Potrivit specialistului,
coacăzul negru este unul dintre cei mai importanţi arbuşti
fructiferi și are o deosebită
valoare nutritiv-terapeutică,
datorită conţinutului ridicat
de acid ascorbic din fructe
(vitamina C), fiind mai bogate
de 10 ori decât lămâile și de
30 de ori mai mult decât prunele, cedând doar actinidiei
şi măceșului. Unele soiuri de
coacăz negru pot acumula
250-420 mg de vitamina
C/100 g de fructe proaspete.
De asemenea, aflăm de la
specialist, coacăzul are un
conţinut ridicat de antociani, un grup important al
compuşilor polifenolici, care
împreună cu vitamina C, au
o puternică acţiune antioxidantă, protejând organismul
uman de efectul negativ al
radicalilor liberi şi ca urmare,
de atacul bolilor degenerative. Coacăzele mai conţin
o cantitate considerabilă de
alte vitamine ca A, B, P, microelementul cobalt, săruri
de fier, fosfor şi calciu.
Frunzele şi în special mugurii sunt foarte căutaţi de
către companiile de produse
fitofarmaceutice, precum şi
la export. Mugurii de coacăz
negru sunt o sursă importantă de uleiuri volatile esenţiale, 100 g de muguri uscaţi

conţinând 1,4-2,0 ml de ulei
volatil şi reprezintă o materie
primă importantă în medicină şi cosmetică. Frunzele
de asemenea au proprietăţi
medicinale utilizându-se în
industria fitofarmaceutică
pentru ceaiuri, tincturi şi alte
preparate. Pentru a beneficia
de întregul aport vitaminic,
biologic activ, coacăzele negre
trebuie consumate în stare
proaspătă sau congelată, sub
formă de salate de fructe, sosuri şi garnituri. Coacăzele se
folosesc la producerea de sucuri, peltea, dulceaţă, compot,
sunt bune pentru congelare,
uscare. Fructele răscoapte se
folosesc la prepararea vinului
și lichiorului.
În Moldova, soiurile de
coacăz negru incluse în Catalogul soiurilor de plante sunt:
Belorusscaia sladcaia, Mihai
Şmâriov, Titania.

ÎNGRIJIREA
PLANTAŢIEI
Parascovia Savva susţine
că planta de coacăz negru
intră rapid pe rod și se înmulţeşte uşor prin butaşi.
Este foarte important, spune
specialista, procesul plantării corecte la înfiinţarea
plantaţiilor şi respectarea
tuturor elementelor tehnologice pentru a obţine recolte
bune. Această cultură are un
grad relativ scăzut de dificultate atât la înfiinţare, cât
şi pe parcursul exploatării,
asigurând recolte înalte şi
constante de fructe, dacă este
plantat în condiţii cu climă
mai răcoroasă şi umedă, cu
precipitaţii suficiente, în caz
contrar este nevoie de irigare.
Coacăzul negru este o plantă,
care poate ajunge până la

acumulează umiditate, care
se păstrează şi în perioadele
mai secetoase din timpul primăverii.
Potrivit specialistei,
coacăzul negru are nevoie
de multă apă, în zonele mai
secetoase se udă de 3-4 ori
din abundenţă. Coacăzul
negru are cerinţe mari faţă
de substanţele nutritive, de
aceea se efectuează fertilizarea potrivită. Pentru a putea
obţine recolte bune este necesară executarea tăierilor de
formare a coroanei, care se
consideră deplin formată la
sfârșitul anului al cincilea.

1-1,5 m înălţime şi 0,6-0,7 m
lăţime. Este un arbust puţin
pretenţios la lumină, suportă
bine semiumbrirea. Temperatura optimă din perioada de
vegetaţie este de 17-18 ˚ C.
Coacăzul rezistă bine la geruri de iarnă, la temperaturi
de păna la -32 ˚C, dar în unii

Momentul recoltării se
stabileşte în funcţie de coloraţia fructelor, de felul transpor-

prelungeşte toată luna iulie,
la soiurile cu coacere mijlocie
şi târzie. Un culegător poate
să recolteze câte 20-40 kg/zi.
Pentru suprafeţe mari de peste 50 ha este economic să se
recolteze mecanizat, cu combine autopropulsate. Pentru
recoltarea mecanizată a coacăzului negru sunt necesare
plantaţii înfiinţate cu soiuri,
care au o detaşare uşoară a
fructelor.
Coacăzele se recoltează pe
timp răcoros şi uscat, direct
în ambalajele, cu care ajung
la locul destinaţiei. Fructele
recoltate se recomandă a
fi duse în încăperi, unde se
răcesc timp de două ore apoi

ani este afectat de brume şi
îngheţuri târzii. Maturarea
fructelor are loc peste 60 zile
de la înflorire, cam în a doua
decadă a lunii iulie.
Arealul optim de cultură
pentru coacăzul negru este
reprezentat de zonele cu climă mai răcoroasă şi umedă,
fără arşiţe puternice. În zonele mai secetoase se poate
cultiva la semi umbra altor
pomi, cu asigurarea udării în
perioadele secetoase.
Plantele de coacăz negru la
vârsta de 3-4 ani deja au la
tufă 16-20 tulpini de diferite
vârste, care pot asigura o
recoltă bună. Cele mai bune
rezultate dau plantările de
toamnă, începând cu 15 octombrie -15 noiembrie, până
la venirea primului îngheţ,
deoarece până în primăvară
rădăcinile arbuştilor realizează un contact strâns cu
pământul, iar în groapă se

tului, de posibilităţile de depozitare şi valorificare. Culesul
fructelor se începe în momentul când ele ajung la mărimea,
culoarea şi gustul optim, specific fiecărei specii. La coacăzul negru culesul începe când
bacele din vârfurile ciorchinilor îşi schimbă culoarea din
verde-gălbui în maroniu spre
negricios, susţine Parascovia
Savva. Producţiile de fructe,
obţinute de la coacăzul negru
sunt de 5-8 t/ha şi duble sunt
la coacăzul rosu, iar durata
de exploatare a unei plantaţii
atinge 12-14 ani.
Perioada de coacere a
fructelor de coacăz negru este
sfârşitul lunii iunie şi prima
jumătate a lunii iulie. Recoltarea pomuşoarelor de coacăz
negru se face o singură dată
manual sau prin vibrare,
semi mecanizat şi mecanizat,
începând cu sfârșitul lunii iunie, la soiurile timpurii şi se

se transportă la destinaţie.
Transportarea pomuşoarelor
în ambalaje mari, lădiţe de
5-6 kg, poate dura între 6-8
ore la temperatura de 0-5˚C
şi cam 12 ore în ambalaje
mici, caserole de 0,5-1,0
kg. Pentru asigurarea unei
păstrări mai îndelungate a
coacăzelor, grosimea stratului de fructe în ambalajele
mari de 4-8 kg nu trebuie să
depăşească 12 cm. Coacăzele
negre recoltate la începutul
maturării se pot păstra în încăperi răcoroase timp de 8-10
zile, iar în depozitele frigorifice cu temperatura de 0˚C şi
90 % umiditate relativă, până
la o perioadă de 30-35 zile.
După recoltare şi sortare
fructele se pot păstra înainte
de prelucrare, la temperatura
de 0˚C timp de o săptămână, iar pentru perioade mai
mari, fructele se congelează
la -35˚C, după care tempera-

CULESUL ROADEI

tura de păstrare se menţine
la -18˚C. Prelucrarea se face
sub formă de dulceaţă, jeleu, peltea, suc, vin, compot,
lichior. „Coacăzul se poate
cultiva şi pentru producerea
de muguri şi frunze pentru
industria fitofarmaceutică,
în plantaţii speciale de valorificare a acestor produse.
Producţia de fructe a unei
plantaţii de coacăz negru
bine întreţinută şi cu soiuri
performante poate ajunge
până la 6-10 t/ha, iar preţul
de valorificare între 25 şi 30
lei/kg. Producţia de muguri
a unui ha este aproximativ
de 300-400 kg, cu un preţ
mediu de valorificare de 130
lei/kg”, le spune Parascovia
Savva participanţilor la seminar.
Producţia de coacăze negre se poate comercializa de
către producători prin vânzarea la piaţa de fructe proaspete, la fabricile locale de
prelucrare a fructelor sau în
centrele de deshidratare (uscare). Cultivatorii care au suprafeţe mai mari, de ordinul
hectarelor, pe lângă vânzarea
către fabricile de procesare,
pot să alcătuiască partide
mari de fructe proaspete sau
congelate pentru export.
Participanţii la seminar
au rămas mulţumiţi de calitatea informaţiilor obţinute.
Anastasia Strelciuc de la
Nâncești ne-a declarat că
seminarul s-a dovedit a fi
foarte util și a aflat multe
informaţii noi. „Solicităm
seminare similare cu tematici de cultivare a vișinului,
căpșunului etc”. Tatiana
Bubucea din aceeași localitate susţine că seminarul, pe
lângă rolul informativ care
l-a avut, reprezintă o oportunitate de a cunoaște alţi
producători din ramură cu
posibilitatea de asociere pe
viitor. Cei prezenţi au salutat
organizarea unor asemenea
evenimente și au solicitat să
beneficieze în continuare de
informare, la fel dorindu-și
cât mai multe vizite în câmp
cu prezentare practică.
A.R.
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CREDITUL POLONEZ ESTE
FUNCŢIONAL, SUSŢIN OFICIALII
În ziua de 30 aprilie, Petru Maleru, directorul Agenţiei de Intervenţie și Plăţi
pentru Agricultură (AIPA) și Igor Gorașov, directorul executiv al Unităţii de
implementare a creditului de asistenţă acordat de Guvernul Republicii Polone
(UICAGRP), au susţinut o conferinţă de presă, unde au anunţat oficial lansarea
procesului de recepţionare a dosarelor pentru creditul polonez. Amintim în
acest context că creditul polonez a fost lansat oficial de câteva ori până acum.
Se crede că de această dată este, în sfârșit, funcţional.
Igor Gorașov a declarat
că manualul operaţional
a fost reaprobat în ziua de
28 aprilie și a fost reîntărit
consiliul de observatori,
astfel, instituţia pe care o
conduce este disponibilă
pentru a recepţiona dosarele.
El a îndemnat agricultorii să
depună cererile pentru a putea accesa creditul oferit de
Polonia. Potrivit lui Gorașov,
este important ca fiecare
doritor de împrumut să posede un plan de afaceri și să
fie determinat care parte de
investiţie dorește să fie finanţată din resursele poloneze.
Un alt document important

pe care trebuie să-l posede
beneficiarul este contractul
de achiziţie cu partenerul
polonez. „În rest există o listă

CRIZĂ ÎN SECTORUL
VITIVINICOL
Dumitru Munteanu, directorul Oficiului Naţional
al Viei şi Vinului, a declarat
în cadrul ședinţei Comisiei
agricultură şi industrie
alimentară din 5 mai, că
în sectorul vitivinicol din
Moldova se constată o criză.
Potrivit acestuia, situaţia se
datorează mai multor probleme apărute în domeniu.
O problemă ar fi faptul că
plantarea butaşilor de viţăde-vie importaţi din alte

ţări decât cele din Uniunea
Europeană (UE) nu este
subvenţionată în Moldova.
La fel, exportul viţei-de-vie
în ţările europene scade,
deoarece viticultorii din UE
nu sunt interesaţi să importe material săditor din
Moldova.
Totodată, proprietarii de
sere nu au acces la preparatele necesare pentru creşterea în sere a viţei-de-vie,
deoarece înregistrarea acestora în Registrul preparatelor de uz fitosanitar costă

foarte scump. „Mai mult, în
ultimii ani în Moldova au
fost importaţi mulţi butuci
de viţă-de-vie afectaţi de
diverse boli, cum ar fi îngălbenirea aurie, cancerul
bacterian. Înfiinţarea plantaţiilor-mamă este foarte
scumpă, costând circa 300
mii de lei per hectar, ceea
ce mulţi agricultori nu-şi
permit. Asistăm astfel la o
criză în sectorul vitivinicol.
Se pierd multe locuri de

muncă, iar achitarea impozitelor către stat devine
dificilă”, a declarat Dumitru
Munteanu.
O soluţie pentru ameliorarea situaţiei ar fi, potrivit
acestuia, interzicerea importului de butaşi afectaţi
de boli. De asemenea, ar
trebui să fie permis importul din UE a preparatelor
necesare pentru creşterea
viţei-de-vie în sere, incluse
în registrele fitosanitare ale
ţărilor europene, pentru a
reduce cheltuielile.

de documente standard care
sunt solicitate de orice instituţie de creditare. Lista este
disponibilă pe pagina oficială

AIPA, vom crea și o pagina
a Unităţii de Implementare.
De asemenea, oamenii se pot
informa despre credit la oficiile teritoriale AIPA”. Suma
maximă care poate fi accesată de un fermier este de 2
milioane de euro. De credit
pot beneficia și agricultorii
îndatoraţi la bănci, singura
condiţie este ca datoria să nu
fie prea mare.
Petru Maleru a ţinut să
amintească că rata anuală
pentru acest credit a fost
micșorată de la 3% la 2%, iar
acest fapt se datorează „negocierilor foarte și foarte dificile pe care le-au avut Ministerul Agriculturii, Ministerul
Economiei și Ministerul Finanţelor, în urma cărora s-a
ajuns la concluzia că pentru
susţinerea fermierilor, pentru
acceptarea a celor condiţii
care au fost impuse de societatea civilă, în acest domeniu, să fie susţinuţi și să fie

micșorate dobânzile, mai cu
prisosinţă pentru a asigura
condiţii foarte și foarte competitive și pentru ca acest
credit să fie unul atractiv.”
Potrivit directorului AIPA,
un element foarte important
este că s-a ajuns la concluzia
și s-a introdus prevederea și
în manualul operaţional, că
toate investiţiile din resursele creditului Polonez vor
fi pasibile de subvenţionare,
deci „vor fi eligibile pentru
subvenţionare în condiţii generale ca și toţi ceilalţi beneficiari” a menţionat Maleru.
Oficialii au declarat că
Unitatea de Implementare
dispune de toate instrumentele necesare pentru lansarea
și derularea activităţilor
operaţionale și invită toţi
solicitanţii eligibili să depună
dosarele complete de solicitare a finanţării. Toate documentele aprobate, precum
și lista actelor cu modele:

cererea, planul de afaceri,
declaraţii, etc vor fi publicate
pe site-ul AIPA (www.aipa.
gov.md). Doritorii să acceseze
acest credit pot să se informeze pe site-ul menţionat
mai sus, sau la sediul Unităţii
de implementare a Creditului
Polonez, precum și la oficiile
teritoriale ale AIPA sau la
filialele regionale a Camerei
de Industrie și Comerţ.
Creditul de 100 milioane
de euro este acordat Republicii Moldova pentru o perioadă
de 25 de ani, cu rata anuală
de 0,15% şi o perioadă de
graţie de cinci ani. Banii
urmează a fi folosiţi pentru
restructurarea sectorului
agricol, în special a fermelor
specializate în producţia de
produse agricole tradiţionale
(lapte, carne), precum şi a
altor produse agricole competitive.
A.R.

VOM PRODUCE CIDRU ÎN CURÂND
În Moldova va fi produsă
o băutură nouă care ar putea
fi exportată în 46 de ţări.
Directorul unei companii producătoare de bere și băuturi
fără alcool, a anunţat despre
intenţia de a lansa un nou
proiect investiţional în ţara
noastră. În cadrul unei întrevederi cu premierul Chiril Gaburici, omul de afaceri Gökçe
Yanașmayan a declarat că
proiectul va crea oportunităţi
de modernizare a sectorului
agroalimentar, prin aplicarea
noilor tehnologii de procesare
a merelor, creşterea exporturilor producţiei moldoveneşti,
dar şi crearea noilor locuri de
muncă. „Suntem interesaţi
să dezvoltăm în Republica
Moldova o afacere care va
permite crearea noilor locuri
de muncă, inclusiv în zona
rurală. Considerăm că merele
crescute în aceste regiuni

sunt de înaltă calitate şi
există potenţial promiţător
pentru lansarea unui produs
care va fi apreciat atât pe
piaţa locală, cât şi pe cea
internaţională. Este vorba de
o băutură din mere, nouă pe
piaţa autohtonă, numită cidru, care capătă tot mai mul-

tă popularitate în diferite ţări
ale lumii”, a precizat omul de
afaceri.
Potrivit estimărilor
companiei, cidrul produs în
Moldova ar putea fi exportat
în peste 46 de ţări. Un alt
obiectiv al proiectului este
transformarea Republicii

Moldova în furnizor regional
de materie primă pentru producerea acestei băuturi.
Prim-ministrul a menţionat că Guvernul susţine
proiectele care prevăd atragerea investiţiilor în economia ţării. „Pentru noi este
important să asigurăm noi
oportunităţi de creare a locurilor de muncă, să sporim
exporturile şi să promovăm
produsele autohtone pe pieţele internaţionale. Totodată,
valorificarea potenţialului
de procesare a merelor este
o problemă actuală pentru
Republica Moldova”, a spus
Chiril Gaburici. Premierul a
dat asigurări că instituţiile
responsabile din cadrul Guvernului vor oferi suportul
necesar în vederea implementării proiectului menţionat, în conformitate cu
legislaţia în vigoare.

ÎN MOLDOVA A APĂRUT O NOUĂ SPECIALITATE
În Moldova a apărut o nouă specialitate. De
acum înainte vor fi pregătiţi specialiști în domeniul
siguranţei produselor alimentare.
În urma unei decizii aprobate de Guvern nomenclatorul domeniilor de formare profesională şi a specialităţilor pentru pregătirea cadrelor în instituţiile
de învăţământ superior a fost completat cu o nouă
specialitate - „Siguranţa produselor alimentare”, care
a fost inclusă în domeniul de formare profesională
„Stiinţe agricole”. Parcurgerea întregului program
de studii şi obţinerea diplomei de licenţiat în ştiinţe
agricole va permite absolvenţilor ocuparea posturilor
legate de controlul şi expertiza produselor alimentare în conformitate cu normele ISO europene de
asigurare a calităţii.
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INFORMAŢII UTILE DESPRE
CREDITUL POLONEZ
INFORMAŢIE GENERALĂ:
La data de 14 mai 2014, Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Polone
au semnat un Acord privind acordarea unui
credit de asistenţă în sumă de 100 milioane
euro pentru finanţarea proiectelor în domeniul agriculturii, procesarea produselor
alimentare, inclusiv infrastructura aferentă
acestora şi altele contractate de părţi. Creditul
va fi acordat în formă de livrări de bunuri,
utilaje, echipamente şi servicii din Republica
Polonă către beneficiarii finali din Republica
Moldova. Pentru domeniul agriculturii, procesării produselor alimentare şi infrastructurii
aferente acestora va fi utilizată o cotă de 90%
din suma creditului.
SCOPUL GENERAL
AL CREDITULUI:
Sporirea competitivităţii sectoarelor prin
restructurarea şi modernizarea lor, creşterea
treptată a cotei de produse agricole şi industriale cu valoare adăugată înaltă.
DOMENIUL DE ACŢIUNE:
 înfiinţarea, modernizarea şi restructurarea întreprinderilor specializate în producţia de produse de origine vegetală și
animalieră;
 investiţii în tehnologii moderne privind
recoltarea, procesarea primară, păstrarea,
sortarea, ambalarea și desfacerea produselor agroalimentare;
 investiţii în tehnologii moderne și inovaţii
în scopul conformării la standardele UE la
capitolul siguranţa alimentelor şi cerinţele
de calitate.
CONDIŢIILE DE RECREDITARE
PENTRU BENEFICIARII FINALI:
 maturitatea împrumutului până la 12 ani;
 perioada de graţie până la 3 ani;

 dobânda 2% anual de la suma împrumutată;
 penalitate în mărime de 10% anual pentru
fiecare zi de întârziere din suma totală a
împrumutului și/sau dobânzilor cu termenul de plată expirat;
 valoarea maximă pentru un contract: 2
(două) milioane de euro;
 valoarea bunurilor şi serviciilor de origine
poloneză în cadrul contractului nu poate fi
mai mică de 60%.
SOLICITANŢI ELIGIBILI
SUNT PERSOANE FIZICE
ŞI JURIDICE CARE:
 sunt înregistraţi legal într-o formă organizatorico – juridică;
 nu se află în proces de insolvabilitate și/
sau lichidare, şi/sau reorganizare sau în
orice alte proceduri judiciare care pot conduce la pierderi de active;
 prezintă un dosar complet de solicitare
a finanţării în corespundere cu cerinţele
Unităţii;
 prezintă un proiect de investiţie eligibil în
condiţiile stipulate de Unitate, amplasat în
orice localitate a ţării;
 își asumă obligaţia de a nu înstrăina sub
nici o formă bunul imobil în/pe care se
face investiţia pentru întreaga perioadă de
valabilitate a contractului de recreditare;
 nu are restanţe la achitarea impozitelor și
taxelor faţă de bugetul public naţional la
momentul depunerii cererii de finanţare;
 activitatea economică asigură o rentabilitate suficientă pentru deservirea datoriilor
și permite atingerea tuturor indicilor financiari necesari alocării unui împrumut
investiţional;
 deţine toate permisiunile și autorizaţiile
necesare bunei funcţionări, inclusiv autorizaţia de producere, autorizaţia de func-

CALENDARUL
LUCRĂRILOR AGRICOLE
ÎN LUNA MAI
Luna mai se caracterizează prin temperatură medie multianuală de 14-17 grade
C și media precipitaţiilor lunare de 40-55
mm/mp. În această lună se pregătesc straturile și se seamănă următoarele legume:
fasole, castraveţi, pepeni verzi, pepeni galbeni, andive, dovlecei. Acum este temperatura propice ca aceste culturi sa germineze
și să răsară în scurt timp.
Tot acum pregătim terenul și plantăm
tomatele de vară-toamnă, ardeiul gras, ardei lung, gogoșarul și vinete. Culturile înfiinţate vor fi udate dimineaţa și seara până
vor răsări și vor forma primele frunze adevărate. Efectuăm lucrări de prășit pe straturile înfiinţate în lunile martie și aprilie, în
special pe cele ocupate de ceapă și usturoi.
De asemenea, efectuăm răritul și plivitul
la morcovi. Tot acum vom instala spalierii,
legăm și plivim tomatele timpurii.
În această lună recoltăm culturile timpurii: ridichile de lună, varză, spanacul și
salata, mazăre verde. După desfiinţarea culturilor timpurii, pregătim straturile pentru
culturile succesive: varza de toamna, castraveţi cornișon, fasole verde, etc). Cei care

au solar sau seră de legume vor efectua, în
această perioadă, lucrări de plivit și palisat
la tomate și lucrări de întreţinere ( irigat,
fertilizări faziale la culturile pe rod etc).
În câmp se vor desfășura lucrări de
întreţinere a culturilor de porumb, floarea
soarelui, sfeclă, cartofi, tutun prin lucrări
mecanice și manuale. Se va face controlul
buruienilor și se va stabili starea fitosanitară a culturilor, efectuând după caz lucrările
necesare. Se efectuează înfiinţarea culturii
a 2-a de porumb după masa verde. În pomicultură se continuă tratamentul fitosanitar și încep să se recolteze primele fructe
(cireșele de mai). În viticultură continuă
lucrările fitosanitare, se leagă coardele și se
întreţine solul.

ţionare, licenţa, etc, în cazurile când sunt
solicitate conform legislaţiei;
 dispune de capacitatea asigurării cu gaj a
finanţării în proporţie de 130 % din suma
împrumutului.
LISTA DOCUMENTELOR
OBLIGATORII PENTRU
OBŢINEREA FINANŢĂRII:
 planul de afaceri (conform formei-model);
 contracte de intenţie (ante-contract) încheiate cu antreprenorii polonezi (copie);
 cererea de acordare a finanţării (conform
formei-model);
 decizia fondatorilor(ului) privind solicitarea finanţării (original);
 declaraţia pe propria răspundere privind
veridicitatea datelor și a documentelor prezentate (conform formei-model);
 declaraţia de a nu înstrăina sub nici o formă bunul imobil în/pe care se face investiţia pentru întreaga perioadă de valabilitate
a contractului de recreditare (conform
formei-model);
 documentaţia tehnică, copia proiectului
elaborat de companii autorizate de organele competente și/sau schiţa de proiect a
localurilor unde vor fi instalate utilajele și
echipamentele ce vor fi procurate din sur-

sele finanţării (copie);
 documente juridice a solicitantului;
 documente privind starea financiară a solicitantului.
INSTITUŢIA RESPONSABILĂ DE
IMPLEMENTAREA CREDITULUI:
Instituţia Publică „Unitatea de implementare a creditului de asistenţă acordat de
Guvernul Republicii Polone” (în continuare
– Unitatea), în subordinea Agenţiei de Intervenţie și Plăţi pentru Agricultură (AIPA),
creată prin Hotărârea Guvernului nr. 953 din
17.11.2014 cu modificările și completările ulterioare este responsabilă de implementarea
şi monitorizarea Acordului dintre Guvernul
Republicii Moldova și Guvernul Republicii
Polone, pentru domeniul agriculturii, procesării produselor alimentare şi infrastructurii
aferente acestora.
CONTACTE: 0 22 22 27 85,
mobil: 067357383
Unitatea de implementare a creditului de asistenţă acordat de Guvernul
Republicii Polone – Blvd. Ștefan cel
Mare 162, of. 1210, Chișinău.

CUM CONSUMĂM SALATA VERDE ?
S-a stabilit că salata
verde stimulează procesele
metabolice și constituie un
aliment de împrospătare, de
revigorare și de curăţire a
organismului. Cantitatea de
salată verde consumată zilnic
trebuie să fie de minimum
150 grame, pe stomacul gol,
înainte de fiecare masă. Salată trebuie consumată numai
cu ingrediente naturale: ulei
de măsline presat la rece,
oţet natural de mere sau suc
de lămâie proaspăt stors, sare
putină. Ideal este să consumăm salata la maximum un
sfert de oră de la preparare,
pentru că altfel principiile

sale active se deteriorează.
Nu trebuie să se consume în
paralel alimente care sa ne
împovăreze organismul cu
toxine, cum ar fi carnea, prăjelile, produsele de patiserie
ori cu aditivi sintetici.
Salata, dacă este consumată câte 500 g pe zi, porţionate înaintea meselor și
după desert, duce la scăderea
simţitoare a obezităţii. Există,
totuși, și o contraindicaţie:
abuzul, ca totdeauna, strică.
Toţi specialiștii au constatat
că depășirea dozelor indicate mai sus sau consumarea
îndelungată a salatei, fără
perioade de pauză (cel puţin

2 săptămâni la 3 luni de
cură) poate provoca ameţeli
și dureri ale globilor oculari.
În asemenea cazuri, regimul
cu salată trebuie întrerupt și
reluat după cel puţin două
luni.
Frunza de salată combate
multe stări anormale. Stimulează procesele metabolice,
ajută la obţinerea unor valori
normale ale indicelui de hemoglobină, datorită conţinutului în vitamine și săruri
minerale. Combate stresul
și stimulează și drenează
ficatul. Contribuie la intensificarea tranzitului intestinal,
curăţă vasele de sânge și
reglează activitatea glandelor
endocrine. Întârzie procesul
de îmbătrânire și contribuie
la combaterea cancerului
glandei tiroide, cu rol deosebit de important pentru persoanele în vârstă. Previne și
combate reumatismul și are
un rol deosebit de important
în menţinerea integrităţii
pielii și vindecării multor
afecţiuni ale acesteia.
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CAZURI NUMEROASE DE
BOLI DIAREICE ACUTE
Centrul Naţional de Sănătate Publică (CNSP) atenţionează prin intermediul
unui comunicat de presă că în ţară situaţia privind bolile diareice acute (BDA)
rămâne nefavorabilă. Potrivit specialiștilor, în republică se înregistrează anual
cca. 18-19 mii cazuri de BDA, inclusiv cu până la 10 decese printre copiii sub
vârsta 5 ani și adulţi. Medicii ne recomandă respectarea unor reguli, care ne pot
salva de multe situaţii neplăcute.
Medicii moldoveni
declară că persoanele
cu vârsta cuprinsă între
0-17 ani constituie 60
– 75 % din bolnavii afectaţi de BDA. Populaţia urbană este de 1,6 ori mai
afectată decât cea rurală,
anual înregistrându-se
până la 45 izbucniri epidemice, cuprinzând 5-7
cazuri, ajungând şi până
la 350 de cazuri. În anul
2014 s-a atestat sporirea
cazurilor de BDA, inclusiv
din cauza salmonelozei,
cauzate de consumul
produselor alimentare
contaminate cu salmonele. Alte boli intestinale
au fost determinate de
consumul apei nesigure
din diverse surse de apă,
probleme de igienă în
instituţiile de educaţie şi
instruire, de agrement, la
locul de muncă şi la domiciliu. Din punct de vedere social, aceste afecţiuni prezintă un indicator
al stării social-economice
al unei ţări.
Bolile diareice acute
includ un şir de patologii
cu mecanism fecal-oral
de transmitere a infecţiei – holera, dizenteria,
infecţia rotavirală, salmoneloza, febra tifoidă
etc. Unele din ele au
semne clinice comune,
precum febra până la 40
grade, dureri în abdomen,

greţuri, vomă, scaun lichid cu frecvenţă până
la 20-30 ori pe zi (uneori
cu sânge, mucus), slăbiciuni generale, cefalee
etc. În unele cazuri grave
se poate dezvolta septicemia, deshidratarea şi
în consecinţă – şocul toxico-infecţios şi edemul
cerebral. La copiii mici,
mai ales până la 1 an de
viaţă, manifestările clinice evoluează mai repede
decât la adulţi, iar starea
sănătăţii se poate înrăutăţi foarte grav.
Specialiștii avertizează
că este important că în
cazul apariţiei semnelor
clinice de BDA, nu se
permite autotratamentul.
Când această boală afectează copiii este necesar
de apelat de urgenţă la
medic, pentru examinare
şi prescrierea tratamentului argumentat şi adecvat.
În multe cazuri, agenţii
cauzali ai BDA posedă rezistenţă la antibiotice şi,
din aceste considerente,
numai medicul specialist
poate prescrie un tratament efectiv.
În cazurile BDA perioada de incubaţie poate
dura de la 30 minute
până la 3-7 zile, iar în
cazul unor boli cum ar fi
febra tifoidă – până la 3
săptămâni. Sporirea cazurilor de BDA, tradiţional,

are loc în perioada caldă
a anului – în lunile iunieseptembrie.
La oameni aceste boli
se transmit prin 3 căi:
alimentară, habituală şi
hidrică, ceea ce impune
ca şi măsurile profilactice
să fie axate pe acestea. În
cazul unor boli, sursa de
infecţie poate fi numai
omul bolnav sau purtătorul (dizenterie, infecţia
rotavirală, febra tifoidă
etc.), însă pentru o bună
parte din acestea, precum
salmoneloza, febra paratifoidă B şi C etc., drept
surse de infecţie pot servi
și animalele, păsările şi
rozătoarele.

CUM PREVENIM
BOLILE DIAREICE
Pentru prevenirea
BDA, îndeosebi la copii,
este necesar de a respecta
un șir de reguli. Medicii
recomandă alăptarea
naturală a copiilor mici o
perioadă cât mai îndelungată. Puteţi să vaccinaţi
copiii contra infecţiei
rotavirale. Folosiţi în alimentaţie doar produse
alimentare sigure şi excludeţi pe cele uşor alterabile, cu termen expirat
sau de calitate dubioasă
(vizual, organoleptic). Evitaţi să procuraţi produse

alimentare în locurile
neautorizate, fără condiţii
optime de păstrare. Folosiţi pentru băut numai
apă fiartă sau îmbuteliată. Evitaţi scăldatul în bazinele acvatice deschise,
neautorizate.
Spălaţi-vă numaidecât pe mâini cu săpun
după veceu şi înainte
de masă, la intrarea în
casă, până la pregătirea
bucatelor și verificaţi-i
și pe copii să procedeze
la fel. Prelucraţi termic
corespunzător ouăle de
gâscă și raţe. Menţineţi
în curăţenie toate suprafeţele de la bucătărie și a
inventarului de tăiat. Separaţi bucatele pregătite

de materia primă, folosiși
inventar separat pentru
prelucrarea lor. Spălaţi
minuţios, sub jet de apă
curgătoare, a fructelor şi
legumelor ce se folosesc
fără prelucrare termică.
Respectaţi regimul de
prelucrare termică a produselor alimentare şi termenul de păstrare. Preveniţi apariţia muștelor,
insectelor de bucătărie
și șoarecilor în casă, mai
ales la bucătărie. Evitaţi
să organizaţi diferite
festivităţi, dacă nu există
condiţii de siguranţă –
acces la apă şi facilităţi
sanitare (WC), locuri şi
veselă de bucătărie suficiente, nu există condiţii

de păstrare în frigider a
produselor. De asemenea,
nu se vor pregăti produsele alimentare cu 2-3
zile înainte de ceremonie, nu se vor folosi ouă
de gâscă şi raţe pentru
pregătirea prăjiturilor cu
cremă, nu vor fi implicaţi
în procesul pregătirii
alimentelor persoanele
cu febră, cu semne clinice de BDA, inclusiv
persoanele care nu deţin
cunoştinţe şi experienţă
în domeniu. Respectarea
acestor reguli ne poate
feri de grave probleme de sănătate, susţn
specialiștii CNSP.
A.R.

USTUROIUL VERDE NU ESTE O LEGUMĂ BANALĂ
Usturoiul verde este un aliment extraordinar și îl regăsim din belșug în
fiecare primăvară în pieţe și grădini.
Descoperiţi care sunt beneficiile usturoiului verde și nu îl veţi mai considera niciodată o legumă banală:
 Usturoiul verde întărește sistemul
imunitar deoarece conţine alicina,
un compus sulfuric cu efecte benefice asupra organismului. Alicina
protejează mecanismele naturale de
apărare a organismului. Usturoiul
verde este cunoscut și recunoscut
pentru proprietăţile sale antiinflamatorii și antibacteriene, având
capacitatea de a proteja împotriva
infecţiilor;

 Usturoiul verde este bogat în fier și
prin urmare este indicat a fi consumat cu precădere în cazul anemiilor
și a lipsei de fier, dar nu numai;
 Usturoiul verde conţine un anumit
polisulfid care îl face să aibă un efect
benefic asupra inimii, protejând împotriva bolilor cardiovasculare și a
tensiunii arteriale mari. În plus, mai
conţine și mangan, un mineral ce
contribuie la menţinerea HDL (colesterolul bun) în limite normale;
 În același timp, s-a demonstrat că usturoiul verde scade colesterolul rău și
ajută la prevenirea atacului cerebral.
Utilizaţi cât mai mult usturoi verde
în alimentaţia voastră. Este aliatul

inimii și al sistemului circulator;
 Usturoiul verde este un adjuvant în
tratarea răcelilor și a tusei, dar este
totodată eficient și în tratarea infecţiilor gastro-intestinale;
 Usturoiul verde blochează dezvoltarea celulelor canceroase și protejează
împotriva anumitor tipuri de cancere.
Unele studii au demonstrat că oamenii care consumă des usturoi, dezvoltă mult mai rar cancer la stomac și
colon;
 Usturoiul verde ajută la îmbunătăţirea sistemului digestiv, dar și tratarea problemelor gastrice și a celor de
constipaţie.
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ÎN ANGLIA, CERERILE PENTRU SUBVENŢII
NU SE MAI DEPUN ONLINE
Anglia a renunţat la sistemul online de depunere a
cererilor pentru subvenţii. Identificarea suprafeţelor
agricole nu se mai face pe calculator, ci pe hârtie.
Sistemul online de plăţi a fost abandonat în Anglia,
după ce s-a dovedit că acesta are performanţe slabe,
în ciuda faptului că s-au investit 154 de milioane de
lire sterline în această tehnologie.
În această situaţie,
campania de depunere a
cererilor de plată a fost relansată în alt format. Din
această lună, fermierii sunt
solicitaţi să aducă toate
formulare completate pe
hârtie, aceeași formulă fiind
valabilă și pentru documentele doveditoare ce însoţesc
cererea. Decizia autorităţilor de a renunţa la înre-

gistrarea online a cererilor
a venit după ce fermierii
s-au plâns că nu reușesc să
se descurce prin hăţișurile
aplicaţiei pe care statul a
cheltuit o avere. Drept consecinţă, Agenţia engleză de
Plăţi a anunţat că va modifica sistemul de înregistrare
pentru a se asigura că toţi
agricultorii și crescătorii
de animale vor reuși să se

ASIA INTERESATĂ
DE GRÂUL DIN ZONA
MĂRII NEGRE
Grâul provenit din bazinul Mării Negre ar putea
să-şi redobândească cota pe
piaţa din Asia pe măsură
ce furnizorii reduc preţurile pentru noua recoltă, în
condiţiile în care ploile din
ultima vreme vor creşte producţiile în Rusia şi Ucraina.
În plus, livrările de grâu din
zona Mării Negre către Asia
ar putea să fie un competitor

preţ de 210 dolari pe tonă,
în scădere faţă de 240-250
de dolari pe tonă în urmă cu
trei săptămâni. Comparativ, grâul din Australia este
oferit la un preţ de 245 de
dolari pe tonă. Doi traderi
au estimat că vânzările de
grâu din zona Mării Negre
pe piaţa din Asia ar putea
urca până la 6-7 milioane
de tone în anul care se va

încadreze în termenul de
depunere de 15 iunie. Cele
mai mari probleme pe care
sistemul online le-a ridicat
englezilor au fost privitor
la identificarea parcelelor

exploatate. Astfel, în Marea
Britanie, programul de localizare a terenurilor agricole
a fost înlocuit cu hărţi în
format fizic – pe hârtie și
formulare printate.

Mai mult, fostele centre
digitale au fost acum transformate în centre de asistenţă pentru fermieri și de
locaţii unde aceștia își pot
depune dosarele. „De regulă,
las totul pe ultimul minut
când vine vorba de hârtii
pentru că îmi lua, de obicei
doar trei ore să le fac. Anul
acesta, însă, deja am pierdut trei zile pe versiunea
online și abia am ajuns la
jumătatea cererii. Nu avem
toate codurile – trebuie să
treci exact codul culturii pe
suprafaţa agricolă. Per total
este pur și simplu o lipsă de
informare, nu există suficientă informaţie, iar când
apelezi liniile de asistenţă,

cei de acolo sunt în întuneric la fel ca noi, fermierii”,
spune Richard Cotham, fermier englez.
Jurnaliștii britanici de la
BBC spun că eșecul autorităţilor de a-i obliga pe fermieri
să depună cererile doar online a fost prevăzut de la bun
început. Un sistem similar
electronic fusese implementat în 2005 și costate la
acea vreme 350 de milioane
de lire sterline. La acel moment tocmai se făcea o altă
reformă a Politicii Agricole
Comune, iar schimbările au
creat un haos în care mulţi
fermieri fie nu și-au primit
subvenţiile, fie au primit
sume greșite.

ŢUICA DIN SATU MARE ARE SUCCES
ÎN TOATĂ LUMEA
O ţuică de lux produsă
în judeţul Satu Mare se
vinde destul de bine pe
plan internaţional, inclusiv
în Japonia, unde poate fi
întâlnită chiar și în cluburi.
Producătorul Silviu Zetea
nu vrea să dezvăluie secretul ţuicii, dar spune, cu o
oarecare mândrie, că unele
ediţii ale licorii magice pe
care o produce poate ajunge la preţuri ameţitoare,
semn că este apreciată de
către cei dispuși să scoată
sume serioase de bani din
buzunar.
Silviu Zetea este cel

mai cunoscut producător
de tărie din judeţul Satu
Mare. El fierbe pălincă de
40 de ani, în propria pălincie din comuna Medieșu
Aurit, a învăţat meserie de
la tatăl său, iar după Revoluţie a început să construiască un brand, reușind să
câștige mai multe concursuri, inclusiv Medalia de
Argint la Concursul Mondial din Bruxelles din anul
2001.
„Am trecut pe partea
exclusivistă, pe partea de
unicate, din ce în ce mai
mult de comandă. N-o să vă

spun valori că o să vă sperii,
dar sunt preţuri de neînchipuit care se pot obţine pe
cantităţi infime. De exemplu, poţi să ai o sticlă de o
jumătate de litru sau de un
litru la valori pe care unii

nu le pot gândi, dar nu atât
pe conţinutul alcoolic, oricât ar fi el de extraordinar,
de moleculă cu moleculă,
ci și datorită caracterului
reprezentativ, exclusivist”, a
mai spus Zetea.

AU CRESCUT PREŢURILE LA CACAO
redutabil pentru Australia, al
patrulea exportator mondial,
care se confruntă deja cu o
scădere a livrărilor pe fondul
diminuării cererii din China
şi alte pieţe. „Oferă preţuri
foarte atractive şi cred că
vom vedea multe contracte
pentru Marea Neagră venite
din Asia”, a declarat un manager din Singapore de la o
mare firmă internaţională
de trading. „Utilizatorii finali
nu au contractat niciun cargo încă, deoarece preţurile
continuă să scadă. Cumpărătorii vor începe să se uite
după livrări după ce piaţa
se va stabiliza”, a adăugat
managerul care a dorit să-şi
păstreze anonimatul.
Grâul din zona Mării
Negre cu livrare în lunile
iulie-august este oferit la un

încheia în luna iunie 2016,
un nivel care nu s-a mai
înregistrat de câţiva ani. Numai Thailanda şi Coreea de
Sud ar putea cumpăra fiecare
un milion de tone de grâu
pentru hrana animalelor,
dacă preţurile rămân competitive, în timp ce Filipine
are nevoie de aproximativ
500.000 de tone de grâu pe
an. De asemenea, Indonezia,
principalul importator de
grâu din Asia, ar urma să
cumpere grâu din zona Mării
Negre, pe care să-l amestece cu grâu din Australia şi
America de Nord. India, care
în mod normal concurează
cu furnizorii de grâu din Marea Neagră, ar urma să evite
exporturile deoarece ploile
neaşteptate din ultima lună
au afectat recoltele.

Recolta slabă de cacao din Ghana a pus al doilea mare producător mondial
în situaţia de a nu-şi putea îndeplini contractele de vânzări şi de asemenea a
urcat preţurile la acest produs pe piaţa mondială, transmite Reuters. Scăderea
neaşteptată a producţiei de cacao în Ghana, atribuită de fermieri lipsei de pesticide şi vremii nefavorabile, ar putea pune probleme marilor producătorii de
ciocolată şi de asemenea constituie o nouă lovitură pentru situaţia financiară
precară a Ghanei.
Potrivit unor surse guvernamentale, în 2014/15
recolta de cacao a Ghanei
nu va depăşi 700.000 de
tone, mult sub estimările
iniţiale ale companiei de
stat Cocobod care indicau
o recoltă de un milion de
tone. „Au fost pierdute o
parte din culturi şi cele mai
recente estimări arată că,
în cel mai bun caz, recolta
va fi de 690.000-700.000 de
tone”, a declarat o sursă guvernamentală. Comparativ,
în sezonul 2013/2014 Ghana a avut o recoltă de cacao
de 900.000 de tone.
Potrivit traderilor euro-

peni, scăderea producţiei
ar putea pune Ghana în
imposibilitatea de a furniza o cantitate de 150.000200.000 de tone de cacao
care a fost deja vândută
şi ar putea rostogoli aceste contracte pentru noul

sezon. Producţia de cacao
din Ghana este vândută
clienţilor internaţionali
prin compania de stat Cocoa Marketing Company
(CMC), o subsidiară a Cocobod.
Preţurile la cacao au

început deja să crească în
condiţiile în care o recoltă
mai mică în Ghana ar putea
duce la un deficit global
semnificativ în sezonul
2014-2015. La bursa ICE
de la Londra, cotaţiile futures la cacao au crescut cu
aproximativ 5% în ultimele
două săptămâni. „Mulţi nu
credeau că va fi un deficit
global. Doar acum când
iau în calcul o recoltă de
700.000 de tone în Ghana
au început să mizeze pe un
deficit care ar putea mişca
piaţa cu alte 100 de lire în
sus după recenta creştere”,
a spus un trader.
O recoltă mai mică de
cacao în Ghana ar putea
crea probleme pentru
producătorii de ciocolată
premium precum Lindt,
ale căror reţete se bazează
pe marii producători de
boabe de cacao de calitate
ridicată.
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TE INFORMEAZĂ LA TIMP,
OFERINDUŢI CELE MAI BUNE
ARGUMENTE ÎN ORICE NEGOCIERE!

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

Ardei dulce
Cartofi
Cartofi timpurii
Castraveţi
Ceapă galbenă
Ceapă verde (cozi)
Ciuperci Păstrăv/Veşenca
Ciuperci Shampinion
Dovlecei
Morcov
Pătrunjel
Ridiche neagră
Ridiche de lună
Roşii de seră
Salată
Sfeclă de masă
Usturoi
Varză
Varză timpurie
Varză broccoli
Varză conopidă
Varză de pechin
Vinete
Banane
Căpşune
Grepfrut
Lămâi
Mandarine
Mere
Mere Golden
Mere Idared
Mere Richard
Miez de nucă
Pere
Portocale
Prune uscate

Piaţa angro Chişinău
(Albişoara)
minim maxim mediu minim maxim mediu minim maxim mediu
LEGUME
65.00
65.00
65.00
53.00
53.00
53.00
1.00
2.00
1.00
0.80
6.00
1.50
2.00
6.50
2.00
20.00
20.00
20.00
18.00
20.00
20.00
20.00
22.00
20.00
22.00
22.00
22.00
20.00
28.00
25.00
15.00
20.00
15.00
6.00
10.00
10.00
2.50
6.50
5.00
7.00
8.00
7.00
10.00
10.00
10.00
20.00
30.00
20.00
23.00
23.00
23.00
15.00
23.00
15.00
12.00
12.00
12.00
7.00
12.00
10.00
9.00
11.00
9.00
70.00
70.00
70.00
6.00
7.00
6.00
18.00
18.00
18.00
12.00
14.00
12.00
10.00
10.00
10.00
28.00
38.00
30.00
27.00
34.00
27.00
70.00
70.00
70.00
3.50
3.50
3.50
2.50
4.00
3.00
6.00
6.00
6.00
35.00
35.00
35.00
40.00
40.00
40.00
13.00
13.00
13.00
10.50
12.00
11.00
10.00
10.00
10.00
15.00
16.00
16.00
13.00
14.00
13.00
12.00
12.00
12.00
55.00
55.00
55.00
35.00
40.00
40.00
35.00
35.00
35.00
22.00
22.00
22.00
30.00
35.00
35.00
30.00
30.00
30.00
FRUCTE
21.60
21.60
21.60
65.00
65.00
65.00
60.00
80.00
60.00
22.00
22.00
22.00
16.00
16.00
16.00
26.00
26.00
26.00
26.00
26.00
26.00
22.00
26.00
22.00
22.00
22.00
22.00
8.00
10.00
10.00
5.00
8.00
8.00
7.00
8.00
7.00
14.00
14.00
14.00
16.00
16.00
16.00
9.00
11.00
11.00
12.00
12.00
12.00
20.00
20.00
20.00
35.00
35.00
35.00
18.00
18.00
18.00
20.00
20.00
20.00
Piaţa agricolă Edineţ

Piaţa angro Bălţi

07.05.2015

Piaţa agricolă Ungheni

Piaţa agricolă Cahul

minim maxim

mediu

minim maxim

mediu

65.00
2.00
28.00
32.00
4.00
35.00
35.00
10.00
6.00
15.00
30.00
8.00
30.00
12.00
17.00
40.00
25.00
-

80.00
7.00
38.00
38.00
7.00
35.00
40.00
12.00
6.00
18.00
35.00
8.00
35.00
12.00
20.00
40.00
25.00
-

80.00
5.00
28.00
35.00
5.00
35.00
35.00
12.00
6.00
18.00
35.00
8.00
35.00
12.00
20.00
40.00
25.00
-

40.00
1.80
25.00
22.00
6.00
30.00
6.00
12.00
30.00
4.00
9.00
12.00
-

45.00
3.00
25.00
25.00
7.00
32.00
7.00
12.00
30.00
5.00
10.00
12.00
-

40.00
2.50
25.00
25.00
6.00
32.00
6.00
12.00
30.00
5.00
10.00
12.00
-

4.00
8.00
6.00
8.00
75.00
30.00

5.00
18.00
8.00
20.00
140.00
35.00

5.00
15.00
8.00
18.00
135.00
35.00

23.00
23.00
25.00
20.00
6.00
9.00
20.00
-

23.00
23.00
25.00
20.00
7.00
10.00
20.00
-

23.00
23.00
25.00
20.00
7.00
10.00
20.00
-
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OFERTE COMERCIALE
Perioada 1 - 13 mai 2015
OFERTE
Produs / Serviciu

Preţ

Cantitate

0 MDL
0 MDL

10 t
15 t

s. Gribova, r. Drochia; Phone: 068119714; Email: sergio@
mail.md
s. Gribova, r. Drochia; Phone: 068119714; Email: sergio@
mail.md
s. Gribova, r. Drochia; Phone: 068119714; Email: sergio@
mail.md
s. Gribova, r. Drochia; Phone: 068119714; Email: sergio@
mail.md
s. Gribova, r. Drochia; Phone: 068119714 ; Email: sergio@
mail.md
s. Gribova, r. Drochia; Phone: 068119714 ; Email: sergio@
mail.md
s. Gribova, r. Drochia; Phone: 068119714; Email: sergio@
mail.md
s. Gribova, r. Drochia; Phone: 068119714; Email: sergio@
mail.md
s. Chetrosu, r. Drochia; Phone: 025254844; Email: vburlacu@mail.ru
Phone: +373 25977174, 25977012; Email: revencobs@
mail.ru
s. Horeşti, raionul Făleşti; Phone: 069108602 ; Email: mromanciuc@mail.ru
s. Izvoare, Ungheni; Phone: +37325969133; Email:
certexbs@mail.md
or. Făleşti; Phone: 025924557; Email: sscobioala@mail.ru
s. Antoneuca, r. Drochia; Phone: 069194978 ; Email: ionjitari@mail.md
s. Zăicani, r-Râșcani; Phone: +37325672434; Email: vioricamunteanu@yandex.ru
s.Pociumbeni, r-l Râșcani; Phone: +373673239;
s.Văratic, r-l Râșcani; Phone: +37379013411;

0 MDL

10 t

s.Pociumbeni, r-Râșcani; Phone: +37367173930;

Purcei

980 MDL

30 unităţi

Purcei

1 000 MDL

40 unităţi

Purcei

1 200 MDL

50 unităţi

Purcei

1 300 MDL

40 unităţi

Purcei

1 400 MDL

30 unităţi

Purcei

1 500 MDL

20 unităţi

Vieri

1 300 MDL

3 unităţi

Scroafe

4 000 MDL

10 unităţi

Porci

3 000 MDL

4 unităţi

Ulei Vegetal

15 000 MDL

5t

Grâu

3 200 MDL

100 t

Porumb

3 000 MDL

500 t

Stupi

750 MDL

Răsad

1 MDL

30 unităţi
1 500
unităţi

Grâu alimentar
Grâu alimentar
Grâu alimentar
Comercializăm
porumb

Contacte

5t

15

MD-3634, s. Mănoileşti, raionul Ungheni ; Phone: 00373
236 73253; ; Email: glodeanubs@mail.md
Phone:069357289
Email: strungarubs@mail.md
Phone:069357289
Email: strungarubs@mail.md
Phone: 025466275; Email: znacit@mail.ru
s.Taracuta; Phone: 027354661; Email: curcenco.elena53@
mail.ru
s.Taracuta; Phone: 027354661; Email: curcenco.elena53@
mail.ru
s.Taracuta; Phone: 027354661; Email: curcenco.elena53@
mail.ru
s.Taracuta; Phone: 027354661; Email: curcenco.elena53@
mail.ru
s.Toceni; Phone: 027351211; Email: mmm-vasile@rambler.
ru
s.Toceni; Phone: 027351211; Email: mmm-vasile@rambler.
ru
s.Toceni; Phone: 027351211; Email: mmm-vasile@rambler.
ru

Varză timpurie

15 000 MDL

3t

Varză timpurie

15 000 MDL

3t

Conopidă

30 000 MDL

2t

Fasole
Comercializez
porumb
Comercializez
grâu
Comercializez
mazăre
Comercializez
ceapă
Comercializez
porumb
Comercializez
mazăre
Comercializez
ceapă
Comercializez
porumb
Comercializez
ceapă
Comercializez
mazăre
Comercializez
grâu

13 000 MDL

1t

0 MDL

20 t

0 MDL

15 t

0 MDL

30 t

0 MDL

10 t

0 MDL

30 t

0 MDL

20 t

0 MDL

5t

0 MDL

25 t

s.Lărguţa; Phone: 027376435; Email: mzlarguta@mail.ru

0 MDL

12 t

s.Lărguţa; Phone: 027376435; Email: mzlarguta@mail.ru

0 MDL

10 t

s.Lărguţa; Phone: 027376435; Email: mzlarguta@mail.ru

0 MDL

30 t

s.Lărguţa; Phone: 027376435; Email: mzlarguta@mail.ru

Mai multe informații găsiți pe

www.agravista.md

Responsabilitatea pentru veridicitatea ofertelor plasate aparține
www.agravista.md

ANUNŢ
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

DORIŢI SĂ ÎNCEPEŢI O AFACERE
ŞI NU ŞTIŢI ÎN CE DOMENIU SĂ INVESTIŢI?

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

DORIŢI SĂ LUAŢI PREŢ BUN

PM 21948

PE PRODUCŢIA CRESCUTĂ CU MULTĂ MUNCĂ?

©

ABONAMENTE LA ZIARUL AGROMEDIAINFORM
POT FI PERFECTATE ÎN TOATE OFICIILE POŞTALE

ŞI VEŢI PRIMI:

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

132 de lei
PENTRU
ABONAMENT
ANUAL

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

PREŢURI DE ABONARE (lei)
1 lună

3 luni

6 luni

9 luni

12 luni*

12

36

72

108

132

* august vacanţă
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Stimaţi agricultori
I.P. Institutul de Fitotehnie „Porumbeni”
propune seminţe:
Nr.
d/o

Cultura

Denumirea hibridului

Producţia
boabe, la
umiditatea
14%, t/ha

Densitatea optimă de
semănat

Perioada
Preţul
de vegeta- de bază,
ţie, zile
lei/kg

1

Porumbeni 294

11 - 12

50 - 65

105 - 110

2

Porumbeni 374

12 - 13

50 - 60

110 - 115

Porumbeni 458

13 - 14

45 - 55

120 - 125

Porumbeni 461

13 - 15

45 - 55

112 - 118

Porumbeni 375

11 - 12

50 - 65

114 - 118

27
3
4

Porumb
hibrid
F1

5
6

7

Tutun

Moldovenesc 456,
Virginia, Burley
320, Jubileu

Sorg,
Iarbă de
Sudan

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

25
5000

50
-

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

Adresa noastră: MD – 4836
s. Pașcani, r-l Criuleni, R. Moldova
Mai mult de 3000 kg porumb seminţe – 25 lei/kg
Tel/Fax: (+ 373 22 ) 24 -55-71
e-mail:ifporumbeni@rambler.ru
Notă: seminţele hibridului Porumbeni 375, indiferent
WEB: www.porumbeni.md
De la 1000 kg până la 3000 kg porumb seminţe – 26 lei/kg

de cantitatea procurată, preţul - 25 lei/kg.

Publicitate în ziarul AgroMediaInform
TELEFONUL DE CONTACT: 022235698

VÂND DEPOZIT FRIGORIFIC absolut nou, dotat cu utilaj
german și climă controlată:
2 camere a câte 450 m3 fiecare, amplasat lângă Sângera
și traseu asfaltat.
Telefon pentru contact: 079572 444, Vlad Răilean.

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

mici

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

 Grapă cu discuri
 Cultivatoare
 Cositoare cu rotor

TOATE PIESELE DE SCHIMB
LA TRACTOARELE IMPORTATE

PREŢURI ACCESIBILE -

suntem importatori direcţi din Japonia

AVANTAJE:

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

CALITATE SUPERIOARĂ
CONSUM REDUS

 Cositoare plată

TRACŢIUNE 4x4

 Burghiu de săpat gropi

LONGEVITATE

 Remorcă simplă sau basculabilă

STARE TEHNICĂ EXCELENTĂ

 Tocător de crengi

PREŢ MIC

PUTERNICĂ ŞI COMPACTĂ

OR. STRĂŞENI
www.tractoare.md

PENTRU INFORMAŢII SUPLIMENTARE
NU EZITAŢI SĂ NE CONTACTAŢI:

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

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

